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Acute coronary syndrome (ACS)
วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมายถึ ง กลุ่ ม อาการที่ เซลล์ก ล้ามเนื้ อ หั ว ใจตายหรื อ ขาดเลื อ ดอย่างรุ น แรงแบบเฉี ย บพลัน โดยทั่ว ไปเกิ ด จากรอยโรค
(atherosclerotic plaque) ที่ผนังในหลอดเลือดเกิดการฉี กขาดกระตุน้ ให้เกิดการก่อตัวของลิ่มเลือดจนทาให้มีการตีบตันภายในหลอด
เลือดอย่างรวดเร็ ว ซึ่งอาจแบ่งได้เป็ น
1. Unstable angina and non-ST-elevation acute coronary syndrome (NSTEACS) ได้แก่ กลุ่มอาการที่กล้ามเนื้ อหัวใจขาด
เลือดอย่างรุ นแรง และอาจมีเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจตายในปริ มาณไม่มาก เนื่องจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันไม่สนิท หรื ออาจอุด
ตันสนิทในช่วงเวลาสั้นๆ หากลิ่มเลือดก่อตัวเพิ่มขึ้นจนอุดตันหลอดเลือดสนิทจะทาให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจตายเป็ นปริ มาณ
มาก
2. ST-elevation acute coronary syndrome/ myocardial infarction (STEACS/STEMI) ได้แก่ กลุ่ มอาการที่ เซลล์ก ล้ามเนื้ อ
หัวใจตายเป็ นปริ มาณมาก เนื่องจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันสนิทโดยลิ่มเลือดจานวนมาก คลื่นไฟฟ้าหัวใจมีลกั ษณะ persistent
ST-segment elevation
พยาธิสรีรวิทยา
Atherosclerosis เกิดจากกระบวนการอักเสบอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุมากมาย (atherosclerotic risk factors) เช่น ไขมันโลหิ ต
สู ง สารพิษจากควันบุหรี่ ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน อ้วนลงพุง เหตุต่างๆเหล่านี้ จะกระตุน้ ให้เกิด oxidative stress ทาให้เซลล์เยื่อบุ
หลอดเลือดทางานผิดปกติ (endothelial dysfunction) เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิ ด monocyte จะมาเกาะที่พ้ืนผิวและแทรกตัวเข้าไปในผนัง
หลอดเลือด เมื่อเข้าสู่ใต้ช้ นั intima ก็จะเปลี่ยนรู ปร่ างเป็ น macrophage ซึ่งจะจับกิน oxidized LDL กลายเป็ น lipid-laden foam cell เซลล์
ชนิ ด นี้ จะหลั่ง สารต่ างๆ ท าให้ เกิ ด การอัก เสบของหลอดเลื อ ด เมื่ อ macrophage foam cell ตายจะอยู่ในผนัง หลอดเลื อ ดรวมกับ
extracellular lipid (LDL cholesterol) เรี ยกว่า fatty streak ซึ่ งเป็ นพยาธิ สภาพเบื้องต้นของ atherosclerosis ต่อมาเกิดการกระตุน้ vascular
smooth muscle cell ให้ เคลื่ อ น ตั ว จาก tunica media มาอยู่ ใ นชั้ น intima เซลล์ เ หล่ า นี้ จะมี การเพิ่ ม จ าน วน และสร้ า ง matrix
metalloproteinases กระตุน้ ให้เซลล์ต่างๆในหลอดเลือดตาย และมีการสร้างหลอดเลือดใหม่ พยาธิ สภาพของหลอดเลือดเปลี่ยนจาก
fatty streak เป็ น fibrofatty lesion เมื่อมีการตายของเซลล์เพิ่มขึ้น เซลล์เหล่านี้และไขมันจะถูกล้อมรอบด้วยพังผืด (fibrous cap) เรี ยกว่า
lipid-rich necrotic core หากมีการฉี กขาดของ fibrous cap จะเกิดการกระตุน้ เกล็ดเลือดและระบบการแข็งตัวของเลือดเกิดเป็ นลิ่มเลือด
กรณี ลิ่มเลือดขนาดใหญ่จึงทาให้เกิดหลอดเลือดตีบตันเฉียบพลัน
ACS เกิดจากขาดและ/หรื อการเพิ่มความต้องการออกซิ เจนของเซลล์กล้ามเนื้ อหัวใจ โดยที่มกั มีการตีบตันของหลอดเลือด
หัวใจร่ วมด้วย กลไกที่สาคัญ ได้แก่
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1. การฉี กขาดของรอยโรคที่ผนังในหลอดเลือด (plaque ที่ประกอบด้วย lipid-rich necrotic core ถูกคลุมด้วย thin fibrous cap ซึ่ ง
เดิมทาให้หลอดเลือดตีบไม่มาก) เกิดการก่อตัวของลิ่มเลือดจนทาให้มีการตีบตันภายในหลอดเลือดอย่างรวดเร็ ว เป็ นสาเหตุที่
พบมากที่สุด
2. การกร่ อ นของรอยโรคที่ ผ นั งในหลอดเลื อ ด (erosion, plaque มัก ประกอบด้วย proteoglycans และ glycosaminoglycans
มากกว่าไขมัน) ปัจจุบนั พบมากขึ้นโดยเฉพาะใน NSTEACS และผูป้ ่ วยเพศหญิง
3. การหดรัดตัวของหลอดเลือด (vasospasm) จากความผิดปกติของ vascular smooth muscle หรื อ endothelial dysfunction
4. รอยโรคที่ผนังในหลอดเลือดทาให้หลอดเลือดตีบมากขึ้นเรื่ อยๆ (progressive atherosclerosis) โดยไม่มีการฉีกขาดหรื อการหด
รัดตัวของหลอดเลือด ลักษณะเช่นนี้พบได้นอ้ ยมากในกรณี STEACS
5. ปั จจัยกระตุน้ ที่ทาให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น เช่น ไข้สูง หัวใจเต้นเร็ ว ไทรอยด์เป็ นพิษ หรื อการที่
เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจน เช่น ภาวะช็อก โลหิตจาง
6. กลไกอื่นๆ ที่พบได้น้อยมาก เช่ น coronary emboli, dissection, arteritis หรื อหลอดเลือดหัวใจผิดปกติแต่กาเนิ ด (coronary
anomalies)
อาการและอาการแสดง
ผูป้ ่ วยมักมีอาการเจ็บหน้าอกซึ่ งเป็ นปั ญหาสาคัญและพบได้บ่อยในเวชปฏิบตั ิ สาเหตุมาจากโรคของอวัยวะในทรวงอกและ
ช่องท้อง ซึ่งอาจเป็ นโรคหรื อภาวะที่เป็ นอันตรายถึงชีวิต
การวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วยที่เจ็บหน้ าอกแบบเฉียบพลัน
1. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน (acute coronary syndrome, ACS)
2. โรคผนังหลอดเลือดเอออร์ตาฉีกขาด (aortic dissection หรื อ acute aortic syndrome)
3. โรคหลอดเลือดแดงของปอดอุดตัน (pulmonary thromboembolism)
4. โรคลมรั่วในช่องปอด (tension pneumothorax)
5. โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
6. โรคปอดอักเสบ หรื อมะเร็ งปอด
7. โรคระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคกรดไหลย้อน หรื อ esophageal motility disorders อื่นๆ แผลในกระเพาะอาหาร นิ่วในถุง
น้ าดี
8. โรคของผนังทรวงอก หรื องูสวัด
ผู ้ป่ วยในหลายโรคดั ง กล่ า วข้ างต้ น อาจมี อ าการคล้ าย ACS เนื่ อ งจากการรั ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมากและอาจเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนรุ นแรงจากการรักษาที่ไม่ถูกต้อง จึงต้องการความแม่นยาในการวินิจฉัยและประเมินความรุ นแรงของโรค ลักษณะ
อาการเจ็บหน้าอกเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งในการวินิจฉัยแยกโรค ประเด็นสาคัญที่ตอ้ งซักถามได้แก่
อาการเริ่ มตั้งแต่เมื่อไร เป็ นแบบเฉี ยบพลันดังเช่นในโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉี ยบพลัน โรคหลอดเลือดแดงของปอดอุดตัน
หรื อโรคหลอดเลือดเอออร์ ตาฉีกขาดซึ่งมักเจ็บรุ นแรงที่สุดในช่วงแรก หรื อเป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป ยังเจ็บหน้าอกอยูห่ รื อไม่ นอกจาก
การวินิจฉัยแล้วยังช่วยในการวางแผนรักษากรณี ACS
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ตาแหน่งของการเจ็บหน้าอกและบริ เวณที่ร้าวไปได้ ในกรณี ACS มักไม่สามารถบอกตาแหน่งที่เจ็บเป็ นจุดเฉพาะที่ได้ เป็ นได้
ตั้งแต่ระดับ occipital จนถึงระดับสะดือ ไม่ว่าจะเป็ นแขน กราม คอ ใต้ลิ้นปี่ หลัง อาจทาให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจผิดคิดว่าเป็ นอาการท้องอืดหรื อ
โรคกระเพาะ หากเป็ นโรคของผนังทรวงอกเช่น กล้ามเนื้ออักเสบ อาจบอกตาแหน่งที่เจ็บเป็ นจุดเฉพาะที่ได้
ลักษณะการเจ็บ ควรแยกให้ได้ว่าเป็ นแบบใด เช่น แน่นหนักๆ เจ็บคล้ายถูกบีบ เจ็บแปลบคล้ายถูกของแหลมแทง หรื อแสบ
ร้อน เป็ นต้น ลักษณะการเจ็บมักจะคล้ายเดิมในผูป้ ่ วยที่เคยเป็ น ACS มาก่อน
ระยะเวลาที่ เจ็บในแต่ละครั้งเป็ นข้อมูลสาคัญ เป็ นนานขึ้นเรื่ อยๆ หรื อเป็ นๆหายๆในช่วงสั้นๆ ความถี่เป็ นอย่างไร การเจ็บ
แบบรุ นแรงมากขึ้น นานขึ้น และเป็ นถี่ข้ ึนเรื่ อยๆ (crescendo pattern) ช่วยบอกความรุ นแรงในโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด หากเจ็บ
หน้าอกคงที่นานเป็ นเวลาหลายชัว่ โมงมักไม่ใช่ ACS โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในขณะที่ยงั เจ็บหน้าอกรุ นแรงให้ผล
ปกติ
ปัจจัยที่ทาให้อาการเจ็บดีข้ ึน เช่น การพัก ท่านัง่ ได้ยาหรื อการรักษาใด อาการดีข้ นึ หลังได้ยาลดกรดในกระเพาะอาหารไม่ได้
เป็ นสิ่ งยืนยันว่าผูป้ ่ วยไม่มี ACS
ปัจจัยที่ทาให้อาการเจ็บแย่ลง เช่น การออกแรง การเคลื่อนไหว หายใจเข้าลึก มื้ออาหาร ความเย็น ช่วงเวลากลางคืน
อาการร่ วมอื่น ได้แก่ อาการเหงื่อแตกบอกถึงระบบประสาทซิมพาเธติกถูกกระตุน้ พบได้ใน ACS หรื อโรคหลอดเลือดเอออร์
ตาฉีกขาด หน้ามืดเป็ นลม มือเท้าเย็น คลื่นไส้ อาเจียน ไอ ไข้
โรคประจาตัว เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ เบาหวาน ความดันโลหิตสู ง ไขมันโลหิตสู ง อ้วนลงพุง
การใช้ยาและสารเสพติด เช่น บุหรี่ ยาบ้า โคเคน
โรคหลอดเลือดหัวใจหรื อมีการเสี ยชีวิตเฉียบพลันโดยไม่ทราบเหตุในครอบครัว
โดยสรุ ปเราควรสงสัย ACS ในผูป้ ่ วยอายุ 35 ปี ขึ้นไป มีโรคประจาตัวหรื อ atherosclerotic risk factors และมีลกั ษณะอาการ
ของ unstable angina หรื อ ACS ได้แก่
1. เกิดขณะพักหรื อออกแรงเพียงเล็กน้อย นานมากกว่า 10 นาที
2. เพิ่งเกิดขึ้นใน 2 เดือน
3. อาการรุ นแรง เป็ นนานขึ้น และบ่อยขึ้น (crescendo pattern)
อาการร่ วมอื่นที่พบบ่อย ได้แก่ เหงื่อแตก คลื่นไส้ อาเจียน ผูป้ ่ วยบางรายอาจไม่มีอาการเจ็บหน้าอก เช่น ผูป้ ่ วยเบาหวาน และ
ผูส้ ู งอายุ ซึ่ งอาจมาด้วยอาการ anginal equivalents เช่น เหนื่อยง่าย แน่ นบริ เวณใต้ลิ้นปี่ ซึ มหรื อหมดสติจากความดันโลหิ ตต่าหรื อหัว
ใจเต้นผิดจังหวะ และพบว่าประมาณร้อยละ 30 ของผูป้ ่ วย STEACS เสี ยชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล
ตรวจร่ างกายอาจปกติ หรื อพบว่ามีเหงื่อออก ดูซีด มือเท้าเย็น การตรวจสัญญาณชี พเป็ นการประเมินที่สาคัญในผูป้ ่ วยที่เจ็บ
หน้าอกเฉี ยบพลันรวมถึง ACS ซึ่ งอาจพบว่าหัวใจเต้นเร็ ว หรื อเต้นช้าก็ได้โดยเฉพาะในผูป้ ่ วย inferior wall infarction ควรวัดความดัน
โลหิ ตที่แขนและขาทั้งสองข้างโดยเฉพาะในรายที่ยงั สงสัยโรคหลอดเลือดเอออร์ ตาฉี กขาด ผูป้ ่ วย ACS อาจมีไข้ได้ในสัปดาห์แรก ซึ่ ง
มักไม่เกิน 38 องศาเซลเซี ยส อาจพบ S3, S4 gallop mitral regurgitation หรื อ rales นอกจากนี้การตรวจร่ างกายยังช่วยในการวินิจฉัยแยก
โรคต่างๆที่มาด้วยอาการเจ็บหน้าอกเช่น severe aortic stenosis หรื อ hypertrophic obstructive cardiomyopathy
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ลักษณะอาการเจ็บหน้ าอกและโอกาสที่จะมีหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน
เพิม่ โอกาส (เท่ า)

ลดโอกาส (เท่ า)

ร้าวไปแขนหรื อไหล่ขวา 4.7 (1.9-12)

เจ็บแปลบ (pleuritic) 0.2 (0.1-0.3)

ร้าวไปแขนหรื อไหล่ท้งั สองข้าง 4.1 (2.5-6.5)

สัมพันธ์กบั ท่าทาง 0.3 (0.2-0.5)

สัมพันธ์กบั การออกแรง 2.4 (1.5-3.8)

เจ็บคล้ายถูกแทง 0.3 (0.2-0.5)

ร้าวไปแขนซ้าย 2.3 (1.7-3.1)

คลาหรื อกดแล้วเจ็บ 0.3 (0.2-0.4)

ร่ วมกับมีเหงื่อออก 2.0 (1.9-2.2)

ไม่สัมพันธ์กบั การออกแรง 0.8 (0.6-0.9)

ร่ วมกับมีคลื่นไส้ อาเจียน 1.9 (1.7-2.3)
อาการคล้ายกับครั้งก่อน 1.8 (1.6-2.0)
แน่นคล้ายถูกกดทับ 1.3 (1.2-1.5)

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เป็ นการตรวจที่สาคัญ ในการวินิจฉัย STEACS หากพบ ST-segment elevation มากกว่า 0.25 มิลลิโวลต์สาหรับชายอายุน้อย
กว่า 40 ปี 0.2 มิลลิโวลต์สาหรับชายอายุ 40 ปี ขึ้นไป 0.15 มิลลิโวลต์สาหรับ หญิงใน V2-V3 หรื อมากกว่า 0.1 มิลลิโวลต์ใน leads อื่น
ควรระมัดระวังในการแปลผลผูป้ ่ วยที่มี left ventricular hypertrophy ซึ่ งอาจมี Q wave และ ST-segment elevation ได้ใน V1-V3 ผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดแดงของปอดอุดตันอาจพบลักษณะ S1Q3T3 หรื อ ST-segment elevation ได้ใน II, III, aVF หรื อ V1 คลื่นไฟฟ้าหัวใจอาจ
ไม่ไวพอและบางกรณี ก็ไม่จาเพาะ การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจร่ วมกับอาการและอาการแสดงควรทาอย่างรวดเร็ วใน 10 นาที
การพบ ST-segment depression ที่เกิดขึ้นใหม่เพียง 0.5 มิลลิโวลต์ โดยเฉพาะในกรณี ที่เปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กบั อาการเจ็บ
หน้าอก (dynamic changes) จะช่วยในการวินิจฉัยและบ่งบอกถึงความรุ นแรงของโรค สาหรับ deep T-wave inversion มากกว่า 0.3 มิลลิ
โวลต์ ที่เกิดขึ้นใหม่บ่งถึงกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด อย่างไรก็ดี ST-segment depression และ T-wave inversion ใน V4-V6, II, III, aVF
อาจเป็ นผลจาก left ventricular hypertrophy ได้ ซึ่ งมีสาเหตุเช่น ความดัน โลหิ ตสู ง aortic stenosis หรื อ hypertrophic cardiomyopathy
ผูป้ ่ วย NSTEACS อาจมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติได้โดยเฉพาะเมื่ออาการเจ็บหน้าอกลดลงหรื อหายไปแล้ว จึงจาเป็ นต้องมีการตรวจซ้ าเป็ น
ระยะ เพื่อให้ได้การวินิจฉัยโดยเร็ วที่สุด
มี การศึ กษาพบว่ า Q wave ในคลื่ น ไฟฟ้ าหั ว ใจบ่ งบอกถึ งปริ ม าณกล้ามเนื้ อ หัว ใจที่ ต าย ผูป้ ่ วยที่ มี ST-segment elevation
โดยมากมักมี Q wave เกิดขึ้น ยกเว้นกรณี ที่ลิ่มเลือดไม่ทาให้หลอดเลือดอุดตันสนิ ท หรื อมีหลอดเลือดแขนงอื่นมาช่วยเลี้ยงกล้ามเนื้ อ
หัวใจส่ วนนั้น (collateral circulation) ผูป้ ่ วย STEACS อาจพบ left bundle branch block หรื อกรณี เป็ น posterior wall พบ ST-segment
depression เด่นชัดใน V1-V3 ได้
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รูปที่ 1 คลื่นไฟฟ้าหัวใจแสดง ST-segment depression ใน II, III, aVF ST-segment depression และ T-wave inversion ใน V4-V6 เป็ นผล
จาก left ventricular hypertrophy ในผูป้ ่ วย apical hypertrophic cardiomyopathy

รู ปที่ 2 คลื่นไฟฟ้ าหัวใจแสดง S1Q3T3 ทาให้ดูคล้าย ST-segment elevation ใน III, aVF นอกจากนี้ ยงั พบ ST-segment elevation ใน V1
ซึ่งแสดงถึง right ventricular infarction ได้เช่นกันในผูป้ ่ วยหลอดเลือดแดงของปอดอุดตัน (pulmonary embolism)
Cardiac biomarkers
เราใช้ troponin ในการวินิจฉัยและประเมินความรุ นแรงหรื อความเสี่ ยงของผูป้ ่ วย ACS เนื่องจากเป็ นการตรวจที่มีความไวและ
ความจาเพาะสู งสาหรับผูป้ ่ วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก การตรวจ high-sensitivity troponin ที่มีใช้ในปัจจุบนั สามารถพบค่าขึ้นสู งผิดปกติได้
ภายหลังเริ่ มมีอาการเจ็บหน้าอกหรื อมีเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจตายตั้งแต่ 3 ชัว่ โมงขึ้นไป กรณี ที่มีเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจตายเป็ นจานวนมาก
ค่า troponin จะขึ้นสู งสุ ดที่ประมาณ 24 ชั่วโมง แล้วจะลดลงและคงค่าที่ผิดปกติได้นาน 7-10 วัน หากไม่สามารถตรวจหาค่า troponin
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ได้ ให้ใช้ CK-MB โดยวิธี mass assay แทน ผูป้ ่ วย NSTEACS ที่ มีค่า CK-MB หรื อ troponin ขึ้นสู ง จะเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเสี ยชี วิต
และ re-infarction การที่ ค่ า troponin ปกติ ไม่ ไ ด้แ ปลว่าผู ้ป่ วยไม่ เป็ น ACS เพี ย งแต่ บ อกว่า ผูป้ ่ วยไม่ มี เซลล์ก ล้ามเนื้ อ หั วใจตาย มี
การศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยเจ็บหน้าอกกลุ่มนี้ยงั มีโอกาสเป็ น ACS อยูท่ ี่ร้อยละ 2.5-7.8 และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอด
เลือดได้ร้อยละ 2.3 แนะนาให้ตรวจ high-sensitivity troponin ซ้ าใน 3-6 ชัว่ โมงในกรณี ที่ผลตรวจครั้งแรกปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้ ่ วย
มีอาการเจ็บหน้าอกมาน้อยกว่า 3-6 ชัว่ โมงก่อนตรวจครั้งแรก หากผลการตรวจทั้งสองครั้งปกติร่วมกับมีความเสี่ ยงต่า เช่น TIMI score
0 (จากการศึกษา Thrombolysis in Myocardial Infarction ประกอบด้วย 1) อายุมากกว่า 65 ปี , 2) มีความเสี่ ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป, 3) เคยตรวจ coronary angiography พบหลอดเลือดหัวใจตีบ, 4) เกิดอาการขณะได้รับ aspirin อยู่แล้ว, 5) เจ็บหน้าอก
ซ้ าภายใน 24 ชัว่ โมง, 6) ST-segment deviation  0.5 มิลลิโวลต์, 7) ค่า cardiac biomarkers ขึ้นสู ง หากมีความเสี่ ยงตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป
ผูป้ ่ วยมีโอกาสมากกว่าร้อยละ 13 ที่จะเสี ยชีวิตและหลอดเลือดตีบตันซ้ าภายใน 14 วัน), North American chest pain score 0, อายุน้อย
กว่า 50 ปี จึงพิจารณาให้ผปู ้ ่ วยกลับบ้านได้เนื่องจากโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดต่ากว่าร้อยละ 1
นอกจากนี้ค่า troponin สู งผิดปกติอาจพบได้ในหลายภาวะ เช่น ผูป้ ่ วยที่ไตทางานผิดปกติ หัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ทั้ง bradyarrhythmia และ tachyarrhythmia การติดเชื้อในกระแสโลหิต โรคหลอดเลือดแดงของปอดอุดตัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
เป็ นต้น จึงควรแปลผล troponin ด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่ไม่มีอาการเจ็บหน้าอก
ไม่ควรใช้ biomarkers ในการตัดสิ นใจให้การรักษาผูป้ ่ วย STEACS เนื่องจากทาให้เกิดความล่าช้า biomarkers ยังช่วยบอกถึง
การกลับมามีเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้ อหัวใจ (successful reperfusion) โดยพบว่าค่า CK-MB หรื อ troponin จะขึ้นสู่ ระดับสู งสุ ดเร็ วกว่าปกติ
(early peak ที่ 6-12 ชัว่ โมง) เนื่องจากเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจะไม่ตายเพิ่มขึ้นอีกหากเปิ ดหลอดเลือดที่อุดตันอยูไ่ ด้สาเร็ จ และมีการกาจัด
troponin ผ่านทางเดินน้ าเหลืองอย่างรวดเร็ ว แต่อาจไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในเวชปฏิบตั ิเพื่อบอกการกลับมามีเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้ อ
หัวใจภายหลังการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด (fibrinolytic therapy) เนื่องจากต้องรอนานถึงกว่า 12 ชัว่ โมง กรณี ไม่ได้ reperfusion ค่า
biomarkers จะบอกถึงปริ มาณการตายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ
เกณฑ์ วินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial infarction) คือ การตรวจพบค่า cardiac biomarkers (troponin) มีระดับ
ขึ้นสู งและลดลง ร่ วมกับ 1 ข้อ ต่อไปนี้
-

เจ็บหน้าอกนานกว่า 20 นาที

-

ST-T changes หรื อ left bundle branch block ที่เกิดขึ้นใหม่

-

Pathological Q wave

-

Imaging พบ loss of myocardial viability หรื อ กล้ามเนื้ อ หั ว ใจบี บ ตัวผิ ด ปกติ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ (new regional wall motion
abnormalities)

การตรวจเพื่อหาหลักฐานการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจ
การตรวจชนิด non-invasive สาหรับผูป้ ่ วย NSTEACS ที่ยงั ไม่พบหลักฐานของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (objective evidence
of myocardial ischemia) เพื่อดูว่าผูป้ ่ วยมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริ งหรื อไม่ เป็ นมากน้อยเพียงใด และยังสามารถใช้กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วย
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เกิดอาการ ทาให้ทราบว่าอาการของผูป้ ่ วยเป็ นจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรื อไม่ ไม่แนะนาให้ตรวจในผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสู ง เช่น
เจ็บหน้าอกรุ นแรง มีหัวใจล้มเหลว มี ST-segment depression ชัดเจน หรื อมีค่า biomarkers ขึ้นสู งอยูแ่ ล้ว ซึ่งในผูป้ ่ วยเหล่านี้แนะนาให้
ตรวจด้วยการฉีดสี และถ่ายภาพเอกซเรย์หลอดเลือดหัวใจ (coronary angiography) การตรวจชนิด non-invasive เพื่อค้นหาหลักฐานของ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อาจแบ่งได้เป็ น
1. Exercise stress test เป็ นการตรวจโดยใช้ก ารออกก าลัง กระตุ้น ให้ เกิ ด กล้ามเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ด ซึ่ งอาจตรวจโดยอาศัย
คลื่ น ไฟฟ้ าหั วใจ เครื่ อ งตรวจหั วใจด้วยคลื่ น เสี ย งสะท้อ นความถี่ สู ง (exercise echocardiography) หรื อ exercise nuclear
imaging study
2. Pharmacological stress test เป็ นการตรวจโดยใช้ยากระตุ้น แทนการออกกาลัง เช่ น การใช้ dipyridamole ร่ วมกับ nuclear
imaging หรื อ magnetic resonance imaging (cardiac MRI) หรื อการใช้ dobutamine ร่ วมกับเครื่ องตรวจหัวใจด้วยคลื่ นเสี ยง
สะท้อนความถี่สูง หรื อ cardiac MRI เป็ นต้น
หากผลการตรวจพบว่ามีกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด ประกอบกับผูป้ ่ วยมีอาการเช่นเดียวกับที่เคยเป็ น สรุ ปได้ว่าผูป้ ่ วยมี ACS
จริ ง และควรได้รับการตรวจ coronary angiography ต่อไป แต่หากผลการตรวจไม่พบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แปลว่าผูป้ ่ วยอาจไม่ได้
เป็ น ACS หรื อเคยเป็ นแต่มีการสลายตัวของลิ่มเลือดไปเองจนไม่มีการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ หรื อเป็ นการตรวจที่ให้ ผลลบลวง
(false negative test) นอกจากนี้ การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (coronary CT angiography) ก็เป็ นการตรวจที่ทา
ให้เห็นลักษณะหลอดเลือด (coronary anatomy) ได้
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงสะท้อนความถี่สูง ขณะพักอาจพบความผิดปกติของการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ (wall motion
abnormalities) สามารถช่วยในการวินิจฉัยได้หากคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณี ที่เป็ น STEMI แต่ไม่อาจบอกได้ว่า
กล้ามเนื้อหัวใจตายตั้งแต่เมื่อไร นอกจากนี้ ยงั ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคอื่น เช่น โรคหลอดเลือดแดงของปอดอุดตัน โรคผนังหลอด
เลือดเอออร์ ตาฉี กขาด aortic stenosis ประเมินการทางานของหัวใจ (left ventricular function) เพื่อบอกพยากรณ์ โรค ดูว่ามีขอ้ บ่งชี้ใน
การให้ยายับยั้ง renin-angiotensin-aldosterone system หรื อไม่ และช่วยวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น right ventricular infarction,
ventricular aneurysm, left ventricular thrombus, pericardial effusion, ventricular septal rupture, mitral regurgitation
การฉีดสีและถ่ ายภาพเอกซเรย์หลอดเลือดหัวใจ (diagnostic coronary angiography)
เป็ นการตรวจหาการตี บ ตัน ของหลอดเลื อดหัวใจ โดยใช้สารทึ บ แสง (contrast media) ฉี ด เข้าหลอดเลื อดหัวใจโดยตรง
ลักษณะที่ เห็นจากเงาภาพถ่ายเอกซเรย์บอกได้แต่เพียงว่าหลอดเลือดตี บแคบลง ไม่สามารถบอกถึงการฉี กขาดของผนังหลอดเลือด
รวมถึ ง การมี ลิ่ ม เลื อ ดในหลอดเลื อ ดได้โ ดยตรง coronary angiography มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ประเมิ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ นต้อ งรั ก ษา
(revascularization) โดยการขยายหลอดเลื อ ดด้วยบอลลู น และใส่ ข ดลวด (percutaneous coronary intervention, PCI) หรื อ การผ่าตัด
หลอดเลือดหัวใจ (coronary artery bypass graft surgery) หรื อไม่
การรักษา non-ST-elevation acute coronary syndrome
ผูป้ ่ วยที่ การวินิจฉัยจากประวัติ ตรวจร่ างกาย คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ และค่า cardiac biomarkers ในครั้งแรกยังไม่ชัดเจน ควรเฝ้ า
ติดตามดูอาการ ทาคลื่นไฟฟ้าหัวใจซ้ าโดยเฉพาะเมื่อมีอาการอีก และพิจารณาตรวจค่า cardiac biomarkers ซ้ าในอีก 3-6 ชัว่ โมง เพื่อหา
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หลักฐานของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การประเมินความรุ นแรงหรื อความเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวิตและหลอดเลือดตีบตันซ้ าอาจทาได้โดย
ใช้ TIMI score หรื อ GRACE score จากข้อมูลพบว่าในผูป้ ่ วยที่มี GRACE score มากกว่า 140 จะมีอตั ราตายในโรงพยาบาลสู งกว่าร้อย
ละ 3 การรักษาผูป้ ่ วยกลุ่มนี้โดยประเมิน coronary angiography และ revascularization จะได้ผลดีกว่าการรักษาด้วยยาเท่านั้น นอกจากนี้
ผูป้ ่ วยที่มี ventricular arrhythmia ความดันโลหิ ตต่า mitral regurgitation ลักษณะของหัวใจล้มเหลว เช่น S3 gallop pulmonary edema ก็
จัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสู ง
จุดมุ่งหมายในการรักษา ได้แก่
1. ลดอัตราตาย และการตีบตันซ้ าของหลอดเลือด โดยป้องกันไม่ให้ลิ่มเลือดก่อตัวเพิ่มจนอุดตันหลอดเลือดสนิท ได้แก่ การให้
ยาต้านเกล็ดเลือด (antiplatelet agents) ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) และการทา revascularization ได้แก่ การ
ขยายหลอดเลื อ ดด้วยบอลลู น และใส่ ข ดลวด (percutaneous coronary intervention, PCI) หรื อ การผ่าตัดหลอดเลื อดหัวใจ
(coronary artery bypass graft surgery)
2. ลดอาการเจ็บหน้ าอก โดยใช้ยา beta-blockers, nitrate, calcium antagonists และการทา revascularization
การรักษาด้ วยยา
1. ยาต้ านเกล็ดเลือด (antiplatelet agents)
1.1 Aspirin ออกฤทธิ์ ต่อ cyclo-oxygenase (COX-1) ยับยั้งการสร้าง thromboxane A2 ควรให้โดยเร็ วที่สุดในผูป้ ่ วยทุกรายที่
สงสัย ACS ถ้าไม่มีขอ้ ห้าม ในขนาดเริ่ มต้น 150-300 มิลลิกรัมเคี้ยวทันที ตามด้วย 75-100 มิลลิกรัมต่อวัน
1.2 P2Y12 receptor inhibitors ยับ ยั้งการจับ ของ adenosine diphosphate ต่ อ P2Y12 receptor บนเกล็ด เลื อ ด ได้แ ก่ ยากลุ่ ม
prodrug theinopyridines คือ clopidogrel และ prasugrel จะถูกเปลี่ ยนเป็ นโมเลกุลที่ จับ กับ P2Y12 receptor อย่างถาวร
และกลุ่ม pyrimidine derivative คือ ticagrelor ซึ่งจับ P2Y12 receptor แบบ reversible
Clopidogrel ใช้แทน aspirin กรณี ไม่สามารถใช้ aspirin ได้เนื่องจากแพ้ยาหรื อผลข้างเคียงของยา และใช้ร่วมกับ aspirin
ในผูป้ ่ วย NSTEACS ที่ มี ค่า cardiac biomarkers ขึ้น สู งผิดปกติ หรื อมี ST-segment depression ก็มีข้อมู ลว่าสามารถลด
อัตราตาย หลอดเลือดตีบตันซ้ า และโอกาสเป็ นโรคหลอดเลือดสมองได้ท้งั ในผูป้ ่ วยที่รักษาแบบ conservative หรื อรักษา
ด้วยการทา PCI เมื่อเทียบกับผูป้ ่ วยที่ได้รับ aspirin อย่างเดียว แต่พบอัตราการตกเลือดสู งขึ้นเล็กน้อย โดยให้ขนาดเริ่ มต้น
300 หรื อ 600 มิลลิกรัม ตามด้วย 75 มิลลิกรัมต่อวัน
Ticagrelor ขนาดเริ่ มต้น 180 มิลลิกรัม ตามด้วย 90 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ร่ วมกับ aspirin เป็ นตัวเลือกในผูป้ ่ วยที่มีความ
เสี่ ยงสู งทั้งที่รักษาแบบ conservative หรื อทา PCI ออกฤทธิ์ เร็ วและมีขอ้ มูลว่าได้ผลดีกว่า clopidogrel ร่ วมกับ aspirin แต่
พบอัต ราการตกเลื อ ดที่ ไม่ เป็ นอัน ตรายถึ ง ชี วิต สู งกว่า ตัว ยาจะเพิ่ ม ระดับ ยาที่ metabolize ผ่าน cytochrome 3A เช่ น
simvastatin จึงไม่ควรให้ เกิน 40 มิ ลลิ กรัมต่อวัน หลีกเลี่ ยงการใช้ ticagrelor ในผูป้ ่ วยที่ เคยมี เลื อดออกในสมอง หรื อ
bradycardia
Prasugrel ออกฤทธิ์ ยับ ยั้งเกล็ดเลื อดได้เร็ วและแน่ นอนกว่า clopidogrel และมี อ ัตราการตกเลื อดสู งกว่า proton pump
inhibitors ไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ เป็ นตัวเลือกในผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสู งและรักษาด้วยการทา PCI เท่านั้น prasugrel จะ
ให้ประโยชน์มากกว่า clopidogrel ชัดเจนในผูป้ ่ วยเบาหวาน ห้ามใช้ในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
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ในผูป้ ่ วยที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือด 2 ชนิดขึ้นไป พิจารณาให้ proton pump inhibitors เพื่อป้องกันการตกเลือดในกระเพาะ
อาหารในรายที่ เคยตกเลือดมาก่อน หรื อได้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดร่ วมด้วย หรื อมีอายุต้ งั แต่ 65 ปี ขึ้นไปร่ วมกับมี
อาการของโรคกระเพาะหรื อกรดไหลย้อ น หรื อเคยติ ด เชื้ อ Helicobacter pylori proton pump inhibitors ที่ ย ับ ยั้ง
cytochrome P2C19 เช่ น omeprazole มี ผลลดการออกฤทธิ์ ของ clopidogrel ในการยับยั้งการจับกันของเกล็ดเลื อด แต่
จนถึงปัจจุบนั ยังไม่มีหลักฐานทางคลินิกที่จะสรุ ปว่าการให้ clopidogrel ร่ วมกับ omeprazole จะเพิ่มอัตราตาย หลอดเลือด
หัวใจตีบตันซ้ า และโรคหลอดเลือดสมอง
1.3 Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors ออกฤทธิ์ ยับ ยั้งการจับ กัน ของเกล็ ด เลื อ ดที่ final common pathway เป็ นยาฉี ด ได้แ ก่
abciximab, eptifibatide, tirofiban พบว่ าเมื่ อ ให้ ร่ ว มกับ aspirin, P2Y12 receptor inhibitors และ heparin ในผู ้ป่ วยที่ มี
ความเสี่ ยงสู ง (เช่น troponin สู ง ผูป้ ่ วยเบาหวาน หรื อมีหลอดเลือดตีบตันซ้ า) ร่ วมกับการทา PCI สามารถลดอัตราตาย
และหลอดเลือดตีบตันซ้ าได้ เนื่องจากปัญหาการตกเลือดและยามีราคาแพง จึงมักตัดสิ นใจให้ในห้องตรวจสวนหัวใจโดย
พิจารณาร่ วมกับ angiographic findings
2. ยาต้ านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) เลือกตัวใดตัวหนึ่งให้ร่วมกับยาต้านเกล็ดเลือดในผูป้ ่ วยทุกราย แต่เนื่องจากการ
ตกเลือด (major bleeding) เป็ นหนึ่งในสาเหตุสาคัญของการเสี ยชีวิตในผูป้ ่ วย ACS การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดจึงต้อง
พิจารณาร่ วมกับความเสี่ยงในการตกเลือด เช่น อายุ การทางานของไต ภาวะโลหิ ตจาง (ไม่ควรให้ในผูป้ ่ วยที่มีฮีโมโกลบินต่า
กว่า 8 กรั มต่ อเดซิ ลิต ร) ผูป้ ่ วย NSTEACS ที่ ไม่ ได้ท า PCI ควรให้ ยาต้านการแข็งตัวของเลื อดต่อเนื่ องจนผูป้ ่ วยออกจาก
โรงพยาบาล
2.1 Fondaparinux เป็ น pentasaccharide ออกฤทธิ์ยบั ยั้ง factor Xa ไม่ตอ้ งปรับขนาดยาตามค่า aPTT มีประสิ ทธิ ผลและความ
ปลอดภัยดีที่สุด ให้ขนาด 2.5 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดาในวันแรก ต่อไปฉีดใต้ผิวหนังวันละครั้ง ไม่แนะนาให้ในผูป้ ่ วย
ที่มี creatinine clearance น้อยกว่า 20 มิลลิลิตรต่อนาที
2.2 Enoxaparin เป็ น low molecular weight heparin จากการศึกษาพบว่าสามารถลดอัตราตายและหลอดเลือดตีบซ้ าได้ดีกว่า
unfractionated heparin แต่การศึกษาในระยะหลังเมื่อต้องให้ร่วมกับยาต้านเกล็ดเลือดหลายชนิ ดพบว่าเกิดการตกเลือด
มากกว่า ไม่ตอ้ งปรับขนาดยาตามค่า aPTT โดยให้ขนาดเริ่ มต้น 30 มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดา และฉี ดเข้าใต้ผิวหนังใน
ขนาด 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วันละ 2 ครั้ง ควรปรับลดขนาดในผูส้ ู งอายุที่มากกว่า 75 ปี โดยฉี ดเข้าใต้ผิวหนังในขนาด
0.75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วันละ 2 ครั้ง ไม่ให้ทางหลอดเลือดดา ในผูป้ ่ วยที่มี creatinine clearance น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร
ต่อนาที ฉีดเข้าใต้ผิวหนังในขนาด 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วันละครั้ง
2.3 Unfractionated heparin (UHF) ในคนไทยควรให้ในขนาด 75 ยูนิตต่อกิโลกรัม ทางหลอดเลือดดา ต่อด้วย 13 ยูนิตต่อ
กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ปรับขนาดให้ aPTT อยูท่ ี่ 50-70 วินาที ใช้ได้ในผูป้ ่ วยไตวาย
3. ยารักษาอาการเจ็บหน้ าอก
3.1 Nitrate ผูป้ ่ วยทุกรายที่ยงั มีอาการเจ็บหน้าอกเมื่อมาถึงห้องฉุ กเฉิ น ควรได้รับ sublingual nitrate โดยเร็ วที่สุด ยกเว้นใน
รายที่ มี ความดัน โลหิ ต ต่ า มี right ventricular infarction หรื อใช้ยา sildenafil หากยังไม่ดี ข้ ึน ควรให้ nitroglycerin ทาง
หลอดเลือดดา โดยปรับขนาดเพิ่มขึ้นได้ทุก 5-10 นาที จนกระทัง่ อาการเจ็บหน้าอกดีข้ ึน หรื อมีผลข้างเคียงเช่นความดัน
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โลหิ ตต่า หากอาการยังไม่ดีข้ ึนในเวลา 30-60 นาที หรื อได้ยาขนาดสู งถึง 75-100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อนาที ควร
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจซ้ า และพิจารณาตรวจ coronary angiography ทันที อาการเจ็บหน้าอกที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ด้วย nitroglycerin ขนาดสู งอาจเป็ นเพราะการวินิจฉัยไม่ถูกต้อง หรื อมีกล้ามเนื้ อหัวใจตายเฉี ยบพลันซึ่ งจาเป็ นต้องทา
revascularization โดยเร็ วที่สุด
3.2 Beta-blockers เพื่อลดความต้องการออกซิ เจนของเซลล์กล้ามเนื้ อหัวใจ สามารถลดอัตราตายได้ จึงควรเลือกเป็ นยาลด
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็ นตัวแรก พิจารณาให้ผปู ้ ่ วยทุกรายถ้าไม่มีขอ้ ห้าม ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่
ในช่วง 50-60 ครั้งต่อนาที ยกเว้นในรายที่เป็ น coronary vasospasm หรื อใช้โคเคนหรื อยาบ้า (amphetamine) หลีกเลี่ยง
การให้ ยาในวันแรกสาหรับผูป้ ่ วยที่ มีความดันโลหิ ตซิ สตอลิ กต่ ากว่า 120 มิ ลลิเมตรปรอท มี อตั ราการเต้นของหัวใจ
มากกว่า 110 ครั้งต่อนาที หรื อมีหวั ใจล้มเหลว
3.3 Calcium antagonists มีฤทธิ์ ขยายหลอดเลือดหัวใจ แนะนาให้ใช้กลุ่ม dihydropyridines ในผูป้ ่ วยที่ได้ nitrate และbetablocker แล้วยังมีอาการ และใช้กลุ่ม non-dihydropyridines เมื่อผูป้ ่ วยมีขอ้ ห้ามใช้ beta-blockers
3.4 Morphine ขนาด 2-5 มิ ล ลิ ก รั ม ทางหลอดเลื อ ดด า ในผู ้ป่ วยที่ เจ็ บ หน้ าอกรุ น แรง มี pulmonary edema หรื อ severe
agitation ควรหลีกเลี่ยง morphine ในผูป้ ่ วยที่การวินิจฉัยยังไม่แน่นอนหรื อต้องดูการตอบสนองของอาการต่อการรักษา
อื่นๆ เช่น nitrate เพื่อกาหนดแนวทางการรักษาต่อไป นอกจากนี้ morphine ยังอาจมีผลทาให้ยาต้านเกล็ดเลือดถูกดูดซึ ม
ช้าลง
การรักษาด้ วยแนวทาง early invasive หรื อ conservative
การรั ก ษาด้ ว ยแน วท าง early invasive ห มายถึ ง การตรวจ coronary angiography เพื่ อ พิ จ ารณ าการรั ก ษ าด้ ว ยวิ ธี
revascularization ภายใน 24-48 ชัว่ โมง ส่ วนแนวทาง conservative หรื อ ischemia-guided หมายถึง การให้การรักษาด้วยยาไปก่อนแล้ว
พิจารณาตรวจ coronary angiography ภายหลังเมื่อพบว่ามีอาการหรื อหลักฐานกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดด้วยการตรวจชนิด non-invasive
แม้ว่าจะได้รับการรักษาด้วยยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างเต็มที่แล้ว ยังพบว่ามีผปู ้ ่ วยอีกร้อยละ 5-10
ที่ จะเสี ยชี วิตหรื อเกิ ดหลอดเลือดตี บตันซ้ าในโรงพยาบาล และอีกร้ อยละ 5-10 ใน 1 เดื อนแรกหลังผูป้ ่ วยกลับบ้าน ในอดีตการท า
revascularization โดยวิธี PCI ในระยะแรกของ ACS นั้นมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างมาก ต่อมามียาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัว
ของเลื อดที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพดี ข้ ึน จากหลายการศึ กษาพบว่าการรั กษาแบบ invasive นั้น ได้ผลดี ก ว่าแบบ conservative แต่ อาจไม่ ได้
ประโยชน์หรื อเกิดผลเสี ยในผูป้ ่ วยที่ มีความเสี่ ยงต่า และผูห้ ญิ งที่ มีค่ า troponin negative ข้อมูล meta-analysis พบว่า routine invasive
ได้ผลดี กว่า selective invasive approach ในการลดอัตราตายและหลอดเลือดตีบตันซ้ าลดลงหลังจากติดตามผูป้ ่ วยเป็ นเวลา 5 ปี โดย
ผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสู งจะได้ประโยชน์สูงสุ ด
ลักษณะผูป้ ่ วยที่ควรให้การรักษาแบบ early invasive ได้แก่
1. ทาทันทีภายใน 2 ชัว่ โมง พิจารณาในรายที่ยงั เจ็บหน้าอกรุ นแรง หัวใจล้มเหลว ช็อก หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุ นแรงเช่น
ventricular arrhythmia new or worsening mitral regurgitation
2. ทาภายใน 24 ชัว่ โมง พิจารณาในรายที่มี GRACE risk score >140, troponin สู งขึ้นผิดปกติ, new ST depression
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3. ทาภายใน 25-72 ชัว่ โมง พิจารณาในผูป้ ่ วยเบาหวาน โรคไตเรื้ อรัง (GFR <60 ml/min) left ventricular ejection fraction
(LVEF) <40%, early post-infarct angina, PCI ภายใน 6 เดือน
หากผูป้ ่ วยไม่มี ลกั ษณะข้างต้น และมี GRACE risk score <109 แนะนาให้ รักษาตามแนวทาง conservative หรื อ Ischemiaguided ไม่ควรมีผปู ้ ่ วย ACS รายใดกลับบ้านโดยไม่ได้รับการประเมินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เว้นแต่ผปู ้ ่ วยที่มีโรคร่ วมรุ นแรง ไม่เหมาะสมต่อ
การทา revascularization
การรักษาด้ วยวิธี revascularization
ผูป้ ่ วย ACS ที่ มี ห ลอดเลื อ ดตี บ ตัน จนเกิ ด กล้ามเนื้ อ หัว ใจขาดเลื อ ดตายเฉี ยบพลัน หรื อมี ค วามเสี่ ยงสู งดังที่ กล่ าวมาแล้ว
จาเป็ นต้องได้รับการรักษาด้วย revascularization ซึ่งทาได้โดย
1. Percutaneous coronary intervention (PCI)
2. Coronary artery bypass graft surgery (CABG)
การตัดสิ นใจเลือกวิธีใดมักอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญโดยพิจารณาจากลักษณะ ตาแหน่ง และจานวนรอยโรคที่ทา
ให้หลอดเลือดตีบ left ventricular function สภาพของผูป้ ่ วย โรคร่ วม เช่น เบาหวาน รวมถึงความต้องการของผูป้ ่ วยด้วย
การรักษา ST-elevation acute coronary syndrome
ผูป้ ่ วยที่มีอาการร่ วมกับมี persistent ST-segment elevation หรื อ left bundle branch block ที่เกิดขึ้นใหม่ (new LBBB) ต้องรี บ
ให้การรักษา โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ ทาให้หลอดเลือดที่อุดตันสนิทกลับมามีเลือดไหลเวียนได้เป็ นปกติ (reperfusion) โดยเร็ วที่สุด
เท่าที่จะทาได้ เพื่อช่วยเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดกลับมาทางานได้ การรักษาจะได้ผลเมื่อทาภายใน 12 ชั่วโมงนับตั้งแต่ เริ่มมีอาการ
ซึ่ งมีอยู่ 2 วิธี ได้แก่ การให้ ยาละลายลิ่มเลื อด (fibrinolytic therapy) หรื อการขยายหลอดเลื อดด้ วยบอลลูนและใส่ ขดลวดในผู้ป่วย
STEACS (primary PCI) เป็ นที่ยอมรับกันว่า primary PCI ได้ผลดีกว่า แต่ไม่สามารถทาได้ทุกโรงพยาบาล มีความพยายามที่จะให้การ
วินิจฉัยและรักษาตั้งแต่อยูใ่ นรถพยาบาลที่ไปรับผูป้ ่ วย ได้แก่ การให้ยาละลายลิ่มเลือด หรื อติดต่อและส่ งไปยังโรงพยาบาลที่พร้อมทา
primary PCI ปัจจัยที่ตอ้ งพิจารณาเพื่อเลือกวิธีการรักษา ได้แก่
1. ระยะเวลาเมื่อเริ่ มมีอาการ กรณี ที่เริ่ มมีอาการไม่เกิน 3 ชัว่ โมง การให้ยาละลายลิ่มเลือดจะได้ผลใกล้เคียงกันกับ primary
PCI
2. ความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค รวมถึงภาวะหัวใจล้มเหลวหรื อช็อก หากมีควรเลือก primary PCI
3. ความเสี่ ยงต่อการตกเลือด หรื อข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือด โดยทัว่ ไปผูป้ ่ วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดจะมีอตั รา
การตกเลือดในสมองประมาณร้อยละ 0.5 แต่ในผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 75 ปี อัตราการตกเลือดในสมองจะเพิ่มเป็ นร้อยละ 1.5
4. ระยะเวลาในการส่งผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลที่ทา primary PCI ถ้าน้อยกว่า 2 ชัว่ โมงให้พิจารณาส่งทา primary PCI เว้นแต่
พบผูป้ ่ วยที่เริ่ มมีอาการน้อยกว่า 3 ชัว่ โมงควรพิจารณาให้ยาละลายลิ่มเลือดก่อน หากส่ งผูป้ ่ วยไปทา primary PCI ไม่ได้
ภายใน 1 ชัว่ โมง
ข้ อห้ ามในการให้ ยาละลายลิ่มเลือด
1. มีประวัติโรคหลอดเลือดสมองแตก (hemorrhagic stroke) หรื อเนื้องอกในสมอง
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2. เป็ นโรคหลอดเลือดสมองภายใน 6 เดือน
3. ความดันโลหิตสู งกว่า 180/110 มิลลิเมตรปรอท
4. สงสัย aortic dissection
5. มีตกเลือด (ที่ไม่ใช่เลือดประจาเดือน) หรื อเพิ่งได้รับการผ่าตัด
6. มีภาวะเลือดออกง่ายหรื อได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
7. Cardiopulmonary resuscitation นานกว่า 10 นาที
8. ตั้งครรภ์
9. มีประวัติแพ้หรื อเคยได้รับ streptokinase มาก่อน
10. โรคมะเร็ งระยะลุกลาม โรคตับหรื อไต
11. โรคเยื่อบุลิน้ หัวใจติดเชื้อ (infective endocarditis)
การให้ยาละลายลิ่มเลือดควรให้โดยเร็ วที่สุด ไม่เกิน 30 นาทีนบั จากเวลาที่ผปู ้ ่ วยถึงโรงพยาบาล (door-to-needle time) ยาที่ใช้
ได้แก่ streptokinase 1.5 ล้านยูนิต หยดทางหลอดเลือดดาภายใน 30-60 นาที พิจารณาให้ hydrocortisone ทางหลอดเลือดดาเพื่อป้องกัน
การแพ้ ย า น อกจากนี้ มี การศึ กษ าพ บ ว่ า fibrin-specific plasminogen activators เช่ น tissue plasminogen activator (tPA) และ
tenecteplase (TNK) อาจได้ผลดีกว่า streptokinase พิจารณาส่งผูป้ ่ วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทุกรายไปยังโรงพยาบาลที่สามารถทา PCI
ได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี ที่การรักษาไม่ได้ผล กล่าวคือผูป้ ่ วยยังมีอาการเจ็บหน้าอก หรื อมี ST-segment resolution
น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่ 60 นาทีหลังจากเริ่ มให้ยาละลายลิ่มเลือด เพื่อทา rescue PCI หรื อกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีหวั ใจล้มเหลวหรื อช็อก
ยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือดจาเป็ นต้องให้ร่วมกับยาละลายลิ่มเลือด เพื่อป้องกันหลอดเลือดตีบตันซ้ าจาก
ลิ่ มเลื อ ดที่ เหลื ออยู่ ยาต้านเกล็ดเลื อดที่ ใช้ได้แก่ aspirin และ clopidogrel ยาต้านการแข็งตัวของเลื อ ดที่ แนะน าได้แก่ fondaparinux
enoxaparin หรื อ unfractionated heparin สาหรั บผูป้ ่ วยที่ ไม่ได้ทา PCI ควรให้ยาต้านการแข็งตัวของเลื อดต่อเนื่ องจนผูป้ ่ วยออกจาก
โรงพยาบาลเช่นเดียวกับผูป้ ่ วย NSTEACS ส่ วนยาต้านเกล็ดเลือดใหม่ ได้แก่ ticagrelor หรื อ prasugrel ให้ร่วมกับ aspirin เป็ นทางเลือก
ในกรณี ที่รักษาโดย primary PCI จากการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยจะมีอตั ราตาย (cardiovascular death) และหลอดเลือดตีบตันซ้ าต่ากว่าผูป้ ่ วย
ที่ ได้รับ clopidogrel ร่ วมกับ aspirin แต่ อาจมี ค วามเสี่ ยงต่ อ การตกเลื อ ดสู งกว่า นอกจากนี้ ยังควรพิ จารณาให้ glycoprotein IIb/IIIa
inhibitors ในห้องตรวจสวนหัวใจสาหรับผูป้ ่ วยที่ทา primary PCI
ยา beta-blocker สามารถลดอัตราตายและ re-infarction ได้ จึงควรพิจารณาให้ในผูป้ ่ วย STEACS รวมถึงพิจารณาให้ ACEI ใน
24 ชั่วโมงแรกถ้าไม่มี ข้อห้ าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ เป็ น anterior infarction, LVEF < 40% หรื อมี ภาวะหัวใจล้มเหลว และให้
aldosterone antagonist ต่อจาก ACEI และ beta-blocker ในผูป้ ่ วยที่มี LVEF < 40% และมีหวั ใจล้มเหลวหรื อเป็ นเบาหวาน ส่ วน nitrates
ในรู ปแบบ intravenous nitroglycerin ช่วยลด preload และทาให้ ventricular compliance ดีข้ นึ ในผูป้ ่ วยที่มี pulmonary edema
ผูป้ ่ วยควรพักผ่อนอยู่ที่เตียงอย่างน้อย 12 ชัว่ โมง หากการรักษาได้ผลดีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนอาจให้นั่ง หรื อเริ่ มให้เดิน
รอบๆเตี ยงได้ภายใน 24 ชั่วโมง พิจารณาเริ่ มการฟื้ นฟูหัวใจ (cardiac rehabilitation) ได้แก่ การให้ความรู ้และปรับเปลี่ยนปั จจัยเสี่ ยง
ต่างๆ (risk factor modification) กาหนดกิจกรรมและการออกกาลังกาย และบาบัดความเครี ยด กิจกรรมการฟื้ นฟูหวั ใจสามารถลดอัตรา
ตายจากโรคหัวใจได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผปู ้ ่ วยกลับไปดาเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ ว ควรให้อาหารไขมันต่า (น้อยกว่าร้อยละ 30
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ของพลังงานทั้งหมด, cholesterol น้อยกว่า 300 มิลลิกรัมต่อวัน) complex carbohydrate ร้อยละ 50-55 ของพลังงานทั้งหมด อาหารที่มี
กากใยสู ง โพแทสเซียมและแมกนีเซียมสู ง เกลือโซเดียมต่า นอกจากนี้ยงั ควรพิจารณาให้ยาระบาย และยานอนหลับแก่ผปู ้ ่ วย
ภาวะแทรกซ้ อนของ ST-elevation acute coronary syndrome
1. ช็อกและหัวใจล้มเหลว (cardiogenic shock, congestive heart failure) อาจเกิดจากการตายหรื อขาดเลือดของกล้ามเนื้ อหัวใจ
เป็ นบริ เวณกว้าง จึงควรพิจารณาให้การรักษาโดย revascularization เร็ วที่สุด หรื อเป็ นจาก right ventricular infarction หรื อ
mechanical complications ซึ่ งมักเกิ ด ขึ้น ใน 24 ชั่วโมงแรก หรื อ ในอี ก 3-5 วัน ได้แ ก่ papillary muscle rupture, ventricular
septal rupture, free-wall rupture with tamponade
2. Right ventricular infarction พบประมาณหนึ่ งในสามของผูป้ ่ วย inferior STEACS ซึ่ งมี ห ลอดเลื อ ดหั วใจด้านขวาอุ ด ตัน
(proximal right coronary artery) มักเกิดในช่วงแรกโดยผูป้ ่ วยจะมีความดันโลหิ ตต่า เสี ยงปอดปกติ กล่าวคือไม่มีน้ าท่วมปอด
และมี jugular venous distension คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ ST elevation อย่างน้อย 1 มิลลิโวลต์ ใน V1 หรื อ V4R ควรหลีกเลี่ยงการ
ให้ยาขับปัสสาวะหรื อ nitrates แก่ผปู ้ ่ วย และให้การรักษาโดยสารน้ าและ reperfusion therapy โดยเร็ ว
3. Mechanical complications
3.1 Mitral regurgitation ผูป้ ่ วยอาจมีหวั ใจล้มเหลวหรื อช็อกอย่างรวดเร็ วจาก papillary muscle dysfunction หรื อ rupture อาจ
ไม่ ไ ด้ยิ น systolic murmur ได้ ให้ ก ารรั ก ษาโดยยาขับ ปั ส สาวะ ยาขยายหลอดเลื อ ด (vasodilators) เพื่ อ ลด afterload
พิจารณาใส่ intra-aortic balloon pumping ทา revascularization และผ่าตัดลิ้นหัวใจ
3.2 Ventricular septal rupture ผูป้ ่ วยจะมีหวั ใจล้มเหลวหรื อช็อกขึ้นกับขนาดของรู รั่ว มักได้ยินเสี ยง systolic murmur ชัดเจน
ให้การรักษาโดย revascularization และพิจารณาผ่าตัดเย็บซ่อมผนังหัวใจ
3.3 Left ventricular free-wall rupture ผูป้ ่ วยอาจมีเจ็บหน้าอกซ้ า ความดันโลหิ ตตกลงอย่างรวดเร็ ว หรื อมี cardiac arrest มัก
พบในหญิ งสู งอายุ มี anterior wall infarction ครั้ งแรกซึ่ งจะไม่มี collateral blood flow ปั จจัยเสี่ ยงอื่น ๆ เช่ น ความดัน
โลหิ ตสู งมากในช่วงแรก ผูป้ ่ วยได้รับยา corticosteroids หรื อ non-steroidal anti-inflammatory drugs หรื อได้ยาละลายลิ่ม
เลือดหลังเกิดอาการเจ็บหน้าอกเกิน 14 ชัว่ โมง ต้องรี บให้การรักษาโดยการผ่าตัดในทันที
4. Electrical complications
4.1 Ventricular arrhythmia มักเกิดในช่วงแรก สาเหตุเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ช็อกหรื อหัวใจล้มเหลว ความผิดปกติ
ของ electrolyte และเกิ ด reentry หรื อ enhanced automaticity จึ ง สามารถป้ อ งกัน ได้โ ดย reperfusion therapy แก้ไ ข
electrolyte ที่ผิดปกติโดยเฉพาะโพแทสเซี ยม รักษาภาวะช็อกหรื อหัวใจล้มเหลวอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การให้ betablockers ภายใน 24 ชัว่ โมงแรกสามารถช่วยลดอัตราการเกิด ventricular fibrillation ได้ ผูป้ ่ วยที่มี ventricular arrhythmia
ภายหลัง 48 ชั่ว โมงจะมี อ ัต ราตายสู ง ขึ้ น จึ ง ต้อ งพิ จ ารณาใส่ implantable cardioverter defibrillator (ICD) ในผู ้ป่ วย
ดังกล่าวโดยที่ ventricular arrhythmia นั้น ไม่ได้เป็ นจากกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลื อดที่ ยงั ไม่ได้แก้ไข หรื อ electrolyte ที่
ผิดปกติ
4.2 Bradycardia และ atrioventricular block มักพบในผูป้ ่ วย inferior STEACS เป็ นผลจาก vagal tone ที่ เพิ่ ม ขึ้ น การหลั่ง
adenosine หรื อการขาดเลือดของ atrioventricular node มักเป็ นชั่วคราว กรณี ที่อตั ราการเต้นของหัวใจน้อยกว่า 50 ครั้ง
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ต่อนาที ควรให้การรักษาด้วย atropine หากยังไม่ตอบสนองให้พิจารณาใส่ temporary pacemaker และ revascularization
ในผูป้ ่ วยที่ยงั ไม่ได้ reperfusion กรณี ผูป้ ่ วยที่เป็ น anterior STEACS อาจพบ atrioventricular block ชนิ ด infranodal ได้
ซึ่งแสดงถึงการตายของกล้ามเนื้อหัวใจเป็ นบริ เวณกว้าง การพยากรณ์โรคในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้จึงไม่ดี
5. Pericarditis ควรอยู่ในการวินิจฉัยแยกโรคเสมอเมื่อผูป้ ่ วยมีอาการเจ็บหน้าอกซ้ า ซึ่ งลักษณะอาการมักแตกต่างจาก ACS อาจ
ตรวจพบ pericardial friction rub และมี ST-segment elevation กลับมาอีกครั้ง สามารถรักษาโดยการเพิ่ม aspirin ในขนาดที่
ออกฤทธิ์ตา้ นการอักเสบคือ 650 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง และพิจารณาหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือด
6. Thromboembolic complications โดยทัว่ ไป left ventricular mural thrombi มักเกิดในผูป้ ่ วยที่มีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจเป็ น
บริ เวณกว้างเช่นในกรณี anterior STEACS โดยอาจพบร่ วมกับ ventricular aneurysm อาจทาให้เกิด acute embolic stroke หรื อ
ความดันโลหิตสู งขึ้นจาก renal artery embolism สามารถป้องกันและรักษาได้โดยยาต้านการแข็งตัวของเลือด
การประเมินผู้ป่วย STEACS ภายหลังให้ การรักษา
ผูป้ ่ วย STEACS ที่ได้หรื อไม่ได้รับ reperfusion therapy ควรได้รับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงสะท้อนความถี่สูงทุกรายเพื่อ
ประเมิน left ventricular function และภาวะแทรกซ้อนต่างๆดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น เพื่อการรักษาที่เหมาะสม ในผูป้ ่ วยที่ อาการดี ไม่เจ็บ
หน้ าอกและยัง ไม่ ไ ด้ท า coronary angiography อาจพิ จ ารณาท า submaximal exercise stress test เพื่ อ หากล้า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ด
(residual ischemia) และประเมิน functional capacity เป็ นการเสริ มสร้างความมัน่ ใจแก่ผปู ้ ่ วยในการออกกาลังกายและประกอบกิจวัตร
ประจาวันตามปกติ เป็ นประโยชน์ในการออกกาลังกายเพื่อฟื้ นฟูหวั ใจ
การรักษาผู้ป่วย ACS ในระยะยาว และป้องกันการกลับเป็ นซ้า (secondary prevention)
ผูป้ ่ วย ACS ทุกรายควรได้รับการประเมินปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือด และแนะนาการปรับเปลี่ยนปั จจัย
เสี่ ยงต่างๆ ได้แก่ เลิ กบุหรี่ moderate-intensity of aerobic activity อย่างน้อยวันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ลดน้ าหนักให้
BMI ต่ากว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หลีกเลี่ยงอาหารทอดหรื อไขมันสู ง อาหารเค็มและของหมักดอง แนะนาอาหารจาพวกผัก ผลไม้
ถัว่ และธัญพืชที่มีกากใยสู ง ปลา หรื อ Mediterranean diet ผูป้ ่ วยเบาหวานควรได้รับการควบคุมน้ าตาลให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมโดยค่า
HbA1C น้อยกว่า 7 ควบคุมความดันโลหิ ตให้ต่ากว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท และพิจารณาให้วคั ซี นป้องกันไข้หวัดใหญ่และเชื้อนิวโม
คอคคัสโดยเฉพาะในผูป้ ่ วยที่มีอายุต้งั แต่ 65 ปี ขึ้นไป นอกจากนี้ยงั ต้องให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยในเรื่ องอาการของ ACS ยาแต่ละชนิดที่ได้รับ
รวมถึงผลข้างเคียง วิธีการใช้ยาอมใต้ลิ้น (sublingual nitrate) กล่าวคือ ให้ใช้ยาในท่านั่งหรื อนอน เนื่ องจากการใช้ยาขณะยืนอาจทา
ความดันโลหิตต่า เกิดหน้ามืดเป็ นลมได้ ควรอมยาครั้งละ 1 เม็ด หากอาการไม่ดีข้ นึ ใน 3-5 นาทีให้รีบมาพบแพทย์ทนั ที
สรุ ปยาที่ผปู ้ ่ วย ACS ควรได้รับ
1. ยาต้านเกล็ดเลือด ควรได้รับ aspirin ไปตลอดชีวิต อาจเลือก clopidogrel แทนกรณี ที่ไม่สามารถใช้ aspirin ได้ ในรายที่ทา
PCI และใส่ขดลวด (stent) แนะนาให้ dual antiplatelet therapy (DAPT) ได้แก่ aspirin ร่ วมกับ P2Y12 receptor inhibitors
(clopidogrel หรื อ ticagrelor หรื อ prasugrel) อีก 1 ตัว เป็ นเวลา 1 ปี ในรายที่ไม่ได้ทา PCI ให้ DAPT อย่างน้อย 1 เดือน
จนถึง 1 ปี พิจารณาเลือกใช้ clopidogrel เป็ นเวลาเพียง 6 เดือนในรายที่จาเป็ นต้องได้รับ warfarin เช่นกรณี ผปู ้ ่ วย atrial
fibrillation และสามารถให้ผปู ้ ่ วยหยุด aspirin แล้วใช้ warfarin เพียงอย่างเดียวภายหลัง 1 ปี
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2. Beta-blockers สามารถลดอัตราตายและ re-infarction ได้ จึงควรให้ ผูป้ ่ วยทุกรายถ้าไม่มีขอ้ ห้าม โดยเฉพาะในรายที่ มี
LVEF < 40%
3. ACEI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ เป็ น anterior infarction, LVEF < 40% หรื อมี หัวใจล้ม เหลว รวมทั้งผูป้ ่ วยความดัน
โลหิตสู งหรื อเบาหวาน
4. Aldosterone antagonist ในผูป้ ่ วยที่มี LVEF < 40% และมีหัวใจล้มเหลวหรื อเป็ นเบาหวาน โดยมี serum creatinine น้อย
กว่า 2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และไม่มี hyperkalemia
5. HMG-CoA reductase inhibitors หรื อ statins ให้ผปู ้ ่ วยทุกรายโดยลด LDL ให้ต่ากว่า 70-100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร กรณี ที่
triglyceride มากกว่ า 200 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ เดซิ ลิ ต ร จะใช้เกณฑ์ ใ ห้ non-HDL cholesterol ต่ ากว่ า 100-130 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
เดซิลิตร
6. Nitrates เป็ นเพียงยาลดอาการเจ็บหน้าอกหรื อช่วยรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเท่านั้น ไม่มีขอ้ มูลว่าลดอัตราตายหรื อ reinfarction ดังเช่นยาใน 5 กลุ่มแรก
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เจ็บหน้ าอกสงสัย ACS
ตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจใน 5 นาที
Aspirin 300 มิลลิกรัม เคีย้ ว, Nitrate อมใต้ลน้ิ
ให้ออกซิเจนกรณีทม่ี ี hypoxemia, เตรียม defibrillator
Persistent ST-segment elevation หรือ new LBBB
มี
ไม่มี
Clopidogrel 300 หรือ 600 มิลลิกรัม
(>75 ปี ได้ยาละลายลิม่ เลือด ให้ 75 มิลลิกรัม)
(หรือให้ Ticagrelor/Prasugrel กรณี PCI)
เจ็บหน้ าอกน้ อยกว่า 12 ชั ่วโมง
ให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 10 นาที
หรือ primary PCI ภายใน 60-90 นาที
หลังจากวิ นิจฉัยด้วยคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ

ตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจซ้า, ยังวินจิ ฉัยไม่ได้
ส่งตรวจ Troponin
ผู้ป่วยความเสี่ยงสูง:
อายุมากกว่า 75 ปี
เจ็บหน้าอกซ้าหรือยังเป็ นอยู่
หัวใจล้มเหลวหรือช็อก
Ventricular arrhythmia
ST-segment deviation
Troponin สูง
มี
ไม่มี

รับไว้ใน critical care unit

ติดตามอาการ
ตรวจ Troponin ซ้าใน 3-6 ชัวโมง
่
มีความเสี่ยงสูง
ไม่เจ็บหน้ าอก
Troponin ปกติ

Ticagrelor 180 มิลลิกรัม หรือ
Clopidogrel 300 หรือ 600 มิลลิกรัม หรือ
Prasugrel 60 มิลลิกรัม กรณี PCI
Fondaparinux/Enoxaparin/UFH
Beta-blockers

Non-invasive stress test
EST, stress echo
Stress MR/nuclear imaging
พบกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด

มี
Coronary angiography and revascularization

ไม่มี

Long term medical treatment and risk factor modification
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