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Complications of ACS

Nursing management in  ACS 
complicate patients
• Cardiogenic Shock
• Acute Heart Failure
• Mechanical complications

Nursing management in  ACS 
patients

Outline





(Collet et al., 2020)

Diagnostic algorithm and triage in Acute Coronary Syndrome





Management Chest Pain/Chest discomfort

Detect and Prevention Complication

Perform independent and collaborative activities 
that limit infarct size and reduce mortality

Nursing Goals in the Management of ACS

Provide ongoing education and support for the 
patient and family

Promote optimal short and long term recovery



ซักประวัติ
• อาการส าคัญของผู้ป่วย 
• อาการเจ็บป่วยปัจจุบัน 
• ประวัติการเจ็บป่วยใน

อดีต 
• ปัจจัยเสี่ยง

Perform independent and collaborative activities that limit infarct size and reduce mortality

ประเมินและดูแลในระยะเบื้องต้นทันที 

ประเมินอาการ
เจ็บหน้าอก 
•OPQRST

Physical assessment

• ลักษณะทั่วไป 
• ระบบประสาท
• หัวใจและหลอดเลือด 
• ระบบหายใจ 
• ระบบทางเดินอาหาร
• ประเมินและบันทึก V/S

Confuse, Restless, Unconscious -> Low CO

Tachycardia, Bradycardia, Murmur, 
Hypotension, Cool extremities -> VT/ VF/ 
CHB/ VSR/ Ac MR/ Cardiogenic shock

Dyspnea, Orthopnea, Tachypnea, 
Crepitation -> Cardiogenic shock/ AHF

Nursing Management in STEMI

Pain assessment



Monitor EKG
-> Ischemia or injury 

and arrhythmia

On IV line & 
repeat Lab          

• Cardiac  markers,  
CBC, Coagulation, BUN, 
Cr, Electrolyte, Anti-
HIV, HBsAg, G/M

Early reperfusion 
• Fibrinolytic therapy                            

• Refer to PCI center 

• ประสานงานส่งต่อ

Nursing Management in STEMI
Perform independent and collaborative activities that limit infarct size and reduce mortality

ประเมินและดูแลในระยะเบื้องต้นทันที 

EKG assessment
• Interpreting ECG in  

10 minute 
• ST elevation in II, III, 

AVF บันทึก V3R, V4R or 
ST depression in V1-
V3 บันทึก V7, V8, V9 

• Notify

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ 

• ตามต าแหน่ง MI จาก EKG : 

ST elevation in II, III, AVF
มีโอกาสเกิด CHB ->
Temporary pacemaker 

ST elevation in V1-V3 มี
โอกาสเกิด AHF and 
Cardiogenic shock -> IABP/ 
Ventilator



2 Management Chest Pain/Chest discomfort

Nursing Management in STEMI

Early Reperfusion therapy :
Fibrinolysis / PCI

• Bed rest (Limit activity, 
reduce Oxygen demand)

• On Oxygen if hypoxia(SpO2< 
90%)

• Aspirin nonenteric-coated, 
325 mg chewed

• P2Y12 antagonist give PRIOR 
to catheterization unless 
there are contraindications

• Nitrates (Do not give nitrates 
to hypotensive, sildenafil 
citrate(Viagra) within 48 
hours, patients with ST-
segment elevation in II, III or 
AVR concern for RV infarct)



Acute heart failure 
• ประเมิน S&S AHF : Dyspnea, 

Orthopnea, Pink frothy sputum, 
Crepitation, Rhonchi (Jessup et al., 2017)

• ประเมินความเสี่ยงของภาวะ AHF : AHF-
Super score (Bian et al., 2015) และให้การ
พยาบาลตามระดับความเสี่ยง

3 Detect and Prevention Complication

Nursing Management in STEMI

Cardiogenic Shock
• ประเมิน S&S poor tissue perfusion : 

ความรู้สึกตัวลดลง สับสน กระสับกระส่าย ซึม 
ปลายมือปลายเท้าซีด เย็น Capillary refill 
time > 3 วินาที ชีพจรส่วนปลายเบาเร็ว 
urine< 0.5-1 ml/kg/hr

• ดูแลให้สารน้ าหรือดูแลให้ Vasopressor, 
Inotropic drug keep BP >90/60 mmHg, 
MAP > 65 mmHg ตามแผนการรักษาและ
Observe S/E

• IABP care กรณีมีข้อบ่งชี้ (Van Herck et al.,                 
2015)



Femoral Vascular Access Sites 
Complications
• Hematoma
• Retroperitoneal hemorrhage
• Arteriovenous fistula
• Pseudoaneurysm
• Arterial occlusion
• Infection 

Potential Complications
• Vasovagal Reaction 
• Acute Occlusion resulting 
• Embolic complications due to 

thromboembolism : MI/ Cerebral 
Infarct/ Peripheral Emboli

• Cardiac Tamponade
• Acute tubular necrosis & renal 

failure

Radial Vascular Access Sites 
Complications
• Radial artery spasm
• Radial artery occlusion
• Compartment syndrome
• การฉีกขาดทะลุของเส้นเลือดจากที่ 

guide wire
• Bleeding
• Hematoma

Percutaneous coronary intervention (PCI)
3 Detect and Prevention Complication



Methods Of Hemostasis
• Manual Compression (Gold Standard) 
• Mechanical Compression (Femostop, C-clamp) 
• Vascular Closure Devices Such As Angioseal, Mynx
• Hemostatic Patches (D-stat Dry Patches)

AngiosealC-Clamp FemostopManual Compression 



Nursing care of the patient post PCI
• Oxygenation is adequate keep > 90% + condition 
• Continuous hemodynamic monitoring : Record V/S BP, Urine output, Skin 

perfusion, Inotropic & Vasopressor
• Obtain baseline ECG : HR & Rhythm, ST-T change
• Assess sign and symptom of ischemia (Angina/ ECG change)
• Puncture sites assessment/ sheath (bleed/ hematoma)
• Pulse distal decrease or change
• Intake/Output (avoid = hypotension/ hypovolemia) : Maintain fluid
• Observe side effect from contrast medium : Maintain fluid, F/U Lab BUN 

Cr Electrolyte eGFR
• Keep puncture straight, elevate the head of the bed 30 degree if  

femoral sheath sewn, Don’t bend groin leg
• Instruct notify to nurse of discomfortable or angina
• Emotion support 
• Prepare equipment for take off introducer sheath



4 Promote optimal short and long term recovery

Nursing Management in STEMI

Early ambulation ตั้งแต่วันแรก
หลังท า PCI ถ้าไม่มีข้อห้าม แต่หาก
ผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อน เช่น 
หัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตต่ า 
หัวใจเต้นผิดจังหวะ ดูแลให้ผู้ป่วย
พักผ่อนก่อน และประเมินจน
อาการคงที่จึงค่อยเริ่มการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพหัวใจตามโปรแกรม 
(Ibanez et al., 2018)

จัดให้ผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของหัวใจโดย
แพทย์และนักกายภาพบ าบัด

ให้ความรู้และสนับสนุนผู้ป่วยและ
ญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการ
ดูแลตนเองเม่ือผู้ป่วยอาการคงที่ 
ทั้งเรื่องการรับประทานอาหาร 
การรับประทานยา การออกก าลัง
กายตามโปรแกรม และการสังเกต
อาการผิดปกติ





5 Provide ongoing education and support for the patient and family

Nursing Management in STEMI

การให้ความรู้ผู้ป่วย
• สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดและผลกระทบ

ของโรค
• ประเมินอาการเจ็บหน้าอก หรืออาการผิดปกติ

อื่นๆ ที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด
• แนะน าเรื่องการใช้ยาอมใต้ลิ้น 
• แนวทางการรักษาและการมาตรวจตามนัดรวมทั้ง

อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์

Life style modification และการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยง 
• Smoking Diet
• Physical activity 
• Sexual activity
• Weight management  
• Psychosocial factor
• การรับประทานยา
• Cardiac rehabilitation
• แนะน าและสอนให้ผู้ป่วยนับ HR & วัด BP



Decrease myocardial oxygen demand
Limit activity
Bed rest
Maintain BP 
Maintain EKG > 24 hr risk for cardiac arrhythmias

Stress reduction
Management symptom distress
Main quiet environment
Administration medication
Prevention constipation

Increase myocardial oxygen supply
Administration medication 
Aspirin/P2Y12inhibitor/NTG/Anticoagulant
Give Oxygen if SpO2 < 90 % 
Clinical assessment using GRACE risk score
Very high risk -> Urgent CAG ± PCI < 120 min
High risk -> CAG ± PCI in 24-72 hr

(ขึ้นอยู่กับ PCI center)
Low risk -> elective case or investigation เพ่ิม

Nursing Management of NSTE-ACS



การพยาบาลผู้ป่วย NSTEMI กลุ่ม Very high risk
1.การประเมิน : บันทึก V/S q 5-15 min, Monitor EKG observe arrhythmia, 

AHF, Cardiogenic shock
2.เตรียมช่วยชีวิต IV assess รถ emergency เครื่อง defibrillation
3.เตรียม echocardiogram เพ่ือประเมิน LVEF และ Mechanical complications
4.บริหารเตียง admitted CCU
5.Medication : Aspirin, P2Y12inhibitors, anticoagulant(heparin or LMWH)
6.เตรียมผู้ป่วยเพื่อ Urgent cardiac catheterization < 120 min

Assessment complication
Heart failure / Cardiogenic shock

PCI ให้เร็วที่สุด 
PCI center 



การพยาบาลผู้ป่วย NSTEMI กลุ่ม High risk
1. ประเมิน : ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมิน pain ประเมิน GRACE risk >140
2. IV assess and lab : Trop-T (ภายใน 60 นาที) และ routine Lab และตาม CXR
3. เตรียม echocardiogram เพ่ือประเมิน LVEF
4. บริหารเตียง admitted CCU/ ICCU on telemetry 24 to 48 hr
5.ดูแลให้ได้รับยาตามมาตรฐานการรักษาได้แก่ ASA, P2Y12 inhibitors, statin, 
anticoagulation: heparin or LMWH, B blocker, ACEI/ARB, Statin และสังเกตอาการ
ข้างเคียง
6. ประเมินอาการและเฝ้าระวังอาการ และอาการแสดงของ HF, ventricular arrhythmias, 
Hemodynamic instability
7. เตรียมผู้ป่วย เพ่ือ early cardiac catheterization within 24-72 hr. and 
revascularization by PCI or CABG
8. Secondary prevention medication, lifestyle modification, and cardiac 
rehabilitation



การพยาบาลผู้ป่วย NSTEMI กลุ่ม Low risk

1. ประเมิน GRACE risk score 109-140 คะแนน
2. Admitted ward on telemetry 12 to 24 hr. 
3. ดูแลให้ได้รับยาตามมาตรฐานการรักษา ได้แก่ aspirin, LMWH, and a beta-

blocker (ถ้าไม่มีข้อห้าม), ACEI/ARB, Statin 
4. ส่งนัดคิว Elective CAG + PCI หรือ Noninvasive
5. ประเมินอาการและเฝ้าระวังอาการ และอาการแสดงของ HF, ventricular 

arrhythmias, Hemodynamic instability 
6. recommendation for risk factor, primary prevention medication 

(ASA, ACEI/ARB, Statin, B blocker) and lifestyle (การออกก าลังกาย 
การควบคุมอาการและน้ าหนัก การเลิกบุหรี่)







• Electrical complication 

- Polymorphic ventricular 
tachycardia, ventricular fibrillation

- Sinus bradycardia, SA block,               
1st, 2nd, 3rddrgree AV block

• Cardiogenic shock

• Severe HF

• Mechanical complications
- MR
- Ventricular septal rupture
- LV free wall rupture

Complications of NSTE-ACS



• Cardiogenic shock

• Severe HF

• Mechanical complications
- MR
- Ventricular septal rupture
- LV free wall rupture

• RV infarction

• Pericarditis

• Electrical complications VT, VF, 
AF and other SVT Bradycardia, 
AV block, and intraventricular 
conduction defect

• Thromboembolic and bleeding 
complications

• Acute kidney injury

• Hyperglycemia

Complications of STEMI



Detect and Prevention complications
Following ACS

Cardiogenic 
Shock

Mechanical 
complication 

in AMI
Arrhythmias

Heart failure

https://bit.ly/3xpbzXg, https://bit.ly/3Hpzw5c, 



Cardiogenic shock
• SBP < 90 mmHg MAP< 65 mmHg  นานต่อเนื่องมากกว่า 

30 นาท/ีการใช้ยา vasopressor เพ่ือให้ SBP > 90 mmHg
• อาการแสดงถึงภาวะน้ าท่วมปอด (clinical pulmonary 

congestion) 
• อาการแสดง Poor tissue perfusion : ความรู้สึกตัวเปลี่ยน    

(altered mental status), รยางค์และผิวหนังเย็น 
(cold/clammy skin and extremities), ปัสสาวะออก
< 30 ml./hr.หรือระดับ lactate ในเลือด > 2 มิลลิโมลต่อลิตร

• Cardiac index < 2.2 
• Pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) > 15 

mmHg



Physical findings suggestive of the ventricle                 
primarily involved in cardiogenic shock

Cyrus Vahdatpour. Journal of the American Heart Association. Cardiogenic Shock, Volume: 8, Issue: 8, DOI: (10.1161/JAHA.119.011991) 



Cardiogenic Shock

Incidence of Cardiogenic Shock 5 - 10%







Intra-aortic balloon pump (IABP) 
ประโยชน์
• เพิ่ม oxygen supply
• เพ่ิม coronary blood flow
• ลด afterload
• ลด oxygen demand 
• ลดการใช้พลังงาน

Indications
• Acute myocardial ischemia including medically-

refractory ischemia pre-operatively and post-
operative myocardial ischemia.

• Acute MR or VSR
• Bridge to cardiac transplantation

Contraindications
• Aortic insufficiency
• Aortic dissection
• Severe peripheral vascular disease

Intra Aortic Balloon Pump (IABP)

https://rk.md/2017/intra-aortic-balloon-pump-arterial-line-ekg-waveforms/



Intra Aortic Balloon Pump (IABP)

counterpulsation



Limb ischemia Balloon rupture

Intra aortic balloon pump complication



Nursing management of ACS patients with Cardiogenic Shock

Provide supplemental oxygen as 
ordered. If the patient develops 
respiratory distress, be prepared 
for intubation and mechanical 
ventilation. Monitor oxygen 
saturation ≥ 94%

Invasive haemodynamic monitoring 
- arterial line -> guides the administration 

of vasopressor and inotropic therapies, 
Blood sampling  

- central venous catheter -> required for 
administration of vasopressors and 
inotropes

- PCWP catheter -> measures                 
intracardiac pressures and CO

Kate O'Donovan, British Journal of Cardiac Nursing, 2019https://bit.ly/3tD6BVD



Kate O'Donovan, British Journal of Cardiac Nursing, 2019

Minimize oxygen 
demand by 
maintaining bed 
rest and decreasing 
anxiety, fever, and 
pain.

Position the patient 
for maximum chest 
excursion and 
comfort

Administer diuretics 
and /or vasodilators 
as ordered to reduce 
circulating volume 
and decrease preload

Response to 
therapies, MAP of 
65–70 mmHg,  
urine≥0.5ml/kg/hr, 
decreased work of 
breathing and a 
heart rate

Nursing management of ACS patients with Cardiogenic Shock

https://bit.ly/3mS652y, https://dlpng.com/png/6386495, https://bit.ly/3xOGJZv



Kate O'Donovan, British Journal of Cardiac Nursing, 2019

Blood sampling to be 
reserved for 
monitoring of 
electrolytes, renal 
function and cardiac 
markers, coagulation, 
LFT, lactate level 
(a target decrease of 20% in the 
lactate level over a 2-hour period is 
associated with a decrease in hospital 
mortality) (Jansen et al, 2010).

Observe bleeding 
(received antiplatelet 
and anti-thrombotic 
agents) In CS, liver 
hypoperfusion -> 
impairs metabolism 
of ATP

IABP care &  prevent 
complication

Administer low-dose 
morphine sulfate as 
ordered to reduce 
preload in an 
attempt to decrease 
pulmonary 
congestion

Nursing management of ACS patients with Cardiogenic Shock

https://bit.ly/3NY7VKU



Kate O'Donovan, British Journal of Cardiac Nursing, 2019

Assessment skin and 
status of peripheral 
edema, personal 
hygiene care, change 
of patient position

Record I/O, achieving 
a negative 24-hour 
balance, restrict fluid 
1.5 liter

Provide psychological 
care and answering 
concerns and queries in
accessible language that 
the patient and others 
can understand, as well 
as outlining the plan of 
care

Nursing management of ACS patients with Cardiogenic Shock

https://bit.ly/3Qkdxkm, https://bit.ly/39vXdfR, https://bit.ly/3xS4tfc 



https://nursekey.com/bispectral-index-monitoring/



Mechanical support LV dysfunction

Extracorporeal Membrane Oxygenation 
(ECMO)

ช่วย cardiopulmonary support ซึ่งจะดึงเลือดจาก venous 
system จะผ่าน centrifugal pump ต่อมาจะผ่าน artificial 
membrane ซึ่ง ขจัด CO2 และเพ่ิม O2 และเลือดท่ีมีแรงดันสูงจะ
กลับเข้าไปสู่ arterial system ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายต่อไป

Indications

• circulatory และ respiratory failure 
(Cardiogenic shock/AHF post AMI)

• ไม่สามารถหย่าจากเครื่องปอดและหัวใจเทียม
• post-cardiotomy shock
• refractory ventricular tachycardia















Incidence of HF among patients hospitalized for an AMI 
varies amongs studies, range from 14% to 36 %

https://www.cfrjournal.com/articles/how-improve-time-diagnosis-acute-heart-failure-
clinical-signs-and-chest-x-ray ; (Bahit, Kochar, & Granger, 2018)

Acute Heart Failure

หัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลัน 
เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน โดยผู้ป่วยไม่เคยมี

ภาวะหัวใจล้มเหลวมาก่อน หรือผู้ป่วยที่เคยมีภาวะหัวใจล้มเหลวและ
อาการแย่ลง (Acute decompensated heart failure) ส่วนใหญ่พบ
ในผู้ป่วยกล้ามเน้ือหัวใจตาย และมีปัญหาลิ้นหัวใจอย่างเฉียบพลัน 
(ชมรมหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2562)



Pulmonary 
congestion

Cardiac 
output         

low states

Hypotension Cardiogenic 
shock

AMI myocyte death more than 3 hour
(Dominik et al., 2021)

Acute Heart Failure

https://bit.ly/3OfQKV6, https://shutr.bz/3zBXWGN, 



Heart Failure
After MI

Genetic
polymorphisms

Clinical risk
factors

Biomarkers of:
1.Infarct size
2.Wall stress

3.Inflammation
4.Fibrosis

Systolic and diastolic 
dysfunction Microvascular 

obstruction
Intramyocardial

Hemorrhage
Adverse remodeling



Acute Heart Failure









ชมรมหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562

Management of patients with Acute Heart Failure



เป้าหมายของการรักษา วิธีการรักษา

Management of patients with AHF

1. ลดการท างานของหัวใจ (Work load) จะช่วยให้
หัวใจท างานดีขึ้น โดยใส่เคร่ืองพยุงการท างานของ
หัวใจและระบบไหลเวียน (IABP)
2. ลดการคั่งของสารน้ าและเกลือ (Fluid 
overload) โดยการจ ากัดอาหารเค็ม จ ากัดน้ าดื่ม 
และให้ยาขับปัสสาวะ
3. เพิ่มปริมาตรเลือดไปเลี้ยงร่างกาย (CO) โดยการ
เพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจด้วย digitalis/ Inotropic
drug และลด Afterload โดย Vasodilator

1. Non pharmacological management
2. Pharmacological management

https://bit.ly/3xT2BD4, https://bit.ly/3zGmEWG, https://bit.ly/3zEmBdP  





Nursing management of ACS patients with AHF

1. Limit activity เพ่ือลดการใช้พลังงาน
ของร่างกาย 
• ดูแลจัด Fowler’s position
• ให้ Bed rest ท ากิจกรรมบนเตียง
และดูแลช่วยเหลือใกล้ชิด

2. Begin assessment  Airway 
Breathing (accessory muscle ช่วย
ในการหายใจ, Dyspnea, Orthopnea, 
PND) Circulation and notify

3. Record V/S q 5-15 min stable   
q 1 hr

4. Give Oxygen if SpO2 < 90 %,  
RR >25 /min เพ่ือป้องกัน hypoxia
โดยใช้ NPPV (HFNC, BiPAP), 
mechanical ventilation improve 
AHF and monitor BP

5. On IABP care (AHF from MI 
with Cardiogenic shock)

6. Administration medication



7. Record I/O, Urine output per hr

8. ในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ด้วยยาขับปัสสาวะแบบฉีด –>
Ultrafiltration ลดภาวะน้ าเกินผ่านการ
ดึงน้ าเลือดออกทางเยื่อกรอง Super 
permeable membrane 

9. Low salt diet Na < 2 gm/day

10. Restrict fluid

11. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การ
ช่วยชีวิต(CPR)

Nursing management of ACS patients with AHF



Evidence and recommendations for the use of NPPV in AHF



เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ (Noninvasive Positive Pressure Ventilator: NPPV) 



- ระดับความรู้สึกตัวปกติ ให้ความร่วมมือดี                               
- SBP >85 mmHg ไม่อยู่ในระยะช็อค หรือหัวใจเต้นผิด
จังหวะรุนแรง                                                   
- มีภาวะพร่องออกซิเจน SpO2 < 90 % และ PaO2 <
60 mmHg, ABG pH <7.35, PCO2 > 50 mmHg
- ผู้ป่วยหายใจล าบาก หายใจเร็ว RR > 25 /min หายใจ
หอบ ปีกจมูกบาน หรือหายใจลักษณะที่หน้าอกและหน้า
ท้องสลับกัน (Abdominal paradox)                                                            
- ไม่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน ไม่ได้รับบาดเจ็บ
บริเวณใบหน้า หรือเนื้องอกโพรงจมูก

- ผู้ป่วยหยุดหายใจ
- ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือ
- อาการระบบไหลเวียนไม่คงที่ 
- เสมหะปริมาณมาก และไอขับเสมหะไม่ได้
- ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดทางเดินหายใจส่วนต้นหรือผ่าตัด
ช่องท้อง
- ไม่สามารถใส่หน้ากากให้พอดีได้จากโครงสร้างใบหน้า
หรือฟันผิดปกติ
- ค่าก๊าซในเลือดผิดปกติ pH < 7.30, PaO2 <50 
mmHg, PCO2 > 55 mmHg

เกณฑ์ในการพิจารณาใส่เครื่อง BiPAP ข้อห้ามใส่เครื่อง BiPAP                

เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ (Noninvasive Positive Pressure Ventilator: NPPV) 

Phrommintikul et al., 2019; เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล และธีรเดช คุปตานนท์, 2558



Mechanical complications

Free wall rupture Ventricular septal 
rupture

Papillary muscle 
rupture

https://bit.ly/3xtvnJc, https://bit.ly/3Hopxxh



Free wall rupture
Incidence 2 - 4% associated with high mortality (30 %)

Cardiac tamponade

Risk model with seven clinical predictor 
1. Female                 2. Advance age
3. Anterior wall MI     4. Delayed admission
5. Tachycardia           6. Elevate WBC
7. Anemia

Present with
- Severe Hypotension
- Bradycardia 
- Acute pericardial tamponade
- Sudden cardiac death

Present with
- Moderate to Severe pericardial effusion (Echo)
- Dyspnea (shortness of breath)/Tachypnea
- Tachycardia
- Elevate JVP
- Pulsus paradoxus

MI First 24 hr. Post MI 1-3 day Post MI > 4 day 



https://www.osmosis.org/answers/pericardial-tamponade

Cardiac Tamponade





Nursing management of ACS patients with Free wall rupture
1. Assess cardiovascular status: 
• Neck vein distention, Kussmaul’s sign (JVP สูงขึ้นเวลาที่หายใจเข้า ซึ่งจะตรงข้ามกับในคนปกติ)
• Severe Hypotension, Bradycardia Dyspnea (shortness of breath)/Tachypnea, 

Tachycardia, Elevate JVP
• Pulsus paradoxus คือ การที่ SBP ลดลง > 10 mmHg ในช่วงหายใจเข้า 
• Beck’s triad (hypotension, tachycardia, elevated CVP)
• Skin temperature, color, and capillary refill
• Level of consciousness for changes that may indicate decrease cerebral perfusion

https://www.rnpedia.com/nursing-notes/medical-surgical-nursing-notes/cardiac-tamponade/



Nursing management of ACS patients with Free wall rupture
2. Continuously monitor ECG for dysrhythmia formation, which may result of 
myocardial ischemia secondary to epicardial coronary artery compression.
3. Monitor the BP every 5 to 15 minutes during the acute phase
4. Monitor for pulsus paradoxus via arterial tracing or during manual BP reading
5. Monitor urine output hourly; a drop in urine output may indicate decreased renal 
perfusion as a result of decreased stroke volume secondary to cardiac compression
6. Provide supplemental oxygen as ordered.

https://www.rnpedia.com/nursing-notes/medical-surgical-nursing-notes/cardiac-tamponade/https://bit.ly/3tD6BVD, https://dlpng.com/png/6386495, 



Nursing management of ACS patients with Free wall rupture
7. Initiate two large-bore intravenous lines for fluid administration to maintain filling 
pressure.
8. Pharmacologic therapy may include dobutamine to enhance myocardial 
contractility and decrease peripheral vascular resistance.
9. Monitor the patient for dysrhythmias, coronary artery laceration
10. Prepare pericardiocentesis / echocardiogram
11.Surgical intervention to identify and repair bleeding site, to evacuate clots in the 
mediastinum, to resects or open the pericardium.

https://www.rnpedia.com/nursing-notes/medical-surgical-nursing-notes/cardiac-tamponade/
https://bit.ly/39t2kNG 



Ventricular septal rupture



RCA: supplies the most inferior portion of the interventricular septum, 
can lead to a basal VSR https://www.heartfoundation.org.nz/your-heart/heart-

conditions/coronary-artery-disease

V1

LAD: supplies most of the anterior portion 
of the interventricular septum, can lead to 
apical VSR.

V3

V2

V4

V5

V6

I

II

II

III

AVR

AVL

AVF

https://litfl.com/inferior-stemi-ecg-library/



Clinical presentation VSR 

The murmur is usually heard over the 
entire precordium, a loud systolic 

murmur following an MI

Acute pulmonary edema after 1 to 3 
days following a stable AMI. 

Severe cases present with cardiogenic shock

ECG is needed to rule out reinfarction 
and may show elevated ST segments 

in patients with a ventricular 
aneurysm. A heart block may be 

present in 30% of the patients.
Echocardiogram also demonstrates right 
ventricular dilatation and pulmonary 
hypertension due to increased right-

sided blood flow

https://shutr.bz/3zBXWGN, https://bit.ly/3HuiEKH



Nursing management of patients with VSR after AMI



Papillary muscle rupture



Myocardial dysfunction 

Left ventricular dysfunction
• LV systolic dysfunction
• LV aneurysm
• LV thrombus
• Secondary mitral valve regurgitation

Right ventricular involvement
• RV infarction
• AV block

https://bit.ly/39qPAqZ



Left ventricular dysfunction

LV thrombus

LV aneurysm พบได้ร้อยละ 2 มักเกิดขึ้นทันทีหรือภายใน 10 วันแรก







More than 30% of patients with inferior wall MI also 
have RV involvement, but only 10% have significant 
hemodynamic effects attributable to RV dysfunction

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431048/;

RV dilates Hypotension

Right ventricular 
involvement

Right ventricular infarction



Chest pain 
Dyspnea, nausea, and dizziness
Hypotension (SBP< 90 mmHg) 
Peripheral edema
Jugular vein distention
Clear lung
Cool, moist, cyanotic extremities
Increased right-sided heart pressures (RA pressure > 10 mmHg)
Increased pulmonary artery (PA) systolic pressures, (PCWP > 18 mmHg)
Decreased left ventricular preload

Assessment signs and symptom RV infarction

https://www.pixtastock.com/illustration/74328133, 
https://www.verywellhealth.com/peripheral-cyanosis-overview-4177869



1. กรณีพบ Inferior wall MI ต้องท า V3R, V4R : STE ≥ 1 mm -> RV infarction (เกิด CS ได้ง่าย)
2. ซักประวัติการได้รับยา sildenafil หรือ phosphodiesterase 5 inhibitors อื่นภายใน 24 ชม. (48 ชม.ส าหรับ 
Tadalafil) งดยาขยายหลอดเลือดไนเตรท ยาขับปัสสาวะ และยาขยายหลอดเลือดอื่นๆ เช่น ACE inhibitors เพราะ
อาจท าให้ความดันเลือดตกรุนแรงได้ 
3. ติดตามลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือได้รับบาดเจ็บและ
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
4. ST elevation ที่ต าแหน่ง Lead II III AVF (Inferior wall) ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะสัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง
แบบสมบูรณ์ (Complete heart block: CHB) เตรียม Temporary pacemaker 
5. ดูแลให้ได้รับสารน้ าและ inotropes ตามแผนการรักษาเนื่องจาก RV dysfunction และ RV infarction ต้องอาศัย
การให้น้ าเกลือเข้าไปจึงจะได้ cardiac output พอเพียง
6. Mechanical circulatory support: IABP, ECMO and right ventricular assist device (RVAD) should be 
considered in hemodynamic instable patients with acute RV failure secondary to RVMI.

Nursing management of STEMI patients with RV infarction 



Arrhythmias
Risk factor VF post MI

• Family history sudden cardiac dead
• Hypercholesterolemia
• DM

(Bhar-Amato, Davies, & Agarwal, 2017; Sattler et al., 2019)

Ventricular tachycardia: VT พบร้อยละ 7-13

Ventricular fibrillation: VF พบได้ร้อยละ 3 -5

Post MI 4 – 48 hour





https://www.capsahealthcare.com/product/avalo-emergency-cart-red/

https://cpr.heart.org/en/resources/what-is-cpr



Incidence CHB 5-7 % post MI

RCA: 60 - 90 % supplies inferior wall 
& AV node lead to AV block

http://hqmeded-ecg.blogspot.com/2016/01/inferior-stemi-with-av-block.html





Nursing management of ACS patients with cardiac arrhythmias

Kayla M. Little, American Nurse Journal, 2020.



Assess for and report signs/symptoms of cardiac dysrhythmias (e.g. irregular apical 
pulse, adult pulse rate below 60 or above 100 beats/minute, apical-radial pulse deficit, 
syncope, palpitations).
Reduce cardiac workload

• Position patient to minimizes discomfort and facilitate respiration.
• Minimize anxiety with calm reassurance and education.
• Communicate rationale for monitoring and treatments.
• Discuss the benefits calm with the patient and family.

Initiate EKG monitor and pulse oximetry per policy.

Nursing management of ACS patients with cardiac arrhythmias



IV access, O2, medication and 12 lead-EKG as ordered, monitor vital signs.
• Positive inotropic agents (e.g. dobutamine, dopamine) to increase myocardial 

contractility
• Vasodilators (e.g. nitroglycerin) to decrease cardiac workload
• ACE inhibitors (e.g. captopril, ramipril) to decrease cardiac workload
• Diuretics for elevated capillary wedge pressure
• Morphine sulfate to reduce pain, preload and anxiety.

Anticipate the need to initiate cardiopulmonary resuscitation.

https://bit.ly/3zG6z3c

Nursing management of ACS patients with cardiac arrhythmias



Assess for contributing factors: pain, fluid and electrolyte imbalance, drug toxicity 
(especially digoxin), medication non-adherence.
Provide psychosocial support for patient and family members.

• If the dysrhythmia is a life-threatening type, encourage the family unit to 
calmly formulate a plan of action.

• Reassure the patient will receive the best care in keeping with his written 
directives or medical power of attorney.

• Communicate the availability and value of social services as needed.

https://definicion.mx/comunicacion/

Nursing management of ACS patients with cardiac arrhythmias



Patient teaching:
• Importance of reporting chest pain, dyspnea, loss of consciousness, confusion
• Educate and prepare patient for planned treatments such as:

- Echo-cardiogram                 - Cardioversion
- Pacemaker insertion            - Catheter ablation
- Central Venous Catheter insertion

Wellness teaching includes: smoking cessation, stress reduction, weight reduction, 
heart healthy diet, drug regimen, relaxation as well as home, blood pressure, pulse 
and weight monitoring.

https://bit.ly/3mIiWEm

Nursing management of ACS patients with cardiac arrhythmias



Multidisciplinary team-based approach to mechanical complications of AMI

Abdulla A. Damluji et al., 2021



Kate O'Donovan, British Journal of Cardiac Nursing, 2019

• Cardiogenic shock and AHF is the most common complication of STEMI
• Goals of care in ACS complicate patients include preserving left ventricular 

function and preventing irreversible end-organ hypoperfusion
• Revascularisation is considered best practice for patients with STEMI and very high 

risk NSTEMI 
• Pharmacological support in the form of inotropes and vasopressors is intended to 

increase myocardial contractility and redirect perfusion to vital organs
• Mechanical circulatory support is indicated when pharmacological support is not 

sufficient and there is evidence of end-organ hypoperfusion
• Nurses have an essential role in providing advanced holistic care to these patients

Take home message



THANK YOU


