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• STEMI has been considered to be more serious.

( higher mortality rate in one month of the event )

• Non- ST-segment elevation ACS  has higher 
mortality rates at six months.        

( Savonitto et al 1999 )

• Around  53%-71% of patients with ACS have 

NSTE-ACS diagnosed at first. (U.S.A.)
( Critical care nurse Vol.30 No.1 Febuary 2016,p.18 )  



The  main  gold  of  STEMI  Management

• Rapid  reperfusion  therapy to  establish

coronary  blood  flow  to  ischemic  myocardium.      

- Primary  PCI

- Fibrinolysis

- CABG



Braunwald’s Heart   Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. ( 2012 ). P. 1095.

Consequences 

of  reperfusion 

at various times 

after coronary 

occlusion
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Quality of care







Patient  delay : Onset to FMC 

สาเหตุ การแกไข

อาการ/อาการเตือน ส่ือสาร  ประชาสัมพันธ

การจัดการอาการไมถูกตอง ใหขอมูล

ความเช่ือ ใหขอมูล

อยูบานคนเดียว มีเบอรโทรฉุกเฉิน







System Delay : EMS to Reperfusion

สาเหตุ การแกไข

EKG ลาชา, แปลผลไมได อบรม  สอนหนางาน

วินิจฉัยลาชา ( ไมมีอายุรแพทย,

แพทยเฉพาะทาง )

ระบบ consult

เครือขาย

สงตอลาชา

(รถ,อุปกรณเครื่องมือ,บุคลากร )

เตรียมความพรอมใช

นําเสนอขอมูลผูบริหาร

Fibrinolysis ลาชา อบรม  สอนหนางาน

PPCI ลาชา จัดระบบที่มีประสิทธิภาพ



Recommendations for  pre-hospital  care

• The pre-hospital management of STEMI patients 
is based on regional networks designed to 
deliver  reperfusion therapy expeditiously and 
effectively, with efforts made to make PPCI  
available  to  as  many  patients  as possible. 

( Class I B )

• PPCI-capable centers  deliver 24/7 service and 
are able to perform PPCI without delay. ( Class I B )



แผนที่แสดงการแบงเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ



Recommendations for  pre-hospital  care

• Patients  transferred to  a  PCI-capable  centers  
for PPCI  bypass  the emergency department 
and CCU/ICU and are  transferred  directly  to the  

catheterization  laboratory ( Class I B )

• Ambulance teams  are  trained  and  equipped  to  
identify STEMI ( with  use  of EKG recorders and  
telemetry as  necessary ) and administer  initial  
therapy including fibrinolysis when applicable. 

( Class I C )



Recommendations for  pre-hospital  care

• All  hospital  and  EMS  participating  in  the  care  

of patients  with  STEMI record  and  audit  delay  

times  and  work  to  achieve  and  maintain 

quality  targets.   ( Class I C )

• EMS   transfer STEMI  patients to a PCI-cable 

center, bypassing non-PCI centers.    ( Class I C )   



Recommendations for  pre-hospital  care

• . EMS, emergency  department, and CCU/ICU have  

a  written  updated STEMI management protocol 

preferably shared  within  geographic networks  

( Class I C )

• Patients   presenting  to a non- PCI-cable hospital  

and  awaiting  transportation  for primary or rescue 

PCI are attended  in  an  appropriately monitored  

area ( eg. ER,CCU/ICCU, or intermediate care unit )  
( Class I C )   



Recommendations  for  initial diagnosis

EKG monitoring Class Level

•12  lead  EKG recording  and  interpretation  

is  indicated as  soon  as  possible  at  the 

point  of   FMC, with  a  maximum  target  

delay  of  10  minutes

I B

•EKG  monitoring  with  defibrillator  capacity  

is indicated  as  soon  as  possible  in  all  

patients   with suspected  STEMI.

I B
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Recommendations  for  initial diagnosis

EKG monitoring Class Level

•The  use  of  additional  posterior  chest  

wall  leads ( V7-V9 )  in  patients  with  high  

suspicion  of posterior MI should  be  

considered.

IIa B

•The  use  of  additional  right precordial

leads (V3R, V4R )  in  patients  with  inferior 

MI should  be  considered  to  identify  

concomitant RV infarction.

IIa B
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Posterior  lead  placement



Brady,W.,J,Morris,F.cited  in ABC of Clinical Electrocardiography.(2008),p35

Right  sided chest  leads  placement

Presenter
Presentation Notes
V4R is the  most  sensitive and  specific  lead  for  recognition  of  RVMI



Nursing  Management



Nursing Goals in the Management of

Patients  with  STEMI  

• Perform  independent and collaborative activities 

that limit infarct size.

• Manage chest pain /discomfort

• Detect and prevent complications

• Promote optimal short and long term recovery

• Provide ongoing education and support for the 

patient and family.



• Relief of pain is important  because the pain is 
associated with sympathetic activation that causes 
vasoconstriction and increase the workload of the heart.

• Titrated i.v. opoids ( morphine 2-4 mg) are indicated to 
relief pain.

• Oxygen is indicated in patients with O2 saturation< 90%
respiratory disstress, or other high risk feature of 
hypoxia.

• Tranquilizer may be considered in very anxious patients.

Goal: Management of chest pain & Discomfort
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• Nitrates is used to vasodilate the coronary arteries and

decrease pain. 

-After administration, closely observes the patient for

relief of chest pain, for return of the ST segment to

the baseline, and for side effects such as hypotension 

and  headache.

-Avoid to give nitrate if SBP < 90 mmhg

-The phosphodiesterase inhibitor medications (Viagra) 

may contributes to a precipitous fall in blood pressure.

Goal: Management of chest pain & Discomfort (con)



• Aspirin  chewing and oral non-enteric-coated 

aspirin (162-325 mg) at the beginning of chest pain 

has been shown to reduce mortality.

- non-enteric-coated aspirin is preferred because it

increase absorption  in  the  mouth  when 

chewed, not swallowed.

Goals: Management of chest pain & Discomfort (con)



Fibrinolytic Therapy

Streptokinase

Tenecteplase



Fibrinolytic Agents and Doses 

Fibrinolytic

agents

Dose Patency Rate (90-min

TIMI 2 or 3 flow )

Fibrin-Specific 

Tenecteplase

(TNK- tPA)

+ + + +

IV. Bolus over 10-15 seconds, 

based on weight, as follows :

30 mg  for  weight  < 60 kg.

35 mg  for  60-69 kg.

40 mg  for  70-79 kg.

45 mg  for  80-89 kg.

50 mg  for > 90 kg  

85%



การพยาบาลผูปวยที่ไดรับยา SK.

1.กอนใหยา

2.ขณะใหยา

3.หลังใหยา



1. การพยาบาลกอนใหยา SK.

1.ประเมินและคัดกรองผูปวยอยางรวดเร็วถูกตองเพื่อให

ผูปวยไดรับยาละลายล่ิมเลือดตามมาตรฐานการรักษา

-ซักประวัติเก่ียวกับขอหามและขอควรระวังในการให

ยา Streptokinase



ขอหามและขอควรระวัง ใช ไมใช

ขอหาม  ( Absolute contraindications )

1. มีประวัติเลือดออกในสมองหรือหลอดเลือดสมองอุดตัน (Stroke )

2. มีประวัติสมองขาดเลือด  ischemic stroke  6 เดือนที่ผานมา

3. ระบบประสาทสวนกลางถูกทําลาย หรือมีเนื้องอกในสมอง หรือ

ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ( arteriovenous malformation )

4.มีเลือดออกในทางเดินอาหารภายใน 1 เดือนที่ผานมา

5. มีภาวะเลือดออกผิดปกติ   ( ยกเวนการมีประจําเดือน )

6. การฉีกเซาะของหลอดลือดแดงเอออรตา ( Aaortic dissection  )

7.เลือดยังไหลออกจากตําแหนงที่ถูกเข็มเจาะใน 24 ชั่วโมงที่ผานมา    

(  เชน liver biopsy, lumbar  puncture )

แบบคัดกรองผูปวยกอนใหยาละลายลิ่มเลือด  ( Fiibrinolytic Therapy Checklist )

สถาบันโรคทรวงอก
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ขอหามและขอควรระวัง ใช ไมใช

ขอควรระวัง

1.มีประวัติสมองขาดเลือด ชั่วคราว  ( transient  ischemic stroke ) 6 

เดือนที่ผานมา

2.ไดรับการรักษาดวยยาตานเกร็ดเลือด ( Antioagulants )

3.ต้ังครรภ หรือหลังคลอดบุตรใน 1 เดือน  ( post partum )

4. ความดันโลหิตสูง (SBP >180 mmHg และหรือ DBP >110 mmHg )

5โรคตับระยะกําเริบ  ( Advanced liver disease )

6.ติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ  ( Infective  endocarditis )

7.แผลในกระเพาะอาหารรุนแรง ( Active peptic ulcer )

8.ใชเวลาในการกูชีวิตเปนเวลานาน ( prolonged  or  traumatic 

resuscitation )

แบบคัดกรองผูปวยกอนใหยาละลายลิ่มเลือด  ( Fiibrinolytic Therapy Checklist )

สถาบันโรคทรวงอก
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2.แพทยและ /หรือพยาบาลใหขอมูลผูปวย / ญาติเก่ียวกับ 

เหตุผลความจําเปนและภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดข้ึน

จากยาและใหลงนามยินยอมรักษา

3.เจาะเลือดหรือติดตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่สําคัญ

เชน  CBC , PTT,  Electrolyte



4.เปดเสนเลือดดําสวนปลายไว 2 เสนเพื่อแยกยา 

Streptokinase ออกจากยาและสารน้ําอื่นๆที่ใหทางหลอด

เลือดดํา ( กรณีที่ไมไดใหยาและสารน้ําอื่นๆ ให On  

heparin  lock ไว )

5.วัดสัญญาณชีพและติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจอยางตอเนื่อง

6.เตรียมรถ Emergencyและอุปกรณชวยชีวิต  รวมทั้ง
เครื่อง  Defibrillator  ใหพรอมใช



7.เตรียมยาอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองคือ

1.5 ลานยูนิตตอคน

-ตรวจสอบลักษณะยาและวันหมดอายุ

-ผสมยา  ดวย 0.9 %NSS. หรือ 5%D/W 5 cc. 

-ขณะผสมยาคอยๆฉีด 0.9 %NSS. หรือ 5%D/W เบาๆที่
ขางขวดไม ฉีดลงไปบนผงยา



-คอยๆหมุนขวดยาเบาๆ   ไมเขยาขวดยา   ( เพราะจะ

ทําใหเกิดฟองอากาศ )

-ใช  Syringe ดูดยา SK.ที่ผสมไวแลวใสในขวด piggy 

bag  ขนาด 100 ml. แลวคอยๆหมุนยาใหเขากัน



-ใช infusion  pump  เพื่อควบคุมอัตราการไหลของยา 

( 100 cc./ hr )

-เมื่อยาในขวด piggy bag หมดใหตอ piggy bag 100 ml 

หยดเขาทางหลอดเลือดดําอีกประมาณ  15 cc.

เพื่อใหยาที่คางอยูใน Set IV. ไหลเขาหลอดเลือดดํา



Capacity  of  IV. Fluid  11 cc.



Capacity   ;   18 inches =  2.5  cc.     ,   36 inches =  4.7  cc.



2. การพยาบาลขณะใหยา SK.

1.วัดสัญญาณชีพอยางตอเนื่องทุก 5 นาที  ( อาจเกิดภาวะ 

hypotension จากการขยายตัวของหลอดเลือด )

-พบ 10 – 15 % ในผูปวยที่ไดรับยา Streptokinase.

2.ติดตามลักษณะคล่ืนไฟฟาหัวใจ ( อาจเกิด VT , VF จาก

reperfusion จากหลอดเลือดที่ไปเล้ียงกลามเนื้อหัวใจ )



Couplet or Pair PVCท่ีเกิดขึ้นเปนคูๆ

(Black  and  Jacob, 1993 :1306 )



Short run PVC PVCท่ีเกิดติดตอกัน 2-3 จังหวะ

(  Frye  andLounsbury , 1988 : 184 )



Ventricular  Tachycardia



Ventricular  Fibrillation

( Black  and  Jacobs , 1993 : 1309 )



3.ประเมินระดับความรูสึกตัวและอาการเปล่ียนแปลง

ทางระบบประสาท ( อาจเกดิภาวะเลือดออกในสมองจาก

การแตกของหลอดเลือดในสมอง )

- 0.5 – 1.5 % พบ  intracerebral hemorrhage

4.สังเกตภาวะเลือดออก ( bleeding ) จากสวนตางๆของ

รางกาย

-ประมาณ 4 – 5 % ของผูปวยมี  major bleeding ( GI )



5.ประเมินอาการเจ็บหนาอก  ปวดหลัง

6.บันทึกเวลาที่เริ่มใหยา  อาการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน

ระหวางที่ไดรบัยาและหากจําเปนตองหยดุยาตองบันทึ

ปริมาณยาที่ไดรับและเวลาที่หยุดยา



อาการที่ตองรายงานแพทย

1.ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะเชน  sustained VT , VF

2.ความดันโลหิตต่ํา ( ต่ํากวาของเดิม > 20 mmHg )

3.Massive  bleeding

4.Severe  chest  pain



3.การพยาบาลหลังใหยา SK

1.ประเมินวามี reperfusion ของหลอดเลือดหรอืไมโดย

.ผูปวยไมมีอาการเจ็บหนาอก

.EKG พบ reperfusion  arrhythmias

.ทํา EKG 12 leads ที่ 60-90  นาทีหลังจากเริ่มใหยา

พบวา S-T segment ยกลดลงจากเดิมกอนใหยาอยางนอย 
50%

( หากพบวายังยกสูงอยูตองพจิารณาสงตอผูปวยเพื่อทํา

rescue PCI )
.



2. ผลใหการตรวจทางหองปฏิบัติการ  พบ CPK, CK-MB 

สูงข้ึนอยางรวดเร็ว ( มักสูงข้ึนภายใน 4 ช่ัวโมง ) เน่ืองจาก

Successful  reperfusion ( กรณีที่ไมไดรับยาจะพบวา CPK, 

CK-MB มักสูงข้ึนหลังการเกิด MI 24 ช่ัวโมง )

4.Bleeding  precaution  72  ช่ัวโมง  เชนการแปรงฟน , ดูด

เสมหะ ( ใชแรงดันไมเกิน 80 มิลลิเมตรปรอท ), หากมียาที่ตอง

ฉีดบริเวณผิวหนังหรือกลามเน้ือรายงานแพทยทราบ

3.การพยาบาลหลังใหยา SK (Con )



การขยายหลอดเลือดหัวใจโดยใชบอลลูน (Primary PCI)

1.ระยะกอนทําหัตถการ

2.ระหวางทําหัตถการ

3.หลังทําหัตถการ





PTCA
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Goal: Detect & Prevent Complications of STEMI

1.Cardiogenic  shock

2.Severe Heart Failure

3.RV Infarction (ประมาณ 1/3ของ inferior wall MI )

4.Mechanical Complications (เกิดภายใน 24 ชมแรก-1สัปดาห)

-Mitral Regurgitation

-Ventricular  septum  rupture

- LV Free  Wall  Rupture

-LV Aneurysm



Risk  factors  for  inpatient Development of  

Cardiogenic shock

- Increased  age ( elderly )

- Left  ventricular  ejection  fraction < 35%  on  

hospital  admission.

- Large  MI

- History  of  DM.

- Previous  MI

( Morton , Fontaine ,Hudak , Gallo.  Critical  care Nursing A  Holistic  Approach. 2005; 1257-8 )



Killip  Classification  for  Patients with STEMI 

Killip Class Hospital  Mortality (%)

I : No  congestive heart failure 6

II  : Mild congestive heart failure,

rales, S3, congestion on 

chest radiograph.

17

III  : Pulmonary  edema 38

IV : Cardiogenic shock 81

Fuster,V., Walsh,R.,A.,and Harrington,R.,A. ( 2011). P.1356 



Recommendations for  hospital  stay

• STEMI  patients  have a CCU/ICU equipped  to  

provide all aspects of care for STEMI patients, 

including  treatment of  ischemia, severe HF, 

arrhythmias  and  common  comorbids  

( Class I C )

• All STEMI patients  have EKG  monitoring for

a  minimum 24 hrs  ( Class I C )   

2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in Patients presenting with 

STEMI . P.143



Recommendations for  hospital  stay

• STEMI  patients  with successful reperfusion 

therapy and uncomplicated clinical course are 

kept in the CCU/ICU for 24 hrs whenever possible.  

( Class I C )

( Class I C )   

2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in Patients presenting with STEMI . P.143



Goals :Promote optimal short and long term recovery

• การวางแผนจําหนายผูปวย

- การฟนฟูสมรรถภาพหัวใจ (Cardiac Rehabilitation )

- การปองกันการกลับเปนซ้ํา( Secondary Prevention)



Cardiac Rehabilitation ;Objectives

1.Increase  functional capacity

2.Decrease  anginal symptoms

3.Reduce disability

4.Improve quality of life

5.Modify coronary risk factors

6.Reduce morbidity and mortality rates

2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction.



Goals : Provide  ongoing  education  and  support 

for  the  patients  and  family.

• โรคและพยาธิสภาพของโรค

• แนวทางการรักษา

• อาหาร

• การออกกําลังกาย

• ยา

• การมาตรวจตามนัด

• อาการเตือน



Presenter
Presentation Notes
 ต้องแยกออกจาก  True posterior MI 



ESC guideline 2015 p.296



GRACE  Risk Score
• AGE (years )

• Heart rate (bpm)

• Systolic Blood Pressure (mmHg )

• CHF (killip class )

• Creatinine level ( mg/dl )

• Other risk factor
- Cardiac Arrest at Admission
- ST Segment deviation
- Elevated cardiac enzyme level



GRACE  RISK SCORE   

Killip Class  Points SPB           Points

mmHg

Heart Rate  Points

beat/min

I                  0 < 80               58 < 50 0

II                  20 80-90             53     50-69 3

III                 39 100-119          43 70-89 9

IV                 59 120-129          34 90-109 15

140-159          24 110-149 24

160-199          10 150-199 38

> 200               0 >200              46



GRACE  Risk Score   

Age   Points

year

Creatinine Points

Level mg/dl

Other Risk Factor          Points

< 30            0 0-0.39               1 Cardiac Arrest at Admission   39

30-39        8 0.40-0.79          4 ST-Segment Deviation 28

40-49        25         0.80-1.19          7 Elevate Cardiac Enzyme Levels   14

50-59        41 1.20-1.59          10

60-69        58 2.00-3.99          21

70-79        75 > 4                  28

80-89        91

>90         100 Total Risk Score  ..........................( sum of points )



ESC Guideline in The European Society of Cardiology 2011 p.3010



Reference

1.Bonow.,R.O., Mann,D.,L,Zipes,D.,P, andLibby,P. (2012).Braunwald’sHeart 

Disease A Textbook of Cardiovascular Medicine. Elsevier  Saunders : China.

2.Fuster,V., Walsh,R.,A., and Harrington,R.,A. (2011). Hurst’s The Heart.;

Mc Graw Hill Medical : New York.

3.Lewis,S.,L.,Dirksen,S.,R.,Heitkemper,m.,m.,Bucher,L.,and Camera,I.,M.

( 2011 ). Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical 

Problems. Elsevier : USA.

4.Morton,P.,G.,and  Fontaine,D.,K.(2013).Critical Care Nursing A Holistic 

Approach. Lippincott Williams & Wilkins.: Philadelphia.



Reference

5.Shaffer,R.in Care of Patients Undergoing Fibrinolytic Therapy and

Percutaneous  Coronary Intervention.( 2008 ). Cardiac Nursing A 

ompanion to Braunwald’s Heart Disease.; Saunders Elsevier.: Canada.

6.Urden,l.,D,Stacy,K.,M,and Lough,M.,E.(2014). Critical Care Nursing 

Diagnosis and Management. Mosby. : Canada.



7.2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation 

Myocardial Infarction.in Journal of the American Colledge of Cardiology.

8.AHA/ACCF Secondary Prevention and Risk Reduction Therapy For Patients 

With Coronary and Other Atherosclertic Vascular Disease: 2011 Update.

9.2012 ACCF/AHA Focused Update Incorporated Into the ACCF/AHA 2007

Guidelines for the Management of Patients With Unstable Angina/Non-ST-

Elevation Myocardial Infarction.

Reference





Self-Test

1.ขอใดตอไปนี้ท่ีทานคิดวาไมถูกตองเก่ียวกับผูปวยท่ีมีภาวะกลามเนื้อ

หัวใจตายเฉียบพลัน?

ก.อาการเจ็บหนาอกนาน 5 นาที เปนๆ หายๆ  และทุเลาลงเมื่อพัก

หรืออมยาใตลิ้น

ข.คลื่นไฟฟาหัวใจ  พบ   ST  elevation > 2mm   in V1-V6

ค.Troponin T > 0.1 

ง. อาจมีอาการกระสับกระสาย  สบัสน  และไมรูสึกตวั



2.ชายไทยอายุ 56 ป มาตรวจท่ีหองฉุกเฉินดวยอาการเจ็บหนาอก

เฉียบพลนักอนมาถึงโรงพยาบาล 30 นาที,  Troponin-T  positive 

EKG 12 leads ( ดังภาพ )  ขอใดท่ีทานจะทําเปนอันดับแรก?

.

ก.ตรวจคลืน่ไฟฟาหัวใจ V7,8,9  

ข.ตรวจคลืน่ไฟฟาหัวใจ V3R,V4R,V5R,V6Rค.ใหออกซิเจน

ง.เตรียมใส  Pacemaker



3. เพราะเหตุใดจึงตองตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ right sided  chest  

leads  เมื่อผูปวยมี ST elevate in lead II,III,aVF ?

ก.เพื่อดูวาหองหัวใจ atrium โตผิดปกติหรือไม    

ข.เพื่อประเมินภาวะ Cardiac  hypertrophy

ค.เพื่อดูวาผูปวยมี RV. Infarction หรือไม

ง.เพื่อดูวาผูปวยมี posteria Infarction หรือไม

.



4. ขอใดท่ีเขาไดกับลักษณะอาการเจ็บหนาอกท่ีเกิดจากกลามเนื้อหัวใจ

ตายเฉียบพลันมากท่ีสุด ?

ก. เจ็บบริเวณหนาอกดานขางถึงบริเวณก่ึงกลางลําตัวมักมีอาการหายใจ

เหนื่อยรวมดวย

ข.เจ็บหนาอกอยางรุนแรงทันทีทันใดมักราวไปท่ีดานหลังและมักมีประวัติ 

ความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือด

ค.เจ็บลักษณะคลายมีของหนักทับอยูบนอก  มีราวไปท่ีคอ  ไหล  และ

คาง มัก เจ็บนานกวา 30   นาที  

ง.เจ็บเหมือนถูกมีดบาด  มักสัมพันธกับการเปลี่ยน position 

.



5. ขอใดใน EKG 12 Leads ท่ีใชในการแปลผลคลื่นไฟฟาหัวใจในสวน

ของ laterlal  wall?

ก.V2, V3, V4 ข.Lead I, aVL, V5, V6

ค.Lead II, III, aVF ง.V1,V2

6.ขอตอไปนี้คือขอบงชี้ในการใหยาละลายลิ่มเลือด ( Thrombolytic  

Agents )  ยกเวน?

ก.Non-ST   Elevation MI ข.Typical  chest  pain

ค.ระยะเวลาท่ีเกิดอาการเจ็บหนาอกไมเกิน 12 ชั่วโมง

ง.Troponin-T / I  positive



7. การพยาบาลผูปวยท่ีไดรับยาละลายลิม่เลอืดขอใดไมถูกตอง ?

ก.คัดกรองขอหามและขอควรระวังกอนใหยา

ข.วัดสัญญาณชีพขณะใหยาอยางนอยทุก 15 นาที

ค.เตรียมรถ Emergency และอุปกรณพรอมใช

ง.ใหยาทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที

8.ขอใดไมใชภาวะแทรกซอนจากการไดรับยา Streptokinase?

ก.Massive  bleeding ข.ความดันโลหิตลดลงจากเดิม < 20  mmHg

ค. Bladder  retension

ง.ระดับความรูสึกตัวลดลงและขนาดของมานตาท้ัง 2 ขางโตไมเทากัน 



9. ขอใดตอไปนี้คืออาการผิดปกติท่ีตองรายงานแพทยทันทีระหวางท่ี

ผูปวยไดรับยา Streptokinase?

ก.ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะชนิด Sustained VT

ข.หนาแดง

ค.คลื่นไส ง.มีประจําเดือน



10.หลังให SK ผูปวยแลวกรณีใดท่ีจําเปนตอง refer ผูปวยเพื่อไปทํา PCI

ใน 24 ชั่วโมง?

ก.ทํา EKG 12 leads ท่ี 60-90 นาที S-T Segment  ไมลดลงเมื่อ

เทียบกับกอนใหยา

ข.ยังมีอาการเจ็บหนาอก

ค.มีอาการ Cardiogenic shock

ง.ถูกทุกขอ



11.เมื่อทานประเมิน GRACE  risk score ในผูปวย NSTEMI ขณะอยูใน

โรงพยาบาล ได 145 คะแนน ขอใดไมถูกตอง?

ก.ผูปวยควรไดรับการดแูลอยางใกลชิดเพราะมีโอกาสเสียชีวิตใน

โรงพยาบาลไดมากกวารอยละ 3

ข.ผูปวยมีคะแนนอยูในระดับปานกลางสามารถกลับบานไดหากมีอาการ

แนะนําใหมาพบแพทย

ค.ผูปวยควรไดรับการรักษาโดยการทํา PCI ขณะอยูในโรงพยาบาลครั้งนี้

ง.ใหขอมูลในเรื่องของ Secondary Prevention
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