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เรื�อง   Chest pain & MI 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

V/S 

Acute chest pain  
(In acute Myocardial Infaretion) 

Hx  :  เจบ็อก Lt. รุนแรง, นาน > 20 min 
 -  เจ็บเหมือนโดนทบั, เหงื�อออก, ใจสั�น 
 

- Notify แพทย ์
- Bed rest, Calm down 
- O2 5LPM 
- EKG  12 leads 
- 0.9% NSS v  load 

Unstable I

f 

DD x อื�น ๆ 
Box.2 p q 

Yes No 
       ภายใน  01  นาที 
- EKG + Notify  พ.** 
- O2 5LPM 
- Bed Rest 
- EKG  monitor 

ผล EKG 

 

normal Abnormal 
But. Undefinite Dx 

- T wave Inversion or  ST-depression 
- ST elevation or New LBBB 

DD x อื�น ๆ 
Box.2 p 3 

พิจารณา Admit for 
serial EKG หรือ 

D/C นดั F/U EKG  

- Isordil (5)  1 tab  SL  stat 
- ASA gr. II  1 tab  เคี(ยว  stet 
- พิจารณา  MO 0-x mg  v 
- พิจารณา 0.9% NSS (KVO), CxR  P 

- EKG  อีก 1 ใบ  (สาํหรับเก็บเป็นขอ้มูล
ใน OPD card) 

Refer พร้อม 
EKG 
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EKG  บอกภาวะหวัใจขาดเลือด 

1. Hyper-acute Myocardial injury T wave 

: Peak T wave สูง  (2/3 R)  ฐาน T wave กวา้ง 

 (normal T amplitude  0.5 mV in limb lead and  1.5 mV in precordeal lead   

2. ST-Elevation  -  Limb lead > 0.1 mV  (1 ช่องเล็ก) 

  -  Chest lead > 0.2 mV  (2 ช่องเล็ก) 

: 2 lead ตดักนั  และไม่หายไปโดยการอม  Nitroglycerin 

3. New or presumably new ST-T segment Elevate or Depression 

: ST-E / ST-D  0.1 mV ใน 2 leads ตดักนั  หรือรวมกนั  II, III ,  aVF 

   ST-E  วดัที�  0.02 sec.  หลงั  J-point 

   ST-D  วดัที�  0.08 sec.  หลงั  J-point 

4. New Q wave / presumably new Q wave 

Q  กวา้ง    0.03 sec.   (เกือบ  1  ช่องเล็ก) 

Q  ลึก     0.2  mV       (2  ช่องเล็ก) 

5. T invertion แบบ  Symmetrical 

6. ST-D T wave change จากของเดิม 

ใน Pt. ที�เจ็บอกแบบ Acute Coronary Syndrome + EKG มี new or presumably New LBBB                 

มีขอ้ช่วยนึกถึง AMI  คือ 

1. ST-E  0.1 mV ใน lead positive QRS 

2. ST-E  0.5 mV ใน lead ที�  negative QRS ( V4   V5 ) 

3. ST-D  0.1 mV ใน V1 V2 or V3 

 

หมายเหตุ  :    ST-E  :   ST-elevetion 

  ST-D  :  ST-depression 
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ACUTE   CHEST  PAIN   

 
 
 

 
            
            
            
            
            

       
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
             
 
 
    

 

stable 

วเิคราะห์ลักษณะอาการสําคญัทางคลินิก 

1. เจบ็ครั( งแรก , เจบ็บริเวณหนา้อก โดยเฉพาะผูช้ายอายมุากกวา่  45 ปี หรือผูห้ญิงอายมุากกว่า 55  ปี  และไม่สมัพนัธ์กบั Trauma  
2. เจบ็แน่น ๆ เหมือนมีอะไรมาทบัหนา้อก (Throbbing , Crushing  or tightness) หรือเจบ็บริเวณลิ(นปี� รุนแรง (Severe epiqastric pain)  อาจเจบ็ร้าวไปไหล่ แขน 

และกรามดา้นซา้ย หรือไปหลงัร่วมดว้ย 
3. เจบ็นานมากกวา่ 30 นาที และมีอาการใจสั�น เหงื�อออกหรือเหนื�อยหอบร่วมดว้ย 
4. เจบ็สมัพนัธ์กบัการออกกาํลงั (exertion) , ความเครียด (Stress)  ถา้ไดพ้กัหรืออยูนิ่�งๆจะดีขึ(น 
5. มี  cardiovascular  risk  factor ร่วมดว้ย ไดแ้ก่ DM , HT , Dyslipidemia , Smoking , Family  History  of  Premature CHD หรือ  Obesity 
6. มีประวติัโรคหลอดเลือดหวัใจอุดตนัมาก่อน (CHD)  หรือประวติัอมยาใตลิ้(นและมีอาการเจบ็หนา้อก 
7. อาการเจบ็หนา้อกที�มีสญัญาณชีพเปลี�ยนแปลง  เช่น  BP  ขึ(นหรือ    BP drop  
8. อาการเจบ็หนา้อกที�สงสัยวา่ตอ้งไดรั้บการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาโดยแพทย ์     

 

มีลกัษณะทางคลินิกดงักล่าว ไม่มีลกัษณะทางคลินิกดงักล่าว 
-  ประวติั Trauma , Overexercise , Overactivity  
-  ประวติัโรคกระเพาะอาหารหรือเจบ็สัมพนัธก์บัมื(ออาหาร 
-  เจบ็สัมพนัธก์บัการหายใจ หรือมีอาการทางระบบหายใจร่วมดว้ย  เช่น ไข ้ ไอมีเสมหะ หอบเหนื�อย  
-  ผื�นแผลบริเวณหนา้อก 

-  Bed  rest , calm down 
-  on  Oxygen  canular  5 LPM 
-  vital  signs 
-  รายงานแพทย ์
-  EKG 12 leads  
-  EKG monitor (ถา้อาการบ่งชี( ถึง CHD ชดัเจน) 
-  NPO ยกเวน้ยา  
- ให ้IV  0.9%NSS  1000 CC KVO    

Box.2   มี (รักษาตามภาวะที�สงสัย) 
-  Musculoskeletal  pain 
-  Dyspepsia 
-  Pulmonary  infection 
-  Skin  infection  eg.Herpes zoster 

ไม่ม ี

- รายงานแพทยเ์พื�อประเมินและ
ให้การวินิจฉยัรักษา 

EKG  result  

Non diagnostic or normal EKG 

-   Admit  observe อยา่งนอ้ย 8 hr 
-  Bed  rest , record V/S 
-  Serial  EKG  ไดผ้ลให้ตามแพทยท์นัที   

T wave inversion or ST depression / ST elevation or new LBBB 

พิจารณาใหย้า Anti – ischemic ไดแ้ก่ Isordil 5 mg SL; Analgesic ไดแ้ก่ Morphine 1-3 mg IV ; Anti-
Platelet   ASA (x11 mg)  1 Tab เคี(ยวทนัที 

V/S stat 

Notify แพทย ์

unstable 

ถา้มี ongoing pain or EKG change 
Refer for investigation and treatment รพศ.สระบุรี 


