
 
  การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั 
  (Acute coronary syndrome) ปรับปรุงแกไ้ข 4 มิถุนายน 2558   

 ST-Elevation MI  
(STEMI) 

non-ST elevation MI  
(NSTEMI) 

Unstable angina 

อาการทาง
คลินิก 

อาการเจบ็เคน้อกรุนแรงติดต่อกนัมากกวา่ 20 นาที หรือเจบ็
เคน้อกรุนแรงข้ึนกวา่ท่ีเคยเป็นมาก่อน ในผูป่้วยท่ีมีปัจจยัเส่ียง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี 

EKG ST segment 
elevation > 0.2 
mV อยา่งน้อย 2 
leads ท่ีต่อเน่ือง 
กนั หรือเกิด 
LBBB ข้ึนมาใหม ่
 
 

ST segment depression, T wave 
inversion หรือปกติก็ได ้

 
 
 
 
 

Troponin T     

ภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั (Acute Coronary Syndrome – ACS ) 
หมายถึง กลุ่มอาการท่ีมีลกัษณะบง่ช้ีถึงภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดอยา่งรุนแรง
และเฉียบพลนั ซ่ึงร้อยละ 90 มีสาเหตุจากหลอดเลือดแดงโคโรนารีอุดตนัจากการ
แตกของคราบไขมนั (atheromatous plaque rupture) ร่วมกบัมีล่ิมเลือดอุดตนั 
ส่งผลให้ไมมี่การไหลเวียนของเลือดท่ีไปเล้ียงกลา้มเน้ือหวัใจ ทาํให้มีอาการเจบ็
เคน้อก (typical angina) ซ่ึงมีลกัษณะ ดงัน้ี  

1) อาการเจบ็แน่น, อึดอดั หรือเจบ็หนกั ๆเหมือนมีอะไรมาทบัหรือรัด
บริเวณกลางหนา้อกใตก้ระดูก sternum (retrosternal area) อาจมีร้าว
ไปบริเวณคอ กราม ไหล่ และแขนทั้ง 2 ขา้งโดยเฉพาะขา้งซา้ย  

2) อาการเป็นมากขณะออกกาํลงั 
3) อาการทุเลาลง เม่ือนัง่พกั หรืออมยา nitroglycerin  

โดยอาการเป็นรุนแรงเฉียบพลนั หรือเจบ็ขณะพกั (rest angina) นานกวา่ 20 นาที 
หรือเจบ็เคน้อกรุนแรงข้ึนกวา่เดิม และอาจมีอาการอ่ืนร่วมดว้ย เช่น เหง่ือออก 
หนา้มืดเป็นลม คล่ืนไส้อาเจียน ภาวะ ACS แบ่งตามลกัษณะทางคลินิกไดเ้ป็น  

1. ST elevation myocardial infarction (STEMI) 
2. Non ST elevation acute coronary syndrome ประกอบดว้ย 

 Non ST elevation MI (NSTEMI)  
 Unstable angina (UA)          

          อยา่งไรก็ตาม ควรทาํการวินิจฉยัแยกโรค กบัโรคท่ีให้อาการคลา้ยคลึงกบั
โรคหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั เช่น โรคหลอดเลือดแดงใหญ่แทรกเซาะ (aortic 
dissection) โรคเยือ่หุ้มหวัใจอกัเสบ โรคล่ิมเลือดอุดตนัในปอดเฉียบพลนั (acute 
pulmonary embolism) โรคกระเพาะ โรคกลา้มเน้ือหรือกระดูกอกัเสบบริเวณ
หนา้อก โรคระบบทางเดินหายใจ โรคถุงนํ้าดีอกัเสบ ตบัอกัเสบ ตบัอ่อนอกัเสบ 
โรคงูสวดั โรคจิตประสาท หากไม่แน่ใจให้พิจารณาส่งตรวจเพ่ิมเติม       

Criteria Diagnosis 

นิยาม 

 การแปลผล ตอ้งใชค้วบคูก่บัอาการทางคลินิก และ EKG เสมอ 
 มีภาวะอ่ืนๆท่ีทาํให้ค่า TnT ผิดปกติได ้เช่น cardiac arrhythmia, heart 

failure, renal failure เป็นตน้  
 สามารถตรวจพบ TnT หลงัการเกิด acute MI 2-3 ชม. ดงันั้นถา้ผูป่้วย

มาพบแพทยเ์ร็ว แต่ผลการตรวจ TnT เป็นลบหรือกํ้าก่ึง และยงัสงสยั
วา่จะเป็น acute MI ควรตรวจซํ้ าใน 4-6 ชม.เพื่อดู pattern 

 

 เป้าหมาย 
อตัราตายของผูป่้วย ACS ไม่เกินร้อยละ 10 
อตัราผูป่้วย STEMI ไดรั้บการรักษาดว้ยการเปิดหลอด
เลือด 

มากกวา่ร้อยละ 80 

ระยะเวลาท่ีผูป่้วย STEMI มาถึง รพ. จนไดรั้บการส่งต่อ ไม่เกิน 30 นาที 
อตัราผูป่้วย ACS ท่ีไดรั้บ ASA ภายใน 24 ชม.แรกรับ มากกวา่ร้อยละ 80 
อตัราผูป่้วย ACS ท่ีไดรั้บ Beta-blocker เม่ือจาํหน่าย มากกวา่ร้อยละ 70 
อตัราผูป่้วย ACS ท่ีสูบบุหร่ี ไดรั้บการแนะนาํให้งดบุหร่ี
ระหวา่งการอยูโ่รงพยาบาล 

มากกวา่ร้อยละ 80 

 

 
เอกสารอ้างองิ 
1. แนวทางเวชปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลือดในประเทศไทย ปี 

2551. สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
 

        การใช้ cardiac troponin T ในการวนิิจฉัยภาวะ acute coronary syndrome 

ตัวช้ีวดัคุณภาพ 



 
  การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั 
  (Acute coronary syndrome) ปรับปรุงแกไ้ข 4 มิถุนายน 2558   

          โรคกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัเป็นปัญหาสาํคญั และเป็นโรคท่ีมีอตัรา
การตายสูงท่ีสุดของประเทศไทย การวินิจฉยัท่ีแน่นอนและรวดเร็วจะเป็นตวัช้ีวดั
ถึงผลสาํเร็จในการรักษาแลว้ การรักษาท่ีสาํคญั และสามารถลดอตัราตายไดช้ดัเจน 
คือการทาํให้เส้นเลือดหวัใจท่ีตีบสามารถมีเลือดไหลเวียนได้ (reperfusion therapy) 
ในเวลาสั้นท่ีสุด ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยการให้ยาละลายล่ิมเลือด (Thrombolytic agents) 
หรือการทาํบลัลูนขยายหลอดเลือด (Primary PCI)  
          แนวทางการรักษาของ ACCF/AHA ค.ศ.2013 แนะนาํให้การทาํ Primary 
PCI  เป็นการรักษาท่ีแนะนาํเป็นอนัดบัแรกในผูป่้วย STEMI  สาํหรับ
สถานพยาบาลท่ีสามารถทาํไดใ้นเวลา 120 นาที (IA) เน่ืองจากการทาํ primary PCI 
สามารถทาํให้หลอดเลือดหวัใจท่ีมีการอุดตนัมีการไหลเวียนเป็นปกติได ้> 90% 
ของผูป่้วย (เปรียบเทียบกบัการให้ยา streptokinase (SK) ท่ีสามารถเปิดหลอดเลือด
ไดป้ระมาณ 50% ) สาํหรับ รพ.วารินฯ primary PCI จึงเป็นทางเลือกหลกัในการ
รักษาผูป่้วย STEMI แต่เน่ืองจากขอ้จาํกดัของรพศ.สรรพสิทธิฯ ยงัมีขอ้จาํกดัท่ีไม่
สามารถเปิด cath lab ไดใ้นช่วงเวลา 24.00-8.00 น. การให้ยาละลายล่ิมเลือดท่ีรพ.
วารินฯ จึงมีประโยชน์สาํหรับผูป่้วยท่ีมาในช่วงระยะเวลาดงักล่าว เพ่ือช่วยให้ 
door-to-needle time สั้นลง  

ผูป่้วยท่ีมีอาการเจบ็เคน้อกทีไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็นโรคกลา้มเน้ือ
หวัใจตายเฉียบพลนัชนิด ST-segment elevation ภายใน 12 ชัว่โมงหลงัจากมีอาการ
เจบ็เคน้อก (อยา่งไรก็ตาม ในรพ.วารินฯจะพิจารณาให้ในกรณีท่ีผูป่้วยมาภายใน 3 
ชัว่โมงหลงัจากมีอาการ ดว้ยเหตุผลดา้นประสิทธิภาพท่ีกล่าวมาขา้งตน้) โดยไม่มี
ขอ้ห้าม  และไม่มีลกัษณะท่ีมีความเส่ียงสูง (heart failure/cardiogenic shock )     

1. มีประวติัเป็น hemorrhagic stroke 
2. มีประวติัเป็น non-hemorrhagic stroke ในระยะ 1 ปีท่ีผา่นมา 
3. ตรวจพบเลือดออกในอวยัวะภายใน เช่น เลือดออกทางเดินอาหาร เลือดออก

ภายในช่องทอ้ง 
4. เคยไดรั้บบาดเจบ็รุนแรงหรือเคยผ่าตดัใหญ่ภายในเวลา 4 สปัดาห์ 
5. สงสยัว่าอาจมีหลอดเลือดแดงใหญ่แทรกเซาะ (aortic dissection) 
6. ความดนัโลหิตสูงมากกวา่180/110มิลลิเมตรปรอท ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
7. ทราบว่ามีภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติหรือไดรั้บยาตา้นยาแขง็ตวัของเลือดเช่น 

warfarin (INR > 2) 
8. ไดรั้บการกูชี้พ (CPR) >10 นาที หรือมีการบาดเจบ็รุนแรงจากการกูชี้พ 
9. ตั้งครรภ ์
 
 
 
 
 

การให้ยาละลายลิม่เลอืด (Thrombolytic therapy in STEMI) 

 ข้อบ่งช้ีการให้ยาละลายลิม่เลือด  

ข้อห้ามในการใช้ยาละลายลิม่เลือด 

1. ตอ้งสงัเกตอาการเจบ็แน่นหนา้อก อาการเหน่ือยของผูป่้วย และอาการทัว่ไป 
ตลอดจนติดตามสญัญาณชีพ และ คล่ืนไฟฟ้าหวัใจ อยา่งใกลชิ้ด หลงัผูป่้วย
ไดรั้บยาละลายล่ิมเลือด เน่ืองจากอาจมีภาวะ hypotension, arrhythmia หรือ 
bleeding ได ้ 

2. ตอ้งติดตามอาการเป็นระยะๆ และคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ 12 lead ทุกๆ30 นาทีเพื่อ
ประเมินการเปิดหลอดเลือดหวัใจ  

3. ควรส่งต่อผูป่้วยเพ่ือทาํการขยายหลอดเลือดหวัใจ (rescue PCI) โดยเร็วท่ีสุด 
หากอาการเจบ็เคน้อกไม่ดีข้ึน และไม่มีสญัญานของการเปิดหลอดเลือด
ภายในช่วงเวลา 90-120 นาทีหลงัเร่ิมให้ยาละลายล่ิมเลือด 

1. อาการเจบ็เคน้อกลดลง หรือหายอยา่งรวดเร็ว 
2. คล่ืนไฟฟ้าหวัใจส่วนของ ST ท่ียกสูงข้ึนกลบัลงมาสู่เกณฑป์กติ  (ST 

resolution) ลดตํ่าลงอยา่งน้อยร้อยละ 50 ภายใน 120 นาทีหลงัไดรั้บยา 
3. ภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะไดแ้ก่ 

  accelerated idioventricular rhythm 
  frequent premature ventricular complexes (พบไดถ่ี้มากข้ึนกวา่เดิม 

2 เท่าภายใน 90 นาทีหลงัให้ยาละลายล่ิมเลือด) 
 nonsustained ventricular tachycardia 

4. ระดบั cardiac enzyme CK-MB จะข้ึนสูงสุดประมาณ 12 ชัว่โมงหลงัอาการ
เจบ็หนา้อกของผูป่้วย (ปกติถา้ไม่มีreperfusionระดบัของ CK-MBจะข้ึน
สูงสุดท่ี 24-36 ชัว่โมง 

 เป้าหมาย 
Door-to-needle time ในผูป่้วย STEMI ท่ีได ้SK ไม่เกิน 30 นาที 

 
เอกสารอ้างองิ 

1. แนวทางการดูแลและส่งต่อผูป่้วย STEMI ปี2556, เครือข่ายบริการ
สุขภาพท่ี 10 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์จ.อุบลราชธานี 

2. แนวทางเวชปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลือดในประเทศไทย 
ฉบบัปรับปรุง ปี 2557. สมาคมแพทยโ์รคหวัใจแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถมัภ ์

การติดตามผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิม่เลอืด 

เกณฑ์ประเมินการเปิดหลอดเลอืดหัวใจหลงัได้ยาละลายลิม่เลอืด 

ตัวช้ีวดัคุณภาพ 



 
  การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั 
  (Acute coronary syndrome) ปรับปรุงแกไ้ข 4 มิถุนายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ICU Mobile 
- Telemetry (Tel/Fax/Line) 

 - ประสานเพื่อทาํ elective PCI 

Admit + consult MED 

พิจารณาให้ยาต่อไปน้ีชนิดใดชนิดหน่ึง 
- Fondaparinux 0.25 mg SC OD (ไม่ควรใช้ในผูป่้วยท่ีมี CrCl <30) 
- Enoxaparin 1 mg/kg SC q 12 hr (ถา้ CrCl <30 ให้ OD dose)  

สงัเกตอาการในโรงพยาบาล 

Consult CCU รพ. สปส. / MED 

รักษาแบบ NSTEMI 

ภายใน 12 ชม. มากกว่า 12 ชม. 
ปกติ 

ให้ยา SK (ER/ICU) 

สูง 

ST elevation หรือ พบ LBBB ท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
STEMI 

ไม่พบลกัษณะของ ST elevation  

Admit + consult MED 

ผล troponin T (ตรวจซํ้ าภายใน 4-6 ชม.ถา้คร้ังแรกให้ผลลบ) 

การให้การรักษาเบือ้งต้นที่ห้องฉุกเฉิน 
· ให้ออกซิเจน 3-5 ลิตรต่อนาที; เพือให้ O2 sat > 90% 
· Aspirin gr.V 1 เมด็เค้ียวทนัที 
· Clopidogrel 4 เมด็ทนัที 
· ISDN 5 mg SL ทนัที 
· Morphine 2-4 mg IV dilute slowly push ถา้ยงัควบคุมอาการ
เจ็บหนา้อกไม่ไดด้ว้ยยา ISDN  

ประเมินเร่งด่วนที่ห้องฉุกเฉิน (<10 min) 
· ตรวจติดตามสญัญาณชีพ 
· เตรียมเปิดเส้นเลือดเพ่ือให้ยาหรือสารนํ้า 
· ประเมิน ECG 12 lead และ ตรวจซ้าํ 
· ซกัประวติัและตรวจร่างกายท่ีสาํคญั 
· ส่งเลือดตรวจ troponin-T, creatinine, electrolyte  
· พิจารณาส่งถ่ายภาพรังสีทรวงอก 

เจ็บเค้นอกสงสัยเกดิจากโรคหัวใจขาดเลอืดเฉียบพลนั 
- เจ็บเค้นอกรุนแรงติดต่อกนัมากกว่า 20 นาที 
- เจ็บเค้นอกรุนแรงขึน้กว่าที่เคยเป็นมาก่อน 

ลกัษณะ EKG 12 lead 

NSTEMI UA 

Discharge Refer รพ.สรรพสิทธิฯ 

· ASA gr.V 1*1 
· Clopidogrel 1*1 
· ISDN(10) 1*3 ac 
· ISDN (5) 1*prn SL 
· β-blocker ถา้ไม่มีขอ้ห้าม 
· Simvastatin(20) 1*1 เยน็หรือก่อนนอน  
· Refer รพ.สรรพสิทธ์ิฯ for exercise 
stress test / coronary angiography เป็น 
OPD case 

ดดัแปลงจากแนวทางเวชปฏิบติัในการดูแลผูป่้วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย ปี 2551. สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

Risk stratification for unstable angina 
* high risk 
  - อาย ุ> 75 ปี 
  - prolong ongoing rest pain 
  - accelerating chest pain ใน 48 ชม.ท่ีผา่นมา 
* intermediate risk 
  - อาย ุ> 70 ปี 
  - prolong but resolved rest pain 
  - prior MI 
  - prior ASA use 
  - T wave inversion 
  - Q wave 
  - cardiac troponin สูงเลก็นอ้ย 
 

* low risk 
  - New onset angina หรือ progressive angina 
Class III/IV ใน 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา  
  - EKG ปกติหรือไม่เปล่ียนแปลง 
  - cardiac troponin ปกติ 

ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมมีอาการเจ็บแน่นหนา้อก 

Primary PCI Thrombolysis 

หลอดเลือดไม่เปิด หลอดเลือดเปิด 

Refer fast track STEMI Admit ICU 

low risk*  
intermediate/ 

high risk*  

ดีข้ึน  
ไม่ดีข้ึน (ongoing chest pain, หรือมี

ภาวะแทรกซ้อน เช่น heart failure, fatal 
arrhythmia, cardiogenic shock) 



 
แบบฟอร์มการให้ยาละลายลิ่มเลอืดส าหรับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST elevation 

 
 



 

หนังสือแสดงความยนิยอมเพือ่รับการรักษาโดยการให้ยาละลายลิม่เลอืด 
ตึกผู้ป่วย....................................................... โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธานี 

วนัที.่......................เดือน.........................................พ.ศ..................... 

 
ขา้พเจา้   ผูป่้วยมีอายตุั้งแต่  18  ปีข้ึนไป  ช่ือ................................................................................อาย.ุ.....................ปี  HN............................ 

   ผูแ้ทนผูป่้วยท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ/ ไม่มีสติสมัปชญัญะ/ เป็นผูว้กิลจริต/ ผูไ้ร้ความสามารถ  ไม่สามารถลงช่ือได ้
 ขา้พเจา้.......................................................................................................ในฐานะผูเ้ก่ียวขอ้งเป็น..................................ของผูป่้วย 
 ช่ือ................................................................................................................  อาย.ุ............................ปี  HN..................................... 
 ขอแสดงความยนิยอมดว้ยความสมคัรใจให้แพทย ์ใหก้ารรักษา และไดรั้บการอธิบาย  ตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. โรค  หรือปัญหาท่ีไดรั้บการวนิิจฉยั   โรคหัวใจขาดเลอืดเฉียบพลนั 
2. การรักษา   การให้ยาละลายลิม่เลอืด (ชนิด สเตร๊ปโตไคเนส)    
3. ผลดีของยาละลายล่ิมเลือด   เพื่อเปิดเส้นเลอืดหัวใจทีอุ่ดตันสามารถมเีลือดไหลเวียนได้, ท าให้ประสิทธิภาพการบีบตวัของหัวใจดขีึ้น  

และลดอตัราการเสียชีวติ 
4. ภาวะแทรกซอ้นยาละลายล่ิมเลือด   การให้ยาละลายลิม่เลอืดมคีวามปลอดภัยสูงในผู้ป่วยทีม่ข้ีอบ่งช้ีและไม่มข้ีอห้าม ภาวะแทรกซ้อน

ได้แก่ ความดันโลหิตต ่าและหัวใจเต้นผิดจังหวะ , ภาวะเลือดออก ในขณะที่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นมีน้อยมาก ได้แก่ 
เลอืดออกในสมอง (พบได้ร้อยละ 0.3-1.0) 

5. ประสิทธิภาพ   ยาละลายลิม่เลอืดมข้ีอจ ากดัในด้านประสิทธิภาพในการเปิดเส้นเลอืดหัวใจ ดงันั้นจงึมผู้ีป่วยส่วนหนึ่งทีไ่ม่สามารถเปิด
เส้นเลอืดหัวใจได้ จ าเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพือ่รักษาด้วยการขยายหลอดเลอืดหัวใจเป็นล าดบัถัดไป 

6. ระยะเวลาในการรักษาตวัในโรงพยาบาลประมาณตามหลกัวชิาการ  (อาจะมีความคลาดเคล่ือน)......................................................วนั 
 ขา้พเจา้  หรือผูป่้วยรับทราบ  และเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงสิทธิของผูป่้วย  และยนิยอมจะปรับตามระเบียบโรงพยาบาลวารินชาํราบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการให้ยาละลายล่ิมเลือด โดยใชค้วามระมดัระวงัตามวสิยั  และพฤติกรรมของวชิาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพเวชกรรม
แลว้  ทั้ งน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพ  และชีวิตของขา้พเจา้หรือผูป่้วย  ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยขา้พเจา้เขา้ใจดีว่าขา้พเจา้มีสิทธิท่ีจะร้องขอขอ้มูล
เพ่ิมเติมจากแพทยท่ี์ทาํการรักษาได ้ และยนิยอมใหก้ระทาํตามวธีิการดงักล่าวขา้งตน้จนส้ินสุดกระบวนการรักษาในคร้ังน้ี 
  อนุญาตให้แพทย์ท าการรักษาโดยการให้ยาละลายลิม่เลอืด   ไม่อนุญาตให้แพทย์ท าการรักษาโดยการให้ยาละลายลิม่เลอืด 

 
 
 
 
ลงช่ือ ........................................................ 
        (......................................................) ผูอ้นุญาต 
          มาคนเดียวไม่มีพยาน  ฝ่ายผูป่้วย 
 

ลงช่ือ ................................................. 
        (.................................................) พยานผูป่้วยเป็น ..................... 
 

ลงช่ือแพทย.์.................................................... 
                 (......................................................) แพทยผ์ูท้าํการรักษา 
 

ลงช่ือพยาบาล ....................................................... 
                      (......................................................)พยานฝ่ายแพทย  ์
                                  พยาบาลวิชาชีพ 

           ขา้พเจา้ขอยืนยนัวา่ไม่ยินยอมให้แพทยท์าํการรักษาหากบงัเกิดผลเสียหาย  
หรืออันตรายเกิดข้ึนกับผู ้ป่วย  ข้าพเจ้าจะไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลแห่งน้ี  แต่ประการใด 
 
ลงช่ือ ........................................................ 
        (......................................................) ผูอ้นุญาต 
          มาคนเดียวไม่มีพยาน  ฝ่ายผูป่้วย 
 

ลงช่ือ ................................................. 
        (.................................................) พยานผูป่้วยเป็น ..................... 
 

ลงช่ือแพทย.์.................................................... 
                 (......................................................) แพทยผ์ูท้าํการรักษา 
 

ลงช่ือพยาบาล ....................................................... 
                      (......................................................)พยานฝ่ายแพทย ์
                                  พยาบาลวชิาชีพ 

ลายนิว้มือข้าง......................

ผู้ป่วย 

ลายนิว้มือข้าง......................

ผู้ป่วย 



Warinchumrab Hospital 
Doctor’s Order Sheet 

PCT Progress note Date/time Order for one day Order for continuation 
 

Name……………………….Age…………... 
BW………….Bed………….Ward…………. 
HN…………………..AN…………………... 
Progress Note 
S……………………………………………... 
O…………………………………………….. 
A…………………………………………….. 
P……………………………………………... 
Discharge Plan……………………………… 
………………………………………………. 
 
 
 
 
Name……………………….Age…………... 
BW………….Bed………….Ward…………. 
HN…………………..AN…………………... 
Progress Note 
S……………………………………………... 
O…………………………………………….. 
A…………………………………………….. 
P……………………………………………... 
Discharge Plan……………………………… 
………………………………………………. 
 
 
 
 
Name……………………….Age…………... 
BW………….Bed………….Ward…………. 
HN…………………..AN…………………... 
Progress Note 
S……………………………………………... 
O…………………………………………….. 
A…………………………………………….. 
P……………………………………………... 
Discharge Plan……………………………… 
………………………………………………. 

  
 
⃝ admit ward อายรุกรรม ชาย / หญิง / ICU 
⃝ consult CCU รพ.สรรพสิทธิ / อายรุแพทย ์ 
⃝ EKG 12 lead 

⃝ blood for CBC, BUN/Cr, electrolyte, LFT, 
Ca2+, Mg2+ , PO4

3-,BS , troponin-T 
⃝ blood for FBS, lipid profile (tomorrow) 
⃝ CXR (portable) 
⃝ O2 cannula 5 L/min  keep SpO2 >95% 
⃝ ISDN (5) 1tab SL stat  
⃝ Morphine……….mg IV dilute slowly push 
ถา้ยงัมีเจบ็หนา้อกหลงัให้ ISDN ไปแลว้ 3 tab 
⃝ ASA gr.V 1 tab chew stat  
⃝ Clopidogrel 1 tab / 4 tab / 8 tab stat  

แนวทางการให้ยา clopidogrel 
อาย ุ SK PPCI 

≤ 75 ปี 
≥ 75 ปี* 

ให้ 4 tab 
ให้ 1 tab 

ให้ 8 tab 
ให้ 4 tab 

* ถา้ไม่มัน่ใจวา่จะไดท้าํ PPCI หรือไม่ ให้ 1 tab 
 

⃝ IV line KVO 

⃝ repeat troponin-T เวลา.................................. 
⃝ observe chest pain ถา้มี ให้รายงานแพทย ์
 

กรณ ีSTEMI และให้ยาละลายลิม่เลอืด (SK) 
⃝ Streptokinase 1.5 mU in 5%DW/NSS 100 
ml iv drip in 1 hr เร่ิมให้เวลา.................... 
ถา้ BP drop ให้ลด  rate ลง 
     Total door-to-needle time…………นาที 
⃝ monitor V/S q 5 min x 6 time, q 15 min x 4 
time, q 30 min x 4 time and q 1 hr until stable 
⃝ repeat EKG 12 lead after SK at 30,60,90 & 
120 min and prn for chest pain 
 
          
 
 

 
 
⃝ NPO / soft  diet  
⃝ record V/S, I/O 
⃝ absolute bed rest 
Medication  
⃝ ASA gr.V 1*1 
⃝ Clopidogrel(75) 1*1 
⃝ ISDN(10) 1*3 ac 
⃝ ISDN (5) 1*prn SL 
⃝ Simvastatin(20) 1*1 เยน็ / hs 
⃝ Omeprazole(20) 1*1 ac 
⃝ Lorazepam(0.5/1) 1*hs 
⃝ Bisacodyl 1*hs 
⃝ ยาต่อไปน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

        □ Fondaparinux 0.25 mg SC OD  
        □ Enoxaparin ………..ml SC q 12 / 24 hr 
 ⃝ ยาอ่ืนๆ 
     □ β-blocker……………………………. 
        □ Enalapril…………………………….... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Diagnosis  

□ STEMI  - anterior  /  anterolateral  /  
inferior  / posterior wall  / other  
□ NSTEMI   □  Unstable angina  
Specific clinical risk  
1. Cardiogenic shock 
2. Congestive heart failure 
3. Arrhythmia 

Standing order: Acute Coronary Syndrome (ACS) 


