
Indication Alteplase Streptokinase 

Acute myocardial infarction 
 

Accelerate infusion (90 minute) :  
Weight Bolus 

(1-2 min) 
Infusion 

  First 30 min  Next 60 min 
     > 67 kg       15 mg        50 mg        35 mg 
     ≤ 67 kg       15 mg    0.75 mg/kg*     0.50 mg/kg** 

Max. Total dose: 100 mg*Max dose 50 mg, **Max dose 35 mg 

 
1,500,000 IU IV infusion over 60 min. 
 

Three hour infusion 
  Weight  

Bolus(1-2min) 
+Infusion 

Rest of 1sthr    2ndhr     3rdhr 
  ≥ 65 kg     6-10 mg   50-54 mg    20 mg    20 mg 
  < 65 kg   0.075 mg/kg  0.675mg/kg 0.25 mg/kg 0.25 mg/kg 

Max. Total dose: 100 mg (for ≥ 65 kg),  1.5 mg/kg (for< 65 kg) 

Acute ischemic stroke  
0.9 mg/kg (Max. 90 mg) ; 10% ของขนาดที่คํานวณได้ ให้ IV bolus in 1 นาทีและ 
90% ของขนาดที่คาํนวณได้ ให้ IV infused in 1 ชั่วโมง 
**หลังเกิด Acute ischemic stroke ควรเริ่มให้ Alteplase 4.5 ชม.แรกตั้งแต่เริ่มมีอาการ 

 
 –   

Pulmonary embolism  
100 mg IV infusion over 2 hr ; โดยแบ่ง 10 mg IV bolus(1-2 min) และ ตามด้วย 
90 mg IV infused นาน > 2 hr (Max.Total dose for <65 kg ; 1.5 mg/kg) 
หรือ 0.6 mg/kg IV ใน 15 นาที (max dose 50 mg @ BW ≥ 83 kg) 

Loading Dose 250,000 IU IV over        
30 min, then 100,000 IU/hr for 24 hr 
(For PE and Arterial thrombosis) 
หรือ 1,500,000 IU IV over 2 hours 

Deep vein thrombosis - Loading Dose 250,000 IU IV over        
30 min, then 100,000 IU/hr for 72 hr 

Step 2 Risk factor 
• Risk factor ; ไม่มีข้อห้ามต่อไปนี้ (สําหรับทุกข้อบ่งใช้) 
- มีภาวะเลือดออกผิดปกติ(ไม่ระบุระยะเวลา)หรือมีโรคเลือดออกง่ายผิดปกติ (ประจําเดือนไม่เป็นข้อห้าม) 
- ใช้ยาต้านการแข็งตวัของเลือดร่วมกับมี INR > 1.3 
- เนื้องอกที่เสี่ยงในการเกิดเลือดออกได้ง่ายโดยเฉพาะเนื้องอกในสมองทุกชนิด 
- เคยมีเลือดออกในสมองไม่ว่าเวลาใดก็ตาม 
- Intracranial or intraspinal surgery ใน 2 เดือน หรือสงสัย aortic dissection (aneurysm) 
- มีประวัติการผ่าตัดใหญ่ หรือคลอดบุตรในช่วงไม่เกิน 10 วันที่ผ่านมา 
- Severe uncontrolled HT (ที่ไม่ respond ต่อ emergency therapy) 
- มีโรคตับชนิดรุนแรง หรือตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 
- มีประวัติเคยได้รับ Streptokinase ใน 6 เดือนที่ผ่านมา (สําหรับข้อบ่งใช้ streptokinase เท่านั้น) 
• ข้อห้ามใช้จําเพาะเพิ่มเติมสําหรับ Acute myocardial infarction 
- เคยมี hemorrhagic stroke หรืออัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่ทราบสาเหตุ 
- มีประวัติอัมพาตจาก Ischemic stroke หรือ TIA ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 
  (ยกเว้น กรณีการเกิด Acute ischemic stroke ในช่วงเวลา < 4.5 ชม.) 
• ข้อห้ามใช้จําเพาะเพิ่มเติมสําหรับ Acute ischemic stroke 
- เริ่มมีอาการสมองขาดเลือดมา > 4.5 ชั่วโมง 
- มีอาการชักเกรง็ ขณะเริ่มเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
- มีประวัติ stroke มาก่อน หรือมีการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะภายในช่วง 3 เดือน 
- มีประวัติโรคหลอดเลือดสมองร่วมกับโรคเบาหวานและมีน้ําตาลในเลือด <50 or >400mg/dL) 
- ได้รับ Heparin ภายในช่วง 48 ชม. ก่อนเริ่มมี Acute ischemic stroke และ มีค่า aPTT สูงขึ้น 
- มีปริมาณเกร็ดเลือด < 100,000/mm3 
- BP > 185/110 mmHg 

 
 
Step 3 Preparation 
- Alteplase (inj. 50 mg/vial) :ละลายยาด้วย  SWI 50 ml (conc. 1 mg/ml) และ diluted ด้วย NSS 
จนได้ปริมาตรเป็น 250 ml จะได้ความเข้มข้น 0.2 mg/ml 
- Streptokinase (inj.1.5 MU/Vial) :ละลายยาด้วย  NSS 5 ml และ diluted ด้วย NSS หรือ D5W จนได้
ปริมาตรสูงสุด 100 ml (Max. total volume 500 ml) 
- ความคงตัวหลังผสมยา : ที่อุณหภูมิ 2-8 ºC คงตัว ≤ 24 ชม. และที่อุณหภูมิห้องคงตัว ≤8 ชม. 
- หลีกเลี่ยงการให้ยาทาง SC หรือ IM เพราะอาจทําให้เกิด bleeding ได้ 
 

Step 5 Monitoring 
Efficacy monitoring 
• ประเมินอาการทางระบบประสาท 
- ประเมินอาการทุก 15 นาที ใน 2 ชั่วโมงแรก 
- ประเมินอาการทุก 30 นาที ใน 6 ชั่วโมงต่อมา 
- ประเมินอาการทุก 60 นาที ใน 16 ชั่วโมงต่อมา 
• ติดตามระดับความดันโลหิต (เป้าหมาย BP≤180/105 mmHg) 
- วัดความดันโลหิตทุก 15 นาที ใน 2 ชั่วโมงแรก 
- วัดความดันโลหิตทุก 30 นาที ใน 6 ชั่วโมงต่อมา 
- วัดความดันโลหิตทุก 60 นาที ใน 16 ชั่วโมงต่อมา 
- ให้ยาลดความดันโลหิตเม่ือ BP > 185/110 mmHg 
Safety monitoring(ข้อบ่งชี้ที่อาจเกิดพิษจากยา) 
- SBP>185mmHg หรือ<110mmHg 
- DBP >105mmHg หรือ<60mmHg 
- Pulse<50beat/min 
- Neurological sign เปลี่ยนแปลง (ลดลง) 
- พบอาการ Internal bleeding หรือ bleeding sign ต่างๆ 
แนวทางแก้ไขเมื่อเกิดพิษ 
- Hemorrhage: FFP and/or cryoprecipitate, และให้  PRC 
สําหรับ active bleeding 
- Hypotensive : IV 0.9% NaCl or DA or NE 

 

แนวทางการใชยา Fibrinolytic agent 
Step 1 Check indication&Dose recommended 
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การเตรียมยาสําหรับ PE, DVT 
SK 1.5 mu + NSS 5 ml ( 300,000 IU/ml) 
SK 750,000 (2.5 ml) + NSS or D5W up to 150 ml (5000 IU/ml)
Loading dose 50 ml (250,000 IU) in 30 min  
then 20 ml/hr (100,000 IU/hr) 


