
Streptokinase  

U.S. Brand Names :  Streptase® 

Canadian Brand Names : Streptase® 

Therapeutic Category :  Fibrinolytic Agent 

การใช้ยาในหญิงตัง้ครรภ ์:  C 

การใช้ยาในหญิงให้นมบตุร : ขอ้มลูไมเ่พยีงพอ  

ข้อบง่ใช้ :  ผูป้ว่ยกลา้มเน้ือหวัใจตายชนิด ST elevation ภายใน 12 ชม.หลงัจากเริม่มอีาการ 
โดยไมม่ขีอ้หา้มใช ้

 
กลไกการออกฤทธ์ิ :  Streptokinase จะจบักบั plasminogen ไดเ้ป็น streptokinase-

plasminogen complex ทีเ่ปลีย่นต่อไปท าให ้plasminogen กลายเป็น 
plasmin ซึง่ plasmin น้ีมฤีทธิย์อ่ย fibrinogen, fibrin หรอืโปรตนีอื่นๆ ท าให้
ลิม่เลอืดสลาย 

 
เภสชัจลน์ศาสตร/์เภสชัพลศาสตร ์:  
    ระยะเวลาเร่ิมออกฤทธ์ิ : กระตุน้ Plasminogen เกอืบทนัท ี
    ระยะเวลาการออกฤทธ์ิ : การออกฤทธิส์ลายลิม่เลอืด; หลายชัว่โมง  
     ค่าคร่ึงชีวิต :  80 นาท ี  
     การขบัถ่าย :  ก าจดัทางไต 
 
ขนาดยา : 
ส าหรบัการรกัษากลา้มเน้ือหวัในตายเฉียบพลนั คอื 1.5 million units iv drip ใน 60 นาท ี
 
การบริหารยา :  

วิธีเตรียมยา: streptokinase 1,500,000 unit (1 vial) ละลายยาดว้ย Normal saline หรอื 
D5W 5 ml โดยเตมิอยา่งชา้ๆ บรเิวณขา้งขวดแลว้หมุนและเอยีงขวดอยา่งชา้ๆ ไมค่วรเขยา่ขวด
เน่ืองจากท าใหเ้กดิฟอง จากนัน้เจอืจางต่อดว้ย  Normal saline หรอื D5W ใหไ้ดป้รมิาตรทัง้หมด
เป็น 100 mL.  สารละลายทีไ่ดไ้มม่สี-ีสเีหลอืงออ่น ใส-ขุน่เลก็น้อย  ควรใชท้นัท ีหรอืเกบ็ในตูเ้ยน็ได้
ไมเ่กนิ 24 ชัว่โมง (ความคงตวัพจิารณาตามขอ้มลูยาแต่ละบรษิทั) 



.วิธีบริหารยา:  -   ใหย้าทาง IV Infusion ใน 60 นาท ี 
- หลกีเลีย่งการใหย้าทางกลา้มเน้ือ 

 
การติดตาม : ประเมนิสญัญาณชพี, EKG ก่อนใหย้า วดัความดนัโลหติ, สญัญาณชพีช่วง drip ยา

ทุก 5 นาท ี หลงัจากนัน้ตดิตามทุก 15 นาทจีนอาการคงที ่ และตดิตามต่อทุก 4 

ชัว่โมง ตดิตามการเกดิภาวะเลอืดออกอยา่งใกลช้ดิทุก 15 นาท ี ใน 1 ชัว่โมงแรกที่

ใหย้า หากเกดิอาการ เช่นไอเป็นเลอืด เลอืดออกตามไรฟนั ปสัสาวะเป็นเลอืด หรอื

มจี ้าเลอืดตามผวิหนงั ใหห้ยดุยา และอาจพจิารณาให ้Whole blood หรอื Pack Red 

cell 

อาการข้างเคียง :  

> 10% : ความดนัโลหติต ่า, เลอืดออกบรเิวณทีฉ่ีดยา, มกีารพฒันาของ antistreptokinase 

antibodies, มคีวามผดิปกตขิองจงัหวะและอตัราการเตน้ของหวัใจ, angina pectoris 

1-10 % : ไข ้หนาวสัน่ ปวดหวั ปวดหลงั ปวดกลา้มเน้ือ  bleeding (เชน่ อาเจยีนเป็นเลอืด 

อุจจาระ/ปสัสาวะมเีลอืดปน) อาการแพย้า คลื่นไส ้อาเจยีน ทอ้งเสยี  ปวดแสบทอ้ง

เน่ืองจากกรดไหลยอ้น 

ข้อห้ามใช้ : 

- มปีระวตัแิพย้าน้ี 
- มคีวามเสยีงต่อ Bleeding : มเีลอืดออกภายในชอ่งทอ้ง  

ในสมอง, ไดร้บับาดเจบ็ทีศ่รีษะมาไมน่าน, ไดร้บัการผา่ตดัในกะโหลกศรีษะหรอืในไขสนั
หลงัมาไมน่าน, มเีน้ืองอกในกะโหลกศรีษะ, มเีน้ืองอกทีเ่สีย่งต่อเลอืดออกไดร้บัการ
ผา่ตดัใหญม่าไมน่าน (6-10 วนั), การตดัอวยัวะหรอืเน้ือเยือ่มาตรวจวนิิจฉยั 

- การรกัษาพรอ้มกบัการใช ้Warfarin (INR > 1.3)  
- โรคความดนัโลหติสงูทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้

 Systolic > 200 mmHg และ/หรอื  Diastolic > 100 mmHg 
-  โรคความดนัโลหติสงูทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีจ่อประสาทตา 
- เยือ่บุหวัใจอกัเสบ (endocarditis) หรอืถุงหุม้หวัใจอกัเสบ (Pericarditis) 
- ตบัออ่นอกัเสบเฉียบพลนั 
- ตบัหรอืไตบกพรอ่งรุนแรง 



ข้อควรระวงั : 

-  ควรพจิารณาถงึความเสีย่งและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัในผูป้ว่ยทีม่ภีาวะเลอืดออก หรอื

เสีย่งต่อภาวะเลอืดออก 

- ระวงัในผูป้ว่ยลิน้หวัใจบกพรอ่งหวัใจบกพรอ่ง หรอืม ีatrial fibrillation 

- ระวงัในผูป้ว่ยหลงัคลอดบุตรหรอืแทง้มาไมน่าน 

- หญงิตัง้ครรภ ์18 สปัดาหแ์รกหา้มให ้SK (ยกเวน้จ าเป็นจรงิๆ) 

- ยงัไมม่ขีอ้มลูในหญงิใหน้มบุตร 

- หากจ าเป็นตอ้งเจาะหลอดเลอืดแดงในระหว่างการรกัษา ควรเจาะเสน้เลอืดทีแ่ขนหรอื

ขาดา้นบน หลงัจากเจาะเลอืดแลว้ ใหก้ดแผลไวอ้ยา่งน้อย 30 นาท ีปิดดว้ยผา้พนัแผล 

และตรวจเชค็บรเิวณดงักล่าวบอ่ยครัง้เพือ่ดวูงเพือ่ดวูา่มเีลอืดออกหรอืไม ่

- ไมค่วรใชย้าในผูท้ีเ่คยไดร้บั Streptokinase ภายใน 1-2 ปี  เน่ืองจากผูท้ีเ่คยได ้

Streptokinase รา่งกายจะสรา้ง Streptokinase antibody ขึน้ สง่ผลใหอ้าจจะลด

ประสทิธภิาพของยา และอาจเกดิปฏกิริยิาการแพไ้ด ้

 

 
 
 
 


