
คำ�แนะนำ�ก�รใช้ง�น
สำ�หรับก�รใช้ง�นโดยผู้ประกอบวิช�ชีพแพทย์เท่�นั้น

THA – THAI
ชุด Histofreezer® Portable Cryosurgical System ประกอบด้วย:
1. กระป๋องสเปรย ์บรรจุก๊�ซเหลว ประกอบด้วยส่วนผสมของไดเมธิลอีเธอร์ โพรเพน และไอโซบิวเทน ส่วนผสมของก�๊ซนี้ไม่เป็นผล

เสียต่อชั้นโอโซน
2. ก้�นป้�ย บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย: ก้�นป้�ยขน�ดเล็ก 2 มม. และ/หรือก�้นป้�ยขน�ดกล�ง 5 มม.
3. คำ�แนะนำ�ก�รใช้ง�น ประกอบด้วยร�ยละเอียดทั้งหมดของหลักก�รและก�รใช้ัง�น Histofreezer® Portable Cryosurgical

System ตลอดจนก�รใช้เพื่อรักษ�หูดและรอยโรคที่ไม่ใช่เนื้อร้�ย

สำ�คัญ
ควรจ�่ยและใช้ง�น Histofreezer® Portable Cryosurgical System โดยเจ�้หน�้ที่วิช�ชีพแพทย์หรือผู้ดูแลสุขภ�พที่ได้ัรับก�ร
ฝึกอบรมเท่�นั้น ก�รใช้ง�นโดยไม่ระมัดระวังอ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อผิวหนังและเนื้อเยื้อภ�ยใน ห�้มจำ�หน่�ยหรือแจกจ�่ย 
Histofreezer® Portable Cryosurgical System แก่ผู้ป่วยเด็ดข�ด ใช้กระป๋องสเปรย์ร่วมกับก�้นป้�ยพิเศษของ Histofreezer® 
Portable Cryosurgical System เท่�นั้น

ก�รจัดเก็บและก�รขนส่ง
ภ�ชนะมีแรงดัน: อ�จระเบิดเมื่อได้รับคว�มร้อน เก็บให้ห่�งจ�กคว�มร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประก�ยไฟ เปลวไฟ และแหล่งที่ทำ�ให้ติด 
ไฟอื่นๆ ห้�มสูบบุหรี่ โปรดอย่�เจ�ะ หรือ เผ�ทำ�ล�ยแม้ภ�ยหลังจ�กใช้ง�นเสร็จแล้วก็ต�ม ห้�มพ่นใส่เปลวไฟหรือแหล่งที่ทำ�ให้ติดไฟ 
เก็บไว้ให้พ้นจ�กแสงแดด อย่�เก็บให้อยู่ในอุณหภูมิสูงกว่� 50°C ไม่เป็นผลเสียต่อชั้นโอโซน

หลักก�รทำ�ง�น
ก�รระเหยของก๊�ซเหลวจะดึงดูดคว�มร้อนจ�กรอบข้�ง ก้�นป้�ย ซ่ึงทำ�หน้�ท่ีเก็บไครโอเจน จะมีอุณหภูมิขณะทำ�ง�น -55 ˚C

ก�รทำ�ง�นนี้อ�ศัยหลักก�รที่ว�่เซลล์ผิวหนังแต่ละประเภทมีคว�มไวต่อก�รแช่แข็งแตกต�่งกัน ดังนั้น epidermal keratinocytes มี
คว�มไวต่อก�รแช่แข็งม�กกว่�เครือข่�ยของเส้นใยคอลล�เจนและไฟโบรบล�สต์ของผิวชั้นในหล�ยเท่�ตัว นอกจ�กนี้ Melanocytes 
ยังมีคว�มไวต่อก�รแช่แข็งอย่�งม�ก ภ�วะ Necrosis ของ keratinocytes จะทำ�ให้เกิดถุงขึ้น

ก�รฟื้นตัวจะใช้เวล� 10 ถึง 14 วัน โดยที่เนื้อเยื่อใหม่จะเติบโตเข�้สู่ภ�ยในจ�กเอพิเดอมิสรอบๆ และแอดเนกเซียที่อยู่ลึกลงไป ถ�้
เนื้อเยื่อไม่มีคว�มเสียห�ยจ�กก�รรักษ� ก�รฟื้นตัวจะเกิดขึ้นโดยไม่มีแผลเป็น ก�รรักษ� cryotherapy ทุกรูปแบบจะใช้หลักก�รนี้

ข้อห้�มใช้
ข้อห้�มใช้เด็ดข�ด
ก�รรักษ� Cryotherapy นั้นห้�มใช้ในผู้ป่วยที่มีเลือดผิดปกติชนิด cryoglobulinaemia

ข้อควรระวัง
• กรณีที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับก�รวินิจฉัยคว�มผิดปกติ (อ�จเป็นมะเร็งผิวหนัง)
• คว�มผิดปกติของม็ดสี ซึ่งเป็นผลข�้งเคียงที่ไม่พึงประสงค์ อ�จเกิดรอยด�่งดำ�ในผิวที่มีเม็ดสีม�ก สำ�หรับผิวสีอ่อน คว�มผิดปกติ

ของเม็ดสีอ�จไม่พบเห็นได้ชัด แต่อ�จมีสีที่เปลี่ยนไปเมื่อได้รับแสงแดด
• ก�รแช่แข็ง (ที่คว�มลึกม�กเกินไป) ในพื้นที่ของหลอดเลือดแดงโดยรอบของนิ้วนั้น ในท�งทฤษฎีอ�จทำ�ให้เกิดเซลล์ต�ยกับ

บริเวณรอยโรคที่แช่แข็ง แต่กรณีเหล่�นี้ยังไม่มีก�รร�ยง�นร่วมกับก�รใช้ Histofreezer® Portable Cryosurgical System

วิธีก�รรักษ�
ทั่วไป
Cryotherapy อ�จทำ�ใ้ห้รู้สึกเจ็บ แสบที่ผิวหนัง ก�รตอบรับก�รรักษ�อ�จเพิ่มขึ้นได้ม�ก เมื่อแจ้งให้ผู้ป่วยทร�บเกี่ยวกับคว�มเจ็บปวด
ที่จะได้รับ จำ�นวนครั้งของก�รรักษ�ที่ค�ดหม�ย และก�รเตรียมก�รรักษ�ที่ต้องมี ผลข�้งเคียงที่อ�จเกิดขึ้นและก�รรักษ�ภ�ยหลัง

ก�รเตรียมก�รรักษ�
เคร�ตินนั้นมักเป็นฉนวนกั้นอุณหภูมิ สำ�หรับหูดที่ปูดนูนสูง (เกินสองหรือส�มมิลลิเมตร) หรือหูดที่อยู่ในจุดรับน้ำ�หนักในฝ�่มือหรือ 
ส้นเท�้ ก�รนำ�เคร�ตินชั้นบนสุดออกด้วยคิวเรตต์ ตะไบ หรือหินพิวมิซ โดยเฉพ�ะหลังจ�กใช้ส�รเคร�โตลิติกแล้วจะเป็นประโยชน์ม�ก 
ก�รเตรียมก�รรักษ�จะเพิ่มประสิทธิภ�พของ Histofreezer® Portable Cryosurgical System และลดจำ�นวนครั้งในก�รใ้ช้ง�น  
ดูคำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ #1

1



กำ�หนดก�รรักษ�เพื่อขจัดหูดและรอยโรคที่ไม่เป็นอันตร�ยร้�ยแรง
1. ให้ผู้ป่วยอยู่ในตำ�แหน่งซึ่งผิวส่วนที่จะรักษ�หง�ยขึ้น
2. ต่อก้�นป้�ยเข้�กับกระป๋อง
3. นำ�ฝ�ครอบออกจ�กปุ่มกดและพ่นก๊�ซเข้�สู่ก้�นป้�ยจนมีหยดน้ำ�ปร�กฏ อย่�พ่นสเปรย์ขณะที่

สัมผัสกับผิวหนังของผู้ป่วย ให้กระป๋องสเปรย์ตั้งตรงเสมอ
4.ถือก้�นป้�ยโดยให้คว่ำ�ลงในแนวต้ัง และรอ 15 วิน�ีเพ่ือให้มีอุณหภูมิเหม�ะสำ�หรับก�ร

ทำ�ง�น
5. จ�กนั้น ว�งก้ั�นป้�ยบนผิวหนังที่จะแช่แข็งและใช้แรงกดเล็กน้อย 

กำ�หนดก�รรักษ�สำ�หรับหูดที่ฝ่�เท้�
6. ว�ดรูปวงกลมรอบขอบนอกสุดของหูดฝ่�เท้�ที่จะรักษ�และวัด ก�รบันทึกขน�ดของรอยโรค

จะช่วยให้คุณทร�บถึงก�รตอบสนองของจุดที่เกิดหูดระหว่�งก�รพบแพทย์หลังจ�กนี้ 
ดูคำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ #2
ตัดแต่งหูดเพื่อห�จุดที่เลือดไหล ขอแนะนำ�ให้ใช้ส�รละล�ย hemostatic เพื่อห้�มเลือด 
ห้�มใช้ซิลเวอร์ไนเตรตเพื่อห้�มเลือด เนื่องจ�กจะทำ�ให้เกิดก�รระค�ยเคือง ดูภ�พที่ 6
ให้ผู้ป่วยนอนคว่ำ�หน้�บนเตียงตรวจโรค โดยให้พื้นผิวของหูดหง�ยขึ้น

7. ถือกระป๋องของ Histofreezer® Portable Cryosurgical System ตั้งตรงหรือเป็นแนวตั้ง กด
ลงที่ปุ่มว�ล์วจนกระทั่งไครโอเจนหยุดจ�กปล�ยโฟม - จ�กนั้นปล่อยมือจ�กว�ล์ว ดูภ�พที่ 7

8. เอียงกระป๋องเป็นแนวนอน เพ่ือให้ปล�ยโฟมช้ีลงและรอ 15 วิน�ทีก่อนท่ีจะป้�ยกับหูด ดูภ�พท่ี 8
9. ใช้ก้�นป้�ยกับหูดเป็นเวล� 40 วิน�ทีในตำ�แหน่งหันลงในแนวตั้ง ก�รใช้ในมุมอื่นที่ไม่ใช่ 90˚ 

จะลดประสิทธิภ�พของก�รรักษ� ดูภ�พที่ 9 และ 10 

•  ก้�นป้�ย 2 มม. ที่มีน้ำ�ย�จะมีคว�มเย็นประม�ณ 90 วิน�ที และก้�นป้�ย 5 มม. จะคงคว�ม
เย็นประม�ณ 120 วิน�ที ซึ่งส�ม�รถรักษ�หล�ยจุดในผู้ป่วยร�ยเดียวได้

• ก�รแช่แข็งจะเริ่มภ�ยในสองส�มวิน�ที ดังที่เห็นจ�กก�รที่ผิวซีดเป็นสีข�ว จ�กนั้น 
ผู้ป่วยอ�จรู้สึกเจ็บ แสบ หรืออ�จปวด

• ในช่วงเวล�ที่แช่แข็ง ควรมีก�รแช่แข็งเนื้อเยื่อที่ดีเป็นช่วงแคบๆ ควบคู่กับเนื้อเยื่อของโรค ถ้�
ส่วนนี้ค่อยๆ ห�ยไประหว่�งก�รแช่แข็ง แสดงว่�กระบวนก�รแช่แข็งไม่เป็นไปต�มที่ค�ดหม�ย 
ในกรณีนี้ ให้เติมก้�นป้�ยและทำ�ก�รรักษ�ซ้ำ�

• เมื่อนำ�ก�้นป้�ยออก ผิวหนังที่สีซีดจะค่อยๆ ห�ยหลังจ�กผ่�นไปสองส�มน�ที จ�กนั้นจะมีผื่น
ขึ้นเท่�กับพื้นที่ที่แช่แข็ง

• ปกติจะมีรอบก�รแช่แข็ง 1 ถึง 2 รอบในก�รรักษ�หนึ่งครั้ง
• รอยโรคที่มีเส้นผ่�ศูนย์กล�งม�กกว่� 5 จะต้องมีก�รรักษ�เป็นส่วน ดูคำ�แนะนำ�ที่เป็น

ประโยชน์ #2
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ประเภทของรอยโรค/หูด เวล�ในก�รแช่แข็ง จำ�นวนก�รรักษ�
ที่แนะนำ�

Condyloma Acuminata (หูดที่อวัยวะเพศ) ............ 40 วิน�ที

Molluscum Contagiosum ................................. 20 วิน�ที

Seborrheic Keratosis ...................................... 40 วิน�ที

Acrochordon (ติ่งเนื้อ)...................................... 40 วิน�ที

Verruca Plantaris............................................ 40 วิน�ที

Verruca Vulgaris ............................................. 40 วิน�ที

Verruca Plana ................................................ 20 วิน�ที

Actinic Keratosis (ใบหน้�) ................................ 15 วิน�ที

Actinic Keratosis (ไม่ใช่ใบหน้�)......................... 40 วิน�ที

Lentigo (ใบหน้�)............................................. 15 วิน�ที

Lentigo (ไม่ใช่ใบหน้�) ..................................... 40 วิน�ที

1 ถึง 4 โดยห่�ง
กัน 2 สัปด�ห์
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• สำ�หรับก�รรักษ�ในพื้นที่ซึ่งรับน้ำ�หนัก ขอแนะนำ�ให้ใช้แผ่นปิดเพื่อให้ผู้ป่วยมีคว�มสะดวก ไม่แนะนำ�ให้ปิดพื้นที่รักษ�ด้วยส�ร
คีร�โทลิติกหรือเวสซิแคนท์เป็นเวล� 24 ชั่วโมง จุดที่เกิดหูดอ�จหดลงหรือปูดขึ้น แต่ไม่ควรมีปฏิกิริย� vesicular bullous

• ดูคำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ #3 เพื่อดูคำ�แนะนำ�ในก�รบำ�บัดด้วยกรดซ�ลิซีลิค
• ก�รใช้ง�นโดยไม่ระมัดระวังจะทำ�ให้มีก�รแช่แข็งลึกเกินไป ทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยกับผิวชั้นใน และเกิดแผลเป็นและเส้นประส�ท

เสียห�ยในภ�ยหลัง
• อ�จมีถุงน้ำ�หรือเลือดเกิดขึ้นหลังจ�กนั้นสองส�มวัน ในพื้นที่ซึ่งมีเนื้อต�ยหน� ถุงดังกล่�วอ�จไม่ปร�กฏให้เห็นชัดเจนด้วยต�เปล่� 

อย่�เจ�ะถึงนี้ แต่ให้ปิดด้วยเทป
• ห้�มใช้ก้�นป้�ยเดียวกันเพื่อรักษ�ผู้ป่วยม�กกว่�หนึ่งร�ย (อ�จเกิดก�รติดเชื้อ)
• ตรวจสอบผลของก�รรักษ�ด้วยก�รนัดหม�ยผู้ป่วยอีกครั้งในช่วงเวล�ที่เหม�ะสม สรุปก�รรักษ�เมื่อส�ม�รถยืนยันได้ว่�รอยผิดปกติ

ทั้งหมดห�ยไปแล้ว
เมื่อใช้ง�นก้�นป้�ย Histofreezer®บนรอยโรคเรียบร้อยแล้วให้
ถอดก้�นป้�ยที่ใช้แล้วออกจ�กว�ล์วจ่�ยโดยปฏิบัติต�มขั้นตอนดังต่อไปนี้:
1. ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือจับให้แน่นบนแต่ละ

ด้�นของปล�ยท่อที่อยู่ติดกับว�ล์วจ่�ย 
2. ขยับก้�นป้�ยไปม�เบ�ๆ ขณะดึงออกจ�กกระป๋องสเปรย์จนกว่�

ท่อจะหลุดออกจ�กว�ล์วเปิดปิด  
อย่� ดัดงอท่อไปม�อย่�งแรงและอย่�ดึงลงจ�กว�ล์วเปิดปิดเพร�ะอ�จทำ�ให้ก้�นป้�ยแตกหักได้ซึ่งจะยังคงมีเศษชิ้นที่เหลือติดค้�งอยู่
ในว�ล์วจ่�ย

เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์:
1. ทำ�คว�มสะอ�ดรอยโรคด้วยแอนตีเซปติค จ�กนั้นปิดด้วยผ้�กอซชุบน้ำ�เป็นเวล� 5-10 น�ทีเพื่อให้เนื้อเยื่อมีคว�มชื้น 
2. คุณต้องรักษ�หูดให้เต็มพื้นที่ ไม่ใช่เฉพ�ะส่วนกล�ง ถ้�รอยโรคมีขน�ด 5 มม. ให้ฟรีซ 6 มม. เพื่อทำ�ล�ยขอบผิวที่มีไวรัส/ผิวปกติ 

รักษ�ในพื้นที่ที่ใหญ่กว่� และวงรอบรอยแผลด้วยปิโตรเลียมเจล โดยใช้ก้�นสำ�ลีเพื่อป้องกันผิวส่วนอื่นที่ไม่ต้องก�รรักษ�
3. ก�รสล�ยตัวอ�จเกิดขึ้นในก�รรักษ�หนึ่งถึงสี่ครั้งสำ�หรับหูดขน�ดไม่เกิน 5 มม. โดยไม่ต้องมีก�รบำ�บัดเสริม สำ�หรับรอยโรคที่

มีขน�ดม�กกว่� 5 มม. ขอแนะนำ�ให้ผู้ป่วยใช้กรดซ�ลิซีลิค 17% วันละสองครั้ง โดยเริ่ม 24 ชั่วโมงหลังจ�กใช้ Histofreezer®

Portable Cryosurgical System อย่�งต่อเนื่องจนถึงก�รพบแพทย์ครั้งถัดไป
ห้�มรักษ�ม�กกว่�สี่ครั้งโดยมีระยะเวล�ห่�งกันสองสัปด�ห์ ถ้�หูดไม่สล�ยไปใ่นช่วงเวล�ที่แนะนำ� อ�จต้องมีก�รตัด

ก�รรักษ�ติดต�มผล
• รักษ�คว�มสะอ�ดของผิวหนังที่รักษ�
• ส�ม�รถอ�บน้ำ�และว่�ยน้ำ�ได้
• ห้�มแกะหรือเก�บริเวณที่รักษ�
• ใช้เทปเพื่อป้องกันถุงน้ำ�ที่อ�จเกิดขึ้น
• ห้�มเจ�ะถุงน้ำ�ที่เกิดขึ้น

ผลที่ไม่พึงประสงค์
• คว�มรู้สึกเจ็บ แสบ หรือปวดระหว่�งและหลังก�รแช่แข็ง ซึ่งจะห�ยไปโดยเร็วหลังจ�กที่คล�ยคว�มเย็นแล้ว
• สีผิวบริเวณนั้นอ�จเปลี่ยนไป โดยทั่วไปจะเกิดเป็นกรณีของผิวคล้ำ�ขึ้น แต่อ�จเกิดรอยคล้ำ�หลังก�รอักเสบ เนื่องจ�กเมล�นินหรือ

ฮีโมซิเดอรินได้เช่นกัน

หม�ยเหตุ 
• ก�รพ่นไครโอเจนเพิ่มม�กเกินไปจะทำ�ให้มีไอน้ำ�เก�ะบนก้�นป้�ยม�กเกินไป และทำ�ให้ชื้นและไม่มีประสิทธิภ�พเป็นที่เก็บไครโอ

เจน และจะเกิดเกล็ดน้ำ�แข็งที่มองเห็นได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้เปลี่ยนก้�นป้�ยใหม่
• Histofreezer® Portable Cryosurgical System ควรใช้ร่วมกับก้�นป้�ยพิเศษเท่�นั้น
• ก๊�ซที่ใช้ในอุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติไวไฟสูงม�ก ห้�มใช้ร่วมกับหรือใกล้กับเครื่องกำ�เนิดคว�มร้อน diathermy
• Histofreezer® Portable Cryosurgical System มีอ�ยุในก�รเก็บรักษ�ไม่เกิน 3 ปี เมื่อเก็บรักษ�ต�มปกติ (ดูส่วนของก�รเก็บ

รักษ�และก�รขนส่ง)

ข้อมูลผู้ป่วย
สิ่งสำ�คัญคือก�รแจ้งให้ผู้ป่วยทร�บอย่�งชัดเจนและครบถ้วนเกี่ยวกับก�รรักษ�ด้วย Histofreezer® Portable Cryosurgical System 
Histofreezer® Portable Cryosurgical System เป็นก�รรักษ� cryotherapy ที่ปลอดภัย มีก�รควบคุมและมีประสิทธิภ�พ ผิวหนังได้
รับก�รรักษ�ด้วยก�รแช่แข็ง ก้�นป้�ยที่สัมผัสกับผิวหนังจะมีอุณหภูมิต่ำ�ถึง -55 ˚C 

ผิวหนังชั้นนอกสุด รวมถึงเนื้อเยื่อที่เป็นโรคจะห�ยไป และจะแทนที่ด้วยผิวหนังใหม่ที่มีสุขภ�พดีภ�ยใน 10 ถึง 14 วัน ก�รแช่แข็งจะ
เกิดขึ้นเมื่อก้�นป้�ยสัมผัสกับผิวหนัง ผิวหนังที่รักษ�จะเปลี่ยนเป็นสีข�ว จ�กนั้น ผู้ป่วยอ�จรู้สึกเจ็บ แสบ หรืออ�จปวด คว�มรู้สึกเจ็บ 
แสบ หรือปวดจะห�ยไปโดยเร็วหลังจ�กที่คล�ยคว�มเย็นแล้ว

สีผิวบริเวณนั้นอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงชั่วคร�ว ซึ่งมองเห็นได้หลังจ�กก�รรักษ� บ�งครั้ง Cryotherapy อ�จทำ�ให้เกิดถุงน้ำ� ห้�มเจ�ะ
ถุงน้ำ�นี้เด็ดข�ด และให้ป้องกันก�รแตกด้วยเทป รักษ�คว�มสะอ�ดบริเวณที่รักษ� และห้�มเก�หรือแกะ ส�ม�รถอ�บน้ำ�และว่�ยน้ำ�ได้ 
อ�ก�รผิดปกติบ�งชนิดอ�จต้องมีก�รรักษ�หล�ยครั้ง
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ตัวแทนที่ได้รับอนุญ�ตใน
ประช�คมยุโรป

รหัสรุ่น

ผู้ผลิต

วันที่ผลิต

ก้�นป้�ย

ไดเมธิลอีเธอร์

โพรเพน

ข้อควรระวัง - โปรดอ่�น
เอกส�รประกอบ

อันตร�ย - สเปรย์ไวไฟสูงม�ก

ใช้ภ�ยใน

กระป๋องก๊�ซสำ�หรับก�รจี้เย็น

ไอโซบิวเทน

สำ�หรับก�รใช้ง�นโดยผู้
ประกอบวิช�ชีพแพทย์เท่�นั้น

สิ่งที่บรรจุ


