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คําถาม : ควร ละลาย FFP และ cryoprecipitate
อยางไร   จงึ จะ ม ีคณุภาพ ด ีที ่สดุ และ ควร ละลาย ที ่ธนาคาร
เลือด  หรือ ละลาย ทันที กอน ให ผูปวย เชน ละลาย ที่ หอ
ผูปวย  หรือ หอง ผา ตัด และ เมื่อ ละลาย แลว ถา ไม ได ให
ผูปวย ทนัที เชน จะ ให ภาย ใน 1 ชัว่โมง ถดัไป ควร เกบ็ ที่
อณุหภมู ิใด ?
คาํตอบ:  การ ละลาย FFP และ cryoprecipitate ที ่ด ีที่
สดุ ม ีหลกั ปฏบิตัิ ดงันี้

1. ควร ละลาย โดย ธนาคาร เลอืด เพราะ ม ีบคุลากร ที่
มี ความ รู ความ เขาใจ ใน ผลิตภัณฑ ของ เลือด ที่ เตรียม ขึ้น
เอง หรอื ทาํ หนาที ่ดแูล อยาง ถกู ตอง ภาย หลงั เมือ่ รบั มา จาก
ศูนย ฯ รวม ทั้ง มี อุปกรณ ที่ ใช ใน การ ละลาย และ รวม ให
ผูปวย  ไดแก water  bath  อณุหภมูิ 37 Cํ.  และ plasma
transfer  set เปนตน

2. ไม ควร ละลาย ไว ลวง หนา เพราะ จะ ทําให มี การ
สญูเสยี  coagulation factor ตาง ๆ  โดย เฉพาะ factor
V  และ factor VIII ซึง่ สลาย ตวั ได งาย เมือ่ ไม ได เกบ็ ที่
อณุหภมู ิ -20 ํC.  เมื่อ ตองการ ใช แพทย หรือ พยาบาล
ประจาํ หอ ผูปวย หรอื หอง ผา ตดั ควร แจง ให ธนาคาร เลอืด
ทราบ เพื่อ นัด เวลา ที่ จะ นํา มา ให ผูปวย เพราะ จะ ตอง ให
เวลา ธนาคาร เลอืด สาํหรบั การ ละลาย และ รวม เปน ถงุ เดยีว
กนั กอน ให ผูปวย

วธิ ีละลาย ควร ละลาย ใน waterbath ที ่อณุหภมูิ 30-
37 Cํ. การ ใช อณุหภมู ิต่าํ กวา นี ้อาจ ทาํให ละลาย ยาก และ
เสยี เวลา มาก ขึน้ ทาํให ม ีการ สญูเสยี factor VIII มาก ขึน้
แต ถา ใช อณุหภมู ิสงู กวา นี ้ก ็จะ ทาํให ม ีการ สญูเสยี factor
VIII มาก ขึน้ เชน กนั ดงันัน้ ที ่ด ีที ่สดุ คอื ละลาย ที ่อณุหภมูิ
37   ํC. สาํหรบั FFP การ ใช plasma thawing bath จะ
ใช เวลา ประมาณ 10-15 นาที

 สาํหรบั cryoprecipitate ละลาย ใน waterbath

อณุหภมูิ 30-37 Cํ. เชน กนั จะ ใช เวลา ประมาณ 5 นาที
เมือ่ ละลาย ด ีแลว จงึ เตมิ NSS ลง ไป ถงุ ละ 10 มล. เขยา
ให ผสม เขากนั เพือ่ เปน การ ละลาย ตะกอน ของ cryopre-
cipitate  ออก จาก ถงุ ให หมด แลว จงึ รวม เปน ถงุ เดยีว กนั
โดย การ ใช plasma transfer set ( ราคา ชดุ ละ 16 บาท)
การ ไม เตมิ NSS ลง ใน ทกุ ถงุ จะ ทาํให factor VIII เหลอื
คาง อยู ใน ถงุ มาก ถงึ 20-30 %

ขอ ควร ระวงั ใน การ ละลาย
1. เมือ่ ตองการ ใช จงึ นาํ FFP หรอื cryoprecipitate

ออก จาก ตู แช แขง็ และ นาํ มา ละลาย ทันที
2.  ควร ตรวจ ด ูกอน วา ถงุ ม ีรอย ราว หรอื แตก หรอื ไม

ถา มี หาม นาํ ไป ละลาย ให ผูปวย
3.  การ ละลาย FFP หรือ cryoprecipitate ใน

waterbath  ควร ตัง้ ถงุ ไว เพือ่ ม ิให น้าํ ซมึ เขา ใน ถงุ โดย ทาง
ชอง สําหรับ แทง ชุด ให เลือด หรือ ถุง แบง ทั้ง นี้ เปน การ
ปองกนั การ ตดิเชือ้

4. หาม ละลาย ใน น้าํ รอน เดด็ขาด ไม วา จะ โดน เรง สกั
เพยีง ใด เพราะ เทากบั ทาํให ให ปวย ไดรบั coagulation
factors ตาง ๆ  นอย กวา ที ่ควร จะ ได ซึง่ ไม เปน ประโยชน
กบั ผูปวย เลย

5. เมือ่ ละลาย แลว ควร นาํ ไป ให ผูปวย โดย เรว็ ที ่สดุ จงึ
ควร ม ีการ บรหิาร จดัการ ให ถกู ตอง  เพือ่ ม ิให ตอง เสยี เวลา
รอ การ ละลาย เชน มี การ กําหนด เวลา ให ธนาคาร เลือด
ละลาย  และ เวลา ที่ ให เจาหนาที่ ของ หอ ผูปวย มา รับ จาก
ธนาคาร เลือด และ รีบ นํา กลับ ไป ที่ หอ ผูปวย ซึ่ง ควร ให
ผูปวย ทนัท ีจงึ จะ ได ประโยชน มาก ที ่สดุ แต ถา ยงั ไม สามารถ
ให ผู ปวย ทนัที ควร เกบ็ FFP ที ่ละลาย แลว ที ่อณุหภมูิ 1-
6 Cํ. และ เกบ็ cryoprecipitate ที ่ละลาย และ รวม แลว ที่
20-24 ํC. เปน เวลา 4 ชั่วโมง

6. FFP ที ่ละลาย แลว หาม กลบั นาํ ไป แช แขง็ ใหม

ถาม- ตอบ
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เพราะ จะ ม ีการ ลดลง ของ ปรมิาณ  coagulation factor
ตาง ๆ  ดังนั้น แพทย จึง ควร ตัดสิน ใจ อยาง รอบคอบ กอน
สัง่การ ละลาย และ รวม ให ผูปวย
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