
เอกสารก ากับเคร่ืองมือแพทย์ 
ถุงบรรจุโลหิตสภากาชาดไทย ซี.พี.ดี./เอส.เอ.จี.-เอ็ม ชนิดสี่ถุง  

(TRC CPD/SAG-M Quadruple Blood Bag) 
 

มีคุณลกัษณะดงันี้ : 

1. เป็นถุงบรรจุโลหิตชนิดสี่ถุง ปราศจากเช้ือและไพโรเจน เช่ือมต่อกันเป็น 1 หน่วย แต่ละหน่วยประกอบด้วย 

(1) ถุงใบแรก (primary bag) บรรจุน้้ายาป้องกันการแข็งตัวของโลหิต CPD (Citrate Phosphate Dextrose Solution USP) ซึ่งน้้ายา CPD 1,000 มิลลิลิตร มีส่วนประกอบดังน้ี 

Citric Acid 
(anhydrous) 

Sodium Citrate 
(dihydrate) 

Monobasic Sodium 
Phosphate (monohydrate) 

Dextrose 
(monohydrate) 

Water for injection,  
a sufficient quantity to make 

2.99 g 26.3 g 2.22 g 25.5 g 1,000 mL 

ข้อบ่งใช้ : น้้ายา CPD 63 มิลลิลิตร บรรจุในถุงบรรจุโลหิตขนาด 500 มิลลิลิตร ใช้เก็บโลหิตได้ 450 มิลลิลิตร 

ภายหลังการเจาะเก็บ สามารถเก็บรักษาโลหิตท่ีอุณหภูมิ 1-6 องศาเซลเซียส ได้นาน 21 วัน  

(2) ถุงใบท่ีสอง (secondary bag) บรรจุน้้ายาเสริม SAG-M (Additive Solution - Saline Adenine Glucose and Mannitol) ซึ่งน้้ายา SAG-M 1,000 มิลลิลิตร มีส่วนประกอบดังน้ี 

Sodium Chloride  

 

Dextrose  
(anhydrous) 

Adenine  Mannitol Water for injection,  
a sufficient quantity to make 

8.77 g 8.2 g 0.169 g 5.25 g 1,000 mL 

ข้อบ่งใช้ : น้้ายา SAG-M 100 มิลลิลิตร บรรจุในถุงบรรจุโลหิตขนาด 500 มิลลิลิตร ใช้เก็บเม็ดโลหิตแดงท่ีปั่นแยกมาจากถุงใบแรก เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 1-6 องศาเซลเซียส ได้นาน 42 วัน 

(3) ถุงใบท่ีสาม (tertiary bag) และถุงใบท่ีสี่ (quaternary bag) เป็นถุงเปล่าขนาด 400 มิลลิลิตร ใช้ส้าหรับเก็บพลาสมา (plasma) ท่ีปั่นแยกมาจากถุงใบแรก สามารถน้าไปเตรียมเป็น cryoprecipitate และ cryo–removed 

plasma ได้ต่อไป 

(4) ถุงเก็บตัวอย่างโลหิต (sample diversion pouch) ขนาด 50 มิลลิลิตร ส้าหรับแยกโลหิตส่วนแรกออก จ้านวน 1 ใบ 

2. ตัวถุงและสายบรรจุโลหิตท้าจากพลาสติก polyvinyl chloride (PVC) medical grade โดยมี diethyl hexyl phthalate (DEHP) เป็น plasticizer มีลักษณะค่อนข้างใส 

3. มีข้อต่อพลาสติกที่หักได้ (breakable joint) ปิดกั้นอยูท่ี่บริเวณดังน้ี  

(1) บริเวณระหว่างสาย A และ สาย C 

(2) บริเวณสายท่ีเช่ือมต่อระหว่างถุงใบแรกกับถุงใบท่ีสอง 

(3) บริเวณด้านบนของถุงใบแรก ท่ีเช่ือมต่อกับสายส่งไปยังถุงใบท่ีสามและถุงใบท่ีสี่ 

เมื่อต้องการให้ส่วนประกอบโลหิตไหลผ่านไปยังอีกถุงหน่ึง สามารถหักข้อต่อเพื่อเปิดทางเดินเช่ือมระหว่างถุง 

4. เข็มเจาะโลหิตเป็นชนิด ultra-thin wall ขนาด 16G เคลือบด้วยซิลิโคน (silicone) โคนปลอกเข็มมีเครื่องหมายแสดงต้าแหน่งของปลายเข็มเพื่อให้สะดวกในการเจาะโลหิต ด้ามเข็ม (hub) ด้านข้างไม่เรียบเพื่อให้จับได้กระชับ 
ไม่ลื่นหลุด มีระบบท่ีท้าให้สามารถทราบได้ว่าเข็มยังไม่มีการเปิดใช้มาก่อน (tamper-proof)  

5. ช่องทางส้าหรับถ่ายตัวอย่างโลหิตลงหลอดสุญญากาศ (sampling port) เป็นกระเปาะพลาสติกแข็ง ภายในตรงกลางจะมีเข็มหุ้มด้วยปลอกยางที่สามารถยืดหยุ่นกลับคืนรูปเดิมได้ส้าหรับถ่ายโลหิตใส่หลอดสุญญากาศ (vacuum 
tube) ซ้้าได้หลายครั้ง 

6. มีปลอกพลาสติกส้าหรับป้องกันเข็มท่ีใช้แล้วท่ิมมือ (needle protector) 
 

 

วิธีใช้ :  
1. ตรวจดูชนิดและปริมาตรของถุงบรรจุโลหิต ก่อนการเจาะเก็บโลหิต  
2. ท้าการเจาะเก็บโลหิต โลหิตจะไหลเข้า sample diversion pouch เมื่อครบปริมาตรท่ีต้องการ  

(30-50 มิลลิลิตร) ให้ clamp ปิดบริเวณสาย B  
3. หัก breakable joint ท่ีอยูถั่ดจากสาย A โลหิตจะไหลผ่านสาย C เข้าไปยัง primary bag  

ผสมโลหิตให้เข้ากับน้้ายาเก็บโลหิตโดยตลอด 
4. ระหว่างการเก็บโลหิตเข้า primary bag ใหใ้ช้ vacuum tube เก็บตัวอย่างโลหิตจาก  

sampling port จนครบจ้านวนหลอด 
5. เมื่อเจาะเก็บโลหิตครบปริมาตรแล้ว ถอนเข็มเจาะเก็บโลหิตออก เลื่อน needle protector  

ใหป้ิดคลุมเข็มท่ีใช้แล้วเพื่อป้องกันการท่ิมมือ 
6. ขนส่งถุงโลหิตตามอุณหภูมิที่ก้าหนดในมาตรฐานงานธนาคารเลือด 
7. ก่อนถ่ายโลหิตต้องตรวจปฏิกิริยาการเข้ากันได้ของผู้ให้และผู้รับ 
8. การถ่ายโลหิตต้องใช้ชุดกรอง 
9. ถุงบรรจุโลหิตท่ีใช้งานแล้วถือเป็นขยะติดเช้ือ 
 
 

 

ข้อควรระวังและขอ้ห้ามใช้ : 
1. ส้าหรับใช้ครั้งเดียว 4.    หากพบว่ามีน้้าอยู่ในถุงท่ีบรรจุผลิตภัณฑ์ ห้ามเปิดใช้ โปรดแจ้ง/ส่งคืนผู้ผลิต 
2. ห้ามอากาศเข้า 5.    ถุงบรรจุส่วนประกอบโลหิตท่ีแช่แข็งเช่น ถุง Fresh Frozen Plasma (FFP) จะมีคุณสมบัติเปราะเหมือนแก้ว ควรจับหรือเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง ห้ามโยนหรือกระแทก 
3. ห้ามใช้ถ้าน้้ายาไม่ใส   
 

วิธีเก็บรักษา : 
1. ถุงบรรจุโลหิตจะเก็บรักษาโดยบรรจุในถุง 2 ช้ัน : ถุงช้ันนอก เมื่อเปิดแล้วจะต้องใช้ภายใน 1 เดือน หากใช้ไม่หมดให้ปิดถุงให้สนิท และถุงช้ันใน เมื่อเปิดแล้วจะต้องใช้ภายใน 10 วัน 
2. เก็บรักษาถุงบรรจุโลหิตท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ห้ามถูกแสงแดด และห้ามน้าไปแช่แข็ง 
 

วันหมดอายุ :         1 ปีนับจากวันท่ีผลิต (หมายเหตุ: การเก็บรักษาและวันหมดอายุของโลหิต/ส่วนประกอบโลหิต ให้เป็นไปตามสภาวะการเก็บรักษาและอายุของโลหิต/ส่วนประกอบโลหิตท่ีระบุบนฉลาก) 
 

ขนาดบรรจุ : CPD/SAG-M Quadruple Blood Bag 450 mL  ขนาดบรรจุ  2  ชุด/ถุง 
   

ผลติโดย :  ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้้ายา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 โทร: 0-2263-9600-99 ต่อ 1500, 1501, 1502   โทรสาร: 0-2255-5558   อีเมล์: trcbloodbag@redcross.or.th 
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