
 
 เอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทย 

ถุงบรรจุโลหิตสภากาชาดไทย ซี.พี.ดี.เอ.วัน ชนิดสามถุง พรอมชดุกรองเม็ดโลหิตขาว 
(TRC CPDA-1 Triple Blood Bag with Whole Blood Filter) 

 

มีคุณลกัษณะดงันี ้: 

1. เปนถุงบรรจุโลหิตชนิดสามถุง ปราศจากเชื้อและไพโรเจน เช่ือมตอกันเปน 1 หนวย แตละหนวยประกอบดวย 

(1) ถุงใบแรก (primary bag) บรรจุน้ํายาปองกันการแข็งตัวของโลหิต CPDA-1 (Citrate Phosphate Dextrose Adenine Solution USP) ซึ่งน้ํายา CPDA-1 1,000 มิลลลิิตร มีสวนประกอบดังน้ี 

Citric Acid  

(anhydrous) 

Sodium Citrate 
(dihydrate) 

Monobasic Sodium Phosphate 
(monohydrate) 

Dextrose  

(monohydrate) 

Adenine Water for injection,  

a sufficient quantity to make 

2.99 g 26.3 g 2.22 g 31.9 g 0.275 g 1,000 mL 

ขอบงใช : น้ํายา CPDA-1 ปริมาตร 63 มิลลิลิตร บรรจุในถุงบรรจุโลหิตขนาดความจ ุ500 มิลลิลิตร ใชเก็บโลหิตได 450 มิลลลิิตร 

ภายหลังการเจาะเก็บ สามารถเก็บรักษาโลหิตท่ีอุณหภูมิ 1-6 องศาเซลเซียส ไดนาน 35 วัน 

(2) ชุดกรองเม็ดโลหิตขาว (leukocyte depletion filter) สําหรับกรองเม็ดโลหิตขาวออกจากโลหิตรวม (whole blood) อาจมีหรือไมมี one-way valve ซึ่งใชสําหรับไลอากาศออกจากถุงโลหิตที่กรองแลว (ถุงใบท่ีสอง) 

(3) ถุงใบที่สอง (secondary bag) เปนถุงเปลาขนาดความจ ุ500 มิลลิลิตร สําหรับรองรับโลหิตท่ีผานการกรองเม็ดโลหิตขาว (leukodepleted whole blood) 

(4) ถุงใบที่สาม (tertiary bag) เปนถุงเปลาขนาด 400 มิลลิลิตร ใชสําหรับเก็บพลาสมาที่ปนแยกมาจากโลหิตที่กรองแลว (leukodepleted plasma) 

(5) ถุงเก็บตัวอยางโลหิต (sample diversion pouch) ขนาดความจุ 30-50 มิลลิลิตร (ถามี) ใชสําหรับแยกโลหิตสวนแรกออก โดยเช่ือมติดกับอุปกรณถายตัวอยางโลหิต (sampling port) ทีเ่ปนกระเปาะพลาสติกแข็ง ภายใน
ตรงกลางมีเข็มหุมดวยปลอกยางที่สามารถยืดหยุนกลับคืนรูปเดิมไดสําหรับถายโลหิตใสหลอดสุญญากาศ (vacuum tube) ซ้ําไดหลายครั้ง 

(6) ขอตอพลาสติกท่ีหักได (breakable joint) อยูระหวางขั้วถุงใบแรกกับสายสงโลหิต (transfer tube) ทีเ่ช่ือมไปยังชุดกรองเม็ดโลหิตขาวและถุงใบที่สอง เมื่อตองการกรองโลหิตสามารถหักขอตอนี้ไดเพื่อเปดทางเดินเชื่อม
ระหวางถุง 

(7) เข็มเจาะโลหิตชนิด ultra thin wall ขนาด 16G เคลือบดวยซิลิโคน (silicone) ดามเข็ม (hub) บริเวณดานขางไมเรียบเพื่อใหจับไดกระชับไมลื่นหลุด มีเคร่ืองหมายแสดงตําแหนงของหนาเข็มเพื่อใหสะดวกในการเจาะ
โลหิต และมีระบบที่ทําใหสามารถทราบไดวาเข็มนั้นยังไมถูกเปดใชมากอน (tamper-proof) 

2. ตัวถุงและสายถุงบรรจุโลหิตทําจากพลาสติก polyvinyl chloride (PVC) medical grade โดยม ีdiethyl hexyl phthalate (DEHP) เปน plasticizer  
 

วิธีใช :  
1. ตรวจสอบชนิดถุงและปริมาตรบรรจุน้ํายา CPDA-1 กอนการเจาะเก็บโลหิต  
2. ทําการเจาะเก็บโลหิต โลหิตจะไหลเขา sample diversion pouch กอน  

เมื่อครบปริมาตรที่ตองการแลว (30-50 มิลลิลิตร) ใหกด clamp ปดสาย B 
3. หักขอตอ breakable joint ที่อยูถัดจากสาย A ทันที โลหิตจะไหลผานสาย C เขาสู  

primary bag ใหเขยาถงุเปนระยะเพื่อใหโลหิตผสมเขากับน้ํายา CPDA-1 โดยตลอด 
4. หลังจากที่โลหิตเริ่มไหลเขาสู primary bag ใหใช vacuum tube เก็บตัวอยางโลหิต 

จาก sampling port ทันทจีนครบจํานวนหลอดที่ตองการ 
5. เมื่อเจาะเก็บโลหิตครบปริมาตรแลว ถอนเข็มเจาะเก็บโลหิตออก เลื่อน needle protector 

ใหปดคลุมเข็มที่ใชแลวเพื่อปองกันการท่ิมมือ 
6. เก็บถุงโลหิตท่ีอุณหภูมิ 1-6 องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิหอง อยางนอย 2 ชั่วโมง แตไมเกิน 24 ชั่วโมง 
7. เมื่อครบเวลาแลว นําถุงโลหิตมากลับขึ้นลงใหโลหิตเขากันประมาณ 10 คร้ัง  
8. แขวนถุงโลหิตสูงจากพื้นประมาณ 1.50 เมตร คลายสายที่มวนบริเวณชุดกรองเม็ดโลหิตขาวออก  

และวางถุงใบที่สองในภาชนะรองรับดานลาง 
9. หักขอตอ breakable joint ทันที โลหิตจะไหลผานชุดกรองลงมายังถุงใบที่สอง 

รอโลหิตกรองลงมาจนหมด (ประมาณ 15-30 นาท)ี 
10. Clamp สายใต filter (ตําแหนง D) จากนั้นบีบไลอากาศจากถุงใบที่สองผาน  

one-way valve (ถามี) ขึ้นไปยังถุงใบแรกจนกวาอากาศจะผาน one-way valve หมด  
11. ปลด clamp ใตชุดกรอง (ตําแหนง D) ออก รอใหโลหิตที่ถูกบีบขึ้นไปถูกกรองลงมาอีกครั้งจนหมด 
12. เมื่อโลหิตถูกกรองหมดแลวจึง clamp สายใตชุดกรอง (ตําแหนง E) 
13. นําถุงโลหิตไป seal สายเพื่อตัดถุงใบแรกและชุดกรองทิ้งไป นําถุงที่เหลือไปปนแยกโลหิตตามตองการ 
14. กอนถายโลหิตตองตรวจปฏิกิริยาการเขากันไดของผูใหและผูรับ 
15. การถายโลหิตตองใชชุดกรอง 
16. ถุงบรรจุโลหิตที่ใชงานแลวถือเปนขยะติดเช้ือ 
 

ขอควรระวังและขอหามใช : 

1. สําหรับใชคร้ังเดียว 4.    หากพบวามีน้ําอยูในถุงท่ีบรรจุผลิตภัณฑ หามเปดใช โปรดแจง/สงคืนผูผลิต 
2. หามอากาศเขา 5.    ถุงบรรจุสวนประกอบโลหิตที่แชแข็งเชน ถุง Fresh Frozen Plasma (FFP) จะมีคุณสมบัติเปราะเหมือนแกว ควรจับหรือเคลื่อนยายดวยความระมัดระวัง หามโยนหรือกระแทก 
3. หามใชถาน้ํายาไมใส   
 

วิธีเก็บรักษา : 

1. ถุงบรรจุโลหิตจะเก็บรักษาโดยบรรจุในถุง 2 ชั้น : ถุงชั้นนอก เมื่อเปดแลวจะตองใชภายใน 1 เดือน หากใชไมหมดใหปดถุงใหสนิท และถุงช้ันใน เมื่อเปดแลวจะตองใชภายใน 10 วัน 
2. เก็บรักษาถุงบรรจุโลหิตท่ีอุณหภูมิไมเกิน 30 องศาเซลเซียส หามถูกแสงแดด และหามนําไปแชแข็ง 
 

วันหมดอายุ :         2 ปนับจากวันที่ผลิต (หมายเหต:ุ การเก็บรักษาและวันหมดอายุของโลหิต/สวนประกอบโลหิต ใหเปนไปตามสภาวะการเก็บรักษาและอายุของโลหิต/สวนประกอบโลหิตที่ระบุบนฉลาก) 
 

ขนาดบรรจุ : TRC CPDA-1 Triple blood bag 450 mL with whole blood filter  ขนาดบรรจุ  1  ชุด/แพ็ค 
 

ผลติโดย :  ฝายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณและน้ํายา ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 1871 ถนนอังรีดูนังต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

 โทร: 0-2263-9600-99 ตอ 1500, 1501, 1502   โทรสาร: 0-2255-5558   อีเมล: trcbloodbag@redcross.or.th 
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