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คุณสมพงษ จรุงกีรติวงศ
คุณอมราภรณ จรุงกีรติวงศ
บรรณาธิการ

คุณสมภพ จินดารุงเรืองกุล
กองบรรณาธิการ
คุณสมชาย มงคลรัตนาสิทธิ์
คุณสรัญญา มงคลรัตนาสิทธิ์
คุณสุมาลี ศรีอาํ นวยไชย

กลาวทักทาย
สวัสดีครับ Vacuette News ฉบับที่ 13 บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเปนสื่อกลางในการเผยแพร
ความรูทางวิชาการทางหองปฏิบัติการ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการพัฒนางานเเละคุณภาพใน
หองปฏิบัติการทางการเเพทย สําหรับเนื้อหา Vacuette News ประกอบดวย

แนะนําสินคานวตกรรมใหม VACUETTE VISIO PLUS
และ VACUETTE PREMIUM Tube
หากทานใดมีขอสงสัยหรืออยากใหทางกองบรรณาธิการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในหองปฏิบัติการของทาน สามารถเสนอแนะมาได หากบทความของทานไดรับการพิจารณาตีพิมพ เราจะ
มีรางวัลสมนาคุณใหกับทานและจะไดนําบทความมาจัดพิมพหรือจัดทําลงในฉบับถัดไป

บรรณาธิการ

ผูพิมพ:
บริษัท กรุงเทพ อินเตอร โปรดักส จํากัด 146, 148 ซอยรามอินทรา 52/1 ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร. 0-2948-6906-8 โทรสาร 0-2948-6909
Email : info@b-i-p.co.th
WebSite : www.b-i-p.co.th ,
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แนะนํา: ผลิตภัณฑใหมเพื่อใหการเจาะเลือดงายและสะดวกยิ่งขึ้น
VACUETTE® VISIO PLUS
Blood Collection Needle with optical venipuncture control
VACUETTE® VISIO PLUS Blood Collection Needle

VACUETTE® VISIO PLUS เปนเข็ม 2 ปลายชนิดใหมที่สามารถมองเห็นเลือดที่ผานเขามาใน
เข็มไดในขณะที่กําลังเจาะ ซึ่งเมื่อปลายเข็มเขาสูหลอดเลือดดําแลวจะเห็นการไหลของเลือดในชอง
พลาสติกใสตรงกลางของเข็ม 2 ปลายกอนที่จะสอด tube เขาไปใน Holder ชวยใหงาย และสะดวกตอ
บุคคลากรที่ทําการเจาะเลือด ผลิตภัณฑนี้เปนนวตกรรมใหมลาสุดของ Greiner Bio-One ที่จะชวยในการ
จัดเก็บตัวอยางเลือดไดสะดวก และมีประสิทธิภาพ

นอกจากจะมีผลดีตอบุคคลากรที่ทําการเจาะเก็บตัวอยางเลือดแลว ยังมีประโยชนตอผูปวยดวย คือ ใน
ระหวางที่เจาะมีการเคลื่อนขยับของเข็มเพื่อหาตําแหนงที่เหมาะสมในเสนเลือดดําในระหวางนี้อาจทําให
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ผูปวยบาดเจ็บ แตถาใช VISIO PLUS จะลดความเสี่ยงในการควานหาเสนเลือดได เพราะเมื่อพบเสนเลือด
แลวจะเห็นการไหลของเลือดเขามาในเข็ม และการตัดปลายเข็มดวยวิธีพิเศษมีความคมมากทําใหแทงเขา
สูเนื้อเยื่อไดงายขึ้น ดังนั้น เข็มแบบ VACUETTE® VISIO PLUS จึงรับประกันไดวาผูปวยจะไมเจ็บปวด
ทําใหไมเกิดความเครียดในการเจาะเลือด
ขนาดของเข็ม 2 ปลายที่มีจําหนายแลวมี 4 แบบตามรายการตอไปนี้:
Item. No. Description

Size

Packaging

450040

VISIO PLUS needle green

21 G x 1 ½“ , 38 x 0,8 mm

100 pcs. / 2.000 pcs.

450041

VISIO PLUS needle black

22 G x 1 ½“ , 38 x 0,7 mm

100 pcs. / 2.000 pcs.

450042

VISIO PLUS needle green

21 G x 1“, 25 x 0,8 mm

100 pcs. / 2.000 pcs.

450043

VISIO PLUS needle black

22 G x 1“, 25 x 0,7 mm

100 pcs. / 2.000 pcs.

Tube: PREMIUM Safety & PREMIUM Comfort

Blood is a potentially infectious sample material...
In autumn 2005, Greiner Bio-One became the first
manufacturer to offer an evacuated blood collection
tube with safety twist cap. This new generation of
blood collection tubes with the brand name
VACUETTE® PREMIUM Tube makes daily routine
work in preanalytics even more efficient.

ระบบฝาเกลียวปดสนิทนี้ เปนระบบที่พัฒนาขึ้นมาเปนพิเศษเพื่อสนองความตองการของหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย และเพื่อเปนการประกันวาผูปฏิบัติการจะไดรับความปลอดภัยสูงสุด ขณะเดียวกันก็งายตอ
การจัดการ ดังนั้นระบบนีจ้ ึงเหมาะสมที่สุดในการใชกับเครื่องเปดฝาจุกหลอดแบบอัตโนมัติ.เนื่องจากความ
กระชับเขากันพอดีของฝาเกลียวของหลอด ทําให PREMIUM Tube งายตอการเปดดวยมือ โดยใชความ
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พยายามเพียงเล็กนอย นั่นคือไมตองใชแรงมากในการบิดหรือดึงเพื่อเปดเกลียว จึงปองกันเลือดกระเด็น
ใสตัวผูเปด นอกจากนี้การเปดเบาๆ ยังลดการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศภายในหลอดใหเหลือนอยที่สุด
เราสามารถเปดฝาจุก VACUETTE® PREMIUM tubes ดวยมือเดียวได จึงรับประกันไดวาจะชวยให
ทานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาขั้นตอนการทํางานในหองปฏิบัติการ
เนื่องจากฉลากเปนพลาสติกใสมองเห็นเลือดภายในหลอดได จึงสามารถควบคุมปริมาณตัวอยาง
ตามตองการไดอยางถูกตอง เชน สามารถมองเห็นคุณภาพการแยกของซีรมั่ ออกมาไดโดยทันที ประโยชน
อีกประการหนึ่งของฉลากแบบใส คือ สามารถความคุมปริมาณของเลือดที่ไหลเขาสูหลอดไดงายขึ้น
PREMIUM Tube ฉลากเปนพลาสติดใสที่มีจาํ หนายคือ
474071
474083
474084
474092
474027
476071
476084
476092

4ml Serum separator, 13x75, red/yellow, red transparent label
4ml Lithium heparin separator, 13x75, green/yellow, green transparent label
4ml Lithium heparin, 13x75, green/black, green transparent label
4ml Serum, 13x75, red/black, red transparent label
4.5ml Serum, 13x75, red/black, red transparent label
5ml Serum separator, 13x100, red/yellow, red transparent label
6ml Lithium heparin, 13x100, green/black, green transparent label
6ml Serum, 13x100, red/black, red transparent label

PREMIUM Tube ฉลากแบบเปนกระดาษที่มีจาํ หนายคือ
474727
474771
474784
474783
476792

4.5ml Serum, 13x75, red/black, red paper label
4ml Serum separator, 13x75, red/yellow, red paper label
4ml Lithium heparin, 13x75, green/black, green paper label
4ml Lithium heparin separator, 13x75, green/yellow, green paper label
6ml Serum, 13x100, red/black, red paper label
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เกร็ดความรู เคล็ดลับคูบาน
1. น้ําประปาที่มีกลิ่นคลอรีนแรงมาก มีวิธีกําจัดกลิ่นใหหมดไป โดยฝานมะนาวบางๆ ลงไปในน้ํา
มะนาวจะชวยดูดกลิ่นคลอรีนใหหมดไป และทําใหน้ําดื่มไดอีกดวย
2. ขอบยางประตูตูเย็นมีราขึ้น จะมีวิธีลบราออกไดโดยใชผาชุบน้าํ สมสายชู แลวนําไปถูตรงขอบยาง
ประตูตูเย็นที่เปนรา ราก็ออกไปไดโดยงาย
3. ถาตะปูที่ตอกไวขางฝาคอนกรีตสําหรับแขวนรูปหลวม มีวิธแี กงายๆ คือ ใชสําลีพันตะปูชุบกาว
และตอกเขาไปใหม กาวที่สําลีจะยึดติดกันแนน
4. วิธีการขจัดกลิ่นเหม็นสาปที่ติดอยูในกระติกน้ําแข็งทําไดโดยนําเบกกิ้งโซดามาผสมกับน้ํารอน
แลวนํามาลางถูกระติกน้ําใหทั่ว แลวลางน้ําอีกครั้ง กลิ่นสาปก็จะหายไป
5. วิธีขจัดรอยคราบเหนียว บนผนังตูเย็นคือ ใชน้ํามันพืชเทลงบนกระดาษเช็ดมือ แลวถูจนสะอาด
ทําสัก 2-3 ครั้ง น้ํามันพืชจะไมทําลายความเงาของตูเย็นหรอก
6. การรักษาเฟอรนิเจอรโลหะไมใหเปนสนิมไดงายคือ ใหเคลือบโลหะดวยขี้ผงึ้ ขัดรถ เมื่อจําเปนตอง
เอาเฟอรนิเจอรโลหะไวตากน้ําคาง จะไดไมขึ้นสนิมไดงาย
7. วิธีการติดรูปโปสเตอรบนกําแพงโดยไรรองรอยเมื่อดึงภาพออก คือใหใชยาสีฟนแทนกาวในขณะ
ติดรูป เมื่อถึงเวลาดึงรูปออก ก็เพียงแคขัดยาสีฟนที่แหงออกเทานั้น ฝาผนังก็สะอาดแลว
8. วิธีแกปญหาหนาตางปดและเปดออกไดยาก คือ ใหเอาน้ํามันเครื่องหยอดตรงรางอลูมินิเนียมให
ทั่ว เพียงเทานี้ ก็จะทําใหเปดและปด ไดงายขึ้นกวาเกา
9. วิธีปองกันไมใหมดขึ้นตูกับขาวคือ ใชเศษผาหรือเชือกที่เปนผา ไปชุบน้ํามันเครื่อง แลวบิดพอ
หมาด นําไปผูกไวที่ขาตูกับขาวทั้ง 4 ขา มดก็จะไมกลาขึ้นแนนอน
10. วิธีการไลยุงแบบงาย ๆ คือ หาการบูรมาหอดวยผาแลวมัดไวกับหลอดไฟฟาที่อยูภายในบาน
ความรอนของไฟฟาจะทําใหการบูรระเหยออกไป และกลิ่นของการบูรจะชวยปองกันยุงไมใหมา
รบกวน

