การเตรียมและส่ งตัวอย่ างสําหรับตรวจวิเคราะห์ ลักษณะทางจุลพยาธิวทิ ยาของเนือ้ เยื่อ
อุปกรณ์ ป้องกัน
การเตรี ยมตัวอย่างสําหรับตรวจลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของเนื ้อเยื่อ
เกี่ยวข้ องกับการใช้ สารเคมีที่อาจก่อให้ เกิด
อันตรายแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิ ดังนั ้นผู้ปฏิบตั ิต้องสวมถุงมือและแว่นตา (หรื ออุปกรณ์ปอ้ งกันดวงตา) ก่อนใช้ นํ ้ายาดอง หรื อ
ส่วนประกอบของนํ ้ายาดอง ตลอดจนกระบวนการในการดองตัวอย่าง
วัสดุอุปกรณ์
 ถุงมือแบบใช้ แล้ วทิ ้ง
 แว่นตา
 ขวดแก้ ว (หลอด) ที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดตัวอย่าง
 นํ ้ายาดอง (เช่น นํ ้ายา Davidson’s, นํ ้ายา 10% Neutral Buffered formalin, เอทานอล etc.)
เครื่ องมือผ่าตัด (มีดผ่าตัด, กรรไกร, คีมหนีบ, เป็ นต้ น)
 กระบอกและเข็มฉีดยา
 ฉลาก
 ดินสอ
การเก็บตัวอย่ าง
ขั ้นตอนนี ้เป็ นขันตอนที
้
่สําคัญที่สดุ ของกระบวนการ ถ้ าขั ้นตอนการเก็บตัวอย่างและการดองตัวอย่างทําอย่าง
ไม่เหมาะสม จะทําให้ คณ
ุ ภาพการวิเคราะห์ผลของตัวอย่างลดลงหรื อให้ ผลที่ไม่แน่นอน
การเก็บตัวอย่ างมี 2 ประเภท
1. เก็บตัวอย่างแบบสุม่ (Random sampling): เก็บตัวอย่างสําหรับการตรวจคัดกรองโรคของประชากร
2. เก็บตัวอย่างแบบไม่สมุ่ (Non-random sampling): เก็บตัวอย่างสําหรับการตรวจวินิจฉัยโรค
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สุ่มตัวอย่ างสําหรับการตรวจคัดกรองโรคของประชากร
ระบุจํานวนของตัวอย่างที่ต้องการ โดยใช้ ตารางต่อไปนี ้ (ดูตารางที่ 1) ตารางแสดงจํานวนของตัวอย่างที่ใช้ ในการสุม่
สําหรับแต่ละประชากร ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ความชุกของโรค (ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%)
Table 1. การกําหนดขนาดของตัวอย่ าง

ขนาด
ประชากร
50
100
250
500
1,000
1,500
2,000
4,000
10,000
>/=100,000

จํานวนตัวอย่ างที่ต้องการ เพื่อหาความชุกของโรค
2%
50
75
110
130
140
140
145
145
145
150

5%
35
45
50
55
55
55
60
60
60
60

10%
20
23
25
26
27
27
27
27
27
30

20%
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10

30%
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9

40%
5
7
8
8
9
9
9
9
9
9

50%
2
6
7
7
8
8
8
8
8
8

การเก็บตัวอย่ างแบบไม่ ส่ ุมสําหรั บการตรวจวินิจฉัยโรค
ควรเก็บตัวอย่างที่ยงั มีชีวิตอยู่หรื อป่ วยใกล้ ตาย ซึง่ ตัวอย่างดังกล่าวต้ องแสดงอาการของโรคอย่างชัดเจนเท่านั ้น
โดยนํามาดองเพื่อตรวจวิเคราะห์ลกั ษณะทางจุลพยาธิวิทยาของเนื ้อเยื่อต่อไป ทั ้งนี ้ห้ ามใช้ ตวั อย่างที่ตายแล้ ว
เด็ดขาด
การดองตัวอย่ างปลาสําหรั บตรวจลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของเนือ้ เยื่อ
 วางยาสลบปลาด้ วยยาสลบที่เหมาะสม (เช่น นํ ้ามันกานพลูในเอทานอล 95% ให้ ในปริมาณ 40-100 มิลลิกรัม/
ลิตร)
 ทุกตัวอย่างควรดองในฟอร์ มาลินแช่เย็นความเข้ มข้ น 10% ทันที
 ใส่นํ ้ายาดองให้ มากกว่าปริ มาณของตัวอย่าง 10 เท่า และดองทิ ้งไว้ อย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง
 ลูกปลาที่มีขนาดน้ อยกว่า 3 เซนติเมตร สามารถใส่ลงในนํ ้ายาดองได้ ทั ้งตัว
 สําหรับปลาที่มีขนาดใหญ่กว่า 3 เซนติเมตร ให้ ผา่ เปิ ดช่องตัวเพื่อให้ นํ ้ายาดองซึมเข้ าสูเ่ นื ้อเยื่อที่ลกึ กว่า
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 สําหรับปลาที่มีขนาดใหญ่กว่า 3 เซนติเมตร ให้ สง่ ตัวอย่างของครี บ, ตา, กล้ ามเนื ้อที่มีเส้ นข้ างลําตัว , ก้ านเหงือก
คูท่ ี่สอง, หัวใจ, ม้ าม, ตับ, ไตและกล้ ามเนื ้อโดยรอบ, บางส่วนของลําไส้ (ส่วนต้ น, ส่วนกลาง, ส่วนปลาย) ใส่
เนื ้อเยื่อตัวอย่างทั ้งหมดจากปลาตัวเดียวกัน ลงในขวดที่มีฝาปิ ดและป้องกันการรั่วไหล ซึง่ ขนาดตัวอย่างเนื ้อเยื่อ
ของแต่ละอวัยวะไม่ควรมีขนาดเกิน 7 มม x 7 มม x 5 มม
 ระบุรายละเอียดแต่ละตัวอย่างด้ วยความระมัดระวัง (ใช้ ดนิ สอเขียน, ห้ ามใช้ ปากกาหมึก หรื อมาร์ คเกอร์ ) ต้ อง
ระบุวนั ที่ดอง,นํ ้ายาที่ใช้ ดอง, สายพันธุ์ของปลา, ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการเพาะเลี ้ยง
ควรเก็บฟอร์ มาลีนไว้ ในที่เย็นและเปลี่ยนฟอร์ มาลีนใหม่ ตลอด ทัง้ นีเ้ พื่อผลการวินิจฉัยโรคที่ดี
ุ หภูมิเย็น ดังนั ้นควรแช่ฟอร์ มาลีนเก็บไว้ ในตู้เย็นก่อนที่
การดองเนื ้อเยื่อและอวัยวะให้ ได้ ผลดีต้องใช้ ฟอร์ มาลีนที่เก็บไว้ ที่อณ
จะนําออกมาใช้ หากต้ องเดินทางและทํางานภาคสนาม ควรแช่ฟอร์ มาลีนไว้ ในกล่องโฟมที่มีนํ ้าแข็งอยู่ เพื่อคงอุณหภูมิให้
เย็นตลอดเวลา ทั ้งนี ้อัตราส่วนระหว่างเนื ้อเยื่อและนํ ้ายาดองฟอร์ มาลีนคือ 1:9 ส่วน เมื่อเก็บตัวอย่างมาจากภาคสนามได้
ควรมีการเปลี่ยนนํ ้ายาดองฟอร์ มาลีนที่ใหม่และเย็น ลงในขวดดองเนื ้อเยื่อและอวัยวะ ทุกๆ 6-12 ชัว่ โมง นับตังแต่
้ เริ่มเก็บ
ดองตัวอย่างดังกล่าว
คําเตือน หากต้ องสัมผัสหรื อใช้ งานสารละลายฟอร์ มาลีน ผู้ใช้ ต้องสวมถุงมือยางและแว่นตาป้องกันทุกครัง้ ซึง่ พื ้นที่
ปฏิบตั ิงานค้ องอยู่ในบริ เวณที่อากาศถ่ายเทได้ ดีและหลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยของสารละลายฟอร์ มาลีน
การส่ งตัวอย่ างทางไปรษณีย์มายังบริษัท ฟิ ช เว็ต กรุ๊ ป เอเชีย จํากัด
1) หลังจากดองตัวอย่าง 24 ชม. ให้ นําตัวอย่างออกจากนํ ้ายาดอง
2) ตัวอย่างขนาดเล็กสามารถใส่กลับไปยังหลอดเดิม และเติมนํ ้ายาดอง 1 มิลลิลติ ร
3) ใส่ตวั อย่างในถุงพลาสติกที่หนา และใส่กระดาษทิชชูไว้ ด้านล่างถุงพลาสติก เพื่อซับของเหลวที่อาจรั่วมากจาก
หลอด
4) วางถุงพลาสติกที่ใส่ตวั อย่างลงในกล่องที่แข็งแรง เพื่อให้ แน่ใจว่าตัวอย่างจะไม่ถกู กดทับ หรื อได้ รับความเสียหาย
ในระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์
5) สําหรับปลาตัวใหญ่ ให้ ใส่ตวั อย่างในถุงพลาสติกที่ปิดล็อคได้
6) เติมนํ ้ายาดอง 1 มิลลิลติ ร
7) ไล่อากาศออกให้ มากที่สดุ และปิ ดถุง
8) ใส่ถงุ พลาสติกที่มีตวั อย่างลงในถุงพลาสติกที่ปิดล็อคได้ อีกชั ้นหนึง่
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9) วางถุงพลาสติกที่ใส่ตวั อย่างลงในกล่องที่แข็งแรง เพื่อให้ แน่ใจว่าตัวอย่างจะไม่ถกู กดทับ หรื อได้ รับความเสียหาย
ในระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์
10) ให้ ระบุข้อความต่อไปนี ้ ไว้ ที่ข้างกล่อง
ตัวอย่างเพื่องานทางวิทยาศาตร์
ไม่เป็ นอันตราย
ไม่ติดเชื ้อ
ไม่แพร่เชื ้อ
ที่กล่องพัสดุต้องมีเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของผู้สง่ ตัวอย่าง และของบริ ษัท ฟิ ช เว็ต กรุ๊ป เอเชีย จํากัด
นํา้ ยาดอง
ถ้ าคุณต้ องการนํา้ ยาดอง กรุณาติดต่ อบริษัท ฟิ ช เว็ต กรุ๊ ป เอเชีย จํากัด
การเตรียมฟอร์ มาลินที่มีฤทธิ์เป็ นกลาง 10% ปริมาตร 1 ลิตร
โซเดียม ไดไฮโดรเจน ออโธฟอสเฟต (โมโนเบสิค)
ไดโซเดียม ไฮโดรเจน ออโธฟอสเฟต (ไดเบสิค)
สารละลายฟอร์ มาลีน
นํ ้า

4g
6.5 g
100 ml
900 ml

*หมายเหตุ สารละลายฟอร์ มาลีนเป็ นสารก่อมะเร็งและและผู้ปฏิบตั ิต้องใช้ ด้วยความระมัดระวัง เก็บสารละลาย
ุ หภูมิห้อง
ฟอร์ มาลินไว้ ในขวดแก้ วสีชาและมีฝาปิ ดแน่นหนา ภายในห้ องที่มีอากาศถ่ายเทได้ ดีและเก็บไว้ ที่อณ
ที่อยู่บริ ษัท ฟิ ช เว็ต กรุ๊ป เอเชีย จํากัด
99/386 อาคารแจ้ งวัฒนะ (อาคาร ซี)
ถ. แจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย
โทร: +66 (0)2575 1680-2
แฟกซ์ : +66 (0)2575 1683
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เพิ่มเติม
วิธีการใช้ งานสารละลายฟอร์ มาลีน ในการดองตัวอย่ าง เพื่อผลลัพธ์ การวินิจฉัยโรคที่ดี
การดองเนื ้อเยื่อหรื ออวัยวะต่างๆที่ดี ควรใช้ สารละลายฟอร์ มาลีนที่เย็น โดยควรเก็บสารละลายฟอร์ มาลีนไว้ ใน
ตู้เย็นก่อนนําออกมาใช้ หากต้ องเดินทางและปฏิบตั ิงานในภาคสนาม ควรเก็บสารละลายฟอร์ มาลีนไว้ ในกล่องโฟมที่ใส่
นํ ้าแข็ง เพื่อให้ อณ
ุ หภูมิภายในกล่องตํ่าตลอดเวลา
อัตราส่วนของเนื ้อเยื่อ : สารละลายฟอร์ มาลีนคือ 1 : 9 ในกรณีที่ปฏิบตั ิงานภาคสนาม ควรเปลี่ยนนํ ้ายาฟอร์ มา
ลีนที่ดองตัวอย่าง ทุกๆ 6-12 ชัว่ โมง
คําเตือน ต้ องสวมถุงมือและแว่นตา (หรื ออุปกณณ์ปอ้ งกันสายตา) ทุกครัง้ ที่มีการใช้ สารละลายฟอร์ มาลีน และ
ต้ องปฏิบตั ิงานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยของสารละลายฟอร์ มาลีน
การส่ งตัวอย่ างมาห้ องปฏิบัตกิ ารฟิ ช เว็ต กรุ๊ ป เอเชีย จํากัด โดยทางไปรษณีย์
เพื่อลดนํ ้าหนักของตัวอย่างและลดความเสี่ยงที่สารละลายฟอร์ มาลีนจะหกหล่นออกมาในระหว่างการขนส่งไปรษณีย์
โดยที่ตวั อย่างควรถูกดองไว้ ในสารละลายฟอร์ มาลีนแล้ วอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง จากนันเทนํ
้ ้ายาดองออกและบรรจุตวั อย่าง
ด้ วยความระมัดระวัง ตามวิธีการดังนี ้
้ ้เพื่อป้องกันไม่ให้ ตวั อย่างแห้ งระหว่าง
1. ใส่ตวั อย่างลงในหลอดทดลองหรื อพลาสติก ที่มีนํ ้ายาดองอยู่ ทังนี
ขนส่ง ต้ องปิ ดฝาหลอดตัวอย่างให้ แน่นสนิท นําหลอดดังกล่าวใส่ในถุงพลาสติก ระวังไม่ให้ นํ ้ายาดองหก
หล่นออกมาจากหลอดตัวอย่าง ปิ ดถุงให้ แน่นสนิท จากนันนํ
้ าถุงบรรจุตวั อย่าง ใส่ลงในกล่องไปรษณีย์ที่
แข็งแรง เพื่อป้องกันตัวอย่างเสียหายหรื อสูญหายระหว่างการขนส่ง
2. หรื อนําตัวอย่าง ใส่ลงในถุงพลาสติกที่ปิดล็อกได้ จากนั ้นนําถุงดังกล่าวมาใส่ในถุงพลาสติกที่ลอ็ กได้ อีก
ชันหนึ
้ ง่ แล้ วนําถุงบรรจุตวั อย่าง บรรจุลงในกล่องไปรษณีย์ ที่แข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้ ตวั อย่างเสียหายหรื อ
สูญหายไประหว่างการขนส่ง
แนะนําให้ สง่ ตัวอย่างมาถึงห้ องปฏิบตั ิการ บริษัท ฟิ ช เว็ต กรุ๊ป เอเชีย โดยเร็วที่สดุ (กรุณาใช้ ที่อยู่จดั ส่งและ
ข้ อความที่เราเตรี ยมไว้ ในหน้ าถัดไป)และทุกกล่องไปรษณีย์ที่บรรจุตวั อย่าง ต้ องมีเบอร์ ตดิ ต่อผู้สง่ ตัวอย่างและ
ของ บริษัท ฟิ ช เว็ต กรุ๊ป เอเชีย จํากัด ที่ข้างกล่องไปรษณีย์ ทุกครัง้
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สารละลายฟอร์ มาลีน เป็ นสารก่อมะเร็ง ดังนันต้
้ องระมัดระวังอย่างมากในการใช้ งาน โดยต้ องเก็บสารละลายฟอร์ มาลีน
ไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ในขวดแก้ วสีชา ที่ปิดฝาสนิท
ข้ อความ
กรุณาเขียนข้ อความต่อไปนี ้ ไว้ ที่กล่องไปรษณีย์บรรจุตวั อย่าง ทุกกล่อง ก่อนที่จะส่งมายัง ห้ องปฎิบตั ิการ ฟิ ช เว็ต กรุ๊ป
เอเชีย จํากัด
“ กล่องดังกล่าวนี ้ บรรจุตวั อย่าง ที่จะถูกนํามาวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และตัวอย่างดังกล่าว ไม่สามารถเป็ นแหล่งแพร่
เชื ้อโรค, ไม่เป็ นอันตรายและไม่มีมลู ค่าใดๆ”
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