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1. ค ำน ำ 
กรมประมงมีการควบคุมการผลิตสินค้าสัตว์น้้าให้ได้คุณภาพ โดยมีการพัฒนาและ     

ให้การรับรองฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้้าตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าท่ีดี (GAP/CoC) 
และการรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูปโรงงานผลิต (GMP, HACCP) ตลอดสายการผลิต เพื่อสร้างโอกาส
ในการแข่งขันในตลาดโลก เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ซึ่งกรมประมงมีกิจกรรมตรวจติดตาม 
เฝ้าระวังสารตกค้างในสัตว์น้้ า ภายใต้แผนการตรวจติดตามสารตกค้างของประเทศ (RMP)              
โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าเพื่อตรวจสอบสารตกค้าง Nitrofurans และ Chloramphenicol ต่อมา 
ปี พ.ศ. 2545 กรมประมงด้าเนินการตรวจติดตามสารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้้าเพิ่มเติมอีก 2 ชนิด  
คือ Oxytetracycline และ Oxolinic acid ปี พ.ศ. 2549 ได้ด้าเนินการตรวจติดตามสารตกค้างเพิ่มเติม  
1 ชนิด  Malachite green และอนุพันธ์ Leuco-malachite green และปี พ.ศ. 2557 สหภาพยุโรป 
ขอให้ประเทศไทยตรวจสารตกค้างเพิ่มเติมในกลุ่ม Anthelmintics และ Anticoccidial รวมทั้ง 
Amoxicillin ในกลุ่มยา B1 (Antibacterial Substances) และCrystal violet  และอนุพันธ์ Leuco crystal violet  
ในกลุ่มยา B3e (DYES) และในปี พ .ศ. 2558 ประเทศไทยตรวจสารตกค้างเพิ ่ม เต ิมในกลุ ่ม 
Amoxicillin โดยปัจจุบันกรมประมงมีการด้าเนินการตรวจวิเคราะห์  สารตกค้าง เพื่อรายงานต่อ
สหภาพยุโรปแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม A1 (Stilbenes) กลุ่ม A3 (Synthetic Steroids) 
ก ลุ่ ม  A6  (Nitrofurans, Chloramphenicol, Nitroimidazoles) ก ลุ่ ม B1  (Antibacterial Substances; 
Tetracycline group, Fluoroquinolone group, Sulphonamide group, Amoxicillin) กลุ่ม B2a 
(Anthelmintics) ก ลุ่ ม  B2b (Anticoccidial; Toltrazuril) ก ลุ่ ม  B3a (Organochlorine & PCBs)     
ก ลุ่ ม  B3 c (Chemical Elements) ก ลุ่ ม  B3 e (Dyes; Malachite green & Leuco-malachite green, 
Crystal violet & Leuco-crystal violet) 

2. วิธีด ำเนินกำร 

2.1  กำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงชนิดสัตว์น้ ำ และฟำร์มที่เก็บตัวอย่ำง  
      1)  สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า (กุ้งทะเล/ปลาทะเล/ปลาน้้าจืด/กุ้งก้ามกราม) จากโรงเพาะฟัก      

และฟาร์มเล้ียงสัตว์น้้าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมงแล้วเท่านั้น 
      2)  พิจารณาจากความเส่ียง ดังนี้ 
  -  พิจารณาจากประวัติการใช้ยาและสารเคมี ในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้้า และพื้นท่ีใกล้เคียง 
  - พิจารณาจากประกาศแจ้งเตือนสารตกค้างโดยประเทศผู้น้าเข้าสินค้าสัตว์น้้า 
2.2  ระยะเวลำด ำเนินกำร  
       มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี 

2.3  บุคลำกรผู้เก็บตัวอย่ำง 

                    เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า ต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีของกรมประมงท่ีได้รับมอบหมาย
ให้มีหน้าท่ีเก็บตัวอย่าง และผ่านการอบรมแนะน้าวิธีการเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ี          
ท่ีได้รับมอบหมายต้องมีความระมัดระวังในขณะท้าการเก็บตัวอย่าง และต้องท้าความสะอาด เครื่องมือ
และอุปกรณ์ท้ังก่อนและหลังท้าการเก็บตัวอย่าง เพื่อป้องกันการปนเป้ือน 

 

 

หน้า 2 



คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

2.4  กำรค ำนวณจ ำนวนตัวอย่ำง 
                   จ้านวนตัวอย่างรวมท้ังประเทศท่ีสุ่มเพื่อตรวจติดตามสารตกค้าง คิดเป็นสัดส่วน           
1 ตัวอย่างต่อ 100 ตันของผลผลิตสัตว์น้้าท้ังประเทศ เช่น กุ้งทะเลท้ังประเทศสามารถผลิตได้ 300,000 ตัน 
จะต้องสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งทะเลอย่างน้อย 3,000 ตัวอย่าง  

      การสุ่มตัวอย่าง ขอให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบพิจารณาการกระจายของตัวอย่างให้มี          
การกระจายครอบคลุมในพื้นท่ีของแต่ละจังหวัด และต้องมาจากจ้านวนฟาร์มไม่ต้่ากว่า 10% ของจ้านวน
ฟาร์มท้ังหมดท่ีมีกิจกรรมอยู่จริงในพื้นท่ี  

 2.5  กำรเก็บตัวอย่ำง 

     2.5.1 โรงเพำะฟัก  

           การเก็บตัวอย่างลูกกุ้ง ควรสุ่มเก็บตัวอย่างลูกกุ้งทะเลระยะ PL10–15 หรือ               
ลูกกุ้งก้ามกราม อายุ 20-30 วันหรือใกล้เคียง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากโรงเพาะฟักอย่างน้อย 4 จุด         

ซับน้้าให้แห้ง โดยมีน้้าหนักตัวอย่างรวม อย่างน้อย 10 กรัม  
           การเก็บตัวอย่างลูกปลา ควรสุ่มเก็บตัวอย่างท่ีขนาด 2–3 นิ้วขึ้นไป โดยสุ่มเก็บ

ตัวอย่างจากโรงเพาะฟักอย่างน้อย 4 จุด ซับน้้าให้แห้ง โดยให้มีน้้าหนักตัวอย่างรวมอย่างน้อย 10 กรัม  

      2.5.2 ฟำร์มเลี้ยง 

          การเก็บตัวอย่างกุ้ง และปลาจากฟาร์มเล้ียง ควรสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้ง ท่ีมีอายุต้ังแต่      
60 วันขึ้นไป และปลาท่ีมีอายุต้ังแต่ 120 วันขึ้นไป ยกเว้นปลาท่ีมีอายุการเล้ียงส้ัน เช่น ปลาดุก ควรสุ่ม
เก็บปลาท่ีอายุต้ังแต่ 45 วันขึ้นไป โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากบ่อเล้ียงอย่างน้อยบ่อละ 4 จุดกระจายให้ท่ัวบ่อ 
โดยใหม้ีน้้าหนักตัวอย่างรวมอย่างน้อย 500 กรัม 

2.6  กำรบรรจุตัวอย่ำง 

       น้าตัวอย่างสัตว์น้้าใส่ในถุงพลาสติก และปิดผนึกถุง พร้อมติดป้ายตัวอย่างเพื่อ          
แสดงรายละเอียดตามข้อท่ี 2.7 แล้วแช่เย็นในกล่องท่ีมีการรักษาความเย็น ภาชนะท่ีใช้ในการล้าเลียง
ตัวอย่างต้องสะอาด และแข็งแรง เพื่อป้องกันการเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับตัวอย่างพร้อมท้ังปิดกล่อง 
โดยใช้เทปกาวท่ีมีสัญลักษณ์กรมประมง และลงนามลายมือช่ือเจ้าหน้าท่ีกรมประมงบนเทปกาว เพื่อป้องกัน
การสับเปล่ียนตัวอย่าง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง การปิดผนึกกล่องด้วยเทปกาว 
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 2.7  กำรติดป้ำยตัวอย่ำง                       
             เพื่อป้องกันการผิดพลาดของตัวอย่าง ถุงพลาสติกท่ีบรรจุตัวอย่างต้องติดป้ายตัวอย่าง  

 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย  
1. หมายเลขตัวอย่าง (Sampling number) 
2. วัน เดือน ปี ท่ีเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า  
3. หน่วยงานท่ีเก็บตัวอย่าง 
4. ช่ือฟาร์ม 
5. ชนิดสัตว์น้้า   
6. อายุ หรือขนาด หรือน้้าหนักสัตว์น้้า 
7. ชนิดยาท่ีต้องการตรวจ 

    ตัวอย่ำง ป้ำยติดตัวอย่ำงสัตว์น้ ำ 

หมายเลขตัวอย่าง (Sampling number)……………………………………………………..… 

ว/ด/ป ที่เก็บตัวอย่าง…………………………………………………………………………………. 

หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………..……. 

ชื่อฟาร์ม…………………………………………………………………………………………………… 

ชนิดสัตว์น้้า.…………………………………………………………………….…………………………..… 

อายุสัตว์น้้า……………………………………………………………………………………….……… 

 ชนิดยา…………………………………………………………………………………….……………… 

    
 2.8  กำรบันทึกข้อมูลในกำรเก็บตัวอย่ำง    

         เจ้าหน้าท่ีเก็บตัวอย่าง ต้องท้าการบันทึกข้อมูลท่ัวไป ในการเก็บตัวอย่างทุกครั้ง และ 
ควรมีการจัดท้ารายงานการเก็บตัวอย่าง รายละเอียดของรายงานประกอบด้วย    
  1. ล้าดับท่ี   

2. วัน เดือน ปี ท่ีเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า   
3. ช่ือฟาร์ม/ช่ือเกษตรกร หรือช่ือผู้เล้ียง   
4. ท่ีอยู่ฟาร์ม/ท่ีอยู่เจ้าของฟาร์ม    
5. เลขทะเบียนฟาร์ม   
6. เลขท่ีใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม   
7. ประเภทฟาร์ม (ต่ออายุ/ตรวจติดตาม/อื่นๆ)     

   8. ชนิดสัตว์น้้า         
   9. อายุสัตว์น้้า (วัน)  
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

           10. บ่อท่ีสุ่มเก็บตัวอย่าง  
           11. วันท่ีส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์  
           12. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์   
           13. ชนิดสารเคมีท่ีตรวจวิเคราะห์  
           14. ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง 
 

ตัวอย่ำงตำรำงบันทึกข้อมูลในกำรเก็บตัวอย่ำง 

 
2.9  กำรล ำเลียงตัวอย่ำงไปยังห้องปฏิบัติกำร      

 2.9.1  ห้องปฏิบัติกำรของหน่วยงำนที่อยู่ในพื้นท่ี  
  การส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการท่ีอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับฟาร์มท่ีด้าเนินการ        

เก็บตัวอย่าง ใหส่้งตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการภายในระยะเวลา 1 วันท้าการ  
 

 2.9.2  ห้องปฏิบัติกำรของหน่วยงำนที่อยู่นอกเขตพื้นที่ 
   เก็บตัวอย่างสัตว์น้้าในตู้แช่แข็งโดยรักษาระดับอุณหภูมิไม่สูงกว่า – 18 องศา

เซลเซียส เพื่อรอการน้าส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ี เช่น ห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์ชายฝ่ัง ท่ีไม่ได้อยู่พื้นท่ีเดียวกันกับฟาร์มท่ีถูกเก็บตัวอย่าง 
ห้องปฏิบัติการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และห้องปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 
(ตรวจวิเคราะห์ Organochlorine และ PCBs) โดยระยะเวลาการเก็บตัวอย่างจากฟาร์มจนถึงน้าไปยัง
ห้องปฏิบัติการ ภายใน 7 วันท้าการ 

   โดยในการส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ี ต้องใส่ในกล่องท่ีมี         
การรักษาความเย็นท่ีแข็งแรง และบรรจุเจลรักษาความเย็น หรือน้้าแข็งแห้ง หรือน้้าแข็ง (พิจารณา
ตามระยะทางการจัดส่ง) จากนั้นใช้เทปกาวที่มีสัญลักษณ์กรมประมงปิดผนึก (ตามข้อ 2.6) ส่งตัวอย่าง
พร้อมรายละเอียด (ตามข้อท่ี 2.7 และ 2.8)  
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

การประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางติดต่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        3.  กำรแจ้งผลและรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์    

  3.1  เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ/สถานีฯ เมื่อได้รับผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างจากห้องปฏิบัติการ           
ให้แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างแก่เกษตรกรโดยเร็วท่ีสุดทางโทรศัพท์ หรือทางโทรสาร และ
ส่งผลการตรวจวิเคราะห์เป็นเอกสารให้กับเกษตรกรได้รับทราบในล้าดับถัดไป 
     3.2  เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ/สถานีฯ สรุปรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างจากการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า 
(RMP) ประจ้าเดือนให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ (ส่วนกลาง) ทราบผลการตรวจวิเคราะห์ ภายในวันท่ี 2 
ของเดือน 

 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืด 
โทร. 0 2562 0600 – 15 ต่อ 14414 และ 0 2562 0426 
โทรสาร 0 2562 0426 

กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 
โทร. 0 2562 0600 – 15 ต่อ 13610 
โทรสาร 0 2558 0178  

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง 
โทร. 0 2579 2738 
โทรสาร 0 2561 0786 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

4. รำยกำรวิเครำะห์สำรตกค้ำง และค่ำมำตรฐำน Decision Limit ที่ก ำหนดในแผน (RMP) 

กลุ่ม ชนิดสำร กลุ่มอนุพันธ์ 
Decision Limit ท่ีก ำหนดใน

แผน RMP  
ห้องปฏิบัติกำร วิธีวิเครำะห์ 

A1 Stilbenes* 

Diethylstilbestrol (DES) 0.5 ppb 

กตส. LC/MS-MS Hexestrol (HEX) 0.5 ppb 

Dienestrol (DIEN) 0.5 ppb 

A3 Synthetic steriods* 

Methyl testosterone 0.5 ppb 

กตส. LC/MS-MS 
Testosterone 0.5 ppb 
b-Estradiol  
a-Estradiol  
Nortestosterone  

A6 

Nitrofurans 

Furazolidone metabolite (AOZ) 0.5 ppb 

กพช./กพจ./กปจ. LC/MS-MS 
Furaltadone metabolite (AMOZ) 0.5 ppb 
Nitrofurantoin metabolite (AHD) 0.5 ppb 
Nitrofurazone metabolite (SEM) 0.5 ppb 

Chloramphenicol Chloramphenicol 0.1 ppb กพช./กพจ./กปจ. ELISA 

Nitroimidazoles* 

Dimetridazole 0.3 ppb 

กตส. LC/MS-MS 

Metronidazole 0.3 ppb 
Ronidazole 0.3 ppb 
Ipronidazole 0.3 ppb 
Hydroxy-Metronidazole 0.3 ppb 
Hydroxy-Ipronidazole 0.3 ppb 
2-Hydroxymethy-1-methy-5-
Nitroimidazole 

0.3 ppb 

B1 
 

Tetracycline group 
Oxytetracycline 100 ppb 

กพช./กพจ./กปจ. HPLC Tetracycline 100 ppb 
Chlortetracycline 100 ppb 

Fluoroquinolone 
group 

Oxolinic acid (OXO) 20 ppb กพช./กพจ./กปจ. HPLC 

Enrofloxacin (ENRO)  
 

รวมกัน 
100 ppb 

กพช./กพจ./
กปจ./กตส. 

ELISA and 
LC/MS-MS 

Ciprofloxin (CIP) 
Difloxacin (DIF) 300 ppb 

Flumequine (FLU) 600 ppb 

Sarafloxacin (SARA) 30 ppb 
Norfloxacin (NOR) - 
Danofloxacin (DANO) 100 ppb 

Sulfonamide group Sulfadimethoxine (SME)  
 

รวมกัน  
100 ppb  กตส. LC/MS-MS 

Sulfamethazine  (SMT) 
Sulfadiazine (SDZ) 
Sulfathiazole (STZ) 
Sulfamonomethoxine (SMM) 
Sulfamerezine 

Trimetroprim (TMP) 50 ppb 
กตส. LC/MS-MS Ormetroprim - 

Amoxicillin* Amoxicillin* 50 ppb 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

กลุ่ม ชนิดสำร กลุ่มอนุพันธ์ 
Decision Limit ท่ีก ำหนดใน

แผน RMP  
ห้องปฏิบัติกำร วิธีวิเครำะห์ 

B2a Anthelmintics* 

Eprinomectin - 

กตส. HPLC 

Moxidectin - 
Evermectin 100 ppb 
Abamectin - 
Doramectin - 
Ivermectin - 

B2b Anticoccidail* Toltrazuril 100 ppb 

B3a 
Organochlorine 
compound and 

PCBs* 

DDT & Metabolite 500 ppb 
กปจ. GC Endosulfan 500 ppb 

PCBs 500 ppb 

B3c Chemical Elements* 

Cadmium (Cd) 500 ppb 

กตส. 
AA 

Lead (Pb) 500 ppb 

Mercury (Hg) 500 ppb 
Mercury 
analyzer 

B3e DYES 

Malachite green รวมกัน 
0.8 ppb กพช./กพจ./กปจ. LC/MS-MS 

Leuco - malachite green 
Crystal violet รวมกัน 

0.8 ppb 
กตส. LC/MS-MS 

Leuco - Crystal violet 

หมายเหตุ: ค่า Decision Limit หมายถึง ค่าปริมาณสูงสุดของสารตกค้างที่ยอมให้มีได้ 
* ค่า MRL ตามมาตรฐานของ EU 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

ยำและสำรเคมีที่ไม่อนุญำตให้ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อกำรบริโภค 
1. Chloramphenicol 
2. Nitrofurans group 

- Nitrofurazone 
- Nitrofurantoin 
- Furazolidone 
- Furatadone 

3. Malachite green 
ยำและสำรเคมีที่อนุญำตให้ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเพื่อกำรบริโภค 

1. Amoxicillin 
2. Enrofloxacin  (ใช้เฉพาะในปลาเท่านั้น) 
3. Oxytetracycline 
4. Sarafloxacin  
5. Oxolinic acid 
6. Toltrazuril  
7. Sulfamonomethoxine Sodium 
8. Sulfadiazine + trimethoprim 
9. Sulfadimethoxine sodium + trimethoprim 
10. Sulfadimethoxine sodium + ormethoprim 
11. Sulfamonomethoxine + trimethoprim  
12. Sulfadimidine + trimethoprim
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

5.  ขั้นตอนกำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง: กุ้งทะเล / ปลำทะเล  
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(RMP) 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

ข้อก ำหนด กรณีตรวจพบสำรตกค้ำงในตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเกินเกณฑ์ค่ำมำตรฐำนที่กรมประมงก ำหนด 
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เจ้ำหน้ำท่ีของศูนย์/สถำนีฯ 

แจ้งผลกำรตรวจสำรตกค้ำงให้เกษตรกรทรำบ และด ำเนินกำร ดังนี้ 

ยำและสำรเคมีที่ไม่อนุญำตให้ใช ้ ยำและสำรเคมีทีอ่นุญำตให้ใช ้

ประเด็นส ำคัญส ำหรับกำรสืบหำสำเหตุ เพือ่ดูควำมเสี่ยง 
1. แหล่งท่ีมาของลูกพันธุ์ 
2. วิธีการเล้ียง 
3. อาหารท่ีใช้เล้ียง/แหล่งท่ีมาของอาหาร 
4. ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ท่ีใช้ เช่น วิตามิน อาหารเสริม 
5. ยา และสารเคมีท่ีใช้ มีการใช้ถูกต้องหรือไม่ 
6. สภาพพื้นท่ีโดยรอบ มีความเส่ียงต่อการปนเป้ือนหรือไม ่

 

1. เข้ำสืบหำสำเหตุ กำรใช้ยำ ณ ฟำร์มท่ีมีกำรตรวจพบยำและ
สำรเคมี และรำยงำนผลให้ กพช./กพจ./กปจ. ทรำบ 

2. กรณีตรวจติดตำม : รำยงำนผลไปยังคณะกรรมกำรคณะ
ทบทวนกำรรับรอง (CC) /คณะพักใช้เพิกถอน เพ่ือพิจำรณำ
พักใช้/เพิกถอนใบรับรอง หรือหำกเป็นกรณีท่ีหน่วยงำนเป็นผู้
ออกใบรับรองมำตรฐำนเอง ให้รำยงำนผลไปยัง ผอ.ศูนย์ฯ/
หัวหน้ำสถำนี เพ่ือพิจำรณำพักใช้/เพิกถอนใบรับรอง และ
ฟำร์มไม่สำมำรถยื่นขอกำรรับรองได้ ในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 
180 วัน หรือ 1 รอบกำรผลิต (นับระยะเวลำท่ีนำนท่ีสุด) 

3. กรณี ท่ีขอรับกำรรับรองใหม่/ต่ออำยุ จะไม่ให้กำรรับรอง
มำตรฐำน และฟำร์มไม่สำมำรถยื่นขอกำรรับรองได้ ใน
ระยะเวลำไม่ น้ อยกว่ำ  180 วัน  หรือ 1 รอบกำรผลิ ต  
(นับระยะเวลำท่ีนำนท่ีสุด) 

เข้ำสืบหำสำเหตุ กำรใช้ยำ ณ ฟำร์มท่ีมีกำรตรวจพบยำและ
สำรเคมี  พร้อมให้เจ้ำหน้ำท่ีแนะน ำวิธีกำรใช้ยำและสำรเคมี 
ท่ีถูกต้อง แจ้งระยะกำรหยุดยำก่อนกำรจับขำย  และรำยงำนผล
ให้ กพช./กพจ./กปจ. ทรำบ และติดตำมฟำร์มนั้นเพ่ือให้มั่นใจว่ำ
มีกำรหยุดยำก่อนจับขำยตำมท่ีก ำหนด และเก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ ำ
ในฟำร์มส่งตรวจยำและสำรเคมีท่ีมีกำรตรวจพบใหม่อีกครั้งก่อน 
กำรจับขำย 



คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

ภำคผนวก 

1.  แบบบนัทึกข้อมูลในกำรเก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ ำ 

ล ำดับ
ท่ี 

รำยละเอียดกำรเก็บตัวอย่ำง/ท่ีตั้งฟำร์ม 
เลข

ทะเบียน
ฟำร์ม 

เลขที่
ใบรับรอง
มำตรฐำน 
(GAP/SL) 

ประเภทฟำร์ม 

ชนิด 
สัตว์น้ ำ 

*อำยุ 
(วัน) 

*บ่อ
ท่ี 

กำรส่งตรวจวิเครำะห์ 

*ชี่อผู้เก็บ
ตัวอย่ำง ว/ด/ป  

(ท่ีเก็บ ตย.) 

ชื่อฟำร์ม/
ชื่อ

เกษตรกร 
เลขที่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

ต่อ
อำยุ 

ตรวจ
ติดตำม 

อื่นๆ 
ว/ด/ป 

 (ท่ีส่ง ตย.) 
ห้องปฏิบัติกำร 

ชนิด
สำรเคมี
ท่ีตรวจ 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

 

(RMPs) 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

2.  บันทึกข้อควำมกำรขอส่งตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเพื่อตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง (เสนอกองฯ เพื่อส่ง กตส.) 
 

  บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร    

ที่ วันที่  

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้้า โครงการ Residue Monitoring Plan (RMP)  

เรียน  ผู้อ้านวยการ     

           ศูนยฯ์/สถานี ฯ                                                ขอส่งตัวอย่างสัตว์น้้าเพื่อตรวจวิเคราะห ์

สารตกค้างในสัตว์น้้า ในโครงการ Residue Monitoring Plan (RMP) ประจ้าป ี  

จ้านวน  ตัวอย่าง เพื่อส่งกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ตรวจสารตกค้าง ตามตารางท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

1. กลุ่ม  A6  (Nitromidazoles) จ้านวน .................. ตัวอย่าง 

2. กลุ่ม ........ (...........................) จ้านวน .................. ตัวอย่าง  

3. กลุ่ม ........ (...........................) จ้านวน .................. ตัวอย่าง  

4. กลุ่ม ........ (...........................) จ้านวน .................. ตัวอย่าง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด้าเนินการต่อไป  
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

3.  ใบส่งตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเพื่อตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง (เสนอกองฯ เพื่อส่ง กตส.) 
           ตามแผนการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้้าจากการเพาะเล้ียง (RMP) ประจ้าปี.....………………………………………………... 

 หน่วยงานท่ีจัดส่งศูนย์ฯ/สถานีฯ.................................................................................................................................................. 

            
ล ำดับที่ 

วันที่
เก็บ

ตัวอย่ำง 

ช่ือ-
นำมสกุล 

ที่ต้ังฟำร์ม เลข
ทะเบียน
ฟำร์ม 

ชนิด
สัตว์น้ ำ 

ชนิด
สำรที่
ตรวจ 

ส่ง
ห้องปฏิบัติกำร เลขที ่ หมู ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 
หมายเหตุ:  ตารางแนบพร้อมบันทึกข้อความการขอส่งตัวอย่างสัตว์น้้าเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง  

(เสนอกองฯ เพื่อส่ง กตส.) 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

4.  บันทึกข้อควำมขอส่งผลกำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงจำก กตส. (กองฯ ส่งให้ ศูนย์ฯ/สถำนีฯ) 
 

  บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร    

ที่ วันที่  

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้้า โครงการ Residue Monitoring Plan (RMP)  

เรียน         

ตามท่ีหน่วยงานของท่านได้ส่งตัวอย่างสัตว์น้้า เพื่อตรวจสารตกค้าง กลุ่มยา                                
ในสัตว์น้้าตามโครงการ Residue Monitoring Plan (RMP) ประจ้าป ี             นั้น  

ในการนี้ กอง      ได้รับผลการตรวจวิ เคราะห์ทางเคมี  
จากกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงแล้ว พบว่า 

ไม่พบสารตกค้าง 

พบสารตกค้าง  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

 5.  บันทึกข้อควำมกำรขอส่งตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเพื่อตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง (เสนอกองฯ เพื่อส่ง กปจ.) 
 

  บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร    

ที่ วันที่  

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้้า โครงการ Residue Monitoring Plan (RMP)  

เรียน  ผู้อ้านวยการ     

ศูนย์ฯ/สถานีฯ    ขอส ่งต ัวอย ่างส ัตว ์น้้ า เพื ่อตรวจว ิเคราะห์        
สารตกค้างในสัตว์น้้า ในโครงการ Residue Monitoring Plan (RMP) ตามมาตรการควบคุม สารตกค้าง        
ในสัตว์น้้าจากการเพาะเล้ียง ประจ้าป ี  เพื่อตรวจวิเคราะห์สารในกลุ่ม Organochlorine และ PCBs 
จ้านวน  ตัวอย่าง เพื่อส่งกองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด ตามตารางท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด้าเนินการต่อไป 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

6.  ใบส่งตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเพื่อตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง (เสนอกองฯ เพื่อส่ง กปจ.) 
            ตามแผนการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้้าจากการเพาะเล้ียง (RMP) ประจ้าปี....................…………………………... 

หน่วยงานท่ีจัดส่งศูนย์ฯ/สถานีฯ........................................................................................................................................... 

            ล ำดับ
ที่ 

วันที่เก็บ
ตัวอย่ำง 

ช่ือ-
นำมสกุล 

ที่ต้ังฟำร์ม เลข
ทะเบียน
ฟำร์ม 

ชนิด
สัตว์น้ ำ 

ชนิด
สำรที่
ตรวจ 

ส่ง
ห้องปฏิบัติกำร เลขที ่ หมู ่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 
หมายเหตุ:  ตารางแนบพร้อมบันทึกข้อความการขอส่งตัวอย่างสัตว์น้้า เพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง             

(เสนอกองฯ เพื่อส่ง กปจ.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

หน้า 17 



คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

7.  บันทึกข้อควำมกำรขอส่งตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเพื่อตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำง กรณียืนยันผล (เสนอกองฯ เพื่อส่ง กตส.) 

  

บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร    

ที่ วันที่  

เรื่อง ขอส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้้าเพื่อยืนยันผล โครงการ Residue Monitoring Plan (RMP)     

เรียน  ผู้อ้านวยการ     

  ศูนย์ฯ/สถานีฯ       ขอส่งตัวอย่างสัตว์น้้า
ท่ีห้องปฏิบัติการของศูนย์   ตรวจพบสารตกค้างในกลุ่มยา  จ้านวน           ตัวอย่าง 
เพื่อส่งให้กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ท้าการตรวจสารตกค้างในกลุ่มยา               ซ้้ า
เป็นการยืนยันผลการวิเคราะห์ ตามตารางท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด้าเนินการต่อไป  
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

       8.  ใบส่งตัวอย่ำงสัตว์น้ ำเพื่อตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงกรณียืนยันผล (เสนอกองฯ เพื่อส่ง กตส.) 

            ตามแผนการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้้าจากการเพาะเล้ียง (RMP) ประจ้าป ี......................................  

 หน่วยงานท่ีจัดส่งศูนย์ฯ/สถานีฯ..................................................................……….. 

            
ล ำดับที่ 

วันที่เก็บ
ตัวอย่ำง 

ช่ือ-
นำมสกุล 

ที่ต้ังฟำร์ม ชนิด
สัตว์
น้ ำ 

กลุ่มสำร
ที่ตรวจ 

ผลกำร
ตรวจ 

หน่วยงำนที่
ส่งตรวจ เลขที ่ หมู ่ ต ำบล 

อ ำเภ
อ 

จังหวัด 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

หมายเหตุ:  ตารางแนบพร้อมบันทึกข้อความการขอส่งตัวอย่างสัตว์น้้าเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างกรณียืนยันผล 
(เสนอกองฯ เพื่อส่ง กตส.) 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

 
9.  บันทึกข้อควำมขอส่งผลกำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงกรณียืนยันผลสำรตกค้ำงจำก กตส.  
     (กองฯ ส่งให้ ศูนย์ฯ/สถำนีฯ)  
 
  

บันทึกข้อควำม  
 

ส่วนรำชกำร     

ที่ วันที่   

เรื่อง  ขอส่งผลยืนยันการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้้า โครงการ Residue Monitoring Plan (RMP)        

เรียน        

ตามท่ี หน่วยงานของท่านได้ส่งตัวอย่างสัตว์น้้า จ้านวน ตัวอย่าง เพื ่อตรวจยืนยันผล  
การวิเคราะห์ครั้งท่ี  ส้าหรับสารตกค้างกลุ่มยา   นั้น   

ในการนี้ กอง      ได้รับผลการตรวจวิ เคราะห์ทางเคมี   
จากกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงแล้ว พบว่า  

   ไม่พบสารตกค้าง  

  พบไม่เกินค่า MRL จ้านวน ตัวอย่าง ค่าท่ีพบ   ug/g 

   พบเกินค่า MRL     จ้านวน ตัวอย่าง ค่าท่ีพบ   ug/g 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

10.  แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (RMP) ประจ ำเดือน       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (RMP)       
      ประจ ำเดือน (กพจ./กปจ.) 
 
 
                

 

** ผ = แผนการเก็บตัวอย่าง 
   ส = ตัวอย่างที่ส่งตรวจ 
   ข = ตัวอย่างที่ยังขาดส่ง 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตวัอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

หมายเหตุ  
1. กลุ่มสำรที่ตรวจ เฉพำะปลำเนื้อและกุ้งเนือ้ (จ ำนวน 7 สำร) 

     1.1 TETRACYCLINE 
     1.2 FLUOROQUINOLONE (Oxolinic Acid) 
     1.3 FLUOROQUINOLONE 
     1.4 SULPHONAMIDE 
     1.5 B2a (Anthelmintics) 
     1.6 B2b (Anticoccidial) 
     1.7 AMOXICILLIN 

2. กลุ่มสำรที่ตรวจลูกปลำ/ปลำเนื้อและลูกกุ้ง/กุ้งเนื้อ (จ ำนวน 9 สำร) 
     2.1 CHLORAMPHINICOL 
     2.2 NITROFURANS 
     2.3 MALACHITE GREEN 
     2.4 CHEMICAL ELEMENT 
     2.5 ORGANO CHLORINE 
     2.6 CRYSTAL VIOLET (สีย้อม) 
     2.7 STILBENES (เฉพาะลูกปลาและปลาเนื้อ เท่านั้น) 
     2.8 STEROIDS (เฉพาะลูกปลาและปลาเนื้อ เท่านั้น) 
     2.9 NITROIMIDAZOLES (เฉพาะลูกกุ้งและกุ้งเนื้อ เท่านั้น)
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

11.  แบบบนัทึกสรุปรำยละเอียดกำรเก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ ำและผลกำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงตำมมำตรกำรควบคุมสำรตกค้ำงในสัตว์น้ ำจำกกำรเพำะเลี้ยง (RMP)    
      ประจ ำเดือน 

สรุปรำยละเอียดกำรเก็บตัวอย่ำงสัตว์น้ ำและผลกำรตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงตำมมำตรกำรควบคุมสำรตกค้ำงในสัตว์น้ ำจำกกำรเพำะเลี้ยง (RMP) ประจ ำปีงบประมำณ 25.......... 

หน่วยงำนศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ…………………………………………. 

ประจ ำเดือน........................................................ 

ล้าดับ
ที่ 

รายละเอียดการเก็บตัวอย่าง/ที่ต้ังฟาร์ม ประเภทฟาร์ม การส่งตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์ 
หมายเหตุ/

เลขที่เอกสาร 

ว/ด/ป 
ที่

เก็บตย. 

ชื่อ
ฟาร์ม/

ชื่อ
เกษตรกร 

เลขที่ หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 
เลข

ทะเบียน
ฟาร์ม 

เลขที่
ใบรับรอง
มาตรฐาน 

ต่อ
อายุ 

ตรวจ
ติดตาม 

ฟาร์ม
ใหม ่

ระบุว่า 
SL/GAP 

ชนิด
สัตว์น้้า 

*
อายุ 
(วัน) 

*
บ่อ
ที่ 

ว/ด/
ปที่

ส่งตย. 

ห้อง 
ปฏิบัติการ 

ชนิด
สารเคมี
ที่ตรวจ 

ว/ด/ป 
ที่ Test 
report 
ออก 

ค่าที่
พบ 

หน่วย
(ppm,ppb) 

วันที่แจ้ง
เกษตรกร 

และแจ้งทาง
ช่องทางใด 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plan (RMP) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

12.  แบบบนัทึกบัญชีรำยชื่อที่มีกำรตรวจพบยำและสำรเคมี ที่ต้องมีกำรเฝ้ำระวังเป็นพิเศษ 
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คู่มือด ำเนินกำรกำรตรวจตดิตำมสำรตกค้ำง Residue Monitoring Plans (RMPs) ในตัวอย่ำงสัตว์น  ำจำกกำรเพำะเลี ยง 

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด       กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด  

 

ที่ปรึกษำ 
คณะกรรมการเพื่อด้าเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้้าจากการเพาะเล้ียง 

 
 

จัดท ำโดย 
นางสาวจุฑารัตน์  กิตติวานิช   กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง 
นางสาวฐิติรัตน์  กล่ินห้าวหาญ   กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง 
นายวรพงศ์  เฉลิมกุล    กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง 
นางสาวณัฐวิภา  ทองไสว    กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง 
นางสาวชัญญ์ณะนิษฐา  สิงห์ครุฑ   กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง 

      นางสาวอัมพุชนี นวลแสง         กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืด 
 นางสาวสราลี ชูฉิม          กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืด 
      นางสาววิสา ธรรมบุญ         กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืด 
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พฤษภำคม 2560 

 
 
 
 

หน้า 25 


