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บันทึกการแก้ไข 

ครั้งที ่ รายละเอียดที่แก้ไข ฉบับท่ีปรับปรุง วันทีอ่นุมัติใช้เอกสาร 
1. 1. ปรับหัวข้อ 6 หลักเกณฑ์ในการตรวจติดตาม  

1.1 ความถี่ในการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสารชีวพิษ เป็น
ทุกสัปดาห์  
1.2 เพ่ิมชนิดหอยที่ต้องเก็บตัวอย่าง  
1.3 เพ่ิมการตรวจติดตามหอยเชลส์ 
1.4 เพ่ิมการตรวจติดตามการปนเปื้อน Dioxins และPAH 
2. เพ่ิมแนวทางพิจารณาการจัดระดับคุณภาพของพ้ืนที่
เป็นหัวข้อ 9 

ตุลาคม 2553 11 มกราคม 2555 

2. 1. ปรับหลักเกณฑ์การจัดเขตรับรองให้ชัดเจน หัวข้อ 1 
2. ปรับแนวทางการพิจารณาการจัดระดับคุณภาพของ
พ้ืนที่ หัวข้อ 9  
3. ปรับแนวทางปฏิบัติกรณีพบ Salmonella spp. ใน
หอยสองฝาที่จับจากพ้ืนที่รับรอง หัวข้อ 10 
4. ปรับแบบฟอร์ม เอกสารแนบ 8 และ 9 

1 กุมภาพันธ์ 2555 2 กรกฎาคม 2555 

3. 1. ปรับหัวข้อ 1 และแนวทางการตรวจติดตาม ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น                       
2. ปรับมาตรฐาน Yessotoxin 
3. แนวทางปฏิบัติปิดพื้นที่รับรองโดยให้แจ้งผอ. กตส 
แทนแจ้งคณะกรรมการฯ และปรับแบบฟอร์มเอกสารที่
เกี่ยวข้อง   

16 กรกฎาคม 2555 15 พฤศจิกายน 2556 

4. 1. ปรับหัวข้อ 1 เพ่ิมเติมตารางสรุปหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และกิจกรรมที่รับผิดชอบ รวมถึงเพ่ิมหลักเกณฑ์ในการจัด
ระดับสุขอนามัยพ้ืนที่รับรอง 
2. ปรับชนิด toxic phytoplankton และ trigger level 
3. ปรับการตรวจติดตามหอยเชลล์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
4. ปรับหัวข้อ 2 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้้าเพ่ือวิเคราะห์
แพลงก์ตอนพืช  

15 พฤศจิกายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 

5 มกราคม 2558 
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ขั้นตอนปฏิบัติภาษาไทย เริ่ม 2 มนีาคม 2561 

 

 

ครั้งที ่ รายละเอียดที่แก้ไข ฉบับท่ีปรับปรุง วันทีอ่นุมัติใช้เอกสาร 
5. ปรับหัวข้อ 3 การเก็บตัวอย่างน้้าเพื่อตรวจโลหะหนัก
ให้เข้าใจชัดเจน 
6. ปรับหัวข้อ 4 การเก็บตัวอย่างหอย โดยเน้นเรื่องการ
เก็บตัวอย่างและรักษาตัวอย่างหอยมีชีวิต 
7. ปรับหัวข้อ 5 กรณีพบเชื้ออีโคไล E.coli เกินมาตรฐาน  
8. เพ่ิมแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างน้้า หอยสองฝา 

15 พฤศจิกายน 2556 
 
 
 

5 มกราคม 2558 
 
 
 

5. 1. ยกเลิกการตรวจติดตามหอยคราง 
2. ด้วยห้องปฏิบัติการทางจุลินทรีย์ได้มีการยกเลิกการ
ตรวจซาโมเนลา จึงมีการปรับในคู่มือ 
3. เพ่ิมแนวทางกรณีพบเชื้อ E coli มากกว่า 46,000 
MPN/100 g 

5 มกราคม 2558 
 

1 ตุลาคม 2558 

6. 1. แก้ไขพิกัดเก็บตัวอย่างหอย 
2. แก้ไขชื่อหน่วยงานเก็บตัวอย่าง หน่วยงานตรวจ
วิเคราะห์แพลงก์ตอนพืช และหน่วยงานตรวจวิเคราห์
โลหะหนักในน้้า  
3. แก้ไขวิธีการการวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอนใน
ห้องปฏิบัติการกรณีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 
4. N  = ค่าเฉลี่ยของจ้านวนแพลงก์ตอนที่นับได้ในน้้า 1 
มิลลิลิตร (หน่วย) คือ  ผลรวมของจ้านวนเซลล์ที่นับได้
ของทุกขวด หารด้วยปริมาตรน้้าทั้งหมดที่   
5. การท้าความสะอาดอุปกรณ์ส้าหรับวิเคราะห์ปรอท 
6. วิธีการเตรียมสารละลาย 2% APDC (Ammonium 
Pyrrolidine Dithiocarbamate) 
7. ขั้นตอนการตกตะกอนโลหะหนักอ่ืนๆในน้้าทะเล 
 

1 เมษายน 2559 
 

30 กันยายน 2560 

7. 
 
 
 
 

1. แผนการเก็บตัวอย่างแผนเข้มงวด (Intensive 
Sampling Program) เพ่ิม กรณพีบปริมาณแบคทีเรียอี
โคไล (Esshcerichia coli) สูงเกินปริมาณมาตรฐานใน
เนื้อหอย 

30 กันยายน 2560 
 
 
 
 

2 มีนาคม 2561 
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2. หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผน
ปกติเป็นแผนเข้มงวด เพ่ิม กรณีท่ี 4 เมื่อตรวจพบ
แบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในเนื้อหอย > 
46,000 MPN/100g 
3. หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแผนการตรวจติดตามจากแผน
เข้มงวดเป็นแผนปกติ เพ่ิม กรณีท่ี 4. เมื่อตรวจพบว่า 
ปริมาณเชื้อ E. coli ในเนื้อหอยลดลงต่้ากว่า 46,000 
MPN/100g ติดต่อกัน 2 ครั้ง 
4. หลักเกณฑ์การปิดแหล่งรับรอง (Criteria for Closed 
Classified production area) เพ่ิม กรณีที่ 2 เมื่อตรวจ
พบว่าหอยสองฝาที่ เก็บจากแหล่งรับรองมีปริมาณ
แบคทีเรียอีโคไล (E. coli) มากกว่า 46,000 MPN/ 100g 
ในเนื้อหอยตัวอย่าง 
5. หลักเกณฑ์ในการเปิดแหล่งรับรอง (Criteria for Re-
opening classified production area) เพ่ิม กรณีที่  2 
ปริมาณแบคทีเรียอีโคไล (E. coli) ในเนื้อหอยตรวจพบใน
ระดับต่้ากว่าปริมาณ 46,000 MPN/ 100g ติดต่อกัน 2 
ครั้ง 
6. หลักเกณฑ์ในการจัดระดับสุขอนามัยพ้ืนที่รับรอง
ส้าหรับพ้ืนที่ ใหม่ ควรด้าเนินการส้ารวจข้อมูลด้าน
สุขอนามัยอย่างครบถ้วน (Complete sanitary survey) 
ภายใน 3 ปี และมีข้อมูลปริมาณเชื้อ E. coli เพ่ือพิจารณา
จัดระดับสุขอนามัยแหล่งรับรอง อย่างน้อย 24 ตัวอย่าง 
7. ขั้นตอนการด้าเนินการเมื่อผลวิเคราะห์น้้าและหอยสอง
ฝาม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
8. ขั้นตอนการปิดแหล่งรับรอง 
9. ขั้นตอนในการเปิดแหล่งรับรอง 
10. เอกสารแนบบ 8 แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์
เกินมาตรฐาน เพ่ือปิดพื้นท่ีรับรอง 

30 กันยายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 มีนาคม 2561  
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11. เอกสารแนบ 9 หนังสือเรียนอธิบดีกรมประมงกรณี
พบสารชีวพิษ (Biotoxins) หรือ เชื้อ E. coli เกินระดับ
การยอมรับในหอยสองฝาและแจ้งปิดพื้นที่รับรอง 
12. เอกสารแนบ 10 แบบฟอร์มแจ้งปิดพ้ืนที่แหล่งประมง
หอยสองฝาในพ้ืนที่รับรอง 
13. เอกสารแนบ 11 แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์
สารชีวพิษ หรือ ปริมาณ E. coli อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ือเปิดพื้นท่ีรับรอง 
14. เอกสารแนบ 12 หนังสือเรียนอธิบดีกรมประมง 
กรณีพบสารชีวพิษ หรือ เชื้อ E. coli อยู่ในระดับการ
ยอมรับ และแจ้งเปิดพื้นที่รับรองแหล่งประมงหอยสองฝา 
15. เอกสารแนบ 13 แบบฟอร์มแจ้งการเปิดแหล่งรับรอง 
16. เอกสารแนบ 14 หนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 
กรณีพบ E. coli หรือ Biotoxins เกินมาตรฐาน ในหอย
สองฝาที่จับจากพ้ืนที่รับรอง 
17. เอกสารแนบ 15 หนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 
กรณีพบ Biotoxins หรือ E. coli อยู่ในระดับการยอมรับ
ในหอยสองฝา และเปิดพ้ืนที่รับรอง 
18. ภานผนวก ข แผนที่แสดงพื้นที่รับรองหอยสองฝาและ
จุดเก็บตัวอย่าง 
19. ภาคผนวก ค กระบวนการปิดและเปิดแหล่งรับรอง
หอยสองฝา 
20. ภาคผนวก ง แผนการเก็บตัวอย่างประจ้าปี 

30 กันยายน 2560 
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สารบัญ 

ล าดับหัวข้อ ชื่อหัวข้อ เลขที่หน้า 
1. หลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา 1 
2. ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้้าเพ่ือวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช     14 
3 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้้าเพ่ือตรวจโลหะหนัก            30 
4 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างหอยสองฝาในพ้ืนที่ 34 
5 ขั้นตอนในการด้าเนินการเมื่อผลวิเคราะห์น้้าและหอยสองฝา 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  
36 

6. ขั้นตอนในการปิดแหล่งรับรอง  38 

7. ขั้นตอนในการเปิดแหล่งรับรอง 41 
8. ภาคผนวก ก เอกสารแนบ 1-15 42 
9. ภาคผนวก ข แผนที่แสดงพ้ืนที่รับรองหอยสองฝาและจุดเก็บตัวอย่าง 60 
10. ภาคผนวก ค กระบวนการปิดและเปิดแหล่งรับรองหอยสองฝา 64 
11 ภาคผนวก ง แผนการเก็บตัวอย่างประจ้าปี 69 
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ภาคผนวก ก เอกสารแนบ 1 - 15 

เอกสารแนบ ชื่อหัวข้อ เลขที่หน้า 
1. ใบน้าส่งตัวอย่างน้้าทะเลตรวจแพลงก์ตอนพืช 43 – 44 
2. แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจพบแพลงก์ตอนพืชสูงเกินมาตรฐาน  

เพ่ือเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนปกติเป็นแผนเข้มงวด 
45 

3. แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนเข้มงวดเป็นแผนปกติ 
เนื่องจากผลการตรวจแพลงก์ตอนพืชอยู่ในเกณฑ์ก้าหนด 

46 

4.    ใบน้าส่งตัวอย่างตรวจโลหะหนักในน้้า 47 – 48 
5. ใบน้าส่งตัวอย่างหอยสองฝา 49 
6. แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจพบสารชีวพิษ (Biotoxins) แต่ไม่เกินมาตรฐาน 50 
7. แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนเข้มงวดเป็นแผนปกติ 

เนื่องจากไม่พบสารชีวพิษ (Biotoxins) (หรือมีแนวโน้มลดลง) 
51 

8. แบบฟอร์มแจ้งผลการวิเคราะห์เกินมาตรฐานเพ่ือปิดพ้ืนที่การรับรอง 52 
9. หนังสือเรียนอธิบดีกรมประมงกรณีพบสารชีวพิษ (Biotoxins) หรือเชื้อ 

E.coli เกินระดับการยอมรับในหอยสองฝาและแจ้งปิดพ้ืนที่รับรอง 
53 

10. แบบฟอร์มแจ้งปิดพ้ืนที่แหล่งประมงหอยสองฝาในพ้ืนที่รับรอง 54 
11. แบบฟอร์มแจ้งผลการวิเคราะห์สารชีวพิษ หรือ ปริมาณ E.coli อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ือเปิดพ้ืนที่รับรอง 
55 

12. หนังสือเรียนอธิบดีกรมประมงกรณีพบสารชีวพิษ หรือเชื้อ E.coli อยู่ใน
เกณฑ์ยอมรับและแจ้งเปิดพื้นที่รับรองแหล่งประมงหอยสองฝา 

56 

13. แบบฟอร์มแจ้งเปิดแหล่งรับรอง 57 
14. หนังสือแจ้งผู้ประกอบการกรณีพบ E.coli หรือ Biotoxins เกินมาตรฐาน ใน

หอยสองฝาที่จับจากพ้ืนที่รับรอง 
58 

15.  หนังสือแจ้งผู้ประกอบการกรณีพบ E.coli หรือ Biotoxins อยู่ในระดับการ
ยอมรับในหอยสองฝาและเปิดพ้ืนที่รับรอง 

59 
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ภาคผนวก ข แผนที่แสดงพื้นที่รับรองหอยสองฝาและจุดเก็บตัวอย่าง 

ล าดับหัวข้อ ชื่อหัวข้อ เลขที่หน้า 
1. แผนที่แสดงพื้นที่รับรองหอยสองฝาและจุดเก็บตัวอย่าง จังหวัดตราด 61 
2. แผนที่แสดงพื้นที่รับรองหอยสองฝาและจุดเก็บตัวอย่าง จังหวัดชุมพร 62 
3. แผนที่แสดงพื้นที่รับรองหอยสองฝาและจุดเก็บตัวอย่าง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 63 
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ภาคผนวก ค กระบวนการปิดและเปิดแหล่งรับรองหอยสองฝา 

ล าดับหัวข้อ ชื่อหัวข้อ เลขที่หน้า 
1. กระบวนการปิดแหล่งรับรองหอยสองฝา กรณีเจอสารชีวพิษเกินมาตรฐาน 65 
2. กระบวนการเปิดแหล่งรับรองหอยสองฝา กรณีสารชีวพิษลดลงอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 
66 

3. กระบวนการปิดแหล่งรับรองหอยสองฝา กรณีเจอเชื้อ E.coli เกินมาตรฐาน 67 
4. กระบวนการเปิดแหล่งรับรองหอยสองฝาเมื่อเชื้อ E.coli อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน 
68 
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ภาคผนวก ง แผนการเก็บตัวอย่างประจ าปี 

ล าดับหัวข้อ ชื่อหัวข้อ เลขที่หน้า 
1. แผนการเก็บตัวอย่างประจ้าปี 70 - 73 
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1. หลักเกณฑ์ในการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา 

กรมประมงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งระดับสุขอนามัยแหล่งผลิตหอยสองฝาโดย
พิจารณาจากปริมาณแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในตัวอย่างหอยสองฝาที่สุ่มตัวอย่างจากพ้ืนที่
นั้นๆ และก าหนดเงื่อนไขในการบริโภคหอยสองฝาจากแหล่งผลิตในระดับต่างๆ  เพ่ือให้การบริโภคหอย 
สองฝามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนี้  

ระดับสุขอนามัยแหล่งผลิตหอยสองฝาของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

 1. ระดับ A (Class A) :  ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ใน
ร้อยละ 80 ของตัวอย่างหอยสองฝามีชีวิตต้องมีค่าไม่เกิน 230 MPN/100 g (≤230 MPN/100 g) และ   
ร้อยละ 20 ของตัวอย่างหอยสองฝามีชีวิตต้องไม่เกิน 700  MPN/100 g (≤700 MPN/100 g) 
 2. ระดับ B (Class B) : ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli)                         
ในร้อยละ 90 ของตัวอย่างหอยสองฝามีชีวิตต้องมีค่าไม่เกิน 4 ,600 MPN/100 g (≤4,600 MPN/100 g) 
และ ร้อยละ 10 ของตัวอย่างหอยสองฝามีชีวิตต้องไม่เกิน 46,000  MPN/100 g (≤46,000 MPN/100 g) 
 3. ระดับ C (Class C) : ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ใน
ตัวอย่างหอยสองฝามีชีวิตในทุกตัวอย่างต้องไม่เกิน 46,000 MPN/100 g (≤46,000 MPN/100 g) 
 ในกรณีที่ปริมาณแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในหอยสองฝา สูงเกิน 46,000 MPN/100 g 
ไม่ควรน าไปบริโภค 

 

เงื่อนไขในการบริโภคหอยสองฝาจากแหล่งผลิตระดับต่างๆ ดังนี้  
 

ระดับ A (Class A)  

(E. coli 80 % ≤ 230 MPN/100 g  

และ  

20% ≤ 700 MPN/100 g) 

ระดับ B (Class B)  

(E. coli 90 % ≤ 4,600 MPN/100 g 

และ  

10% ≤ 46,000 MPN/100 g) 

ระดับ C (Class C)  

(E. coli ≤ 46,000 MPN/100 g) 

บริโภคสด 1. ไม่สามารถบริโภคสดได้ หากจะ
บริโภคสดต้องท าความสะอาดโดย   
purification หรื อ  relaying จนกว่ า
ปริมาณ Escherichia coli  (E. coli) 
ในเนื้อหอยเป็นไปตามมาตรฐานระดับ 
A (Class A)   

หรือ 
2. ต้องน าหอยสองฝาผ่านกระบวนการ
ฆ่าเช้ือก่อนบริโภค 

1. ไม่สามารถบริโภคสดได้  หากจะ
บริ โภคสดต้องท าความสะอาดโดย   
relaying จ น ก ว่ า คุ ณ ภ า พป ริ ม า ณ 
Escherichia coli (E. coli) ในเนื้อหอย
เป็นไปตามมาตรฐานระดับ A (Class A)  
หรือ 
2. ต้องน าหอยสองฝาผ่านกระบวนการ
ฆ่าเชื้อก่อนบริโภค 
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ก. หลักเกณฑ์การตรวจติดตามหอยลาย หอยตลับ หอยแมลงภู่ และหอยนางรม 
กรมประมงได้ก าหนดพ้ืนที่รับรองหอยสองฝา (แต่ละชนิด) ดังนี้ 

จังหวัด ชนิดหอยสองฝา พิกัด 

ตราด หอยลาย  
(Baby clam) 

12°09'0.00" N    102°28'12.00" E 
12°02'09.58" N   102°26'20.38" E 

หอยนางรม 
(Oyster) 

11°55'19.93" N   102°33'45.88" E 
11°55'11.48" N   102°46'20.38" E 

สุราษฎร์ธานี หอยลาย  
(Baby clam) 

9°19'24.00" N     99°12'55.00" E 
9°19'24.00" N     99°37'36.00" E 

หอยตลับ 
(Hard clam) 

9°42'6.71"N        99°37'22.68" E 
9°42'6.81"N        99° 9'36.23" E 

ชุมพร หอยแมลงภู่   
(Green mussel) 

10°20'37.44" N    99°14'18.58" E 
10°16'28.80" N    99°11'23.10" E 

เพ่ือให้การด าเนินงานตรวจติดตามและควบคุมความปลอดภัยหอยสองฝาจากพ้ืนที่ที่กรมประมง
ประกาศรับรองมีประสิทธิภาพกรมประมงได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. หน่วยงานรับผิดชอบและกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
1.1 หน่วยงานเก็บตัวอย่าง ได้แก่ 

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) ประกอบด้วย  
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศพม. ระยอง) 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ศพม. ชุมพร) 
- กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง  
- สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด (สปม. ตราด) 

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กพช.) ประกอบด้วย  
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี (ศพช. สุราษฎร์ธานี) 

 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ าชลบุรี 

1.2 หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ 
     1.2.1 หนว่ยงานตรวจวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืช ได้แก่ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล     

  (กพท.) ประกอบด้วย 
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศพม.ระยอง) 
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  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ศพม. ชมุพร) 
  - กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง              

        ทั้งนี้กลุ่มตรวจสอบฯ ขณะนี้ท าการตรวจวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้ าคายทรายใน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

    1.2.2 หน่วยงานตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในน้ า ได้แก่ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   
  (กพท.) ประกอบด้วย 
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศพม. ระยอง) 
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ศพม. ชุมพร) 

    1.2.3 หน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพหอยสองฝาที่จับจากแหล่ง ทางจุลินทรีย์ เคมีและ      
  สารชีวพิษ ได้แก่ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) ประกอบด้วย  

   - กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางเคมี (กตส. กรุงเทพฯ)  
   - กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ (กตส. กรุงเทพฯ) 
            - ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี (ศตส. สุราษฎร์ธานี 
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1.3 ตารางสรุปหน่วยงานรับผิดชอบและกิจกรรมที่รับผิดชอบ 

แหล่งพื้นที่ ชนิดของตัวอย่าง หน่วยงาน 
เก็บตัวอย่าง 

หน่วยงาน 
ตรวจวิเคราะห์ 

พื้นที่รับรอง:  
ตราด  

หอยลาย กพท. 
(ศพม. ระยอง) 

กตส.  
(กตส. กรุงเทพฯ) 

 น้ าทะเลในพ้ืนที่หอยลาย กพท. 
(ศพม.ระยอง) 

กพท. 
(ศพม. ระยอง) 

 หอยนางรม กพท.  
(สปม.ตราด) 

กตส.  
(กรุงเทพฯ) 

 น้ าทะเลในพ้ืนที่หอยนางรม  กพท.  
(สปม.ตราด) 

กพท. 
(ศพม. ระยอง) 

พื้นที่รับรอง:   
สุราษฎร์ธาน ี

หอยลาย กพท. 
( ศพม. ชุมพร) 

กตส.   
(สุราษฎร์ธานี) 

 น้ าทะเลในพ้ืนที่หอยลาย กพท. 
(ศพม. ชุมพร) 

กพท. 
(ศพม. ชุมพร) 

 หอยตลับ กพช.  
(ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี) 

กตส.  
(สุราษฎร์ธานี) 

 น้ าทะเลในพ้ืนที่หอยตลับ กพช.  
(ศพช. สุราษฎร์ธานี) 

กพท. 
(ศพม. ชุมพร) 

พื้นที่รับรอง:    
ชุมพร 

หอยแมลงภู่ กพท.  
(ศพม.ชุมพร) 

กตส.    
(สุราษฎร์ธานี) 

 น้ าทะเลในพ้ืนที่หอยแมลงภู่ กพท.  
(ศพม.ชุมพร) 

กพท. 
(ศพม. ชุมพร) 

ที่คายทราย: 
สมุทรสงคราม 

น้ าทะเลที่ใช้ส าหรับ 
การคายทราย  

เจ้าหน้าที่ดูแลพ้ืนที่คาย
ทราย 

กพท. 
(กลุ่มตรวจสอบฯ) 
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2. จุดเก็บตัวอย่าง 

จังหวัด ชนิดหอย  จุด พิกัด 
ตราด  หอยลาย  1 12°07'00.8" N   102°27'44.1" E 

2 12°3'45.00" N   102°31'0.00" E 
3 12°1'3.70" N     102°33'55.05" E 
4 12°01'12.0" N   102°41'24.0" E 

  หอยนางรม 1 12°05'23.43" N  102°34'34.60" E 
2 12°05'31.94" N  102°34'34.43" E 
3 12°06'08.45" N  102°34'13.74" E 

สุราษฎร์ธาน ี หอยลาย 1 9°38'4.83" N      99°16'16.58" E 
2 9°36'10.65" N    99°16'56.03" E 
3 9°34'29.90" N    99°17'40.35" E 
4 9°32'32.14" N    99°17'3.78" E 
5 9°30'12.00" N    99°18'4.44" E 
6 9°28'8.06" N      99°18'53.80" E 
7 9°35'55.60" N    99°36'44.03" E 
8 9°31'50.66" N    99°36'39.46" E 

หอยตลับ  1 9°21'51.30" N    99°18'25.83" E 
2 9°23'19.43" N    99°18'45.83" E 

ชุมพร  หอยแมลงภู่ 1 10°20'57.05" N  99°12'28.10" E  
2 10°20'18.25" N  99°11'12.51" E 
3 10°19'16.45" N  99°11'30.23" E  
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 3. แผนการเก็บตัวอย่างแผนปกติ (Normal Sampling Program)   

พารามิเตอร์ ความถี่ 
1. ตัวอย่างน้ าทะเล เพ่ือตรวจแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) 
* ตรวจนับแพลงก์ตอนที่เป็นพิษ (toxic phytoplankton) ทุกครัง้ และ
ตรวจนับแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด (Phytoplankton) 2 เดือน/ครั้ง 

2 ครั้ง/เดือน 

2. ตัวอย่างน้ าทะเล เพ่ือตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก  2 ครั้ง / ปี 
3. ตัวอย่างหอยสองฝา เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ (Microbiological 
    Contamination; Escherichia coli) 

ทุกเดือน 

4. ตัวอย่างหอยสองฝา เพ่ือตรวจสารชีวพิษ   
    (PSP, ASP, DSP, PTX ,YTX  และ AZA) 

ทุกสัปดาห์ 

5. ตัวอย่างหอยสองฝา เพ่ือตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก  2 ครั้ง / ปี 
6. ตัวอย่างหอยสองฝา เพ่ือตรวจวิเคราะห์ไดออกซินและ PAH 
* ด้วยเป็นการส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก กตส. จะก าหนดชนิดหอย
สองฝาและพ้ืนที่รับรองในการตรวจในแต่ละครั้ง 

2 ครั้ง / ปี  

4. แผนการเก็บตัวอย่างแผนเข้มงวด (Intensive Sampling Program) 
ให้ด าเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ 
1) พบปริมาณ toxic phytoplankton สูงเกินมาตรฐาน (Trigger levels) และ พบสารชีวพิษแต่

ปริมาณไมเ่กินมาตรฐาน หรือพบสารชีวพิษปริมาณเกินมาตรฐาน  

พารามิเตอร์ ความถี่ 
1. ตัวอย่างน้ าทะเล เพ่ือตรวจแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) ทุกวัน 

2. ตัวอย่างหอยสองฝา เพ่ือตรวจสารชีวพิษ   
   (PSP, ASP, DSP, PTX, YTX และAZA) 

ทุกวัน 

 
2) พบปริมาณแบคทีเรียอีโคไล (Esshcerichia coli) สูงเกินปริมาณมาตรฐานในเนื้อหอย  

พารามิเตอร์ ความถี่ 
ตัวอย่างหอยสองฝา เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ (Microbiological 
Contamination; Escherichia coli) 

ทุกสัปดาห์ 
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5. หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนปกติเป็นแผนเข้มงวด 
การเปลี่ยนแผนการเกบ็ตัวอย่างจากแผนปกติเป็นแผนเข้มงวดจะด าเนินการใน 4 กรณ ี ดังนี้ 

กรณีที่ 1. ตรวจพบ toxic phytoplankton  ในระดับ Trigger levels ในปริมาณ ดังต่อไปนี้     

toxic phytoplankton   ปริมาณ (unit/Lit) 
Pseudo-nitzschia spp. > 100,000 
Alexandrium spp. >2,000 
Azadinium spp. >2,000 
Dinophysis spp. >2,000 
Gonyaulax spp. >2,000 
Gymnodinium  spp. >2,000 
Lingulodinium spp. >2,000 
Phalacroma  spp. >2,000 
Prorocentrum spp. >2,000 
Protoceratium spp. >2,000 

               หมายเหตุ : Trigger levels พิจารณาจากประวัติผลการตรวจแพลงก์ตอนพืชที่ผ่านมา  
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กรณีที่ 2 . เมื่อตรวจพบปริมาณ biotoxins ในเนื้อหอยเกินเกณฑ์มาตรฐาน  ดังนี้ 

ชนิดสารชีวพิษ ปริมาณ 

Paralytic Shellfish Poison  
(PSP) 

≥  800 micrograms /kilogram   

Amnesic Shellfish Poison 
(ASP) 

≥ 20 milligrams of Domoic acid / 
kilogram 

ผลรวมของปริมาณ  Okadaic 
acid (OA), Dinophysistoxins 
(DTX) and Pectenotoxin   
(PTX) 

≥ 160 micrograms of okadaic acid 
equivalent/kilogram   

Yessotoxin (YTX) ≥ 1 milligram of yessotoxin 
equivalent/kilogram 

Azaspiracids (AZA) ≥ 160 micrograms of azaspiracid 
equivalents/kilogram. 

 

กรณีที่ 3. เมื่อตรวจพบ biotoxins ในเนื้อหอยแต่ปริมาณที่ตรวจพบไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ต้อง
ด าเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยโดยเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนปกติเป็นแผนเข้มงวด  

            กรณีที่ 4 เมื่อตรวจพบแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) ในเนื้อหอย > 46,000 MPN/100g  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา  P-BM-01     

วนัทีอ่นุมตัใิช้เอกสาร : 2 มีนาคม 2561 

หนา้ท่ี 9/73 
 
กรมประมง 

  

ขั้นตอนปฏิบัติภาษาไทย เริ่ม 2 มนีาคม 2561 

 

 

 6. หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแผนการตรวจติดตามจากแผนเข้มงวดเป็นแผนปกติ 
การเปลี่ยนแผนการตรวจติดตามจากแผนเข้มงวดเป็นแผนปกติจะด าเนินการใน 4 กรณ ีดังนี้ 

กรณีที่ 1.  ตรวจพบ toxic phytoplankton  ในปริมาณดังต่อไปนี้     

toxic phytoplankton   ปริมาณ (cells/L) 
Pseudo-nitzschia  spp. < 50,000 
Alexandrium spp. < 1,000 
Azadinium spp. < 1,000 
Dinophysis spp. < 1,000 
Gonyaulax spp. < 1,000 
Gymnodinium  spp. < 1,000 
Lingulodinium spp. < 1,000 
Phalacroma  spp. < 1,000 
Prorocentrum spp. < 1,000 
Protoceratium spp. < 1,000 

  กรณีที่ 2. เมื่อผลการตรวจพบ biotoxins ในเนื้อหอยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานติดต่อกัน 3 ครั้ง ใน
ระหว่างการปิดพ้ืนที่รับรอง     

 กรณีที่ 3. เมื่อหลังจากพบ biotoxins ในเนื้อหอยแต่ปริมาณไม่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยไม่ปิด
พ้ืนที่แหล่งรับรอง และได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างทุกวัน ทุกสถานี เป็นเวลา 5 วันโดยไมพ่บ biotoxins แล้ว 
หรือผล biotoxins จะมีแนวโน้มลดลงภายใน 5 วันหรือตามช่วงเวลาที่เฝ้าระวัง 

กรณีที่ 4. เมื่อตรวจพบว่า ปริมาณเชื้อ E. coli  ในเนื้อหอยลดลงต่ ากว่า 46,000 MPN/100g 
ติดต่อกัน 2 ครั้ง ในระหว่างการปิดพ้ืนที่รับรอง ให้ด าเนินการปรับแผนการเก็บตัวอย่างหอยสองฝา จากทุก
สัปดาห์ ไปเป็นทุกเดือนตามแผนการเก็บตัวอย่างแผนปกติ 
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7. หลักเกณฑ์การปิดแหล่งรับรอง (Criteria for Closed Classified production area) 

ให้ประกาศปิดแหล่งรับรองและด าเนินการสุ่มตัวอย่างตามแผนการสุ่มตัวอย่างแบบเข้มงวด เมื่อ
พบ 2 กรณี ดังนี ้

กรณีที่ 1 เมื่อตรวจพบว่าหอยสองฝาจากแหล่งรับรองมีสารชีวพิษ Biotoxins ปนเปื้อนเกิน
มาตรฐาน ดังต่อไปนี้  

ชนิดสารชีวพิษ ปริมาณ 

Paralytic Shellfish Poison  
(PSP) 

≥  800 micrograms /kilogram 

Amnesic Shellfish Poison 
(ASP) 

≥ 20 milligrams of Domoic acid / kilogram 

ผลรวมของปริมาณ  Okadaic 
acid (OA), Dinophysistoxins 

(DTX) and Pectenotoxin   
   (PTX) 

≥ 160 micrograms of okadaic acid 
equivalent/kilogram 

Yessotoxin (YTX) ≥ 1 milligram of yessotoxin 
equivalent/kilogram 

Azaspiracids (AZA) ≥ 160 micrograms of azaspiracid 
equivalents/kilogram. 

 

กรณีที่ 2 เมื่อตรวจพบว่าหอยสองฝาที่เก็บจากแหล่งรับรองมีปริมาณแบคทีเรียอีโคไล (E. coli) 
มากกว่า 46,000 MPN/100g ในเนื้อหอยตัวอย่าง 
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 8. หลักเกณฑ์ในการเปิดแหล่งรับรอง (Criteria for Re-opening classified production area) 

       ให้ประกาศเปิดแหล่งรับรองการผลิตหอยสองฝา หลังจากได้ด าเนินการตามแผนการเก็บตัวอย่าง
ตามแผนเข้มงวดในระหว่างปิดพ้ืนที่รับรอง แล้วพบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ดังนี้ 

              กรณีที่ 1 ปริมาณ Biotoxins ที่ใช้ก าหนดในการพิจารณาเปิดแหล่งรับรอง พบว่ามีปริมาณ
ดังต่อไปนี้ ติดต่อกัน 3 ครั้ง  

ชนิดสารชีวพิษ ปริมาณ 

Paralytic Shellfish Poison  
(PSP) 

< 800 micrograms /kilogram 

Amnesic Shellfish Poison 
(ASP) 

< 20 milligrams of Domoic acid / kilogram 

ผลรวมของปริมาณ  Okadaic 
acid (OA), Dinophysistoxins 

(DTX) and Pectenotoxin   
   (PTX) 

< 160 micrograms of okadaic acid 
equivalent/kilogram 

Yessotoxin (YTX) < 1 milligram of yessotoxin 
equivalent/kilogram 

Azaspiracids (AZA) < 160 micrograms of azaspiracid 
equivalents/kilogram. 

 
กรณีที่ 2 ปริมาณแบคทีเรียอีโคไล (E. coli) ในเนื้อหอยตรวจพบในระดับต่ ากว่าปริมาณ 

46,000 MPN/ 100g ติดต่อกัน 2 ครั้ง 

9. หลักเกณฑ์ในการจัดระดับสุขอนามัยพ้ืนที่รับรอง 
9.1 ส าหรับพื้นที่ใหม่ 

  - ให้ด าเนินการศึกษาการส ารวจข้อมูลด้านสุขอนามัย Sanitary survey โดยท าการรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาในการปนเปื้อนแบคทีเรียชนิดอีโคไล (E. coli) ที่ลงสู่แหล่งหอยสองฝา เช่น 
บ้านเรือน ชุมชน เกษตรกรรม เป็นต้น และให้มีการส ารวจพ้ืนที่ (Shoreline survey) เพ่ือพิจารณาจุดเก็บ
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ตัวอย่างหอย โดยเป็นจุดที่ควรได้รับผลกระทบจากอิทธิพลและปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อ E. coli 
ในแหล่งพื้นที ่

- ด าเนินการเก็บตัวอย่างหอยสองฝาเพื่อตรวจเชื้อ E. coli  
- น าผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อ E. coli อย่างน้อย 12 ตัวอย่าง ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดย

ระยะห่างระหว่างตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ในช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยว หรือในช่วงที่
มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อ E. coli มากที่สุด  

- ควรด าเนินการส ารวจข้อมูลด้านสุขอนามัยอย่างครบถ้วน (Complete sanitary survey) ภายใน 
3 ปี และมีข้อมูลปริมาณเชื้อ E. coli เพ่ือพิจารณาจัดระดับสุขอนามัยแหล่งรับรอง อย่างน้อย    
24 ตัวอย่าง 

9.2 ส าหรับพื้นที่ท่ีมีการจัดระดับสุขอนามัยเป็นพ้ืนที่รับรองแล้ว 
- ให้ด าเนินการทบทวนระดับสุขอนามัยโดยน าผลเชื้อ E. coli อย่างน้อย 3 ปี มาพิจารณา โดยมี

ข้อมูลอย่างน้อย 24 ตัวอย่าง  
- ทั้งนี้ จะไม่น าผลเชื้อ E. coli ในเนื้อหอยที่มีค่าเกิน 46,000 MPN/100 g มาพิจารณา กรณีที่

พบว่าเกิดจากการผิดพลาดในการเก็บตัวอย่าง การขนส่ง การตรวจวิเคราะห์ รวมถึงในกรณีที่
ระยะเวลาเก็บตัวอย่างจนถึงตรวจวิเคราะห์เกิน 24 ชั่วโมง  

ข. หลักเกณฑ์การตรวจติดตามหอยเชลล์  

1.  หน่วยงานเก็บตัวอย่าง ความถี่ในการเก็บตัวอย่างและพื้นที่เก็บตัวอย่าง 
      กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลรับผิดชอบด าเนินการเก็บตัวอย่างหอยเชลล์ ดังนี้ 

พื้นที่เก็บตัวอย่างหอยเชลล์ จ านวนตัวอย่าง 

(ตัวอย่าง) 

ความถี่ในการเก็บ
ตัวอย่างหอยเชลล์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  1 ทุกสัปดาห์ กลุ่มตรวจสอบและรับรอง
แหล่งประมง 

พ้ืนที่จังหวัดระยอง จันทบุรี 
ตราด  

1 ทุกสัปดาห์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก  
(ศพม.ระยอง) 

พ้ืนที่จังหวัดชุมพร 
ประจวบครีีขันธ์ 

1 ทุกสัปดาห์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนกลาง 
 (ศพม.ชุมพร) 
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2.  พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์  ความถี่ในการตรวจวิเคราะห์และหน่วยงานรับผิดชอบ    

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงรับผิดชอบตรวจวิเคราะห์คุณภาพหอยเชลล์ที่เก็บจากแหล่ง
พ้ืนที่ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้  

พารามิเตอร์ ความถีใ่นการเก็บ
ตัวอย่างหอยเชลล์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

คุณภาพทางจุลินทรีย์ 

E. coli  

ทุกเดือน กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
(กรุงเทพฯ/ สุราษฎร์ธานี) 

สารชีวพิษ   ทุกสัปดาห์ 

โลหะหนัก                                   
(ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว)  

2 ครั้ง/ปี 
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2. ขัน้ตอนการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช 

อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
1. กระบอกเก็บน้ า 
2. ถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดช่องตาประมาณ 20 ไมโครเมตร 
3. ถังน้ าขนาด 10 ลิตร 1 ถัง และท าเครื่องหมายที่ 10 ลิตร  
4. ถังน้ าขนาด 10 - 20 ลิตร 1 ถัง ส าหรับรองรับน้ าที่ผ่านการกรอง และใช้น้ าที่ผ่านการกรองนี้

ส าหรับล้างตัวอย่างแพลงก์ตอนที่ติดตามขอบถุงกรองแพลงก์ตอนลงในกระบอกรับตัวอย่าง 
(Bucket) 

5. ขวดใส่ตัวอย่าง ควรเตรียมไปให้มากกว่าจุดเก็บตัวอย่าง เนื่องจากอาจพบจุดที่มีการบลูม 
6. น้ ายาฟอร์มาลดีไฮด์  
7. เครื่องมือวัดความลึกและคุณภาพน้ า 
8. อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หลอดหยด ฉลาก ปากกา  สมุดบันทึกภาคสนาม   

การเก็บตัวอย่าง  

 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เนื่องจากการเก็บตัวอย่างที่ดี ตัวอย่างที่ได้จะเป็น
ตัวแทนที่ดีเช่นกัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน 
 1.  เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชตามจุดเก็บตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ในกรณีที่บริเวณใกล้เคียงมี
การบลูมของแพลงก์ตอน เห็นได้ชัดเจนว่าน้ าทะเลมีสีเปลี่ยนไปจากปกติ เนื่องจากการเพ่ิมจ านวนของ
แพลงก์ตอนให้ปรับเปลี่ยนจุดเก็บไปบริเวณท่ีเกิดการบลูมของแพลงก์ตอน 
 2.  เก็บตัวอย่างน้ าทะเล ด้วยกระบอกเก็บน้ าระดับกลางน้ าปริมาตร 20 ลิตร กรองผ่านถุงกรอง
แพลงก์ตอนขนาดช่องตาประมาณ 20 ไมโครเมตร  
 แต่ส าหรับแหล่งรับรองหอยลายซึ่งอยู่บริเวณน้ าที่ลึกกว่าหอยที่เลี้ยงตามชายฝั่ง เช่น หอยแมลงภู่ 
หอยนางรม หอยตลับ ให้เก็บน้ าจาก 3 ระดับความลึก ได้แก่ ระดับต่ ากว่าผิวน้ า 0.5 เมตร ระดับกลางน้ า 
และระดับเหนือพ้ืนท้องน้ า 1 เมตร เนื่องจากความลึกของน้ ามากกว่าแหล่งรับรองหอยอ่ืนๆ โดยเก็บน้ า
ระดับความลึกละ 10 ลิตร กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดช่องตาประมาณ 20 ไมโครเมตร 
 3.  ใช้น้ าในถังท่ีผ่านการกรองจากข้อ 2. ล้างตัวอย่างแพลงก์ตอนลงในกระบอกรับตัวอย่างด้านล่าง
ของถุงกรองแพลงก์ตอน โดยล้างจากภายนอกถุง 
 4.  เปิดก๊อกกระบอกรับตัวอย่างเพ่ือเก็บตัวอย่างลงในขวดเก็บตัวอย่าง  
 5.  ท าการล้างตัวอย่างแพลงก์ตอนตามข้อ 3. อีกครั้ง หรือมากกว่าเพ่ือให้มั่นใจว่าเก็บตัวอย่างได้
หมด แต่ปริมาตรน้ าไม่ให้ล้นขวดเก็บตัวอย่าง โดยหากมีตัวอย่างเหลือค้างใน Bucket ไม่สามารถบรรจุใน
ขวดเก็บตัวอย่างได้ ต้องเพ่ิมขวดเก็บและระบุว่ามาจากสถานีเดียวกันโดยระบุหมายเลขขวดเป็น ขวดที่ 1 
ในจ านวนขวดทั้งหมด เช่น ขวดที่ 1/2 และขวดที่ 2/2 ของสถานีที่ 1 
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 6.  รักษาสภาพตัวอย่างโดยเติมน้ ายาฟอร์มาลดีไฮด์ในขวดเก็บตัวอย่างให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย 2 
เปอร์เซ็นต์ เช่น น้ าในขวดมีปริมาตร 100 มิลลิลิตร ให้เติมน้ ายาฟอร์มาลดีไฮด์ 2 มิลลิลิตร  ปิดฝาขวดให้
สนิท จากนั้นเอียงขวดไปมาให้น้ ายาฟอร์มาลดีไฮด์ผสมกับตัวอย่าง 

7.  เขียนรายละเอียดต่างๆ ลงบนฉลากข้างขวด ได้แก่ ชื่อจุดเก็บตัวอย่าง วันที่เก็บ ปริมาตรน้ าที่
กรองผ่านถุง  

8.  บันทึกข้อมูลอ่ืนๆ เช่น สภาพอากาศ สีน้ า สภาพทั่วไปบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง ตามแบบฟอร์ม
บันทึกข้อมูลภาคสนาม เอกสารแนบ 1 

9.  เก็บขวดตัวอย่างไว้ในที่ร่ม และส่งให้ห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง นับจากบรรจุตัวอย่างน้ า
ขวดแรก ที่มีการรักษาสภาพตัวอย่างตามข้อ 6 เรียบร้อยแล้ว 
 ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง ตามแผนการเก็บตัวอย่างแผนปกติ (Normal Sampling Program) 
ก าหนด 2 ครั้ง/เดือน ให้นับจ านวนแพลงก์ตอนพีช (phytoplankton) ทั้งหมด 2 เดือน/ครั้ง และนับ
จ านวนแพลงก์ตอนที่เป็นพิษ (toxic phytoplankton) ทุกครั้งที่เก็บตัวอย่าง และตามแผนการเก็บตัวอย่าง
แผนเข้มงวด (Intensive Sampling Program) ก าหนดทุกวันนั้น ให้นับจ านวนแพลงก์ตอนทั้งหมดทุกครั้ง
จนกว่าจะปรับไปใช้แผนปกติ 

หน่วยงานเก็บตัวอย่างควรท าการเก็บตัวอย่างตามแผนที่ก าหนด เช่น ในแผนปกติก าหนด            
2 ครั้ง/เดือน ซึ่งแผนก าหนดสัปดาห์ที่ 2 และ 4 หากวันที่เก็บตัวอย่างในสัปดาห์ที่ 2 ไม่สามารถเก็บตัวอย่าง
ได้ให้เลื่อนวันปฏิบัติการแต่ต้องเป็นวันที่ภายในสัปดาห์ที่ 2 เช่นเดิม อย่างไรก็ตามหากสภาวะแวดล้อมใน
การเก็บตัวอย่างไม่สามารถเก็บตัวอย่างในสัปดาห์ที่ 2 ได้จ าเป็นต้องเลื่อนเก็บจากสัปดาห์ที่ 2 เป็นสัปดาห์ที่ 
3 นั้น ในการเก็บตัวอย่างรอบ 2 คือ สัปดาห์ที่ 4 ให้เก็บตามแผนการเดิม มิต้องเลื่อน 

การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนกรณีเกิดการบลูม 
      ให้เก็บตามระดับความลึกน้ าที่ก าหนดตามข้อ 2. แต่ปริมาณน้ าเก็บเพียง 250 มิลลิลิตร (ที่แต่ละ
ระดับความลึก) โดยไม่กรอง และแยกขวดตามระดับชั้นของน้ า และปฏิบัติตามข้อ 6 – 9 

การวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ 
 1. ตวงปริมาตรน้ าในขวดเก็บแพลงก์ตอนและจดบันทึกค่า จากนั้นเก็บตัวอย่างใส่ขวด เอียงขวดไป
มาเพ่ือให้ตัวอย่างกระจายทั่วขวดเก็บ โดยไม่ต้องเขย่าขวด   
 2. วาง cover glass บนกรอบ Sedgewick-Rafter Slide ให้เหลือช่องว่างเล็ก ๆ บริเวณมุมใดมุม
หนึ่ง แล้วดูดตัวอย่างปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากขวดลงใน Sedgewick-Rafter Slide แล้วเลื่อน cover glass 
มาปิดสไลด์ให้สนิท 
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Sedgewick-Rafter Slide 

 3. น าตัวอย่างไปวิเคราะห์ชนิดและนับปริมาณของแพลงก์ตอนพืชทั้งหมดที่พบในสไลด์ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายสูง โดยท าการเตรียมตัวอย่างและนับตัวอย่าง 2 ซ้ า 
 ในกรณีห้องปฏิบัติการมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และเพ่ือให้ได้ผลเบื้องต้นที่รวดเร็วสามารถจัดการได้
ทันตามเวลา ให้นับและรายงานเฉพาะแพลงก์ตอนที่เฝ้าระวังจากปริมาตรน้ า 0.5 มิลลิลิตร 2 ซ้ าในทุกขวด 
หลังจากนั้นค่อยนับแพลงก์ตอนพืชทั้งหมดที่พบจากตัวอย่างปริมาตร 1 มิลลิลิตร 2 ซ้ า หากพบแพลงก์ตอน
พืชที่เฝ้าระวังเกินมาตรฐาน ให้รายงานผลในเบื้องต้นก่อนนับแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 
 วิธีการนับ ส าหรับกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินนับ 1 สาย เท่ากับ 1 หน่วย สาหร่ายสีเขียว        
ไดอะตอม และไดโนแฟลกเจลเลต 1 เซลล์ เท่ากับ 1 หน่วย  เมื่อได้ค่าแล้วน ามาค านวณกลับ โดยใช้สูตรดังนี้ 

C = N x (V2/V1) 

 
โดย   C  = ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช (หน่วย/ลิตร) 

N  = ค่าเฉลี่ยของจ านวนแพลงก์ตอนที่นับได้ในน้ า 1 มิลลิลิตร (หน่วย) คือ    
                 ผลรวมของจ านวนเซลล์ที่นับได้ของทุกขวด หารด้วยจ านวนซ้ าทั้งหมดที่สุ่มตรวจ 

V1 = ปริมาตรน้ าที่กรองผ่านถุงแพลงก์ตอน (ลิตร) 
V2 = ปริมาตรน้ าในขวดเก็บตัวอย่าง (มิลลิลิตร) 

 ตัวอย่าง   เก็บน้ าทะเลจากสถานี St.1 ปริมาตร 30 ลิตร (3 ระดับ ระดับละ 10 ลิตร) กรองผ่าน
ถุงแพลงก์ตอน 20 ไมโครเมตร ปริมาตรน้ าในขวดตัวอย่าง 150 มิลลิลิตร จากนั้นดูดตัวอย่างมาเพ่ือ
วิเคราะห์ 1 มิลลิลิตร จ านวน 2 ซ้ า (2 มิลลิลิตร) พบ Alexandrium spp. 10 หน่วย  
 N = 10/2 = 5 หน่วย, V1 = 30 ลิตร, V2 = 150 มิลลิลิตร 
 ความหนาแน่นของ Alexandrium spp. ใน St.1  = 5 x (150/30) 
       = 25 หน่วย/ลิตร 

 กรณีที่ตัวอย่างมีความหนาแน่นมากเกินไป คือเมื่อดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์แล้วพบตัวอย่าง
จ านวนมาก มีการซ้อนทับกัน ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ จ าเป็นต้องเจือจางตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติว่าเจือจางเท่าไหร่แล้วสามารถนับตัวอย่างได้ถูกต้อง  
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 ตัวอย่าง   เก็บน้ าทะเลจากสถานี St.1 ปริมาตร 30 ลิตร (3 ระดับ ระดับละ 10 ลิตร) กรองผ่าน
ถุงแพลงก์ตอน 20 ไมโครเมตร ปริมาตรน้ าในขวดตัวอย่าง 150 มิลลิลิตร เมื่อดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์แล้ว
พบตัวอย่างเยอะมาก ไม่สามารถนับตัวอย่างได้ จึงท าการเจือจาง 10 เท่า โดยดูดตัวอย่างจากขวดที่เอียงไป
มาจนตัวอย่างกระจายดีแล้วปริมาตร 1 มิลลิลิตร และใส่น้ ากลั่นเพ่ิมอีก 9 มิลลิลิตร ผสมกันดีแล้วก่อนดูด
ตัวอย่างมาเพ่ือวิเคราะห์ 1 มิลลิลิตร จ านวน 2 ซ้ า (2 มิลลิลิตร) พบ Alexandrium spp. 10 เซลล์  
 N = 10/2 = 5 หน่วย, V1 = 30 ลิตร, V2 = 150 มิลลิลิตร 
 ความหนาแน่นของ Alexandrium spp. ใน St.1  = 5 x 150 x 10 เท่า/30 
       = 250  หน่วย/ลิตร 

 นอกจากนี้  ในกรณีที่ พบว่ าตั วอย่ า งมี ความหนาแน่ นมากเป็ นบางชนิ ด  เช่ น          
Chaetoceros sp. ซึ่งหากมีความหนาแน่นสูงมาก หากท าการเจือจางหลายเท่าจะท าให้ไม่
สามารถตรวจพบแพลงก์ตอนพืชชนิดอ่ืน ควรท าการเจือจางเพ่ือตรวจนับเฉพาะ 
Chaetoceros sp. 2 ซ้ า และยังต้องนับจ านวนแพลงก์ตอนพืชชนิดอ่ืนโดยวิธีการแบบ
ปกติ อีก 2 ซ้ า 

 กรณีแพลงก์ตอนบลูม   
 ตัวอย่าง สถานี St.1 เก็บตัวอย่างจาก 3 ระดับความลึก ความลึกละ 250 มิลลิลิตร   
ขวดที่ 1 ดูดตัวอย่างมาเพ่ือวิเคราะห์ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จ านวน 2 ซ้ า  พบ Alexandrium spp. 3 หน่วย  
ขวดที่ 2 ดูดตัวอย่างมาเพ่ือวิเคราะห์ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จ านวน 2 ซ้ า  พบ Alexandrium spp. 10 หน่วย  
ขวดที่ 3 ดูดตัวอย่างมาเพ่ือวิเคราะห์ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จ านวน 2 ซ้ า  พบ Alexandrium spp. 5 หน่วย  

 สูตร                                                 C = N x 1,000 

โดย   C  = ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช (หน่วย/ลิตร) 
N  = ค่าเฉลี่ยของจ านวนแพลงก์ตอนที่นับได้ในน้ า 1 มิลลิลิตร (หน่วย) คือ   
        ผลรวมของจ านวนเซลล์ที่นับได้ของทุกขวด หารด้วยจ านวนซ้ าทั้งหมดท่ี   
       สุ่มตรวจ   = (3+10+5)/3 = 6 หน่วย 

ความหนาแน่นของ Alexandrium spp. ใน St.1  = N x 1,000 
      = 6 x 1,000 
      = 6,000 หน่วย/ลิตร 

 4. เอกสารอ้างอิงที่ใช้จ าแนกชนิด เช่น พรศิลป์ (2530); ลัดดา (2542); Cupp (1943); Taylor, 
(1976); Sundström, (1986); Rines and Hargraves, (1988); Fukuyo et al. (1990); Round, (1990); 
Balech (1993); Steidinge, (1993); Tomas, et al.(1997); Faust and Gulledge, (2002); Hallegraeff, 
(2002) และ Hallegraeff et al, (2003) 
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 5. รายงานผลแพลงก์ตอนพืชภายใน 2 วัน หลังจากได้รับตัวอย่าง หรือ รายงานผลแพลงก์ตอนพืช
สกุลที่มีความสามารถในการสร้างพิษภายใน 1 วัน และรายงานผลแพลงก์ตอนพืชที่ตรวจพบทั้งหมด ภายใน 
2 วัน หลังจากได้รับตัวอย่าง ถ้าผลแพลงก์ตอนพืชสกุลที่มีความสามารถในการสร้างพิษมีค่าเกิน
มาตรฐานที่ก าหนดให้ปฏิบัติตามข้ันตอน หลักเกณฑ์ในการตรวจติดตาม หัวข้อที่ 5 และ ให้ห้องปฏิบัติการ
ที่ตรวจพบแจ้งหน่วยงานเก็บตัวอย่างและหน่วยงานต รวจวิ เคราะห์สารชีวพิษทันที เ พ่ือทราบ                 
ตามเอกสารแนบ 2 ให้หน่วยเก็บตัวอย่างเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนปกติเป็นแผนเข้มงวดโดย
เก็บตัวอย่างน้ าและหอยสองฝาทุกวันติดต่อกันจนกว่าระดับของแพลงก์ตอนพืชจะอยู่ในระดับมาตรฐาน 
 หากผลการตรวจพบว่าปริมาณแพลงก์ตอนอยู่ในระดับมาตรฐานแล้ว ให้ห้องปฏิบัติการที่ตรวจ
แพลงก์ตอนพืชแจ้งหน่วยงานเก็บตัวอย่าง และหน่วยงานตรวจวิเคราะห์สารชีวพิษทราบ ตามเอกสารแนบ 3 
เพ่ือให้หน่วยงานเก็บตัวอย่างเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนเข้มงวดเป็นแผนปกติ  
 6. เก็บขวดตัวอย่างที่นับจ านวนเสร็จแล้วไว้เพ่ือตรวจสอบย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 
 
การดูแลรักษาถุงแพลงก์ตอน 

ถุงแพลงก์ตอนเป็นสิ่งส าคัญในการเก็บแพลงก์ตอน เพ่ือยืดอายุการใช้งานและรักษาให้ถุงกรองมี
ประสิทธิภาพในการกรองที่ดี ดังนั้นหลังจากใช้ทุกครั้งต้องล้างท าความสะอาดถุงแพลงก์ตอนโดยล้างครั้ง
แรกด้วยน้ าจืดเพ่ือขจัดเอาเกลือออกแล้วล้างด้วยน้ ายาท าความสะอาด ซึ่งอาจใช้น้ าสบู่  หรือน้ ายาล้างจาน 
แล้วล้างด้วยน้ าจืดให้สะอาด จากนั้นแขวนไว้ให้แห้งในที่ร่ม ไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรง ถุงแพลงก์ตอนที่
ตากแห้งดีแล้วควรเก็บไว้ในที่มืด และไม่ชื้น  
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ภาพแพลงก์ตอนพืชที่มีความสามารถในการสร้างพิษ 
พิษอัมพาต (Paralytic shellfish Poisons, PSP) 

 

 
Alexandrium fraterculus (Balech) Balech 

Width : 29 - 42 µm, Photo : Yasuwo Fukuyo, Makoto Yoshida 
 

 
Alexandrium tamarense (Lebour) Balech   

Width : 27 – 45 µm, Photo : Yasuwo Fukuyo, Makoto Yoshida 
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Alexandrium tamiyavanichi Balech 

Width : 36 - 55 µm, Photo : Yasuwo Fukuyo, Makoto Yoshida, Vimol Phanichyakarm 
 

 
Alexandrium minutum Halim 
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Gymnodinium catenatum H.W.Graham 
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พิษที่ท าให้ความจ าเสื่อม  (Domoic acid, ASP) 

 

 
Pseudo-nitzschia pungens (Grunow ex. P.T. Cleve) Hasle 

scalas: 50   n  µm  (a), 20 µm  (b,c), 5 µm  (f-h), 2 µm  (d,e,i). 
EUGENIA A. S. et al. Bol. Soc. Argent. Bot. 41 (3-4): 193 - 201. 2006 
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พิษที่ท าให้ท้องร่วง (Diarrhetic shellfish Poisoning, DSP) 
 

 
 

Dinophysis caudata Saville-Kent 
1: Left lateral view, 2, 3: Lateral view of two cells couple, 4: Gamete, Length: 70-170 µm ,  

Photo: 1-3=Yasuwo Fukuyo, 4=Hiroaki Inoue 
 

 
Dinophysis tripos Gourret  

 
 
 
 
 

http://www.algaebase.org/speciesdetail.lasso?species_id=52273
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Dinophysis hastata Stein 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=109627
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Phalacroma mitra Schutt 

Length: 63 - 72 µm   Photo: Yasuwo Fukuyo 
 

 
 

Phalacroma rotundatum (Claparéde & Lachmann) Kofoid & Michener 
http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/plankton_checklist/dinoflagellates/ 

phalacroma_rotundatum.htm 

http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/plankton_checklist/dinoflagellates/
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 Yessotoxins (YTXs) 

 
 

Lingulodinium polyedrum (F.Stein) J.D.Dodge 
 

 
Gonyaulax spinifera (Claparede et Lachmann) Diesing 

Width: 20 - 50 µm , Photo: Yasuwo Fukuyo 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=233592
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Protoceratium reticulatum (Claparède & Lachmann) Bütschli 

A = A living cell at two focal planes; B = Cyst; C = Theca, arrow = pore. A&B (BF), C (SEM) 
http://nordicmicroalgae.org/taxon/Protoceratium%20reticulatum 
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Azaspiracid shellfish poisoning (AZP) 
 

 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09670260802578534 
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ตารางแสดงชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่ก่อพิษ 

ชีวพิษ ชนิดที่ก่อพิษ อาการ 
พิษอัมพาต  
(Paralytic shellfish 
Poisons, PSP) 

Alexandrium fraterculus, 
A. tamarense, 
A. tamiyavanichi, 
A. minutum, 
Gymnodinium catenatum 

พิษมีความรุนแรงต่อระบบประสาท  ซึ่ง
หลังจากได้รับพิษเข้าไปประมาณ 30 นาท ี 
จะเริ่มปวดแสบปวดร้อนตามริมฝีปาก ลิ้น
และใบหน้าลามลงถึงคอ แขน ขา จากนั้น
จะมีอาการชา เคลื่อนไหวล าบากคล้ายเป็น
อัมพาต ในกรณีรุนแรงจะเสียชีวิตเนื่องจาก
หัวใจไม่ท างาน (ภายใน 24 ชั่วโมง) 

พิษท่ีท าให้ 
ความจ าเสื่อม 
(Domoic acid, ASP) 

Pseudo-nitzschia 
delicatissima, 
P. pseudodelicatissima,  
P. pungens 

อาการเริ่มภายใน 24 ชั่วโมง มีการหดตัว
ของกล้ าม เนื้ อ  ปวดท้องอย่ างรุนแรง 
อาเจียนและง่วงซึม  เวียนศีรษะ  ในขั้น
รุนแรงอาจมีผลกระทบต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง ท าให้สูญเสียความทรงจ า หรือ
อาจเสียชีวิตได้ 

พิษท่ีท าให้ท้องร่วง 
Diarrhetic shellfish 
Poisoning (DSP) 
Okadaic acid, 
Yessotoxin,  

Dinophysis caudata, 
D. tripos, 
D. hastata, 
Phalacroma mitra, 
Phalacroma rotundatum  
Prorocentrum lima 
Gonyaulax spinifera, 
Lingulodinium 
polyedrum, 
Protoceratium 
reticulatum 

ท้องร่วง อาเจียน มีฤทธิ์ต่อระบบทางเดิน
อาหารอาจก่อให้ เกิดมะเร็ ง ในระบบ
ทางเดินอาหารได ้

Azaspiracid shellfish 
poisoning (AZP) 

Azadinium spinosum คลื่นไส้อาเจียนท้องเสียอย่างรุนแรง 
ปวดท้อง 
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3. ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือตรวจโลหะหนัก 

การท าความสะอาดอุปกรณ์  

เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่มีความส าคัญในการช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนที่จะส่งผลต่อการ
วิเคราะห์ อุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ าทะเลทั้งในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์
โลหะหนักจะต้องผ่านการล้างท าความสะอาดก่อนที่จะน ามาใช้งาน เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้มีความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
 
การท าความสะอาดอุปกรณ์ส าหรับวิเคราะห์ปรอท 

 1. ล้างอุปกรณ์ด้วย detergent และน้ าประปา จากนั้นล้างด้วยน้ ากลั่น แล้วน าไปแช่ในกรดไนตริก 
50% อย่างน้อย 1 คืน 

2. น าอุปกรณ์ที่ผ่านการแช่กรดไนตริกแล้วมาฉีดล้างด้วยน้ ากลั่น 3 รอบ และน้ า  DI (Deionized 
Water)  2 รอบ 

3. น าอุปกรณ์ไปผึ่งให้แห้งในตู้ปลอดฝุ่น เมื่ออุปกรณ์แห้งแล้วเก็บใส่ถุงพลาสติก และน าไปเก็บใน
กล่องพลาสติกหรือตู้เพ่ือป้องกันฝุ่น 
 
การท าความสะอาดอุปกรณ์ส าหรับวิเคราะห์โลหะหนักอ่ืน ๆ  

1. ล้างอุปกรณ์ด้วย detergent และน้ าประปา จากนั้นล้างด้วยน้ ากลั่น แล้วน าลงไปแช่ในกรด     
ไนตริก 10% อย่างน้อย 1 คืน  

2. น าอุปกรณ์ที่ผ่านการแช่กรดไนตริกแล้วขึ้นมาฉีดล้างด้วยน้ ากลั่น 3 รอบ และน้ า DI 2 รอบ 
3. น าอุปกรณ์ไปผึ่งให้แห้งในตู้ปลอดฝุ่น เมื่ออุปกรณ์แห้งแล้วเก็บใส่ถุงพลาสติก และน าไปเก็บใน

กล่องพลาสติกหรือตู้เพ่ือป้องกันฝุ่น 
 

การเก็บตัวอย่างน้ า 
 การเก็บตัวอย่างในภาคสนามควรจะมีการบันทึกรายละเอียดข้อมูลสภาวะแวดล้อม เช่น สภาพ
คลื่นลม สภาพอากาศ ระยะห่างฝั่ง ความลึกน้ า อุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ า ความโปร่งแสง น้ ามันหรือไขมันบนผิวน้ า และระหว่างการเก็บตัวอย่างควรสวมถุงมือ
ชนิดไม่มีแป้งเพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้อนลงในตัวอย่าง ตามแบบฟอร์ม เอกสารแนบ 4 
 
การเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะห์ปรอท 
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1.  เก็บตัวอย่างน้ าทะเลที่ระดับกลางน้ าด้วยกระบอกเก็บน้ า ก่อนถ่ายตัวอย่างใส่ขวดเก็บน้ าให้ใช้
น้ าตัวอย่างที่จะเก็บกลั้ว (rinse) ขวดเก็บน้ าก่อน เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมอ่ืนเจือปนอยู่ในขวด   
เก็บน้ า ถ่ายตัวอย่างน้ าจากกระบอกเก็บน้ าใส่ขวดเก็บน้ า (ขวดแก้ว borosilicate) ปริมาตรประมาณ 100 
มิลลิลิตร  

2. เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น ชนิด Supra Pure Grade ปริมาณ 3 มิลลิลิตร เพ่ือรักษาสภาพ
ตัวอย่าง ปิดฝาขวดให้สนิท น าใส่ถุงซิบหรือถุงพลาสติก แล้วเก็บขวดตัวอย่างน้ าแช่เย็นในกล่องโฟมหรือ 
กล่องพลาสติกเพ่ือหลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด หรือเก็บที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส น าส่ง
ห้องปฏิบัติการ และจัดท าใบส่งตัวอย่างตามเอกสารแนบ 4  (การเติมสารเคมีเพ่ือรักษาสภาพตัวอย่างควร
ท าทันทีหลังจากเก็บตัวอย่างเสร็จ แต่หากไม่สามารถท าได้ในเรือเนื่องจากคลื่นลมแรงให้ท าทันทีเมื่อขึ้น
มาถึงฝั่ง โดยขวดตัวอย่างน้ าทั้งหมดจะต้องแช่ในถังน้ าแข็งตลอดเวลาเพ่ือรักษาสภาพตัวอย่าง จนกว่าจะมี
การเติมสารเคมีเพ่ือรักษาสภาพตัวอย่าง) 

 
การเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะห์โลหะหนักอื่น ๆ 

1. เก็บตัวอย่างน้ าทะเลที่ระดับกลางน้ าด้วยกระบอกเก็บน้ า ก่อนถ่ายตัวอย่างใส่ขวดเก็บน้ าให้ใช้น้ า
ตัวอย่างที่จะเก็บกลั้ว (rinse) ขวดเก็บน้ าก่อน ถ่ายตัวอย่างน้ าจากกระบอกเก็บน้ าใส่ขวดพลาสติก 
polypropylene ขนาด 500 มิลลิลิตร 

 2. น าตัวอย่างน้ าไปท าการกรองทันทีโดยใช้กระดาษกรอง Cellulose nitrate ที่มีขนาดตากรอง 
0.45 µm. ท าการกรองตัวอย่างน้ าเล็กน้อยเพ่ือกลั้วล้างชุดกรองก่อนแล้วจึงท าการกรองตัวอย่างน้ า ถ่าย
ตัวอย่างน้ าที่กรองแล้วใส่ขวดพลาสติก โดยก่อนถ่ายตัวอย่างใส่ขวดเก็บน้ าให้ใช้น้ าตัวอย่างที่จะเก็บกลั้ว 
(rinse) ขวดเก็บน้ าก่อน 2-3 ครั้ง 

3. ท าการรักษาสภาพตัวอย่างโดยเติมกรดไนตริกเข้มข้น ชนิด Supra Pure Grade ปริมาณ 0.5 
มิลลิลิตร หรือเติมจนให้น้ ามี pH ประมาณ 2 ปิดฝาให้สนิท แล้วน าใส่ถุงซิบหรือถุงพลาสติก แล้วเก็บขวด
ตัวอย่างน้ าแช่เย็นในกล่องโฟมหรือกล่องพลาสติกเพ่ือหลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด หรือเก็บที่อุณหภูมิ 
4 องศาเซลเซียส น าส่งห้องปฏิบัติการ และจัดท าใบส่งตัวอย่างตามเอกสารแนบ 4 
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การเตรียมตัวอย่าง 

การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ปรอทในน้ าทะเล 
น าตัวอย่างน้ าทะเลที่แช่เย็น มาวางไว้ให้ตัวอย่างมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง แล้วน า

ตัวอย่างไปวิเคราะห์ปรอท  
 

การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์โลหะหนักอื่นๆ ในน้ าทะเล 

 วิเคราะห์ธาตุโลหะหนักในน้ าทะเล ดังนี้ แคดเมียม (Cd), ตะกั่ว (Pb), ทองแดง (Cu) และสังกะสี 
(Zn) โดยเทคนิคการตกตะกอนร่วมกับโคบอลต์-เอพีดีซี (Cobalt-APDC co-precipitation technique) 
ตามเอกสารอบรมการวิเคราะห์โลหะหนักในน้ าทะเลและเนื้อเยื่อสัตว์น้ าของ สุวรรณา (2550) ซึ่งเป็นวิธีที่
ดัดแปลงจากวิธีของ Huizenga (1981) 
 

วิธีการเตรียมสารละลาย Cobalt Chloride 

1. เตรียม 9 M, 4M และ 0.01 M HCl (Supra Pure) ปริมาตรละ 250 มิลลิลิตร 
2. ชั่งสาร CoCl2.6H2O 0.425 กรัม ละลายลงใน 150 มิลลิลิตร ของ 9 M HCl 
3. เตรียม Column ของ Dowex 1*8 resin โดยบรรจุ เรซินในบิวเรตแก้วให้มีความยาว Column 

30 เซนติเมตร แต่ส่วนปลายของ Column บรรจุด้วยเยื่อกรอง ขนาดช่องตา 20 ไมครอน 
4. ล้าง Dowex Column ด้วย 0.01 M HCl แล้ว ตามด้วย 9 M HCl ตามล าดับ 
5. น าสารละลาย CoCl2 เทผ่าน Dowex Column ในอัตราการไหลปกต ิ
6. ล้าง Column ด้วย 9 M HCl ตามด้วย 4M HCl จะเกิดการแยกชั้นสีขึ้น หลังจากนั้นเก็บ

สารละลายสีชมพู (rose to pink color) ซึ่งมีปริมาตรประมาณ 8 มิลลิลิตร 
7. น าสารละลายสีชมพูจากข้อ 6 เจือจางด้วยน้ า DI ให้ได้ปริมาตร 500 มิลลิลิตร เก็บไว้ในขวด Teflon 

 
วิธีการเตรียมสารละลาย 2% APDC (Ammonium Pyrrolidine Dithiocarbamate) 

1. ชั่ง APDC 2 กรัม ลงในขวดปรับปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 100 มิลลิลิตร เติมด้วยน้ า 
DI ตั้งทิ้งไว้  

2. เทสารละลายลงในกรวยแยก (Separatory funnel teflon) แล้วสกัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนใน
สารละลาย APDC ด้วยสารละลาย MIBK (Methyl Isobutyl ketone) ที่กลั่นแล้ว เขย่าให้สารผสมกันอย่าง
ทั่วถึง จะเกิด APDC-metal complexes ซึ่ง สารประกอบดังกล่าวนี้ไม่ละลายในน้ า แต่ละลายได้ดีใน
สารละลาย MIBK  

3. ตั้งสารละลายทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพ่ือให้สารละลาย APDC แยกออกจากสารละลาย MIBK 
แล้วปล่อยสารละลาย MIBK ทิ้งไป และสกัดสารละลาย APDC อีกสองรอบ 
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4. เก็บสารละลาย APDC ที่สะอาดไว้ในขวด Teflon และควรเตรียมสารละลาย APDC ใหม่ทุกครั้ง
เพ่ือลดการปนเปื้อน 

 

ขั้นตอนการตกตะกอนโลหะหนักอื่นๆ ในน้ าทะเล 

1. ตวงตัวอย่างน้ าทะเล ปริมาตร 400 มิลลิลิตร ใส่ในขวด polypropylene ขนาด 500 มิลลิลิตร 
2. ปรับ pH ในตัวอย่างน้ าทะเลด้วยแอมโมเนีย (HN3 Supra Pure) ให้ได้ค่า pH 4 ± 0.2  
3. เติมสารละลาย CoCl2 ปริมาตร 4 มิลลิลิตร เขย่าให้ทั่ว 
4. เติมสารละลาย APDC ปริมาตร 4 มิลลิลิตร เขย่าให้ทั่วอีกครั้ง แล้วทิ้งไว้เพ่ือให้สารละลายเกิด

การตกตะกอนอย่างเต็มที่  
5. กรองตะกอนที่เกิดขึ้นในตัวอย่างน้ าทะเลด้วยเยื่อกรองชนิดเซลลูโลส (Cellulose) ที่มีขนาดตา

กรอง 0.4 - 0.45 ไมครอน  
6. น าเยื่อกระดาษกรองที่ได้ มาละลายตะกอนที่ติดอยู่ด้วยกรดไนตริกเข้มข้น (conc.HNO3 Supra 

Pure) ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ า DI ให้ได้ปริมาตรสุดท้ายเป็น 25 มิลลิลิตร 
 

การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ปรอท ใช้วิธี Cold Vapor Technique การวิเคราะห์แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดงและ

สั ง ก ะสี โ ด ย ใ ช้  Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) ห รื อ  Inductively Coupled Plasma 
Spectroscopy (ICPS) 
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4. ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างหอยสองฝาในพื้นที่ 
 
1. การเตรียมความพร้อมในการสุ่มตัวอย่าง  

 1.1 จัดเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ถุงใส่ตัวอย่ าง ปากกา  
ภาชนะส าหรับใส่ตัวอย่างและอุปกรณ์อ่ืนๆตามความจ าเป็น 
 1.2 ท าความสะอาดอุปกรณ์ก่อนและหลังใช้งานเพื่อป้องกันการปนเปื้อน 
 
2. หลักการทั่วไปในการสุ่มตัวอย่างหอยสองฝา 

 ด้วยการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์เพ่ือตรวจการปนเปื้อน (E. coli) นั้น ต้องตรวจวิเคราะห์ใน
หอยสองฝามีชีวิต ดังนั้นในการเก็บตัวอย่างเพ่ือน ามาพิจารณาระดับ (Classification) หรือเพ่ือการตรวจ
ติดตามคุณภาพทางจุลินทรีย์ (Monitoring) จึงต้องเก็บตัวอย่างหอยสองฝามีชีวิต โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 2.1 ในการสุ่มตัวอย่าง ควรระมัดระวังเรื่องความสะอาดเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนในการตรวจ
วิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ 
 2.2 เก็บตัวอย่างหอยสองฝามีชีวิตแต่ละสถานีไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม รวมน้ าหนักเปลือก และ
จ านวนตัวไม่ต่ ากว่า 10 ตัว ฝาของตัวอย่างหอยต้องไม่เปิดและไม่แตก   
 2.3 คัดเลือกหอยที่ยังมีชีวิต ล้างตัวอย่างหอยท่ีเก็บมาด้วยน้ าทะเลที่สะอาด บรรจุตัวอย่างหอยสอง
ฝามีชีวิตในภาชนะที่สะอาด ระบุรายละเอียด เช่น ชื่อสถานีเก็บ วันเดือนปี สถานที่เก็บ โดยใช้ปากกาที่หมึก
ไม่ละลายน้ า   
 2.4 ลงบันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่าง ตามแบบฟอร์ม เอกสารแนบ 5 
 2.5 ขนส่งมายังห้องปฏิบัติการของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง โดยต้องด าเนินการรักษา
สภาพตัวอย่างเพ่ือให้หอยยังมีชีวิต เช่น บรรจุในภาชนะที่สะอาด โดยมีการรักษาความเย็นเพ่ือให้อุณหภูมิ
ภายในภาชนะบรรจุประมาณ 2 - 8 องศาเซลเซียส เช่น เจลรักษาความเย็น หรือน้ าแข็ง แต่หากใช้น้ าแข็ง
ต้องป้องกันไม่ให้ตัวอย่างสัมผัสกับน้ าแข็งโดยตรง นอกจากนี้อาจบรรจุตัวอย่างหอยใส่ตะกร้า ปิดฝาตะกร้า 
คลุมด้วยผ้าสะอาดชุบน้ าทะเลที่สะอาด และควรน าส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง นับ
จากการเก็บตัวอย่างหอยครั้งแรก 
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3. ต าแหน่งเก็บตัวอย่าง 

3.1 การเก็บหอยสองฝาจากแหล่งเลี้ยงแบบแขวนเชือกและปักหลัก 

- ให้เก็บตัวอย่างจากจุดพิกัดที่ก าหนด กรณีไม่พบหอยที่จุดก าหนด สามารถเก็บตัวอย่างหอยใน
รัศมี 20 เมตรจากพิกัดที่ก าหนด 

- จากนั้นให้เก็บตัวอย่างตามความลึกของแนวระนาบนั้น ควรเก็บหลายระดับในเสาหรือเชือกนั้น
อย่างน้อย 3 ระดับ ผิวน้ า กลางน้ า พ้ืนน้ า ทั้งนี้ให้พิจารณาต าแหน่งที่เก็บตามลักษณะการ
ปนเปื้อนด้วย เช่น ระดับน้ าลดลงต่ าสุด เป็นต้น 

3.2 การเก็บหอยสองฝาจากการคราดหรือมือจากในแหล่งธรรมชาติ 

- ให้เก็บตัวอย่างจากจุดพิกัดที่ก าหนด ภายในรัศมี 250 เมตรจากจุดพิกัด  

- หากไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ครบถ้วนตามปริมาณที่ก าหนดภายในพ้ืนที่รัศมี 250 เมตร     
ควรพิจารณาจุดเก็บใหม ่

 

การตรวจวิเคราะห์ Microbiological contamination และ Biotoxins  ให้เป็นไปตามวิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
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5. ขั้นตอนการด าเนินการเมื่อผลวิเคราะห์น้ าและหอยสองฝาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
 

กรณีที่ 1. ผลการตรวจน้ า 

 หากผลการตรวจแพลงก์ตอนพืช Toxic phytoplankton สูงเกินระดับ Trigger levels ให้
ห้องปฏิบัติการตรวจแพลงก์ตอนพืชที่ตรวจพบ แจ้งหน่วยงานเก็บตัวอย่างเพ่ือเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่าง
จากแผนปกติเป็นเข้มงวด รายละเอียดการแจ้งผลตามเอกสารแนบ 2 และหากผลการตรวจติดตามพบว่า
ระดับแพลงก์ตอนพืชที่ตรวจพบอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้ว ให้แจ้งหน่วยงานเก็บตัวอย่างเปลี่ยนแผนการเก็บ
ตัวอย่างจากแผนเข้มงวดเป็นปกติรายละเอียดการแจ้งผลตามเอกสารแนบ 3 
 การด าเนินการกับแหล่งหอยสองฝา : ยังไม่มีการปิดพ้ืนที่รับรอง 

 
กรณีที่ 2. ผลการตรวจหอยสองฝา 

 2.1 พบสารชีวพิษ 
 2.1.1 พบสารชีวพิษแต่ไม่เกินมาตรฐาน  
 ให้ห้องปฏิบัติการทางเคมีของ กตส. หรือศูนย์ฯ ที่ตรวจพบ แจ้งหน่วยงานเก็บตัวอย่างเพ่ือเปลี่ยน
แผนการเก็บตัวอย่างจากแผนปกติ เป็นเข้มงวด โดยเก็บตัวอย่างน้ า หอยสองฝา ทุกวันทุกสถานีเป็นเวลา 5 
วัน แต่หากพบว่าภายใน 5 วัน ระดับของสารชีวพิษยังพบอยู่หรือไม่มีแนวโน้มลดลง ก็ให้เก็บต่อจนกว่า
แนวโน้มจะลดลง รายละเอียดการแจ้งผล ตามเอกสารแนบ 6  
 และหากผลวิเคราะห์สารชีวพิษมีแนวโน้มลดลงหรือไม่พบ ภายในระยะเวลา  5 วัน หรือตาม
ช่วงเวลาที่ได้เฝ้าระวัง ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ 7 
 การด าเนินการกับแหล่งหอยสองฝา : ยังไม่มีการปิดพ้ืนที่รับรอง 
 

2.1.2 พบสารชีวพิษสูงเกินมาตรฐาน 
 ให้ห้องปฏิบัติการทางเคมีของ กตส. หรือศูนย์ฯ ที่ตรวจพบ แจ้งหน่วยงานเก็บตัวอย่างเพ่ือเปลี่ยน
แผนการเก็บตัวอย่างจากแผนปกติ เป็นเข้มงวดโดยเก็บตัวอย่างน้ า หอยสองฝา ทุกวันทุกสถานี รายละเอียด
การแจ้งผล ตามเอกสารแนบ 8 และแจ้ง ผอ.กตส. เพ่ือเรียนอธิบดีประกาศปิดพ้ืนที่รับรอง ตามเอกสาร
แนบ 9 โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตามเอกสารแนบ 10 และเอกสารแนบ 14 
 หากผลวิเคราะห์สารชีวพิษในหอยสองฝา ที่เก็บทุกวันทุกสถานี ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 3 ครั้ง
ติดต่อกัน ของทุกสถานีที่เก็บตัวอย่างติดต่อกันภายในระยะเวลาเก็บ 14 วัน ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามเอกสาร
แนบ 11 เอกสารแนบ 12 และเอกสารแนบ 15 เพ่ือเปิดพ้ืนที่รับรอง ทั้งนี้ขั้นตอนการแจ้งและปิดพ้ืนที่
รับรอง รายละเอียดตามหัวข้อ 6.  
 การด าเนินการกับแหล่งหอยสองฝา : ปิดพื้นท่ีรับรอง 
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2.2 พบ E. coli ในหอยสองฝาเกินมาตรฐาน  
 ห้องปฏิบัติการทางจุลินทรีย์ของ กตส. หรือศูนย์สุราษฎร์ธานี ที่ตรวจพบ ด าเนินการ ดังนี้ 

 ห้องปฏิบัติการทางจุลินทรีย์จะต้องทบทวนผลการตรวจวิเคราะห์ว่ามีความผิดพลาด
ในการตรวจวิเคราะห์หรือไม่ 

 ผู้รับตัวอย่างของ กตส. จะท าการสอบถามผู้เก็บตัวอย่างเกี่ยวกับสภาพและสภาวะ
ขณะเก็บตัวอย่างและการขนส่ง เช่น วิธีการเก็บตัวอย่าง การขนส่ ง สภาพแวดล้อม 
สภาวะภูมิอากาศขณะเก็บตัวอย่าง ฝนตก น้ าท่วม มรสุม เป็นต้น เพ่ือทบทวนว่ามี
เหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดข้ึนระหว่างท าการเก็บตัวอย่าง หรือไม่ 

 หากเหตุการณ์ สภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่าง รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ ไม่พบ
ความผิดปกติ  

 หากระหว่างการเก็บตัวอย่างพบว่ามีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนแบบผิดปกติที่เป็น
สาเหตุให้เกิดการเพิ่มขึ้นของเชื้อในหอยสองฝา เช่น น้ าท่วม พายุ ฝนตกหนัก เป็นต้น  

ให้ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ของ กตส. แจ้งหน่วยงานเก็บตัวอย่าง เปลี่ยนแผนการเก็บ
ตัวอย่างจากแผนปกติเป็นเข้มงวดโดยเก็บตัวอย่างหอยสองฝาทุกสัปดาห์ ทุกสถานี รายละเอียดการแจ้งผล
ตามเอกสารแนบ 8 และแจ้ง ผอ.กตส. เพ่ือปิดพ้ืนที่รับรองและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย โดยเรียน
อธิบดีตามเอกสารแนบ 9 เอกสารแนบ 10 และ เอกสารแนบ 14     

  หากผลวิเคราะห์สารชีวพิษในหอยสองฝา ที่เก็บทุกสัปดาห์ทุกสถานี ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ติดต่อกัน 2 ครั้ง ของทุกสถานีที่เก็บตัวอย่าง ให้ห้องปฏิบัติการแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ 
11 และผอ.กตส. เรียนอธิบดีและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย ตามเอกสารแนบ 12  เอกสารแนบ 13 และ
เอกสารแนบ 15 เพ่ือเปิดพื้นท่ีรับรอง ทั้งนี้ข้ันตอนการแจ้งและปิดพ้ืนที่รับรอง รายละเอียดตามหัวข้อ 6. 
                    การด าเนินการกับแหล่งหอยสองฝา : ปิดพื้นท่ีรับรอง 
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6. ขั้นตอนในการปิดแหล่งรับรอง  

เมื่อพบว่าตัวอย่างหอยสองฝาจากแหล่งรับรองมีการตรวจพบปริมาณ biotoxins และ/หรือ 
E. coli เกินเกณฑ์มาตรฐาน กตส. พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

6.1   กรณีศูนย์สุราษฎร์ธานี  

6.1.1 ก ร ณี ต ร วจพบสา ร ชี วพิ ษ  ASP, PSP, okadaic acid, dinophysistoxins, 
pectenotoxins, yessotoxin และ azaspiracid จากแหล่งรับรองไม่ว่าจากสถานีใด ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

- ศตส. สุราษฎร์ธานี แจ้งผู้เก็บตัวอย่างหอยเพ่ือเก็บตัวอย่างทุกสถานีในแหล่งรับรอง
จังหวัดนั้น  ตามเอกสารแนบ 8  โดยใช้แผนการเก็บตัวอย่างแบบเข้มงวด และให้ผู้เก็บตัวอย่าง ส่งตัวอย่าง
หอยสองฝามายังห้องปฏิบัติการที่กรุงเทพฯ  

- ศตส. สุราษฎร์ธานี แจ้งผลการตรวจพบสารชีวพิษ (Biotoxins) พร้อมชื่อแหล่งรับรอง 
รวมถึงวันที่ตรวจพบการปนเปื้อนของ Biotoxins ข้างต้นต่อ ผอ.กตส. เพ่ือแจ้งปิดแหล่งรับรองจังหวัดนั้น 
ตามเอกสารแนบ 8 

- ผอ.กตส. เรียนอธิบดีและแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือแจ้งปิดแหล่งรับรอง           
ตามเอกสารแนบ 9 และ เอกสารแนบ 10  

- ศตส. สุราษฎร์ธานี ตรวจยืนยันผลการทดสอบอีกครั้ง 
- หากผลการตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการ พบว่าไม่เกินมาตรฐานติดต่อกัน 3 ครั้ง ให้

ศตส. สุราษฎร์ธานี แจ้ง ผอ.กตส. เพ่ือด าเนินการเปิดแหล่งรับรอง ตามเอกสารแนบ 11  
- ผอ. กตส. แจ้งอธิบดีและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบการเปิดพื้นที่ ตามเอกสารแนบ 12 

เอกสารแนบ 13 และเอกสารแนบ 15 
 
6.1.2 กรณีตรวจพบ E. coli ในหอยสองฝาเกินระดับมาตรฐาน ไม่ว่าจากสถานีใด      

ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 -   ศตส. สุราษฎร์ธานี แจ้งผู้เก็บตัวอย่างหอยปรับแผนการเก็บตัวอย่างปกติเป็นตามแผน

เข้มงวด เพ่ือเก็บตัวอย่างทุกสัปดาห์ ทุกสถานีในแหล่งรับรองนั้น  ตามเอกสารแนบ 8  และให้ผู้เก็บตัวอย่าง 
ส่งตัวอย่างหอยสองฝามายังห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที ่ศตส. สุราษฎร์ธานี  

- ศตส.สุราษฎร์ธานี แจ้งผลการตรวจพบ E. coli เกินระดับมาตรฐาน พร้อมชื่อแหล่ง
รับรอง รวมถึงวันที่ตรวจพบ E. coli เกินระดับมาตรฐาน ข้างต้นต่อ ผอ.กตส. เพ่ือแจ้งปิดแหล่งรับรอง
จังหวัดนั้น ตามเอกสารแนบ 8  

- ผอ.กตส. เรียนอธิบดีและแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือแจ้งปิดแหล่งรับรอง           
ตามเอกสารแนบ 9 และเอกสารแนบ 10 
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- หากผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์พบว่าปริมาณ E. coli ลดลงต่ ากว่าระดับ 
46,000 MPN/ 100g ติดต่อกัน 2 ครั้ง ให้ ศตส. สุราษฎร์ธานี แจ้ง ผอ.กตส. เพ่ือด าเนินการเปิดแหล่งรับรอง 
ตามเอกสารแนบ 12  

- ผอ. กตส. เรียนอธิบดีและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบการเปิดพ้ืนที่ ตามเอกสารแนบ 12 
เอกสารแนบ 13 และเอกสารแนบ 15  

   
 6.2 กรณีห้องปฏิบัติการ กรุงเทพฯ   

6.2.1 กรณีตรวจพบสารชีวพิษ ASP, PSP, okadaic acid, dinophysistoxins, pectenotoxins, 
yessotoxin และ azaspiracid จากแหล่งรับรอง ไม่ว่าจากสถานีใดก็ตามให้ด าเนินการ ดังนี้      

- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางเคมี กตส. แจ้งผู้เก็บตัวอย่างหอยเพ่ือเก็บตัวอย่าง
ทุกสถานีในแหล่งรับรองจังหวัดนั้น ตามเอกสารแนบ 8 โดยใช้แผนการเก็บตัวอย่างแบบเข้มงวด จนกว่าจะ
เปิดโซนอีกครั้ง   

- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางเคมี  กตส. แจ้งผลการตรวจพบสารชีวพิษ 
(Biotoxin) พร้อมชื่อแหล่งรับรอง รวมถึงวันที่ตรวจพบการปนเปื้อนของ Biotoxins ข้างต้นต่อ ผอ.กตส. 
เพ่ือปิดแหล่งรับรอง ตามเอกสารแนบ 8 

- ผอ.กตส. เรียนอธิบดีและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 9 และ     
เอกสารแนบ 10  

- เมื่อผลการตรวจ พบว่าไม่เกินมาตรฐานติดต่อกัน 3 ครั้ง ให้ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
คุณภาพทางเคม ีแจ้ง ผอ.กตส. เพ่ือด าเนินการเปิดแหล่งรับรอง ตามเอกสารแนบ 11  

- ผอ. กตส. เรียนอธิบดีและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบการเปิดพ้ืนที่ตามเอกสารแนบ 12 
เอกสารแนบ 13 และเอกสารแนบ 15  

6.2.2 กรณีตรวจพบ E. coli ในหอยสองฝาเกินระดับมาตรฐาน ไม่ว่าจากสถานีใด ให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์แจ้งผลการตรวจพบ E. coli เกินระดับ
มาตรฐาน พร้อมชื่อแหล่งรับรอง รวมถึงวันที่ตรวจพบ E. coli เกินระดับมาตรฐานข้างต้นต่อ ผอ.กตส. เพ่ือ
แจ้งปิดแหล่งรับรองจังหวัดนั้น ตามเอกสารแนบ 8 

- ผอ.กตส. เรียนอธิบดีและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 9 และเอกสารแนบ 10 
- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์แจ้งผู้เก็บตัวอย่างหอยปรับแผนการเก็บ

ตัวอย่างปกติเป็นตามแผนเข้มงวด เพ่ือเก็บตัวอย่างทุกสัปดาห์ ทุกสถานีในแหล่งรับรองนั้น  ตามเอกสาร
แนบ 8  และให้ผู้เก็บตัวอย่าง ส่งตัวอย่างหอยสองฝามายังห้องปฏิบัติการ 
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- หากผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์พบว่าปริมาณ E. coli ลดลงต่ ากว่าระดับ 
46,000 MPN/100g ติดต่อกัน 2 ครั้ง หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์  แจ้ง ผอ.กตส. เพ่ือ
ด าเนินการเปิดแหล่งรับรอง ตามเอกสารแนบ 11  

- ผอ. กตส. เรียนอธิบดีและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดพ้ืนที่ ตามเอกสารแนบ 12 
เอกสารแนบ 13 และเอกสารแนบ 15 

 
6.3  การจัดท าประกาศปิดแหล่งรับรองและบริเวณโดยรอบ    

กตส. ประสานส านักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในกรมและ
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานกรมประมง ชาวประมง ผู้ประกอบการ ที่รวบรวม ที่คายทราย          
แพต้มหอยสองฝา ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปหอยสองฝา และประชาชนทราบโดยทั่วกันและท า
สัญลักษณ์แสดงพ้ืนทีก่ารห้ามจับหอยสองฝาในแหล่งที่ประกาศปิดพ้ืนทีด่้วย 

 
 
6.4 มาตรการตรวจติดตามภายหลังการประกาศปิดแหล่งรับรอง 
ภายหลังที่กรมประมงประกาศปิดแหล่งรับรอง โดยมีผลนับจากวันที่แจ้งไว้ในเอกสารแนบ 8  ฝ่าย

ตรวจโรงงานและฝ่ายออกใบรับรองของ กตส. ตรวจสอบ BMD และ MCPD ของผู้ประกอบการเพ่ือยืนยัน
ว่าเป็นหอยสองฝาที่ไม่เก็บเกี่ยวในช่วงที่ประกาศปิดแหล่งรับรอง 
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7. ขั้นตอนในการเปิดแหล่งรับรองอีกคร้ัง  

7.1 ในกรณีที่แหล่งรับรองแหล่งใดถูกสั่งปิดจากการตรวจพบสารชีวพิษ (Biotoxin)   

ผู้รับผิดชอบด าเนินการสุ่มตัวอย่างหอยสองฝาและน้ าทะเลตามแผนการเก็บตัวอย่างแบบเข้มงวด
เ พ่ือตรวจติดตาม (monitoring) ปริมาณสารชีวพิษ (biotoxins) ในเนื้อหอยและแพลงก์ตอนพืช 
(phytoplankton) ในน้ าทะเล และพบว่าผลการตรวจวิเคราะห์สารชีวพิษ (biotoxins) ในตัวอย่างหอย    
สองฝาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานติดต่อกัน 3 ครั้งติดต่อกันของทุกสถานีที่เก็บตัวอย่าง ติดต่อกันภายใน
ระยะเวลาเก็บ 14  วัน มีปริมาณสารชีวพิษ (biotoxins) ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้ด าเนินการประกาศเปิด
แหล่งรับรองท่ีถูกสั่งปิด และเปลี่ยนความถ่ีในการเก็บตัวอย่างจากเข้มงวดเป็นแผนปกติ 

การประกาศเปิดแหล่งรับรองให้หน่วยงานที่ตรวจสารชีวพิษ ให้ ห.กพต. หรือ ผอ.ศตส. (แล้วแต่
กรณี) ด าเนินการแจ้ง ผอ.กตส. ตามเอกสารแนบ 11 และ ผอ.กตส.เรียนอธิบดีและแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 12 และ เอกสารแนบ 13 เพ่ือจัดท าประกาศเปิดแหล่งรับรอง (Approved 
zone) พร้อมแจ้งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ หน่วยงานกรมประมง ชาวประมง ผู้ประกอบการที่รวบรวม ที่คาย
ทราย แพต้ม ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปหอยสองฝา และประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบ 15    

 
7.2 ในกรณีที่แหล่งรับรองแหล่งใดถูกสั่งปิดจากการตรวจพบ E. coli ในหอยสองฝาเกินระดับ 

มาตรฐาน  
  ผู้รับผิดชอบด าเนินการสุ่มตัวอย่างหอยสองฝาตามแผนเก็บตัวอย่างแบบเข้มงวด เพ่ือตรวจ

ติดตาม (Monitoring) ปริมาณเชื้อ E. coli ในเนื้อหอย เมื่อพบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเชื้อ E. coli 
ไม่เกิน 46,000 MPN/100g ติดต่อกัน 2 ครั้ง ของทุกสถานีที่เก็บตัวอย่าง ให้ด าเนินการประกาศเปิดแหล่ง
รับรองที่ถูกสั่งปิด และเปลี่ยนความถ่ีในการเก็บตัวอย่างจากเข้มงวดเป็นแผนปกติ 

การประกาศเปิดแหล่งรับรองให้หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ E. coli ได้แก่ ห.กพจ. หรือ   
ผอ.ศตส. (แล้วแต่กรณี) ด าเนินการแจ้ง ผอ.กตส. ตามเอกสารแนบ 11 และ ผอ.กตส. เรียนอธิบดีและแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารแนบ 12 และเอกสารแนบ 13 เพ่ือจัดท าประกาศเปิดแหล่งรับรอง 
(Approved zone) พร้อมแจ้งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ หน่วยงานกรมประมง ชาวประมง ผู้ประกอบการที่
รวบรวม ที่คายทราย แพต้มหอย ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปหอยสองฝา และประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
ตามเอกสารแนบ 15  
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ภาคผนวก ก 
เอกสารแนบ 1 ใบน าส่งตัวอย่างน้ าทะเลตรวจแพลงก์ตอนพืช 
เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจพบแพลงก์ตอนพืชสูงเกินมาตรฐาน  

เพ่ือเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนปกติเป็นแผนเข้มงวด 
เอกสารแนบ 3 แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนเข้มงวดเป็นแผนปกติ 

เนื่องจากผลการตรวจแพลงก์ตอนพืชอยู่ในเกณฑ์ก าหนด 
เอกสารแนบ 4 ใบน าส่งตัวอย่างตรวจโลหะหนักในน้ า 
เอกสารแนบ 5 ใบน าส่งตัวอย่างหอยสองฝา 
เอกสารแนบ 6 แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจพบสารชีวพิษ (Biotoxins) แต่ไม่เกินมาตรฐาน 
เอกสารแนบ 7 แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนเข้มงวดเป็นแผนปกติ 

เนื่องจากไม่พบสารชีวพิษ (Biotoxins) (หรือมีแนวโน้มลดลง) 
เอกสารแนบ 8 แบบฟอร์มแจ้งผลการวิเคราะห์เกินมาตรฐานเพ่ือปิดพ้ืนที่การรับรอง 
เอกสารแนบ 9 หนังสือเรียนอธิบดีกรมประมงกรณีพบสารชีวพิษ (Biotoxins) หรือเชื้อ E.coli เกิน

ระดับการยอมรับในหอยสองฝาและแจ้งปิดพ้ืนที่รับรอง 
เอกสารแนบ 10 แบบฟอร์มแจ้งปิดพ้ืนที่แหล่งประมงหอยสองฝาในพ้ืนที่รับรอง 
เอกสารแนบ 11 แบบฟอร์มแจ้งผลการวิเคราะห์สารชีวพิษ หรือ ปริมาณ E.coli อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ือเปิดพ้ืนที่รับรอง 
เอกสารแนบ 12 หนังสือเรียนอธิบดีกรมประมงกรณีพบสารชีวพิษ หรือเชื้อ E.coli อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ

และแจ้งเปิดพ้ืนที่รับรองแหล่งประมงหอยสองฝา 
เอกสารแนบ 13 แบบฟอร์มแจ้งเปิดแหล่งรับรอง 
เอกสารแนบ 14 หนังสือแจ้งผู้ประกอบการกรณีพบ E.coli หรือ Biotoxins เกินมาตรฐาน ในหอยสองฝา

ที่จับจากพ้ืนที่รับรอง 
เอกสารแนบ 15 หนังสือแจ้งผู้ประกอบการกรณีพบ E.coli หรือ Biotoxins อยู่ในระดับการยอมรับและ

เปิดพื้นท่ีรับรอง 
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1/2 

เอกสารแนบ 1 
 

ใบน าส่งตัวอย่างน้ าทะเลตรวจแพลงก์ตอนพืช 
     
หน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง   
ผู้ท าการเก็บตัวอย่าง   
วันที่เก็บตัวอย่าง   
วันที่น าส่งตัวอย่าง   

วิธีการเก็บ    กรองน้ าทะเล ด้วยถุงกรองแพลงก์ตอน ได้แก่ สถานี  
                     ไม่กรอง ได้แก่ สถานี  
รักษาตัวอย่าง ด้วยน้ ายาฟอร์มาลีน ความเข้นข้นสุดท้าย 2 %   
      

สถานี เวลา แหล่งเก็บ (พิกัด) ปริมาตรน้ า หมายเหตุ 
          
          
          
          

     
     
สภาพแวดล้อมทั่วไป    
          

     
กรณีขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกลับ   
ชื่อ   
มือถือ                            E-mail 

สะดวกรับผลทาง    
E-mail อ่ืนๆ  

     
ผู้ส่งตัวอย่าง   ผู้รับตัวอย่าง   

  (                                             )  (                                           )               

         ............./......................../..................  

      
............./......................../.................. 

ก าหนดเร่ิมใช ้1 ตุลาคม 2557 
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนปฏิบัติภาษาไทย เริ่ม 2 มนีาคม 2561 

 

 

เอกสารแนบ 1 

         
พ้ืนที่เก็บตัวอย่าง...............................    สภาพภูมิอากาศ :   (  ) ฟ้าครึ้ม (  ) ไม่มีแดด (  ) แดดจัด 
จังหวัด.................................................                                   (  ) เมฆมาก (  ) เมฆบางส่วน (  ) ไม่มีเมฆ    
ชื่อสถานที่...........................................                                  (  ) ฝนตกหนัก (  ) ฝนตกปานกลาง (  ) ฝนตกน้อย 
วันที่เก็บตัวอย่าง.................................    สภาพทะเล :          (  ) ทะเลเรียบ (  ) คลื่นน้อย (  ) คลื่นจัด  
ผู้เก็บตัวอย่าง.......................................                                    
ผู้บันทึก......................................                                 

(  ) น้ าขึ้น (  ) น้ าลง 

 
         

Station Lat-Long Time  Deep (m) Transparency (m) Temperature(c°)  Salinity (psu) pH DO (mg/l) 
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วนัทีอ่นุมตัใิช้เอกสาร : 2 มีนาคม 2561 

หนา้ท่ี 45/73 
 
กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

เอกสารแนบ 2 
 

แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจพบแพลงก์ตอนพืชสูงเกินมาตรฐาน 
เพื่อเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนปกติเป็นแผนเข้มงวด 

----------------------------- 
เลขที่เอกสาร ...................... 
 
เรียน 1. ชื่อหน่วยงานเก็บตัวอย่าง ........................... 
 2. ผอ.กตส.  หน่วยงานตรวจสารชีวพิษในหอยสองฝา 
  ด้วยได้ตรวจพบแพลงก์ตอนพืชสูงเกินมาตรฐานที่ก าหนดจากแหล่งรับรอง 

ล าดับ จังหวัด สถานี ผล
phytoplankton 

วันที่เก็บ
ตัวอย่าง 

วันที่ตรวจ
พบ 

หมายเหตุ 
 

       
       
       
       
       

 
  จึงเรียนมาเพ่ือเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนปกติ เป็นแผนเข้มงวด (คือเก็บน้ าและตัวอย่าง
หอยทุกวัน) ทุกสถานีของจังหวัด ............................ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าผลการตรวจแพลงก์ตอนพืชในการ
เก็บครั้งหน้าอยู่ในเกณฑ์ก าหนด จะแจ้งให้ทราบ ต่อไป 
  ทั้งนี้ใหส้่งตัวอย่างน้ าทะเล ไปยัง หน่วยงาน..................................................................... 
และตัวอย่างหอยสองฝา ไปยัง หน่วยงาน.................................................................. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
ชื่อ-ต าแหน่ง-หน่วยงานผู้แจ้ง ……………………….. 
วันที่แจ้งข้อมูล ............................. 
 
Cc:  ประมงจังหวัด.................. 
 ผอ. ศูนย์ตรวจสอบฯ สุราษฎร์ธานี / ห.กพต. 
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

เอกสารแนบ 3 
 

แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนเข้มงวดเป็นแผนปกติ 
เนื่องจากผลการตรวจแพลงก์ตอนพืชอยู่ในเกณฑ์ก าหนด 

----------------------------- 
เลขที่เอกสาร ...................... 
 
เรียน 1. ชื่อหน่วยงานเก็บตัวอย่าง ........................... 
 2. ผอ.กตส.  หน่วยงานตรวจสารชีวพิษในหอยสองฝา 
อ้างถึง แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจพบแพลงก์ตอนพืชสูงเกินมาตรฐาน เพ่ือเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่าง    
           จากแผนปกติเป็นแผนเข้มงวด เลขที่เอกสาร ...................... 
 
  อ้างถึงเลขที่เอกสาร ......................ซึ่งหน่วยงาน.....................ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าทะเลและ
หอยสองฝา ตามแผนเข้มงวดเนื่องจากได้ตรวจพบแพลงก์ตอนพืชสูงเกินมาตรฐานที่ก าหนดจากแหล่งรับรองจังหวัด 
..........................นั้น 
  บัดนี้ ผลการตรวจแพลงก์ตอนพืชอยู่ในเกณฑ์ก าหนดแล้ว จึงแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานเก็บ
ตัวอย่าง เปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนเข้มงวด เป็นแผนปกติ บัดนี้เป็นต้นไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
 
 
 
ชื่อ-ต าแหน่ง-หน่วยงานผู้แจ้ง ……………………….. 
วันที่แจ้งข้อมูล ............................. 
 
Cc:  ประมงจังหวัด.................. 
 ผอ.  ศูนย์ตรวจสอบฯ สุราษฎร์ธานี/ ห.กพต. 
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

เอกสารแนบ 4  
 

ใบน าส่งตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์โลหะหนัก 
ใบน าส่งเลขท่ี ............................................................................................................................................. ....... 
หน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง..................................................................................................... ................................. 
ผู้ท าการเก็บตัวอย่าง......................................................................................................... ............................... 
วันที่น าส่งตัวอย่าง.............................................................................................................................................  
 

ล าดับที่ สถานี เวลา แหล่งเก็บ (พิกัด) วันที่เก็บตัวอย่าง หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
   ผู้ส่งตัวอย่าง................................................................. 
          
(...........................................................................) 
                       
............./......................../.................. 

ผู้รับตัวอย่าง.................................................................... 
            
(..........................................................................) 
                       
............./......................../.................. 

 

ก าหนดเริม่ใช้ 1 ตุลาคม 2557 
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

       เอกสารแนบ 4  

       ก าหนดเริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2557 

         
พ้ืนที่เก็บตัวอย่าง...............................    สภาพภูมิอากาศ :   (  ) ฟ้าครึ้ม (  ) ไม่มีแดด (  ) แดดจัด 
จังหวัด.................................................                                   (  ) เมฆมาก (  ) เมฆบางส่วน (  ) ไม่มีเมฆ    

ชื่อสถานที่...........................................                                  (  ) ฝนตกหนัก (  ) ฝนตกปานกลาง (  ) ฝนตกน้อย 
วันที่เก็บตัวอย่าง.................................    สภาพทะเล :          (  ) ทะเลเรียบ (  ) คลื่นน้อย (  ) คลื่นจัด  
ผู้เก็บตัวอย่าง.......................................ผู้บันทึก......................................                                 (  ) น้ าขึ้น (  ) น้ าลง  
         

Station Lat-Long Time  Deep (m) 
Transparency 

(m) Temperature(c°)  Salinity (psu) pH DO (mg/l) 
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

เอกสารแนบ 5 
ใบน าส่งตัวอย่างหอยสองฝา 

หน่วยงานที่ส่งตัวอย่าง                      
ผู้ท าการเก็บตัวอย่าง                       วันที่เก็บตัวอย่าง                     
วันที่น าส่งตัวอย่าง                    เวลา     
สภาวะในขณะเก็บตัวอย่าง 

สภาพภูมิอากาศ  :   (  ) ฟ้าครึ้ม   (  ) ไม่มีแดด   (  ) แดดจัด 
   (  ) เมฆมาก          (  ) เมฆบางส่วน         (  ) ไม่มีเมฆ    
   (  ) ฝนตกหนัก     (  ) ฝนตกปานกลาง   (  ) ฝนตกน้อย 
สภาพทะเล :           (  ) ทะเลเรียบ       (  ) คลื่นน้อย             (  ) คลื่นจัด 
   (  ) น้ าขึ้น             (  ) น้ าลง   
มีฝนตกก่อนหน้าเก็บตัวอย่างภายในเวลา 48 ชม.   (  )  ใช่  (  ) ไม่ใช่  
สภาพแวดล้อมทั่วไปในขณะเก็บตัวอย่าง อ่ืนๆ       
.             
             

 
ล าดับที่ ชนิดหอย จ านวน (กก.) แหล่งจับ (จังหวัด) เวลา สถานี  

      
      
      
      
      

 
ลงชื่อ        ผู้ส่งตัวอย่าง      ลงชื่อ      ผู้รับตัวอย่าง 
     (       )      (                                                ) 
                                         วันที่รับตัวอย่าง                      เวลา        
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ กตส. 

รายการตรวจวิเคราะห์ 
Biotoxins โลหะหนัก จุลินทรีย์ 

   

ลงช่ือ      ผูจ้ดัการตวัอยา่ง 
        (                                                    ) 
 

ก าหนดเริม่ใช้ 1 ตุลาคม 2557 
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

  เอกสารแนบ 6 
แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจพบสารชีวพิษ (Biotoxins)  

 แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน   
 

 
เลขที่เอกสาร ...................... 
 
เรียน 1. หน่วยงานเก็บตัวอย่าง......................................................... 
 2. ผอ.กตส. 
 
 ด้วยห้องปฏิบัติการ กตส. หน่วย...........................................................ได้ตรวจพบสารชีวพิษในหอย
สองฝาจากแหล่งรับรองจังหวัด....................................... แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน จึงยังไม่ปิดพื้นที่
รับรอง 
 

ล าดับ จังหวัด สถานี ผลการตรวจสารชีวพิษ 
(Biotoxins) 

วันที่เก็บ
ตัวอย่าง 

วันที่ตรวจ
พบ 

      
      
      

  
  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภคตามแผนการเฝ้าระวังของกรมประมง จึงเปลี่ยน
แผนการเก็บตัวอย่างจากแผนปกติเป็นแผนเข้มงวด คือเก็บตัวอย่างน้ าและหอยสองฝา ทุกวัน ทุกสถานี ใน
พ้ืนที่รับรองจังหวัด ..........................................................เป็นเวลา 5 วัน  นับจากวันนี้ แต่หากพบว่า 
biotoxins ยังไม่มีแนวโน้มลดลงให้เก็บตัวอย่างต่อจนกว่ามีแนวโน้มลดลง โดยเก็บตัวอย่างน้ าทะเลไปยัง 
หน่วยงาน.....................................................................และส่งตัวอย่างหอยสองฝามายังกตส. ห้องปฏิบัติการ
...........................................................  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ โดยจะแจ้งยกเลิกการเก็บตัวอย่างแบบเข้มงวดต่อไป  
ชื่อ-ต าแหน่ง-หน่วยงานผู้แจ้ง ……………………….. 
วันที่แจ้งข้อมูล ............................. 
Cc:  ประมงจังหวัด.................. 
 ห. กพต. (กรณีห้องปฏิบัติการศูนย์ฯ สุราษฎร์ฯ ตรวจพบ) 
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

เอกสารแนบ 7 
แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนเข้มงวด เป็นแผนปกติ 

เนื่องจากไม่พบสารชีวพิษ (Biotoxins) (หรือมีแนวโน้มลดลง)  
----------------------------- 

เลขที่เอกสาร ...................... 
 
เรียน 1. ชื่อหน่วยงานเก็บตัวอย่าง ........................... 
 2. ผอ.กตส. 
อ้างถึง  แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจพบสารชีวพิษ (Biotoxins) แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน                       
ตามเลขที่เอกสาร ...................... 
 
  ตามเอกสารที่อ้างถึงเลขที่เอกสาร ......................ตามท่ีได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างตามแผน
เข้มงวดเนื่องจากได้ตรวจพบสารชีวพิษ (Biotoxins) แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน    ในหอยสองฝาจาก                          
แหล่งรับรองจังหวัด ..........................นั้น 
  บัดนี้ ผลการตรวจ ไม่พบสารชีวพิษ แล้ว (หรือมีแนวโน้มลดลง) จึงแจ้งให้ทราบว่า
หน่วยงานเก็บตัวอย่าง เปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากแผนเข้มงวด เป็นแผนปกติ บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
 
 
 
ชื่อ-ต าแหน่ง-หน่วยงานผู้แจ้ง ……………………….. 
วันที่แจ้งข้อมูล ............................. 
 
Cc:  ประมงจังหวัด.................. 
 ห. กพต. (กรณีห้องปฏิบัติการศูนย์ฯ สุราษฎร์ฯ ตรวจพบ) 
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

เอกสารแนบ 8 
แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์  

เกินเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อปิดพื้นที่รับรอง 
 

เลขที่เอกสาร ...................... 
 
เรียน ผอ.กตส. 
 
 ด้วย ได้ตรวจพบ .....(สารชีวพิษ หรือ E. coli > 46,000 MPN/100 g)… ในหอยสองฝาจากแหล่ง
รับรองเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในจังหวัด.................................... 
 
ล าดับ จังหวัด สถานี ผลการตรวจ    

สารชีวพิษ 
(Biotoxins) 

ผลการตรวจ
พบเชื้อ     
E. coli  

วันที่เก็บ
ตัวอย่าง 

วันที่
ตรวจพบ 

       
       
       
       
       

  ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานเก็บตัวอย่าง....................เปลี่ยนแผนการเก็บตัวอย่างจากปกติเป็นเข้มงวด
และส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการ........................... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

ลงนาม ................................................... 
(……………………………………) 

                                                               ห.กพต. หรือ ห.กพจ. หรือ ผอ. ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี 
                                           (ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์) 
        กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง                        
       วันที่ ......................................................... 

cc.     ชื่อหน่วยงานเก็บตัวอย่าง ..................................เพ่ือเปลี่ยนแผนเก็บตัวอย่างจากปกติ เป็นเข้มงวด 
cc.     กมป. เพื่อปรับระดับสุขอนามัยแหล่งหอยสองฝาที่รับรอง 



                                        ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา  P-BM-01     
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

 เอกสารแนบ 9 
หนังสือเรียนอธิบดีกรมประมง 

กรณีพบสารชีวพิษ (Biotoxins) หรือ เชื้อ E. coli เกินระดับการยอมรับในหอยสองฝา 
และแจ้งปิดพื้นที่รับรอง 

เลขที่เอกสาร ................... 
เรื่อง  ขอแจ้งปิดพื้นรับรองหอยสองฝา 
เรียน  อธิบดีกรมประมง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มแจ้งปิดแหล่งรับรอง 
   
  ด้วยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ได้ตรวจพบการปนเปื้อน …..(สารชีวพิษ หรือ 
เชื้อ E. coli )…. ในหอย เกินมาตรฐานจากพ้ืนที่แหล่งจับจังหวัด ..........................เมื่อวันที่ .........................
โดยตรวจพบ ....(สารชีวพิษ หรือ เชื้อ E. coli ) ….. สูงเกินมาตรฐาน คือ พบ........................... (….เกณฑ์
มาตรฐาน…….......) ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค  
    

  ในการนี้ ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการ.......... พ.ศ. ........ เห็นควรประกาศปิดพ้ืนที่
รับรองหอยสองฝาของจังหวัด ............ โดยห้ามเก็บเก่ียวหอย ......  จากพ้ืนที่ดังกล่าว ตั้งแต่ ........วันที่........ 
เป็นต้นไป  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการปิดแหล่งประมงหอยสองฝาที่รับรอง โดยลงนาม
ในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 10) 
 
 
 
 

ลงนาม ................................................... 
(………………………………………………) 

      ผอ.กตส.  
วันที่ ......................................................... 

 
cc.  กองกฎหมายเพ่ือด าเนินการทางกฎหมาย 
      ประมงจังหวัดเพ่ือออกประกาศในพื้นที่  



                                        ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา  P-BM-01     
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

เอกสารแนบ 10  
แบบฟอร์มแจ้งปิดพื้นที่แหล่งประมงหอยสองฝาในพื้นที่รับรอง 

 
เลขที่เอกสาร ...................... 
 

เรียน  1.ผอ. กบม.  2. ประมงจังหวัด …(ใส่ชื่อจังหวัด)..... /  
 

 ด้วย ห้องปฏิบัติการของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ตรวจพบ …. (สารชีวพิษ หรือ         
เชื้ อ  E. coli )…... ในหอยสองฝาที่ เ ก็บมาจากแหล่ งประมงหอยสองฝาใน พ้ืนที่ รั บรองจั งหวัด                    
.......(ชื่อจังหวัด)...................... ในระดับเกินมาตรฐาน คือ พบ................................. (…เกณฑ์มาตรฐาน……..) 
 จึงขอแจ้งขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ส านักงานประมงจังหวัด………… ประสาน กบม.  จัดท าสัญลักษณ์แสดงเขตพ้ืนที่ที่ปิดพ้ืนที่
รับรองเพ่ือห้ามจับหอยสองฝา และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ ณ บริเวณดังกล่าว เพ่ือไม่ให้มีการท าการ
ประมงหอยสองฝา  
 2. ส านักงานประมงจังหวัด จัดท าป้ายประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งชาวประมง และประชาชนทราบ
โดยทั่วกันเรื่องปิดพ้ืนที่ท าการประมง 
  

ลงนาม ................................................... 
(………………………………………………) 

   อธิบดีกรมประมง 
วันที่ ......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cc:  ฝ่ายตรวจโรงงาน เพื่อแจ้งผู้ประกอบการ 
      ฝ่ายออกใบรับรอง 
      ผอ. ศูนย์ฯ สฎ. / ห. กพต. 
       ผอ. กมป.  



                                        ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา  P-BM-01     
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

 เอกสารแนบ 11 
 

แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์สารชีวพิษ หรือ ปริมาณ เชื้อ E. coli อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เพื่อเปิดพื้นที่รับรอง 

 

 
เลขที่เอกสาร ...................... 
 
เรียน  ผอ.กตส. 
อ้างถึง แบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจพบสารชีวพิษเกินเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือปิดพ้ืนที่รับรอง (เอกสารแนบ 8) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มแจ้งเปิดแหล่งรับรอง 
 
 อ้างถึง ..เอกสารแบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจ  ...(สารชีวพิษ หรือ ปริมาณเชื้อ E. coli )… ในหอย
สองฝาเกินเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือปิดพ้ืนที่รับรอง เลขที่.....................ตามที่กรมประมงได้ปิดแหล่งรับรอง
จังหวัด.. … (ชื่อจังหวัด).........เนื่องจากพบสาร ….(สารชีวพิษ หรือ เชื้อ E. coli) … สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
นั้น  
 ในการนี้ ด้วยห้องปฏิบัติการ..............................................................พบว่าบัดนี ้.... (สารชวีพิษ 
หรือ เชื้อ E. coli )…… จากการวิเคราะห์หอยสองฝาทีเ่ก็บมาจากแหล่งรับรองจังหวัดดังกล่าว อยู่ในระดับ
การยอมรับแล้ว 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเรียนท่านอธิบดีและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือเปิดแหล่งรับรอง 
โดยลงนามในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 12)  
  

ลงนาม ................................................... 
(…………..…………………………………) 

                                                               ห.กพต. หรือ ห.กพจ. หรือ ผอ. ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี 
                                                           (ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์) 

        กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
วันที่ ......................................................... 

cc. ชื่อหน่วยงานเก็บตัวอย่าง ..................................เพ่ือเปลี่ยนแผนเก็บตัวอย่างจากเข้มงวดเป็นปกติ 
cc. ผอ. กมป.  



                                        ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา  P-BM-01     

วนัทีอ่นุมตัใิช้เอกสาร : 2 มีนาคม 2561 

หนา้ท่ี 56/73 
 
กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

เอกสารแนบ 12 
หนังสือเรียนอธิบดีกรมประมง 

กรณีพบสารชีวพิษ หรือ เชื้อ E. coli อยู่ในยอมรับ 
และแจ้งเปิดพื้นที่รับรองแหล่งประมงหอยสองฝา 

เลขที่เอกสาร ............................... 
เรื่อง  ขอแจ้งเปิดพื้นรับรองหอยสองฝา 
เรียน  อธิบดีกรมประมง 
อ้างถึง หนังสือแจ้งปิดพ้ืนที่แหล่งประมงหอยสองฝาในพ้ืนที่รับรอง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มแจ้งเปิดแหล่งรับรอง 
   

  อ้างถึง .... (เลขที่หนังสือ)..... แจ้งปิดพ้ืนที่รับรองแหล่งประมงหอยสองฝาที่รับรอง 
เนื่องจากได้ตรวจพบการปนเปื้อน .... (สารชีวพิษ หรือ เชื้อ E. coli) ….. เกินระดับมาตรฐานในหอยจาก
พ้ืนที่แหล่งจับจังหวัด ..........................เมื่อวันที่ ......................... ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อการบริโภค  
    

  ในการนี้ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ได้ตรวจพบว่าการปนเปื้อน ....(สารชีวพิษ 
หรือ E. coli) ....... อยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานจากพ้ืนที่แหล่งจับจังหวัด ......................... .เมื่อวันที่ 
.........................โดยตรวจพบในระดับ ............................... อยู่ในระดับการยอมรับ (......เกณฑ์มาตรฐาน....) 
จึงเห็นควรประกาศเปิดพื้นที่รับรองหอยสองฝาของจังหวัด ................... โดยอนุญาตให้เก็บเก่ียวหอย........... 
จากพ้ืนที่ดังกล่าว ตั้งแต่ ........วันที่........ เป็นต้นไป  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการเปิดแหล่งประมงหอยสองฝาที่รับรอง โดยลงนาม
ในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 13) 
 
 
 

ลงนาม ................................................... 
(………………………………………………) 

   ผอ.กตส.  
วันที่ ......................................................... 

cc.  กองกฎหมายเพื่อด าเนินการทางกฎหมาย 
cc. ประมงจังวัดเพ่ือออกประกาศเปิดพ้ืนที่  
  



                                        ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา  P-BM-01     
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

   เอกสารแนบ 13 
 

แบบฟอร์มแจ้งการเปิดแหล่งรับรอง 
 

 
เลขที่เอกสาร ...................... 
 
เรียน  1.ผอ. กบม.  2.ประมงจังหวัด …(ใส่ชื่อจังหวัด)..... /  
 
 ตามเอกสารเลขที่ ......................................... แจ้งเรื่อง เปิดแหล่งรับรองจังหวัด.. (ชื่อจังหวัด)..นั้น 
ด้วยพบว่า ....(สารชีวพิษ หรือ เชื้อ E. coli ) ..... ในหอยสองฝาที่เก็บมาจากแหล่งรับรองไม่เกินระดับ
มาตรฐานแล้ว จึงขอแจ้งเปิดแหล่งรับรอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 ขอแจ้งขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  
  1. ส านักงานประมงจังหวัด ประชาสัมพันธ์แจ้งชาวประมง และประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 2. ส านักงานประมงจังหวัด ประสานกบม. เพ่ือทราบ 
 
 
  

 
 

ลงนาม ................................................... 
(……………………………………) 

                                อธิบดีกรมประมง 
วันที่ ......................................................... 

 
 
Cc:  ฝ่ายตรวจโรงงาน เพื่อแจ้งผู้ประกอบการ 

ฝ่ายออกใบรับรอง 
 ผอ. ศูนย์ฯ สฎ. / ห. กพต. 
          ผอ. กองกฎหมาย  



                                        ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา  P-BM-01     
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

 เอกสารแนบ 14 
 

หนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 
กรณีพบ E. coli หรือ Biotoxins เกินมาตรฐาน ในหอยสองฝาที่จับจากพื้นที่รับรอง 

 
เรื่อง  ขอแจ้งผลการตรวจพบเชื้อ ….(Biotoxins หรือ E. coli)…. ในหอย......(ทีเ่ก็บจากพ้ืนที่แหล่งจับ).... 
เรียน  ผู้ประกอบการ………………. 
   
  ด้วยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ได้ตรวจพบการปนเปื้อน ….(Biotoxins หรือ     
เชื้อ E. coli)…ในหอย... . . . .  เกินมาตรฐานจากพ้ืนที่แหล่งจับจังหวัด . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. เมื่อวันที่  
.........................โดยตรวจพบในระดับ ..................................   
  ดังนั้นกองฯ จึงขอแจ้งให้ทราบ หอย ........................ที่เก็บมาในช่วงวันที่เก็บดังกล่าวคือ
.................................. เป็นต้นไป ไม่สามารถน ามาผลิตและส่งออก ทั้งนี้กองฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อผล
การตรวจ ….(Biotoxins หรือ เชื้อ E. coli)… อยู่ในมาตรฐานและสามารถน ามาผลิตและส่งออกได้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
  
 
 

ลงนาม ................................................... 
(………………………………………………) 

   ผอ.กตส.  
วันที่ ......................................................... 

 
 
Cc:  ฝ่ายตรวจโรงงาน เพื่อแจ้งผู้ประกอบการ 

ฝ่ายออกใบรับรอง 
 ผอ. ศูนย์ฯ สฎ. / ห. กพต. 
 
 



                                        ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา  P-BM-01     
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

  เอกสารแนบ 15 
หนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 

กรณีพบ Biotoxins หรือ เชื้อ E. coli อยู่ในระดับการยอมรับในหอยสองฝา และเปิดพื้นที่รับรอง 
 

เรื่อง  ขอแจ้งผลการตรวจพบ ….(Biotoxins หรือ เชื้อ E. coli)… ในหอย......ที่เก็บจากพ้ืนที่แหล่งจับ 
เรียน  ผู้ประกอบการ………………. 
   
  ด้วยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ได้ตรวจพบการปนเปื้อน  ….(Biotoxins หรือ        
เชื้อ E. coli)… ในหอย....... อยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานจากพ้ืนที่แหล่งจับจังหวัด ..........................เมื่อวันที่  
.........................โดยตรวจพบในระดับ ............................... อยู่ในระดับการยอมรับ (......เกณฑ์มาตรฐาน....) 
   
  ดังนั้นกองฯ จึงขอแจ้งให้ทราบ หอย ........................ที่เก็บมาในช่วงวันที่เก็บดังกล่าวคือ
.................................. เป็นต้นไป สามารถน ามาผลิตและส่งออก  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
 
 

ลงนาม ................................................... 
(………………………………………………) 

   ผอ.กตส.  
วันที่ ......................................................... 

 
 
 
 
 
Cc:  ฝ่ายตรวจโรงงาน เพื่อแจ้งผู้ประกอบการ 

ฝ่ายออกใบรับรอง 
 ผอ. ศูนย์ฯ สฎ. / ห. กพต. 



                                        ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา  P-BM-01     

วนัทีอ่นุมตัใิช้เอกสาร : 2 มีนาคม 2561 

หนา้ท่ี 60/73 
 
กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แผนที่แสดงพื้นที่รับรองหอยสองฝาและจุดเก็บตัวอย่าง 
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

1. แผนที่แสดงพื้นที่รับรองหอยสองฝาและจุดเก็บตัวอย่าง จังหวัดตราด 

 

แผนที่แสดงพ้ืนที่รับรองหอยสองฝาและจุดเก็บตัวอย่าง จังหวัดตราด 
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

แผนที่แสดงพื้นที่รับรองหอยสองฝาและจุดเก็บตัวอย่าง จังหวัดชุมพร 

 

แผนที่แสดงพ้ืนที่รับรองหอยสองฝาและจุดเก็บตัวอย่าง จังหวัดชมุพร 
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

แผนที่แสดงพื้นที่รับรองหอยสองฝาและจุดเก็บตัวอย่าง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 

แผนที่แสดงพ้ืนที่รับรองหอยสองฝาและจุดเก็บตัวอย่าง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 



                                        ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา  P-BM-01     

วนัทีอ่นุมตัใิช้เอกสาร : 2 มีนาคม 2561 

หนา้ท่ี 64/73 
 
กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ขั้นตอนการปิดและเปดิแหล่งรับรองหอยสองฝา 
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

 

กระบวนการปิดแหล่งรับรองหอยสองฝา กรณีเจอสารชีวพิษเกินมาตรฐาน 
หน่วยงานเก็บตัวอย่าง 
(กพท. กพช. กพอ.) 

หน่วยงานตรวจวเิคราะห์ 
(กตส.) 

ผอ. กตส. อธิบดีกรมประมง กองกฎหมาย ผอ.กบม. และประมงจังหวดั ผู้ประกอบการ  
(ชาวประมง ล้ง โรงงานแปรรปู) 

       

เก็บตัวอยา่งหอย
สองฝาและน้้าตาม

แผนปกต ิ

พบสารชีวพษิเกิน
มาตรฐาน 

เก็บตวัอยา่งหอย
สองฝาและน ้าตาม

แผนเขม้งวด 

แจ้งผลวิเคราะห์แก ่ผอ. 
กตส. และแจ้งหนว่ยงาน

เก็บตัวอยา่งปรับ
แผนการเก็บตัวอยา่ง

เป็นแผนเข้มงวด 
(เอกสารแนบ 8) 

แจ้งอธิบดีเพื่อขอปิด
พื้นที่รับรองหอยสองฝา 

(เอกสารแนบ 9) 

แจ้งผู้ประกอบการเรื่อง
การปิดพื้นที่รับรองหอย

สองฝา              
(เอกสารแนบ 14) 

อธิบดีลงนามประกาศปิด
แหล่งรับรองหอยสองฝา 

(เอกสารแนบ 10) 

ด าเนินการตาม
ขั้นตอนทาง
กฎหมาย ประกาศ/

ประชาสัมพันธ์ให้
ชาวประมงและ

ประชาชนทราบถึงการ
ปิดพื้น ห้ามจับ ห้าม
จ าหน่าย ห้ามบริโภค

หอยในพื้นที่นั้น 

หยุดการจับ/ซ้ือ/ขายหอย
สองฝาจากพื้นที่ทีป่ิดแหล่ง

รับรอง 
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

 

กระบวนการเปิดแหล่งรับรองหอยสองฝา กรณีสารชีวพิษลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
หน่วยงานเก็บตัวอย่าง 
(กพท. กพช. กพอ.) 

หน่วยงานตรวจวเิคราะห์ 
(กตส.) 

ผอ. กตส. อธิบดีกรมประมง กองกฎหมาย ผอ.กบม. และประมงจังหวดั ผู้ประกอบการ  
(ชาวประมง ล้ง โรงงานแปรรูป) 

   

 

   

เก็บตัวอยา่งหอยสอง
ฝาและน้้าตามแผน

เข้มงวด 

พบปริมาณสารชีวพษิ
ลดลงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 3 คร้ัง 
ติดต่อกันทุกสถาน ี
(เอกสารแนบ 11) 

เก็บตวัอยา่งหอยสอง
ฝาและน ้าตามแผน

ปกติ 

แจ้งอธิบดีเพื่อขอเปิด
พื้นที่รับรองหอยสองฝา 

(เอกสารแนบ 12) 

แจ้งผู้ประกอบการเรื่อง
การเปิดพื้นที่รับรอง

หอยสองฝา 
 (เอกสารแนบ 15) 

อธิบดีลงนามประกาศ
เปิดแหล่งรับรองหอย

สองฝา  
(เอกสารแนบ 13) 

ด าเนินการตาม
ขั้นตอนทาง
กฎหมาย 

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ให้ชาวประมงและ

ประชาชนทราบถึงการ
เปิดแหล่งรับรองหอย

สองฝา 

จับ/ซ้ือ/ขายหอยสองฝาจาก
พื้นที่ที่ประกาศเปิดแหล่ง

รับรอง 

เก็บตัวอยา่งหอยสอง
ฝาและน้้าตามแผน

เข้มงวด 

ไม่พบสารชีวพิษในหอย
สองฝาทุกสถาน ี
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

กระบวนการปดิแหลง่รับรองหอยสองฝา กรณีเจอเชื้อ E.coli เกินมาตรฐาน 

หน่วยงานเกบ็ตัวอยา่ง 
(กพท. กพช. กพอ.) 

หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ (กตส.) ผอ. กตส. หน่วยงานประเมิน 
ระดับสุขอนามัย (กมป.) 

อธิบดีกรมประมง กองกฎหมาย ผอ.กบม. และประมง
จังหวัด 

ผู้ประกอบการ (ชาวประมง 
ล้ง โรงงานแปรรูป) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บตัวอยา่งตาม
แผนปกต ิ

พบปริมาณ E.coli ในเนื้อ
หอย > 46,000 

MPN/100g 

ทบทวนผลการตรวจ
วิเคราะห์วา่มีความ

ผิดพลาดในการตรวจ
วิเคราะห์/การเกบ็

ตัวอยา่ง/การขนส่งหรือไม่ 

ยืนยันผลพบปริมาณ 
E.coli ในเนื้อหอย > 
46,000 MPN/100g 

เก็บตวัอยา่งตาม
แผนเขม้งวด 

แจ้งผลวิเคราะห์แก่    
ผอ. กตส. และแจ้ง

หน่วยงานเก็บตัวอย่าง
ปรับแผนการเก็บ

ตัวอย่างเป็นแผนเข้มงวด 
(เอกสารแนบ 8) 

แจ้งอธิบดีเพื่อขอปิด
พื้นที่รับรองหอยสองฝา 

(เอกสารแนบ 9) 

แจ้งผู้ประกอบการเรื่อง
การปิดพื้นที่รับรองหอย

สองฝา (เอกสารแนบ 14) 

ประเมินระดับ
สุขอนามัยหอย   

สองฝา 
(Reclassification) 

อธิบดีลงนามประกาศ
ปิดแหล่งรับรองหอย

สองฝา  
(เอกสารแนบ 10) 

ด าเนินการตาม
ขั้นตอนทาง
กฎหมาย 

ประกาศ/
ประชาสัมพันธ์
ให้ชาวประมง
และประชาชน
ทราบถึงการปิด
พื้นที่ ห้ามจับ 
ห้ามจ าหน่าย 

ห้ามบริโภคหอย
ในพื้นที่นั้น 

หยุดการจับ/ซ้ือ/
ขายหอยสองฝา
จากพื้นที่ทีป่ิด
แหล่งรับรอง 
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการเปิดแหล่งรับรองหอยสองฝาเมื่อเชื้อ E.coli อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

หน่วยงานเกบ็ตัวอยา่ง 
(กพท. กพช. กพอ.) 

หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ (กตส.) ผอ. กตส. หน่วยงานประเมิน 
ระดับสุขอนามัย (กมป.) 

อธิบดีกรมประมง กองกฎหมาย ผอ.กบม. และประมง
จังหวัด 

ผู้ประกอบการ 
(ชาวประมง ล้ง โรงงาน

แปรรูป) 

        

เก็บตัวอยา่งตาม
แผนเข้มงวด 

พบปริมาณ E.coli ใน
เนื้อหอย < 46,000 

MPN/100g ทุกสถานี
ติดต่อกัน 2 คร้ัง 
(เอกสารแนบ 11) 

เก็บตวัอยา่งตาม
แผนปกติ 

แจ้งอธิบดีเพื่อขอเปิด
พื้นที่รับรองหอยสองฝา 

(เอกสารแนบ 12) 

แจ้งผู้ประกอบการ
เร่ืองการเปิดพื้นที่
รับรองหอยสองฝา 
(เอกสารแนบ 15) 

อธิบดีลงนามประกาศ
เปิดแหล่งรับรองหอย

สองฝา  
(เอกสารแนบ 13) 

ด าเนินการตาม
ขั้นตอนทาง
กฎหมาย 

ประกาศ/
ประชาสัมพันธ์
ให้ชาวประมง
และประชาชน

ทราบถึงการเปิด
แหล่งรับรอง
หอยสองฝา 

จับ/ซ้ือ/ขายหอย
สองฝาจากพื้นที่
ที่ประกาศเปิด
แหล่งรับรอง 
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
 

แผนการเกบ็ตัวอย่างประจ าป ี
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

แผนการเก็บตัวอย่างส าหรับ (หอยลาย/หอยแมลงภู่/หอยนางรม) ในจังหวัด..........ปี............. 

 

 

 

จังหวัด  
โซน  

จุดเก็บตัวอย่าง  
ชนิดตัวอย่าง หอยลาย/หอยแมลงภู่/หอยนางรม น้ าทะเล 
พารามิเตอร ์  Biotoxins E.coli Heavy Methal Dioxins Phytoplankton Heavy Methal 

เดือน สัปดาห ์ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ
มกราคม 

 
1             
2             
3             
4             

กุมภาพันธ ์ 1             
2             
3             
4             

มีนาคม 1             

2             

3             

4             
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กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

 

 

 

 

จังหวัด  
โซน  

จุดเก็บตัวอย่าง  
ชนิดตัวอย่าง หอยลาย/หอยแมลงภู่/หอยนางรม น้ าทะเล 
พารามิเตอร ์  Biotoxins E.coli Heavy Methal Dioxins Phytoplankton Heavy Methal 

เดือน สัปดาห ์ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ
เมษายน 1             

2             
3             
4             

พฤษภาคม 1             
2             
3             
4             

มิถุนายน 1             

2             

3             

4             



                                        ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา  P-BM-01     
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หนา้ท่ี 72/73 
 
กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

 

 

 

 

 

จังหวัด  
โซน  

จุดเก็บตัวอย่าง  
ชนิดตัวอย่าง หอยลาย/หอยแมลงภู่/หอยนางรม น้ าทะเล 
พารามิเตอร ์  Biotoxins E.coli Heavy Methal Dioxins Phytoplankton Heavy Methal 

เดือน สัปดาห ์ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ

กรกฎาคม 1             
2             
3             
4             

สิงหาคม 1             
2             
3             
4             

กันยายน 1             

2             

3             

4             



                                        ขั้นตอนการปฏิบติังานดา้นการตรวจติดตามคุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา  P-BM-01     
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หนา้ท่ี 73/73 
 
กรมประมง 

  

ขั้นตอนภาษาไทย เร่ิม 2 มีนาคม  2561 
 

 

 

 

 

 

จังหวัด  
โซน  

จุดเก็บตัวอย่าง  
ชนิดตัวอย่าง หอยลาย/หอยแมลงภู่/หอยนางรม น้ าทะเล 
พารามิเตอร ์  Biotoxins E.coli Heavy Methal Dioxins Phytoplankton Heavy Methal 

เดือน สัปดาห ์ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ แผน ปฏิบัต ิ

ตุลาคม 1             
2             
3             
4             

พฤศจิกายน 1             
2             
3             
4             

ธันวาคม 1             

2             

3             

4             


