
การตรวจติดตามสารตกคาง Residue Monitoring Plan (RMP)
ในตัวอยางสัตวน้ําจากการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

นางสาวฐิติรัตน  กลิ่นหาวหาญ
กลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลีย้งสัตวน้ําชายฝง



Residue Monitoring Plan (RMP)

- ป 2542 กรมประมงเริ่มดาํเนนิการกจิกรรม RMP

- ปจจุบัน กรมประมง ดําเนินการตรวจวิเคราะหสารตกคาง
ได 9 กลุมยา ประกอบดวย กลุม A1 (Stilbenes) กลุม A3 (Synthetic Steroids)
กลุม A6 (Nitrofurans, Chloramphenicol, Nitroimidazoles)
กลุมB1 (Antibacterial Substances; Tetracycline group,
Fluoroquinolone group, Sulphonamide group, Amoxicillin)
กลุม B2a (Anthelmintics) กลุม B2b (Anticoccidial; Toltrazuril)
กลุม B3a (Organochlorine & PCBs) กลุม B3c (Chemical Elements)
กลุม B3e (Dyes; Malachite green & Leuco-malachite green,
Crystal violet & Leuco-crystal violet)

-    ตรวจวิเคราะหสารตกคางและรายงานผลตอสหภาพยุโรป
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 หลักการดําเนินการของ RMP

- COUNCIL DIRECTIVE 96/23/EC ( 29 เม.ย. 2539)

- การคํานวณแผนการตรวจวิเคราะหสารตกคางในตัวอยางสัตวน้ํา
(พิจารณาจากผลผลติสัตวน้ําทั้งประเทศ 
ที่สัดสวน 1 ตัวอยางตอ 100 ตัน เชน ผลผลิตกุงทะเลทั้งประเทศ
สามารถผลิตได 300,000 ตัน จะตองสุมเก็บตวัอยางกุงทะเล
อยางนอย 3,000 ตัวอยาง)

- ขอกําหนดในการสุมตรวจแตละกลุมยา 

- 1 ฟารม / 1 ชนิดยา 



      คณะกรรมการเพ่ือดําเนินมาตรการควบคุมสารตกคางในสัตวนํ้า
จากการเพาะเลี้ยง (RMP)



การดําเนินงานมาตรการควบคุมสารตกคางในสัตวน้ําจากการเพาะเล้ียง (RMP)
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พิจารณาแผนการตรวจวิเคราะหสารตกคาง 
กพช. = กุงทะเล / ปลาทะเล

กพจ./กปจ. = กุงกามกราม / ปลานํ้าจืด

คณะกรรมการ RMP

สงแผนการสุมเก็บตัวอยางใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบโดยพิจารณาใหครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ของแตละจังหวัด (ไมนอยกวา 10% ของ

ฟารมท่ี Active อยู)

กพช. / กพจ.

กระจายแผนการเก็บตัวอยางและชนิดยาให
ครอบคลุมกับความเสี่ยงในพ้ืนท่ีของตนเอง / 
สุมเก็บตัวอยาง / ตรวจวิเคราะห/ รายงานผล

ศูนยฯ / สถานีฯ

พิจารณาผลการดําเนินการ และรายงานผล
ตอสหภาพยุโรป

คณะกรรมการ RMP



การสุมเก็บตัวอยางสัตวน้ํา การบรรจุตัวอยาง การเก็บรักษาตัวอยางสัตวน้ํา

การลําเลียงตัวอยางตรวจวิเคราะหสารตกคาง
รายงานผล 

และดําเนินการตามขอกําหนด

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ศูนยฯ/สถานีฯ ภายใตกิจกรรม RMP



      จากโรงเพาะฟก และฟารมเล้ียง ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานกรมประมงแลว เทานั้น
สุมเก็บตัวอยางสัตวนํ้า

- ประวัติการใชยาและสารเคมีภายในฟารม และพ้ืนท่ีใกลเคียง
- ประกาศแจงเตือนสารตกคางโดยประเทศผูนําเขาสินคาสัตวน้ํา

พิจารณาจากความเสี่ยง

- ตองเปน จนท.กรมประมง ท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีเก็บตัวอยาง
- ผานการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเรียบรอยแลว
- มีความระมัดระวังในขณะทําการเก็บตัวอยางตองรักษาความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ

        ท้ังกอนและหลังทําการเก็บตัวอยางเพ่ือปองกันการปนเปอน

บุคลากรผูเก็บตัวอยาง

การสุมเก็บตัวอยางสัตวน้ํา 



ลูกกุงทะเล
PL 10 - 15

สุมเก็บจากโรงเพาะฟก
อยางนอย 4 จุด 

น้ําหนักรวมไมนอยกวา
30 กรัม

กุงทะเล
ตั้งแต 60 วันข้ึนไป

สุมเก็บจากบอเลี้ยง
อยางนอยบอละ 4 จุด
น้ําหนักรวมไมนอยกวา 

500 กรัม

ลูกปลาทะเล
2 – 3 นิ้ว

สุมเก็บจากโรงเพาะฟก
อยางนอย 4 จุด

น้ําหนักรวมไมนอยกวา 
30 กรัม

ปลาทะเล
ตั้งแต 120 วันข้ึนไป*

สุมเก็บจากบอเลี้ยง
อยางนอยบอละ 4 จุด
น้ําหนักรวมไมนอยกวา 

500 กรัม

การสุมเก็บตัวอยางสัตวน้ํา 



การบรรจุตัวอยาง



การติดปายตัวอยาง

หมายเลขตัวอยาง (Sampling number)………………………………………….…

ว/ด/ป ที่เก็บตัวอยาง………………………………………………………………….………

หนวยงาน……………………………………………………………………………………..…..

ช่ือฟารม……………………………………………………………………………………….…..

ชนิดสัตวน้ํา.…………………………………………………………………….…………..….

อายุ/ขนาด/น้ําหนัก…………………………………………………………………….…….

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

1. หมายเลขตัวอยาง (Sampling number)
2. วัน เดือน ป ท่ีเก็บตัวอยางสัตวน้ํา
3. หนวยงานท่ีเก็บตัวอยาง
4. ช่ือฟารม
5. ชนิดสัตวน้ํา
6. อายุสัตวน้ํา  ขนาดสัตวน้ํา และน้ําหนักสัตวน้ํา
7. ชนิดยาท่ีตองการตรวจ



- หลังจากแชเย็นตัวอยางในกลองรักษาความเย็น ท่ีตองสะอาด และแข็งแรงแลว 
ตองปดกลองโดยใชเทปกาวท่ีมีสัญลักษณกรมประมง เทานั้น
- ลงนามลายมือช่ือเจาหนาท่ีกรมประมงบนเทปกาวท่ีปดกลองรักษาความเย็นทุกคร้ัง 

เพ่ือปองกันการสับเปลี่ยนตัวอยาง !!!



ตารางใบนําสงตัวอยางสัตวน้ํา RMP

1. ลําดับที่
2. วัน เดือน ป ที่เก็บตัวอยาง
3. ช่ือฟารม / ช่ือเกษตรกร
4. ที่อยูฟารม 
5. เลขทะเบียนฟารม
6. เลขที่ใบรับรองมาตรฐานฟารม

7. ชนิดสัตวน้ํา
8. อายุสัตวน้ํา (วัน)
9. เลขที่บอ /เลขที่กระชัง
10. วัน เดือน ป ที่สงตัวอยาง
11. หองปฏิบัติการ (ที่สงตรวจ)
12. ชนิดสารที่สงตรวจ
13. ช่ือผูเก็บตัวอยาง

1 ฟารม : 1 ชนิดยา



กลุมยา ชนิดสาร หองปฏิบัติการ

A 1 Stibenes กตส.

A 3 Steroides กตส.

A 6
Nitrofurans แมขาย

Chloramphenical แมขาย

Nitromidazoles กตส.

B 1

Tetracyclines แมขาย

Fluoroquinolones แมขาย

Sulphonamides กตส.

Amoxicillin กตส.

B2a Anthelmintics กตส.

B2b Anticoccidial (Toltazuril) กตส.

B3a Organochlorine compounds and PCBs กปจ.

B3c Chemical elements กตส.

B3e
Malachite green + Leuco-malachite green แมขาย

C. violet กตส.



หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารตกคาง (แมขาย)

LAB

- ศูนยฯ คุงกระเบน
- ศพช.เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
- ศพช.เขต 2 (สมุทรสาคร)
- ศพช.เขต 5 (ภูเก็ต)
- ศพช.เขต 6 (สงขลา) *TC

- ศพท.สงขลา *Oxo

TC + OXO

LAB

- ศูนยฯ คุงกระเบน
- ศพช.เขต 2 (สมุทรสาคร)
- ศพช.เขต 3 (สุราษฎรธานี)
- ศพช.เขต 4 (กระบ่ี)
- ศพท.สงขลา
- ศอช.ชลบุรี

NF + MG

LAB

- ศพช.จันทบุรี
- ศพช.เขต 3 (สุราษฎรธานี)
- ศพช.เขต 4 (กระบ่ี)
- สปม.สมุทรสงคราม
- ศพท.สตูล

CAP + FLQ



ระยะเวลาในการดําเนินการ (Turn around time)
กรณี จัดสงตัวอยางไปตรวจวิเคราะหยังหองปฏบิัตกิาร (แมขาย)

ศูนยฯ / สถานีฯ แมขาย ตรวจพบยา กตส. กพช.

จัดสงตัวอยาง
LAB ในพ้ืนท่ี 1 วันทําการ
LAB นอกพ้ืนท่ี 4 วันทําการ

ภายใน 10 วันทําการ
รวมยืนยันผล

โดยใชตัวอยางเดิม

ตรวจวิเคราะห - แมขายจัดสง ตย.เดิม 
ไปยัง กพช. ภายใน 4 วันทําการ
- กพช. จัดสง ตย. ไปยัง
กตส. ภายใน 3 วันทําการ

และรายงานผลให 
กพช.ทราบ

ภายใน 10 วันทําการ

ตรวจวิเคราะห รายงานผลใหแมขาย 
และ ศูนยฯ/สถานีฯ 

ท่ีเก็บตัวอยางไดรับทราบ

พบ/ไมพบยา
รายงานผลให

ศูนยฯ/สถานีฯ ท่ีสงตัวอยาง
ไดรับทราบ

พบยาเกินคามาตรฐาน
ศูนยฯ/สถานีฯ 
ดําเนินการตาม
ขอกําหนด 



ตารางใบนําสงตัวอยางสัตวน้ํา กรณียืนยันผล (RMP)

1. ลําดับที่
2. หนวยงานเก็บตัวอยางสัตวน้ํา
3. วัน เดือน ป ที่เก็บตัวอยาง
4. ช่ือฟารม / ช่ือเกษตรกร
5. ที่อยูฟารม 
6. เลขทะเบียนฟารม
7. เลขที่ใบรับรองมาตรฐานฟารม

8. ชนิดสัตวน้ํา
9. อายุสัตวน้ํา (วัน)
10. เลขที่บอ /เลขที่กระชัง
10. วัน เดือน ป ที่สงตัวอยางตรวจที่แมขาย
11. วัน เดือน ป ที่สงตัวอยางตรวจที่แมขาย
12. ชนิดสารที่สงตรวจ
13. ผลการตรวจจากแมขาย (ครั้งที่ 1,2)
14. ช่ือผูสงตัวอยางจากแมขาย



ระยะเวลาในการดําเนินการ (Turn around time)
กรณี จัดสงตัวอยางไปตรวจวิเคราะหยังหองปฏบิัตกิาร (กตส./กปจ.)

กพช. กตส./กปจ. กพช. ศูนยฯ/สถานีฯ

จัดสงตัวอยางไปยัง กพช. 
ภายใน 4 วันทําการ

รายงานผลใหแมขาย 
และ ศูนยฯ/สถานีฯ 
ที่เก็บตัวอยางได

รับทราบ

พบยาเกินคามาตรฐาน
ศูนยฯ/สถานีฯ 
ดําเนินการตาม

ขอกําหนด 

กพช. สงไปยัง 
กตส./กปจ.

ภายใน 3 วันทําการ
และรายงานผล
ให กพช.ทราบ

ภายใน 10 วันทําการ

ตรวจวิเคราะห

ศูนยฯ/สถานีฯ



หมายเหตุ : ขอใหเจาหนาที่ของศูนย ฯ / สถานี ฯ ดําเนินการตามขอกําหนด กรณีตรวจพบสารตกคางในตัวอยางสัตวน้ําเกินเกณฑคามาตรฐานที่
กรมประมงกําหนดโดยเร็วที่สุด (ไมเกิน 3 วันทําการหลังจากไดรับแจงจาก กพช.) และรายงานผลให กพช. รับทราบดวย



สรุป ระยะเวลาในการดําเนินการ (Turn around time)

     กรณี จัดสงตัวอยางไปตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการ (แมขาย)

LAB ในพ้ืนท่ี : 11 วันทําการ (รวมสงยืนยันผล 28 วันทําการ)

LAB นอกพ้ืนท่ี : 14 วันทําการ (รวมสงยืนยันผล 31 วันทําการ)

     กรณี จัดสงตัวอยางไปตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการ (กตส./กปจ.) = 17 วันทําการ



ทะเบียนตํารับยาท่ี อนุญาตใหใช สําหรับสัตวน้ํา

ที่มา : หนังสือราชการที่ สธ 1010/4/1762 ลว. 20 ก.พ.2555
เร่ือง ขอใหพิจารณาหามใชยาตานจุลชีพบางกลุมในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

ตํารับยาเดี่ยว 244 ตํารับ มีตัวยาสําคัญ 7 ตัวยา ไดแก
1. Amoxicillin 2. Enrofloxacin(ใชในปลาเทานั้น)  3. Oxytetracycline

4. Sarafloxacin 5. Oxolinic acid 6. Toltrazuril
7. Sulfamonomethoxine Sodium

ตํารับยาผสม 28 ตํารับ มีตัวยาสําคัญผสม 5 ชนิด ไดแก
Sulfadiazine + trimethoprim
Sulfadimethoxine sodium + trimethoprim
Sulfadimethoxine sodium + ormethoprim
Sulfamonomethoxine + trimethoprim
Sulfadimidine + trimethoprim



คามาตรฐาน Decision Limit ตาม EUคามาตรฐาน Decision Limit ตาม EU







คามาตรฐานของยาและสารเคมีตกคางในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของกรมประมง

ท่ีมา : ระเบียบกรมประมง วาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงท่ีมา : ระเบียบกรมประมง วาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวนํ้า (จี เอ พี) ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561



Fluoroquinolone

EUEU

กรมประมงกรมประมง



ตารางบันทึกผลการตรวจพบสารตกคาง ท่ีตองเฝาระวัง

1. ลําดับท่ี
2. ช่ือฟารม / ช่ือเกษตรกร
3. เลขทะเบียนฟารม
4. ท่ีอยูฟารม 
5. วันท่ีตรวจพบ

6. ชนิดสัตวน้ํา
7. อายุสัตวน้ํา (วัน)
8. ชนิดยาท่ีตรวจพบ (ระบุคา ppm/ppb)
9. กรณี กตส. ตรวจพบ (ไดรับแจงจาก กตส.) 

เลขท่ี/เลม MD FMD



กุงขาวอายุ 65 วัน
บอที่ 1

กุงขาวอายุ 70 วัน
บอที่ 2

กุงขาวอายุ 60 วัน
บอที่ 3

กุงขาวอายุ 80 วัน
บอที่ 4

เจาหนาที่จะเลือกสุมเก็บตัวอยางกุงบอไหนดี?? เพราะอะไร??



กุงขาวอายุ 60 วัน
บอที่ 1

กุงขาวอายุ 60 วัน
บอที่ 2

กุงขาวอายุ 60 วัน
บอที่ 3

กุงขาวอายุ 60 วัน
บอที่ 4

เจาหนาที่จะเลือกสุมเก็บตัวอยางกุงบอไหนดี?? เพราะอะไร??



ดาวนโหลด คูมือ RMP



ขอบคุณคะ


