แผน/วิธีการปฏิบัติงานการตรวจติดตามสารตกค้าง
National Residues Control Plan (NRCP)
ในตัวอย่างสัตว์นา้ จากการเพาะเลีย้ ง

อัมพุชนี นวลแสง
หัวหน้ากลุม่ วิจยั ระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ จืด

กองวิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ จืด
27 /2/2562

การตรวจติดตามสารตกค้าง NRCP
เป็ นมาตรการที่ประเทศไทยดาเนินการตามข้อกาหนดของ EU
- ครอบคลุม ทัง้ สัตว์บก สัตว์ปีก และสัตว์นา้
-กรมประมง ดาเนินการ NRCP ตัง้ แต่ ปี
2542 และมีการตัง้ คณะกรรมการเพื่อ
ดาเนินการควบคุมสารตกค้างในสัตว์นา้
จากการเพาะเลี้ยง มากากับดูแลการ
ดาเนินงาน
- EU มีการเข้าตรวจประเมินระบบการ
ควบคุมของไทย ปี 2006, 2012, 2019
-ปรับเปลี่ยนชือ่ จาก NRCP เป็ น RMP
(Residues Monitoring Plan)

การจัดทาแผนการตรวจติดตามสารตกค้าง RMP
- อ้างอิงตามข้อกาหนดของ EU (COUNCIL DIRECTIVE
96/23/EC)
-การจัดทาแผน : จัดทาเป็ นรายปี ตามปี ปฏิทิน (มค-ธค)
-จานวนตัวอย่างที่สม่ ุ : คานวณตามปริมาณผลผลิตสัตว์นา้ แต่ละปี
โดยสุม่ อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง : ผลผลิต 100 ตัน และสุม่ จากฟาร์ม
ไม่นอ้ ยกว่า 10% ของฟาร์มที่ได้รบั การรับรอง
- ชนิดสัตว์นา้ ที่สม่ ุ : แบ่งเป็ น กลุม่ Crustacean และ fin fish
- ชนิดสารที่ตรวจวิเคราะห์ : Group A สารเร่ง/สารกระตุน้ และ
สารห้ามใช้ Group B ยาสัตว์/สารที่มีวตั ถุประสงค์ในการรักษา
สัตว์ และสารปนเปื้ อน

aquaculture

GROUP A

Substances having anabolic effect and unauthorized substances

A1

Stilbenes, stilbene derivatives, and their salts and esters

A2

Antithyroid agents

A3

Steroids

A4

Resorcylic acid lactones including zeranol

A5

Beta-agonists

A6

Compounds included in Annex IV to ( EEC) No 2377/90 of 26 June 1990

GROUP B

Veterinary drugs

B1

Antibacterial substances, including sulphonomides, quinolones

B2

Other veterinary drugs
a

Anthelmintics

b

Anticoccidials, including nitroimidazoles

c

Carbamates and pyrethroids

d

Sedatives

e

Non-steroidal anti-inflammatory drugs ( NSAIDs)

f

Other pharmacologically active substances

B3











Other substances and environmental contaminants


a

Organochlorine compounds including PcBs

b

Organophosphorus compounds

c

Chemical elements



d

Mycotoxins



e

Dyes



f

Others

การจัดทาแผนการตรวจติดตามสารตกค้าง RMP
จานวนตัวอย่างที่สม่ ุ แยกตามชนิดกลุม่ สาร :
Group A : 1 ใน 3 ของจานวนตัวอย่างทัง้ หมด
Group B : 2 ใน 3 ของจานวนตัวอย่างทัง้ หมด
ระยะของสัตว์นา้ ที่สม่ ุ
Group A : ทุกระยะของสัตว์นา้ ตัง้ แต่ลกู พันธุ์ จนถึงระยะจับจาหน่าย
กุ้ง
Group B : เฉพาะระยะจับจาหน่าย กลุ่มสาร
B1 : Tetracycline

ชนิดสัตว์นา้ /ชนิดสาร :
B1 : Fluoroquinolone

กลุ่มสาร

กุ้ง

ปลา

ปลา



B1 : Sulfonamide





A1 : Stilbenes



B2a : Anthelmintics





A3 : Steroids



B2b : Anticoccildial





A6 : Chloramphenicol 



B3a : Organochlorine & PCBs





A6 : Nitrofurans





B3c : Cadmium, Lead, Murcury





A6 : Nitroimidazoles



**

B3e : Malachite Green+Leuco MG





B3e : Crystal Violet+Leuco CV





B3d Mycotoxinตรวจในอาหารสัตว์น้าแทน

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

การวางแผนการสุม่ ตัวอย่าง

กพจ. ส่ วนกลาง

กาหนดเป้ าหมาย (จานวนตัวอย่าง แยกตามชนิดสาร แยกรายจังหวัด)
พิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละจังหวัด

ศพจ./ศปจ./ศพก.

จัดทาแผนการสุ่มตัวอย่าง รายเดือน
(ให้มีการกระจายการสุ่มตัวอย่างในแต่ละเดือน)

กพจ. ส่ วนกลาง

รวบรวมแผนการสุ่มตัวอย่าง และ แจ้งแผนให้ห้องปฏิบตั ิ การทราบ

ศพจ./ศปจ./ศพก.

กาหนดพืน้ ที่/ฟาร์มที่ส่มุ ตัวอย่าง โดยพิจารณาจาก
- ฟาร์มต้องได้รบั การรับรองมาตรฐานฟาร์มแล้ว โดยเน้ น GAP
เป็ นอันดับแรก
- ประวัติความเสี่ยงของการใช้ยา/สารเคมีชนิดนัน้ ๆ หรือประวัติการ
ตรวจพบการตกค้าง
- ให้มีการกระจายเขตพืน้ ที่อาเภอตามความเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อน
- 1 ฟาร์ม สุ่มตัวอย่าง 1 ชนิดสาร
+++ จัดทาแผนการสุ่มตัวอย่าง รายฟาร์ม

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ล ูกกง้ ุ ทะเล PL 10-15
ล ูกกง้ ุ ก้ามกราม อาย ุ
20-30 วัน

จานวน 10 กรัม
ล ูกปลา ขนาด 2-3 นิ้ว

กง้ ุ อาย ุ 60 วันขึ้นไป

ปลา อาย ุ 120 วันขึ้นไป
จานวน 500 กรัม

การสุม่ ตัวอย่าง

ใส่ถงุ ซิปล็อก ติดป้ ายกากับตัวอย่าง
ใส่กล่องโฟมที่มีน้าแข็ง หรือ ใช้ cooling gel
หรือ cooling pack เพื่อรักษาความเย็น

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
หน่ วยงานเก็บตัวอย่ าง
ศพจ./ศปจ./ศพก.

การส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบตั กิ าร
ส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบตั ิ การ
- ห้องปฏิบตั ิ การอยู่ในจังหวัดเดียวกัน กับพืน้ ที่ เก็บตัวอย่าง
ให้ส่งตัวอย่าง **ภายใน 1 วันทาการ**
- ห้องปฏิบตั ิ การ ไม่ได้อยูใ่ นจังหวัดเดียวกับพืน้ ที่เก็บ
ตัวอย่าง ให้ส่งตัวอย่างภายใน 7 วันทาการ
การเก็บรักษาตัวอย่าง กรณี ส่งห้องปฏิบตั ิ การนอกจังหวัด
- นาตัวอย่างเก็บในตู้แช่แข็งที่อณ
ุ หภูมิ ไม่สงู กว่า -18 o C
- เมื่อพร้อมจะนาส่ง ให้นาตัวอย่างใส่ในกล่องโฟม ที่บรรจุ
น้าแข็ง หรือ cooling gel หรือ cooling box
เพื่อรักษาความเย็น
- ปิดผนึ กกล่องโฟม ด้วยเทปกาว/เทปกรมประมง พร้อมทัง้
เซ็นชื่อกากับ เพื่อป้ องกันการสับเปลี่ยนตัวอย่าง

ส่งตัวอย่างพร้อมแนบใบนาส่งตัวอย่าง หรือใบขอรับบริการตามที่ ห้องปฏิบตั ิ การกาหนด

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ตรวจวิเคราะห์ ด้วย
Elisa
-Chloramphinicol
-Fluoroquinolones
ค่าไม่เกินเกณฑ์

รายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์
ให้ หน่ วยเก็บ
ตัวอย่ าง

การวิเคราะห์ตวั อย่าง และการรายงานผลการวิเคราะห์

ห้ องปฏิบัติการ ศพจ./ศปจ.
หากผลการ
วิเคราะห์ มีค่า
เกินเกณฑ์ที่
กาหนด
ให้ lab ตรวจ
วิเคราะห์ซา้ โดย
ใช้ตวั อย่างเดิม
เพื่อยืนยันผล

หากผลการ
วิเคราะห์ มีค่า
เกินเกณฑ์ที่
กาหนด
ให้ lab ตรวจ
วิเคราะห์ซา้ โดย
ใช้ตวั อย่างเดิม
เพื่อยืนยันผล

ค่าเกินเกณฑ์

ระยะเวลาตรวจวิเคราะห์
10 วันทาการ

Lab ส่ งตัวอย่ างยืนยันผลที่ กตส.
(ส่ งผ่ าน กพจ./กปจ. ภายใน 7 วันทาการ)
กตส.ตรวจวิเคราะห์ ภายใน 10วันทาการ

ตรวจวิเคราะห์ ด้วย
HPLC / LC-MS-MS
-Tetra group
-Oxolinic acid
--Fluoroquinolones
-Nitrofurans
-Malachite Green
รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ ให้ หน่ วย
เก็บตัวอย่ าง

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

การวิเคราะห์ตวั อย่าง และการรายงานผลการวิเคราะห์

หน่ วยงานเก็บตัวอย่ าง
ศพจ./ศปจ./ศพก.

ส่ งตัวอย่ างไปห้ องปฏิบัติการ กตส.
(ส่ งผ่ าน กพจ./กปจ. ภายใน 7 วันทาการ)
แนบหนังสือนาส่ ง และตารางรายชื่อตัวอย่ าง

กพจ./กปจ.

ส่ งตัวอย่ างไปห้ องปฏิบัติการ กตส.

ห้ อง lab กตส.

ตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่ าง
ระยะเวลาตรวจวิเคราะห์ รวม ตรวจซา้ เพื่อยืนยันผล
10 วันทาการ

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ไปยัง กพจ./กปจ.
กพจ./กปจ.

ส่ งผลการตรวจวิเคราะห์ ให้ หน่ วยงานที่เก็บ
ตัวอย่ าง ศพจ./ศปจ./ศพก.

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

การวิเคราะห์ตวั อย่าง และการรายงานผลการวิเคราะห์

หน่ วยงานเก็บตัวอย่ าง
ศพจ./ศปจ./ศพก.

ส่ งตัวอย่ างไป กปจ. ส่ วนกลาง
(ส่ งผ่ าน กพจ./กปจ. ภายใน 7 วันทาการ)
แนบหนังสือนาส่ ง และตารางรายชื่อตัวอย่ าง

กพจ.

ส่ งตัวอย่ างไปยัง กปจ.

กปจ.

ส่ งตัวอย่ างไปยังห้ องปฏิบัติการภายนอก
เพื่อตรวจวิเคราะห์ Organochlorine และ PCBs
ระยะเวลาตรวจวิเคราะห์ 10 วันทาการ

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ไปยัง กพจ./กปจ.
กพจ./กปจ.

ส่ งผลการตรวจวิเคราะห์ ให้ หน่ วยงานที่เก็บ
ตัวอย่ าง ศพจ./ศปจ./ศพก.

เกณฑ์การตกค้างที่กาหนด ตามมาตรการ RMP
กลุ่มสาร
A1 : Stilbenes
- Diethylstilbestrol
- Hexestrol
- Dienestrol
A3 : Steroids
- Methyl testosterone
- Testosterone
- b-Estradiol
- a-Estradiol
- Nortestosterone
A6 : Chloramphenicol***
A6 : Nitrofurans***
- Furazolidone metabolite (AOZ)
- Furaltadone metabolite (AMOZ)
- Nitrofurantoin metabolite (AHD)
- Nitrofurazone metabolite (SEM)

ค่าเกณฑ์ (ไม่เกิน) lab
0.5 ppb
0.5 ppb
0.5 ppb
0.5 ppb
0.5 ppb

0.1 ppb

0.5 ppb
0.5 ppb
0.5 ppb
0.5 ppb

กตส./
LC-MS-MS

กตส./
LC-MS-MS

ศพจ. 3 แห่ง ศปจ. 4 แห่ง /
Elisa
ศพจ.เขต 8 อยุธยา
ศปจ.สุพรรณบุรี/
LC-MS-MS

เกณฑ์การตกค้างที่กาหนด ตามมาตรการ RMP
กลุ่มสาร

ค่าเกณฑ์ (ไม่เกิน)

A6 : Nitroimidazoles
-

Dimetridazole
Metronidazole
Ronidazole
Ipronidazole
Hydroxy-Metronidazole
Hydroxy-Ipronidazole
2-Hydroxymethy-1-methy-5Nitroimidazole

0.3 ppb
0.3 ppb
0.3 ppb
0.3 ppb
0.3 ppb
0.3 ppb
0.3 ppb

B 1 : Tetracycline group***
- Oxytetracycline
- Tetracycline
- Chlortetracycline

100 ppb (0.1 ppm)
100 ppb
100 ppb

lab
กตส./
LC-MS-MS

ศพจ. 3 แห่ง ศปจ. 4 แห่ง /
HPLC

เกณฑ์การตกค้างที่กาหนด ตามมาตรการ RMP
กลุ่มสาร

ค่าเกณฑ์ (ไม่เกิน)

B 1 : Fluoroquinolone group***

ศพจ. 3 แห่ง ศปจ. 4 แห่ง /
20 ppb (0.02 ppm)
HPLC
รวมกัน
ELISA (ผล Fluoro
กุ้ง 5 ppb/ปลา 15 ppb*** group ในกุ้งเกิ น 5 ppb
5 ppb
ในปลาเกิ น 15 ppb ส่ง
5 ppb
Confirm ที่ กตส.)
5 ppb
/ศปจ.สุพรรณบุรี LC-MS5 ppb
MS
5 ppb

- Oxolinic acid
-Enrofloxacin
-Ciprofloxin
-Difloxacin
-Flumequine
-Sarafloxacin
-Norfloxacin
-Danofloxacin

กตส.
LC-MS-MS

B 1 : Sulfonamide group***
-

Sulfadimethoxine
Sulfamethazine
Sulfadiazine
Sulfathiazole
Sulfamonomethoxine
Sulfamerezine
Trimetroprim
Ormetroprim

B 1 : Amoxicillin

lab

รวมกัน 100 ppb
(0.1 ppm)
50 ppb(0.05 ppm)
50 ppb

กตส./ LC-MS-MS

เกณฑ์การตกค้างที่กาหนด ตามมาตรการ RMP
กลุ่มสาร
B2a : Anthelmintics
- Eprinomectin
- Moxidectin
- Evermectin
- Abamectin
- Doramectin
- Ivermectin
B2b : Anticoccidail
- Toltrazuril
B3a : Organochlorine compound and PCBs
- DDT & Metabolite
- Endosulfan
- PCBs
B3c : Chemical Elements
- Cadmium
- Lead
- Mercury

ค่าเกณฑ์ (ไม่เกิน)

lab

-

กตส./
HPLC

100 ppb
100 ppb
500 ppb
500 ppb
500 ppb

500 ppb
500 ppb
500 ppb

กตส./
HPLC
กปจ. (lab ภายนอก
หน่ วยงาน) /
GC-MS-MS
กตส./
AA/Mercury
analyzer

เกณฑ์การตกค้างที่กาหนด ตามมาตรการ RMP
กลุ่มสาร
B3e : Dyes
- Malachite green***
- Leuco - malachite green
- Crystal violet
- Leuco - Crystal violet

ค่าเกณฑ์ (ไม่เกิน) lab
รวมกัน 0.8 ppb
รวมกัน 0.8 ppb

ศพจ.เขต 8 อยุธยา
ศปจ.สุพรรณบุรี/
LC-MS-MS
กตส./ LC-MS-MS

การแปลงหน่วย
ppb (1:1,000 ล้านส่วน, ต่างกัน 109) = g/kg g/g
ppm (1:1ล้านส่วน , ต่างกัน 106) = g/g, mg/kg
1 ppb=0.001 ppm (ppb /1,000= ppm)
1 ppm=1,000 ppb (ppm*1,000= ppb)
g =10-6 , g =10-9

ระเบียบกรมประมง GAP ฉบับที่ 3 วันที่ 8 กพ.61

ยาและสารเคมีท่ อี นุญาตให้ ใช้
ยาและสารเคมีท่ ีไม่ อนุญาตให้ ใช้
ในการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ เพื่อการบริโภค
ในการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ เพื่อการบริโภค
Chloramphenicol
Amoxicillin
Nitrofurans group
Enrofloxacin (ใช้ ในปลาเท่ านัน้ )
- Nitrofurazone
Oxytetracycline
- Nitrofurantoin
Sarafloxacin
- Furazolidone
Oxolinic acid
- Furatadone
Toltrazuril
Malachite Green
Sulfamonomethoxine Sodium
Sulfadiazine + trimethoprim
Sulfadimethoxine sodium + trimethoprim
Sulfadimethoxine sodium + ormethoprim
Sulfamonomethoxine + trimethoprim
Sulfadimidine + trimethoprim

ขัน้ ตอนการสืบหาสาเหตุการตกค้าง investigate
lab ศพจ./ศปจ.
แจ้ งผลไปยังหน่ วยเก็บตัวอย่ าง
ศพจ./ศปจ./ศพก.
ประสานงานกับผูอ้ อก
MD/FMD ให้ระงับการออก
MD/FMD ก่อน เนื่ องจากมี
สารตกค้าง

แจ้งสถานการณ์ การพบยา/
สารเคมี ให้ สนง.ปจ. ทราบ
จัดทา list รายชื่อฟาร์มที่
ตรวจพบ เพื่อเป็ นข้อมูล
ความเสี่ยงในการเฝ้ าระวัง

ผลการตรวจวิเคราะห์
เกินค่ าเกณฑ์ ท่ กี าหนด
หน่ วยเก็บตัวอย่ าง ศพจ./ศปจ./ศพก. แจ้ งผลให้
เกษตรกรทราบโดยเร็ว
-ยาที่อนุญาตให้ ใช้ หรือมีระยะหยุดยา แจ้ งให้
เกษตรกรมีการเว้ นระยะหยุดยาก่ อนจับ
-ยา/สารเคมี ที่ห้ามใช้ งดการจับจาหน่ าย
หน่ วยเก็บตัวอย่ าง ศพจ./ศปจ./ศพก. เข้ า
ดาเนินการสืบหาสาเหตุ ในฟาร์ ม โดยเร็ว

แจ้ งผลการ investigate และผลการแก้ ไข/
ดาเนินการกับฟาร์ ม มายัง กพจ. เป็ นระยะ

ขัน้ ตอนการสืบหาสาเหตุการตกค้าง investigate
กตส.

กพจ.

แจ้ งผลการตรวจพบสารตกค้ าง มายัง กพจ.
-พบสารตกค้ างในวัตถุดบิ สัตว์ นา้ ที่โรงงาน
-- พบสารตกค้ าง จากการแจ้ งเตือนของประเทศคู่ค้า
ตรวจสอบข้ อมูลเบือ้ งต้ นจาก MD เช่ น การรับรอง
มาตรฐาน เขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
แจ้ งหน่ วยงานในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการ
investigate

ศพจ./ศปจ./
ศพก.

เข้ า investigate โดยเร็ว และเก็บตัวอย่ างสัตว์ นา้ ส่ งตรวจ
วิเคราะห์ ที่ กตส. และ แจ้ งผลการ มายัง กพจ. เป็ นระยะ

กพจ.

สรุ ปผลการ invest ส่ ง กตส. เพื่อยกเลิกการระงับการซือ้
วัตถุดิบจากฟาร์ มดังกล่ าว

ขัน้ ตอนการสืบหาสาเหตุการตกค้าง investigate
ประเด็นสาคัญสาหรับการสืบหาสาเหตุ เพื่อดูความเสี่ยง
•แหล่ งที่มาของลูกพันธุ์
•วิธีการเลีย้ ง
•อาหารที่ใช้ เลีย้ ง/แหล่ งที่มาของอาหาร
•ปั จจัยการผลิตอื่นๆ ที่ใช้ เช่ น วิตามิน อาหารเสริม
•ยา และสารเคมีท่ ใี ช้ มีการใช้ ถกู ต้ องหรือไม่
•สภาพพืน้ ที่โดยรอบ มีความเสี่ยงต่ อการปนเปื ้ อนหรือไม่
การให้ การรับรองมาตรฐาน
-หากเป็ นยา/สารเคมีท่ หี ้ ามใช้ ต้ องดาเนินการเพิกถอนการรับรอง
-หากเป็ นยา/สารเคมีท่ อี นุญาตให้ ใช้ ต้ องให้ ใบ CAR เพื่อให้ เกษตรกรแก้ ไข
และเก็บตัวอย่ างใหม่ เมื่อพ้ นระยะหยุดยา หากผลการวิเคราะห์ ผ่าน จึงให้
การรับรองได้

การประสานงาน
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์ มเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ จืด
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ จืด
โทร. 0 2562 0600-15 ต่ อ 14414, 14435 และ 0 2562 0426
โทรสาร 0 2562 0426
กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาประมงนา้ จืด
โทร. 0 2562 0600-15 ต่ อ 13610 13610
โทรสาร 0 2558 0178
กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์ มเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ชายฝั่ ง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ชายฝั่ ง
โทร. 0 2579 2738
โทรสาร 0 2561 0786

Line group ประสานงาน food safety ศพจ./ศปจ./ศพก.

E-mail: inland.foodsafety@gmail.com

การเข้ าตรวจระบบการควบคุมสารตกค้ าง ของ EU วันที่ 29 มค-4 กพ. 62

ประเด็นที่ต้องเน้ นยา้
1. การสุ่ม 1 ตัวอย่ าง ต่ อ 1 ชนิดยาเท่ านัน้
2. อายุของสัตว์ นา้ ที่ส่ มุ ควรเป็ นระยะที่ใกล้ จับจาหน่ าย
3. การเลือกบ่ อในการสุ่ม : พิจารณาจากความเสี่ยงต่ อการปนเปื ้ อน โอกาสในการ
ใช้ ยา เช่ น ดูจากประวัติการตายของสัตว์ นา้ และสัตว์ นา้ ควรมีอายุใกล้ จับจาหน่ าย
มากที่สุด
4. ระยะเวลาในการส่ งตัวอย่ าง : ภายใน 1 วันทาการ (พืน้ ที่เดียวกัน) ภายใน 7 วัน
ทาการ (ต่ างพืน้ ที่)
5. การตรวจวิเคราะห์ : ใช้ เวลา 10 วันทาการ (รวมตรวจซา้ ใน lab ตนเอง)
6. การแจ้ งผล : หากพบการตกค้ างเกินเกณฑ์ ให้ lab แจ้ งหน่ วยเก็บตัวอย่ างโดย
ด่ วน ซึ่งอาจใช้ การแจ้ งผ่ านทางโทรศัพท์ เพื่อให้ หน่ วยเก็บตัวอย่ างได้ แจ้ งเกษตรกร
ได้ ทันท่ วงที และเข้ า invest โดยเร็ว
7. ระยะเวลาทัง้ กระบวนการ turn around time (เก็บตัวอย่ าง-ผลการ
วิเคราะห์ ออก) : 11-28 วันทาการ

เอกสารการส่ งตัวอย่ าง

การอ่ านผลการวิเคราะห์

กตส.

เกิน
เกณฑ์
หรือไม่?

µg/g

0.12

การอ่ านผลการวิเคราะห์
เกินเกณฑ์
หรือไม่ ???

