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ตัวอย่างอาหารสัตว์ เช่น วัตถุดิบ หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ผสมส าเรจ็รูป อาหารเสริมโปรตีน อาหารเสริมแร่ธาตุ นมและผลิตภัณฑ์นมส าหรับสตัว์  

ส่งวิเคราะห์ตามการควบคุม 

น าเข้า 

สั่งวิเคราะห์รายการที่ต้องควบคุม 

วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี  วิเคราะห์ทางกายภาพ  วิเคราะห์ทางพิษวิทยาและชีวเคมี  วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา  

ควบคุมตามกฎหมาย บริการตรวจวิเคราะห์ 

รายงานผลวิเคราะห ์

ปศุสัตว์จังหวัด, ด่านน าเข้า  ส านัก 
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า 
ปศุสัตว์ หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง 

เกษตรกร ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ผลิต ผู้น าเข้า  

โรงงานผู้ผลิต/ร้านขาย บริการ ส่งออก ฟาร์ม ความปลอดภัยด้านอาหาร อนุเคราะห์ภายนอกหน่วยงาน โครงการและวิชาการ 

ส่งเพื่อตรวจสอบคุณ
ภาพหรือแก้ไขปัญ

หา 

สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อควบคุมตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณ
ภาพอาหารสัตว์  

ISO, สมอ, Codex, มกอช, PT-test 

4 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 

การปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



แบคทีเรียก่อโรค 
Salmonella  spp. 

Campylobacter spp. 
Listeria monocytogenes 
Staphylococcus aureus 
Escherichia coli 
Enterobacter sakasakii 
Coliform 
 
 

 

 

 
 
 

 การนับปริมาณจุลินทรีย์ 
    Total bacteria count 
    Total mold count 
 

 สารเสริมชีวนะ (Probiotics) 
      Bacillus spp. 
      Lactobacillus spp. 
      Saccharomyces spp. 
   

Inhibitory microbiological assay 

Antibiotic assay 

DNA & GMOs 

 
 

จุลชีววิทยา 1 จุลชีววิทยา 2 จุลชีววิทยา 3 

5 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 

การวิเคราะห์ตัวอย่างด้านจุลชีววิทยา 



โปรตีน 
กาก 
Pepsin       
Digestibility 
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด  
ทราย     
แร่ธาตุ (Ca, P, Fe, Zn, Cu, Mg, Mn, Na) 

ไขมันในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
ไขมันในผลิตภัณฑ์นมและอาหาร เสริม  
ไขมันในอาหารสัตว์เลี้ยง (สุนัข, แมว) 
ความชื้น 
เถ้า 
เกลือ 

โลหะหนัก Cd, Pb 
วิตามิน B2   
ยูเรีย 
ยูรีเอส แอคติวิต ี

เคมี 1 
คุณค่าทางโภชนาการ 

เคมี 2 
คุณค่าทางโภชนาการ 

เคมี 3 
โลหะหนัก วิตามิน ยูเรีย  
และยูรีเอส แอคติวิต ี

6 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 

การวิเคราะห์ตัวอย่างด้านเคม ี



  

งานพิษวิทยาและชีวเคมี 1 
สารตกค้าง 

งานพิษวิทยาและชีวเคมี 2 
สารตกค้าง 

 

งานพิษวิทยาและชีวเคมี 3 
สารพิษจากเช้ือราและสารปนเป้ือน 

 
Beta agonists 

Drugs 

• Sulfonamides 

• Chloramphenicol 

• Carbadox 

• -lactams 

• Fluoroquinolones 

• Nitroimidazoles 
 

Pesticides 

PCBs&Dioxins 

Drugs 

• Nitrofurans 

• Tetracycline 

• Olaquindox 

• Macrolide 

• Glycoside 

Diethylstilbestrol 

Melamine 

  Mycotoxins 

•  Aflatoxins 

•  Ochratoxin 

•  Zearalenone 

•  Fumonisin 

•  T-2 Toxin 

•  Deoxynivalenol (DON) 
 

  Histamine 

  GMOs test kit 

  Meat & Bone meal test kits 

7 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 

การวิเคราะห์ตัวอย่างด้านพิษวิทยาและชีวเคมี 



ชนิดยาในอาหารสัตว์  

•Chlortetracycline (CTC) 
• Oxytetracycline (OTC) 
• Nitrofurazone (NFZ) 
• Nitrofurantoin (NFT) 
• Furazolidone (FZD) 
• Furaltadone (FZD) 
• Nitrovin (NIV) 
• Zoalene (ZOA) 
• Roxarzone (ROX) 
• Carbadox (CBX) 

วิเคราะห์ชนิดวิตามินและแร่ธาตุ 

วิเคราะหส์่วนประกอบ (Ingredients) 

วิเคราะห์การปลอมปน (Adulteration) 

8 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 

การวิเคราะห์ตัวอย่างด้านกายภาพ 
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ประเภทตัวอย่างที่ทดสอบ ได้แก ่
• อาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป  หัวอาหารสัตว์ 
• วัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ปลาป่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพดป่น กากปาล์ม   
    เนื้อและกระดูกป่น 
• ผลิตภัณฑ์นมส าหรับสัตว์ เช่น หางนมผง (skim milk) หางเนยผง    
   (Whey) นมผง เป็นต้น 
• สารผสมล่วงหน้า อาหารเสริมแร่ธาตุ อาหารเสริมโปรตีน เป็นต้น 
•น้ า เช่น  น้ าบาดาล  น้ าบริโภค 
•น้ าผึ้ง                      

การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่าง 
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การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 
วัตถุดิบและอาหารสัตว ์
  ตรวจคุณภาพให้ตรงตามขึ้นทะเบยีนต้องซื้อจากโรงงานผลิตทีม่ีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ 
 1. คุณค่าทางอาหาร : โปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น ฯลฯ 
 2. ด้านความปลอดภัย  : ไม่ปนเปื้อนสารพิษ สารต้องห้าม 
      - สารพิษเชื้อรา(ธัญพืช) ระดับที่ยอมรับ 
      - ยาและสารต้องห้ามต่าง ๆ สารเร่งเนื้อแดง 
                                     - สารเสริม เคมี อันตราย เช่น สารก าจัดศัตรูพืชและแมลง 
       - สารจากสิ่งแวดล้อม  Dioxins Arsenic Cd Pb เป็นต้น 

การตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
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• สารพิษเชื้อรา ระดับไม่เกินตามที่ก าหนดในกฎหมายในแต่ละชนิดอาหารสัตว์
และบางครั้งต้องตรวจชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น Ochratoxin 

       สุกร : Zearalenone 

        ไก่    : Aflatoxin รวม  Cadmium  Arsenic 

        โค    : Aflatoxin B1 และ Aflatoxin รวม 

• ยาตกค้าง จากการผสมตามใบสั่งแพทย์ : CTC   OTC  

• ยาต้องห้าม 

 

การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป 
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 การผ่านเกณฑ์มาตรฐานของอาหารสัตว์ หมายถึง การมีค่าคุณภาพอาหารสัตว์ที่ได้จากการวิเคราะห์เป็นไป 
ตาม พรบ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และค่าตามประกาศของยุโรปหรือของประเทศคู่ค้า มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐานพรบ. เกณฑ์มาตรฐาน EU 

1. Aflatoxins (total) 
1.1 อาหารส าเร็จรูปส าหรับเป็ด <30 ppb - 
1.2 ปลาป่น, หัวอาหารเป็ด <40 ppb - 
1.3 กากถั่วเหลือง,ร าละเอียด,ร าหยาบ,ร าสกัดน  ามัน,
หัวอาหารไก,่หัวอาหารสุกร,อาหารส าเร็จรูปสุกรแรก
เกิดถึง15 กก.  

<50 ppb - 

1.4 ข้าวโพดป่น,เมล็ดข้าวโพด,หัวอาหารโค-กระบือ,
อาหารส าเร็จรูปไก่ไข่-ไก่เนื อ,อาหารส าเร็จรูปสุกร
น  าหนัก15 กก. ขึ นไป,อาหารส าเร็จรูปไม่เกิน 1 ปี 

<100 ppb - 

1.5 อาหารส าเร็จรูปโคอายุเกิน 1 ปี <200 ppb - 
1.6 กากถั่วลิสง <500 ppb - 

1.  สารพิษจากเช้ือรา 

การพิจารณาผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ 
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ชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐานพรบ. เกณฑ์มาตรฐาน EU 

2. Aflatoxin (B1) 
2.1 วัตถุดิบส าหรับผลิตอาหารสัตว์, เนื อมะพร้าวแห้ง, เนื อปาล์ม,
เมล็ดฝ้าย 

- <20 ppb 

2.2 อาหารสัตว์ทุกประเภท - <50 ppb 
2.3 อาหารส าหรับวัวรีดนม - <5 ppb 
2.4 อาหารส าหรับลูกวัว - <10 ppb 
3. Ochratoxin A 
3.1 ธัญญพืชและผลิตภัณฑ์ - <0.25 ppb 
3.2 หัวอาหารและอาหารส าเร็จรูปส าหรับสุกร - <0.05 ppb 
3.3 สัตว์ปีก - <0.1 ppb 
4. Zearalenone 
4.1.ธัญญพืชและผลิตภัณฑ์ - <2 ppm 
4.2.ข้าวโพดและผลิตภัณฑ์ - <3 ppm 
4.3.หัวอาหารและอาหารส าเร็จรูปส าหรับสุกร, สุกรรุ่น, สุกรสาว - <0.1 ppm 

การพิจารณาผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ 
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ชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐานพรบ. เกณฑ์มาตรฐาน EU 

หัวอาหารและอาหารส าเร็จรูปลูกสุกรตัวเมีย, แม่พันธุ์
เลี ยงลูกและสุกรขุน 

<0.25 ppm 

หัวอาหารและอาหารส าเร็จรูปส าหรับลูกวัว, โคนม, 
แพะ, แกะ, ลูกแกะ 

<0.53 ppm 

Deoxynivalenol 
ธัญญพืชและผลิตภัณฑ์ <8 ppm 

ข้าวโพด <12 ppm 
หัวอาหารสัตว์และอาหารส าเร็จรูป <5 ppm 
หัวอาหารและอาหารส าเร็จรูปส าหรับสุกร <0.9 ppm 
หัวอาหารและอาหารส าเร็จรูปส าหรับลูกวัว <4 เดือน, 
แกะ,ลูกแกะ 

<2 ppm 

การพิจารณาผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ 
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ชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐานพรบ. เกณฑ์มาตรฐาน EU 

Fumonisin 
ข้าวโพดและผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด <60 ppm 
อาหารสุกร, อาหารม้า, กระต่าย, สัตว์เลี ยง <5 ppm 
อาหารปลา <10 ppm 

สัตว์ปีก, ลูกวัว, ลูกกระบือ, ลูกแกะ, ลูกแพะอายุ < 4 เดือน <20 ppm 

สัตว์เคี ยวเอื อง อายุ <4 เดือน <50 ppm 

2.  สารเร่งเนื้อแดง (Beta agonists) 
• ต้องตรวจไม่พบเนื่องจากเป็นสารต้องห้ามใช้ในอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

3.  คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น เถ้า เกลือ และทราย 
• การพิจารณาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต้องพิจารณาค่าผลวิเคราะห์ พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
   พ.ศ. 2558 และเทียบกับค่าที่ขออนุญาตจดทะเบียนอาหารสัตว์ไว้ 

 

การพิจารณาผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ 
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ชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์ มาตรฐานวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

โปรตีน ไขมัน กาก ความชื้น เถ้า เกลือ 

ไม่น้อยกว่า (%) ไม่เกิน     (%) ไม่เกิน    (%) ไม่เกิน    (%) ไม่เกิน   (%) ไม่เกิน    

(%) 

 -กากถั่วเหลือง 42 7 8 13 8 - 

 -ถั่วเหลืองอบ 36 15 7 11 6 - 

 -กากถั่วลิสง 42 10 8 12 13 - 

 -ปลาป่น ชั นคุณภาพที่ 1 60 - 2 10 26 3 

 -ปลาป่น ชั นคุณภาพที่ 2 55 - 2 10 28 3 

 -ปลาป่น ชั นคุณภาพที่ 3 50 - 2 10 30 3 

 -ปลาและกระดูกปลาป่น 40 18 2 10 33 3 

 -ขนสัตว์ปีกป่น 80 5 1.5 11 4 - 

 -ร าละเอียด 12 15 8 11 10 - 

 -ร าหยาบ 5 2 28 11 18 - 

 -ร าสกัดน  ามัน 14.5 3 15 13 14 - 

การพิจารณาผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ 
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ชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์ มาตรฐานวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
โปรตีน ไขมัน กาก ความช้ืน เถ้า เกลือ 

ไม่น้อยกว่า 
(%) 

ไม่เกิน     
(%) 

ไม่เกิน    (%) ไม่เกิน    (%) ไม่เกิน   
(%) 

ไม่เกิน    
(%) 

 -ข้าวโพดป่น เกรด 1 8 2 3 13 2 - 
 -ข้าวโพดป่น เกรด 2 7.5 2 3 13 2 - 
 -ข้าวโพดเมล็ด เกรด 1 8 2 3 14.5 2 - 
 -ข้าวโพดเมล็ด เกรด 2 7.5 2 3 14.5 2 - 
 -เนื อป่น 54 15 4 10 29 - 
 -เนื อป่นสกัดไขมัน 60 5 4 10 29 - 
 -เนื อและกระดูกป่น (โปรตีน 50%) 50 15 4 10 32 - 
 -เนื อและกระดูกป่น (โปรตีน 45%) 45 15 4 10 35 - 
 -เนื อสัตว์ปีกป่น 55 15 4 10 25 - 
 -ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น 40 18 4 10 30 - 
 -การเรปซีดหรือกากคาโนลา 32 - 13 13 - - 
 -กากเมล็ดทานตะวัน 27 - 30 12.5 - - 

การพิจารณาผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ 
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4.  การตรวจหาส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
• ต้องตรวจไม่พบการปลอมปนสิ่งที่ไม่ได้ขอจดทะเบียนไว้ในการผสมในอาหารสัตว์ 

5.  การพิจาณาอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 
• ไม่พบเชื้อแบคทีเรีย ชนิด Salmonella spp. ในตัวอย่างอาหารสัตว์ 25 กรัม 
• มีปริมาณแบคทีเรียไม่เกิน 8.0x106 โคโลน/ีกรัม ยกเว้น สารเสริมชีวนะ  
• มีปริมาณราไม่เกิน 1.0x105 โคโลนี/กรัม ยกเว้นในข้าวโพดป่นต้องไม่เกิน 5.0x106 โคโลนี/กรัม 

6.  การตรวจสอบชนิดยาเบื้องต้นด้วยวิธีเกิดสีทางเคมี (Screening test) 
• ต้องตรวจไม่พบด้ยวิธี Screening test ยาในอาหารสัตว์ทั้ง 8 ชนิด ดังนี้ คือ Nitrofurazone,  
Nitrofurantoin, Furazolidone, Furaltadone, Nitrovin, Chlortetracycline, Oxytetracycline 
และCarbadox หากพบสารดังกล่าว ต้องยืนยันด้วยการวิเคราะห์ทางปริมาณด้วยเครื่องมือชั้นสูง  
เช่น HPLC, LC-MS และ LC-MS/MS 
• กรณีตรวจไม่พบ ต้องมีการตรวจยืนยันประมาณ 10% ด้วยเครื่องมือชั้นสูง 

 

การพิจารณาผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ 
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7. การตรวจหาชนิดและปริมาณสารต้องห้าม ต้องไม่พบ 10  กลุ่มของสหภาพยุโรป และ 11 กลุ่มของ 
    สหรัฐอเมริกา  ชนิดยาเภสัชเคมีภัณฑ์ตอ้งห้ามใช้ในอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
 1. กลุ่ม Nitrofurans  2. กลุ่ม Beta agonists 
 3. กลุ่ม Nitroimidazoles 4. Olaquindox 
 5. Carbadox  6. Deoxynivalenol 
 7. Chloramphenicol  8. Melamine 
 
8. การตรวจสอบหาสารปฏิชีวนะหรือสารยับยั้งจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคทางจุลชีววิทยา กับเชื้อแบคทีเรีย     
    4 ชนิด หากเกิดโซนใสแสดงว่า มีสารที่เป็นยาปฏิชีวนะหรือเภสัชเคมีภัณฑ์ปนเปือ้นอยู่ ต้องเฝ้าระวัง   
    และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป แต่สารเสริมแร่ธาตุ สาร 
    ผสมล่วงหน้า และวิตามินที่มีความเข้มข้นสูง อาจเกิดโซนใสได้ 

การพิจารณาผลวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ 



การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว ์

20 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 
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ช้อนตักตัวอย่างที่ 
ผ่านการฆ่าเชื้อ   

ถุงพลาสติกใส่ตัวอย่าง 
ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 

ถุงมือปลอดเชื้อ   Alcohol 70%   

        

Alcohol 95 %   ไม้ขีดไฟ ตะเกียง   ที่เย็บกระดาษ กระดาษกาว   ถุงกระดาษสีน้ าตาล   

การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างด้านจุลชีววิทยา 
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ฉีด Alcohol 70% เพื่อฆ่าเช้ือท่ีถุงมือ 

เปิดปากถุงซิปล๊อค โดยห้าม
ให้นิ้วมือสัมผัสด้านในถุง 

น าช้อนปลอดเชื้อออกจากถุง
โดยจับที่ด้ามช้อน 

การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างด้านจุลชีววิทยา 
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ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง 
1. สวมถุงมือแล้วฉีดพ่นด้วย Alcohol 70% รอจนแห้ง 
2. ฉีกถุงบรรจุช้อนตักตัวอย่างบริเวณด้ามช้อน 
3. สุ่มตักตัวอย่างจากกองตัวอย่างใส่ถุงพลาสติกที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้วอย่างน้อย 500 กรัม  
4. ปิดถุงพลาสติกที่ซิบ/ด้วยลวดเย็บกระดาษ แล้วบรรจุถุงตัวอย่างนั้นลงในถุงกระดาษสี
น้ าตาล 
 

กรณีที่ไม่มีถุงมือและช้อนตักตัวอย่างที่ปลอดเชื้อ ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ฉีดพ่นมือด้วย Alcohol 70% แล้วรอให้แห้ง 
2. น าช้อนสแตนเลสจุ่ม Alcohol 95% แล้วน าไปผ่านเปลวไฟ 
3. รอให้ไฟบนช้อนดับและให้ช้อนเย็นลงสักครู่ 
4. ด าเนินการ ตามข้อ 3-4 ตามที่กล่าวข้างต้น  

การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างด้านจุลชีววิทยา 
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วิธีการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา 
  อาหารสัตว์ผสมส าเร็จรูป/หัวอาหารสัตว์/วัตถุดิบอาหารสัตว์ 

• ตัวอย่างต้องเก็บแบบเทคนิคปลอดเชื้อ และห่อด้วยถุงกระดาษทึบแสงอีก 1 ชั้น  
• ถุงพลาสติกที่ใช้ต้องใหม่ และสะอาด ไม่มีรอยทะลุให้อากาศภายนอกเข้าสัมผัสได้  
• ช้อน (stainless) ที่ใช้และมือ ของผู้ปฏิบัติงานต้องท าความสะอาดด้วย 70% แอลกอฮอล์  
• หากเป็นไปได้ ควรเก็บแยกถุงเพิ่มขึ้นอีก 1 ถุง ถ้าต้องวิเคราะห์ร่วมกับรายการอื่น และเก็บรักษา     

            ขณะขนส่งที่อุณหภูมิ 18 - 27C  
  อาหารกระป๋อง 

• สภาพกระป๋องไม่บุบ ไม่บวม ไม่มีสนิม ไม่มีรอยเปิด   
• ฉลากชัดเจนไม่ฉีกขาด 
• ยังไม่หมดอายุ 
• ปริมาณตัวอย่าง 3 กระป๋อง / ตัวอย่าง 

การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างด้านจุลชีววิทยา 
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วิธีเก็บตัวอย่าง    
     อาหารสตัว์ผสมส าเร็จรูป/หัวอาหารสตัว/์วัตถุดิบอาหารสตัว์  

• ตักตัวอย่างน้ าหนักไม่น้อยกว่า 500 กรัม/ ตัวอย่าง  
• บรรจุใส่ถุงพลาสติกทีแ่หง้และสะอาด ปิดสนิท ชั้นนอกเป็นถุงสีน้ าตาลทึบแสงปิดสนิท  
• ตัวอย่างอยู่ในสภาพดี แห้ง สามารถบดได้ ไม่ขึ้นรา ยังไม่หมดอายุ 
• รายละเอียดตัวอยา่งหน้าถุงกระดาษระบุชนิดและรหัสตัวอย่างด้วยตัวบรรจงชัดเจนครบถ้วน 

     สารผสมลว่งหน้า (Premix) 
• อยู่ในสภาพดี แห้ง   ไม่ขึ้นรา  
• น้ าหนักไม่น้อยกว่า 200 กรัม 
• บรรจุในถุงพลาสติกทีแ่ห้งและสะอาด ปิดสนิท ชั้นนอกเป็นถุงสีน้ าตาลทึบแสงปิดสนิท 
• รายละเอียดตัวอยา่งหน้าถุงระบุชนิดและรหัสตัวอย่างด้วยตัวบรรจงชัดเจนครบถ้วน                                   

วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างอาหารสตัว์เพื่อน าสง่ห้องปฏิบัติการ 
• หลีกเลี่ยงการเกบ็และขนส่งตัวอย่างในที่ที่มอีุณหภูมสิูง ถูกแดดส่องโดยตรง ท าให้คุณภาพ  
    เปลี่ยนแปลง และเสื่อมคณุภาพได้ 
• หลีกเลี่ยงการเกบ็ในที่อบัชื้น เพราะอาจท าใหต้ัวอย่างขึ้นรา ไม่สามารถทดสอบได้ 

การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างด้านจุลชีววิทยา 
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การติดฉลาก 
• เขียนรายละเอียดตัวอย่าง บนถุงพลาสติกบรรจุตัวอย่าง ด้วยปากกาเคมีชนิดติดทนถาวร(permanent)  

• บนถุงกระดาษชั้นนอก เขียนรายละเอียดให้ครบตามที่ระบุไว้บนถุง 

• ตัวอย่างสารผสมล่วงหน้าหรือตัวอย่างที่เก็บมาทั้งภาชนะบรรจุที่วางจ าหน่าย ใช้ปากกาเคมีชนิด 

   permanent เขียนบนภาชนะ หรือน าภาชนะใส่ในถุงพลาสติกใส และเขียนฉลากใส่ในถุงพร้อม   

   ตัวอย่าง แล้ว ปิดผนึกถุง 

• ข้อมูลบนฉลากต้องมีข้อความอย่างน้อยดังนี้ 

    ล าดับที่   ชนิดตัวอย่าง   ชื่อบริษัท  (หรือชื่อฟาร์ม และทะเบียนฟาร์ม)  วันที่เก็บ  สถานที่เก็บ  วันผลิต 

    ชื่อผู้เก็บและพยาน  2 คน พร้อมลงนามที่อ่านชื่อ นามสกุล ออก   

การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างด้านจุลชีววิทยา 
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การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่าง 



รายการวิเคราะห ์ วิธีการเก็บตัวอย่าง 
1. ด้านจุลชีววิทยา เช่น  
เช้ือซัลโมเนลลา ปริมาณแบคทีเรีย 
และปริมาณเช้ือรา 

ตัวอย่างต้องเก็บแบบเทคนิคปลอดเชื้อ แล้วห่อด้วยถุงกระดาษทึบแสงอีก1 ช้ัน ใช้ถุงพลาสติกใหม่และ
ต้องฆ่าเชื้อที่ภาชนะและมือของผู้ปฏิบัติงานด้วย70% Alcohol และภาชนะต้องไม่มีรอยทะลุให้
อากาศภายนอกเข้าสัมผัสได้ หากเป็นไปได้ควรเก็บแยกถุงเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัวอย่าง หากต้องวิเคราะห์
ร่วมกับรายการอ่ืน 

2. วิตามิน ยา ต้องท าการเก็บตัวอย่างโดยระมัดระวังการปนเปื้อนข้ามระหว่างตัวอย่าง และต้องใช้ถุงพลาสติกใหม่ 
และห่อด้วยถุงกระดาษทึบแสง อีก1 ช้ันป้องการถูกแสงท าให้ยาและวิตามินเสื่อมคุณภาพได ้ 

3. สารพิษจากเช้ือรา การเก็บตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการต้องไม่น้อยกว่า 500 กรัม โดยต้องสุ่มตัวอย่าง ให้กระจายเป็น
ตัวแทนอย่างทั่วถึง และน ามาคลุกเคล้าให้เข้ากันดี และแบ่งเป็น 3 ส่วน เพื่อจะได้ผลวิเคราะห์ที่เป็น
ตัวแทนตัวอย่างทั้งหมด หากตัวอย่างน้อยกว่า 500 กรัม จะไม่เพียงพอในการวิเคราะห์และการตรวจ
จนได้ค่าปริมาณหากเกิดตรวจพบ เพราะต้องท าการตรวจเบื้องต้นและหาปริมาณด้วยเครื่อง HPLC  

4. รายการวิเคราะห์ในกิจกรรม
ร้องเรียน ด าเนินคดี ยึด อายัด ยืนยัน
ผลด้านปริมาณ หรือทดสอบ
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทุกรายการ  

ให้แยกเรื่องแยกกิจกรรมและเขียนในหนังสือต้นเร่ืองให้ชัดเจนว่าต้องการให้วิเคราะห์ในรายการอะไร 
และไม่ควรรวมไว้กับเรื่องการเก็บตัวอย่างสุ่มตรวจตามปกติ  เพราะจะท าให้เร่ืองมีจ านวนตัวอย่าง
มากและวิเคราะห์หลายรายการท าให้การตอบผลต้องรอกันล่าช้าได้  

หมายเหตุ     ตัวอย่างอาหารสัตว์ทุกชนิดต้องเก็บในที่มืด ห้ามถูกแสงและความร้อนและความชื้น เพราะจะท าให้ค่าปริมาณสาร
เปลี่ยนแปลงและเสื่อมลงได้หากมีตู้เย็นควรเก็บที่อุณหภูมิ 4 oCจะเก็บได้นานขึ้น ยกเว้น ตัวอย่าง Aflatoxinควรเก็บที่อุณหภูมิ  -20 oC 

28 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 

มาตรฐานการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ด้วยเทคนิคพิเศษส าหรับสง่ตรวจรายการวิเคราะห์ทีจ่ าเพาะ 



การส่งตัวอย่างอาหารสัตว ์

29 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 30 

1. ให้ผู้ตรวจประเมินเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ระยะให้ผลผลิตจากฟาร์มไก่เนื้อ หรือ
ฟาร์มสุกร ที่ขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือต่ออายุการรับรอง 
โดยในฟาร์มสุกรให้เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ในระยะสุดท้ายก่อนจ าหน่าย 
2. ผู้ตรวจประเมินสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ที่มีลักษณะแห้งไม่เปียกน้ า จากรางอาหาร
หรือจากถุงอาหารสัตว์ที่จะเทให้สัตว์กินถุงเดียวกัน แล้วแยกออกเป็น 3 ส่วน ๆ ละ 500 
กรัมโดยประมาณ บรรจุในถุงพลาสติกและใส่ในซองกระดาษสีน้ าตาลอีกชั้นหนึ่ง 
พร้อมกรอกรายละเอียดบนซองและลงนามให้ครบถ้วน 

การส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ 



สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 31 

2.1 ในกรณีส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ไปที่ห้องปฏิบัติการให้ส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ถุงที่ 1 
และถุงที่ 2 ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ พร้อมแบบส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ 
และติดตามผลการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
 1) กรณีที่ Screening test ให้ผลบวก (+ ve) หรือรายงานว่าพบ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ จะด าเนินการส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ถุงที่สองให้ส านักตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อตรวจยืนยันผลการทดสอบ 
 2) กรณีที่เป็นการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จากจังหวัดในพื้นที่ ส านักงานปศุ
สัตว์เขต 1 ให้ผู้ตรวจประเมินส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ถุงที่หนึ่งและถุงที่สองให้กับส านัก
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

การส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ 



สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 32 

2.2 ในกรณีส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ไปที่ห้องปฏิบัติการ 
 1) ให้ผู้ตรวจประเมินส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ถุงที่ 1 ส่งห้องปฏิบัติการทดสอบ 
และติดตามผลการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
 2) ถุงที่ 2 มอบให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
2.3 ผู้ตรวจประเมินบันทึกจากเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ฉบับจริง และมอบส าเนาบันทึก
การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์พร้อมอาหารสัตว์ถุงที่ 3 ให้ผู้ประกอบการเก็บรักษาไว้อย่าง
น้อย 6 เดือน ในที่สะอาด แห้งไม่มีแสงแดด ไม่มีมดหรือแมลง และห้ามเปิดถุง 

การส่งตัวอย่างอาหารสัตว ์



สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 33 

3. ในกรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์เป็นบวก (+ ve) หรือรายงานว่าพบ ให้
ผู้ตรวจประเมินแจ้งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เพื่อทราบทันที 
 
รายการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ 
 อาหารสัตว์จากฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร มีรายการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. Nitrofurans group 
 2. Oxytetracycline 
 3. Chlortetracycline 
 

การส่งตัวอย่างอาหารสัตว์ 



การเก็บตัวอย่างน้ าบาดาล และน้ าเพื่อการบริโภค 

34 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



  การเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภค และอุปโภค  

ภาชนะบรรจุตัวอย่าง  

  1. ใช้ขวดแก้ว หรือพลาสติก (ขวดน้ าดื่มชนิดขวดใสหรือขวดขุ่นก็ได้) ขนาดบรรจุ 

600 – 1,000 ซีซี. และมีฝาปิดมิดชิด โดยทั่วไปขวดพลาสติกจะเหมาะสมกว่าขวดแก้ว 

เพราะน้ าหนักเบา และไม่แตกง่าย แต่ห้ามใช้ภาชนะที่เคยบรรจุยา น้ ามัน หรือสิ่งอ่ืนที่

พิจารณาแล้วว่าล้างออกได้ไม่หมดมาบรรจุตัวอย่างน้ า เพราะสิ่งที่เปรอะเปื้อนอยู่ใน

ภาชนะจะมีผลรบกวนการวิเคราะห์ หรือท าให้ผลการวิเคราะห์ผิดพลาดได้  

35 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



  การเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภค และอุปโภค  

2. ล้างขวดให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้ง ก่อนท าการเก็บตัวอย่างให้ล้างขวดอีกครั้งด้วย

ตัวอย่างน้ าที่จะเก็บประมาณ 2-3ครั้ง  

3. ภาชนะส าหรับเก็บตัวอย่างทางจุลินทรีย์ ต้องผ่านการอบที่อุณหภูมิสูง เพื่อให้

ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อน 

4. ขวดเก็บตัวอย่างต้องปิดฝาตลอดเวลา เมื่อจะเก็บตัวอย่างจึงเปิด  

36 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



  การเก็บตัวอย่างน้ าทางกายภาพ ทางเคมี (ยกเว้นโลหะหนัก) 

วิธีเก็บตัวอย่างน้ า 
      1. ล้างและท าความสะอาดมือให้ปราศจากการปนเปื้อนใดๆ ก่อนด าเนินการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างน้ าทุกครั้ง  
      2. ท าความสะอาดหัวก๊อกน้ า แล้วเปิดน้ าให้น้ าไหลแรงเต็มที่ทิ้งไป ประมาณ 3-5นาที 
จากนั้นล้างภาชนะเก็บตัวอย่างด้วยน้ าตัวอย่าง ประมาณ 2-3 ครั้ง แล้วเก็บตัวอย่างน้ า
ประมาณ 600-1,000 ซีซีด้วยภาชนะบรรจุตัวอย่าง (ไม่ควรเก็บเต็มขวด เพราะต้องเหลือ
ที่ว่างส าหรับเขย่าให้ตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกันก่อนด าเนินการวิเคราะห์)  
     3. แช่เย็นตัวอย่างน้ าท่ีอุณหภูมิประมาณ 4-10 องศาเซลเซียส เพื่อลดการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ าทั้งทางกายภาพ และทางเคมี แล้วรีบส่งตัวอย่างน้ าเพื่อ
วิเคราะห์โดยเร็ว โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง 

37 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



  การเก็บตัวอย่างน้ าทางกายภาพ ทางเคมี (ยกเว้นโลหะหนัก) 

1 2 3 

4 5 

38 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



  การเก็บตัวอย่างน้ าทางกายภาพ ทางเคมี (ยกเว้นโลหะหนัก) 

ข้อควรระวัง 
การวางฝาขวดตัวอย่างต้องวางหงายขึ้น อย่าวางคว่ าบนพื้น เพราะอาจมีการปนเปื้อนได้ 
เมื่อเก็บตัวอย่างแล้วให้รีบปิดฝาขวดทันที 
 
ข้อแนะน า 
กรณีเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อทดสอบประสิทธิภาพระบบ จะเก็บน้ าดิบจากบริเวณโรงสูบน้ า
แรงดันต่ า น้ ากรองจากถังพักน้ าใสที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแล้ว หรือเก็บจากก๊อกน้ า
แล้วแต่กรณี จะต้องเก็บน้ ากรองหลังจากเก็บน้ าดิบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3-4 ชั่วโมง 
เนื่องจากหากเก็บโดยทันทีโดยไม่ทิ้งช่วงเวลา น้ ากรองที่ได้จะไม่เป็นตัวแทนของน้ าดิบที่
เก็บในขณะนั้น 

39 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



  การเก็บตัวอย่างน้ าทางจุลินทรีย ์

1. ล้างและท าความสะอาดมือให้ปราศจากการปนเปื้อนใดๆ ก่อนด าเนินการสุ่มเก็บ

ตัวอย่างน้ าทุกครั้ง 

2. ใช้แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เช็ดท าความสะอาดหัวก๊อกน้ าที่จะเก็บตัวอย่าง ทั้ง

ภายนอกและภายใน หรือใช้ไฟลนก๊อกน้ าประมาณ 1 นาที (หรือจนร้อนจัด) แล้วจึงเปิด

ก๊อกน้ าให้น้ าไหลแรงเต็มที่ ทิ้งไป ประมาณ 3-5 นาที เพื่อเป็นการท าความสะอาดก๊อก 

และไล่น้ าค้างท่อทิ้งไปให้หมด แล้วจึงค่อยเก็บตัวอย่างน้ า ต้องระวังอย่าให้ปากขวด

สัมผัสปลายก๊อกน้ า เพราะอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์อื่นได้ 

40 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



  การเก็บตัวอย่างน้ าทางจุลินทรีย ์

41 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



  การเก็บตัวอย่างน้ าทางจุลินทรีย ์

ข้อควรระวัง 
 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางจุลินทรีย์ ต้องค านึงถึงการปนเปื้อนจากปัจจัยแวดล้อม
อื่น นอกเหนือจากตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์เป็นส าคัญ 
 ห้ามวางขวดเก็บตัวอย่างทางจุลินทรีย์และฝาขวดไว้บนพื้น ต้องใช้มือถือขณะเก็บ
ตัวอย่าง 
 ในกรณีที่มีการเก็บตัวอย่างน้ าหลายๆ ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน เพื่อท าการวิเคราะห์หา
อย่างอื่นด้วยต้องเก็บตัวอย่างน้ าส าหรับวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อนเสมอ เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนจุลินทรีย์จากสภาพแวดล้อมอื่นๆ ขณะเก็บตัวอย่าง 

42 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



  การเก็บตัวอย่างน้ าทางจุลินทรีย ์

3. จากนั้นให้คว่ าฝากระป๋องที่ใส่ภาชนะลง แล้วเปิดกระป๋องออกโดยให้ขวดแก้วคว่ าอยู่
กับฝากระป๋อง จับที่ก้นขวดแก้วแล้วตั้งขึ้น ลนไฟท่ีปากขวด แล้วเปิดจุกขวดแก้วออก 
(ต้องถือจุกไว้อย่าให้แตะต้องกับสิ่งอื่น) 
4. บรรจุตัวอย่างน้ าลงไปประมาณค่อนขวด (ประมาณ 100 มิลลิลิตร อย่าให้เต็มขวด 
เนื่องจากต้องเหลือท่ีว่างส าหรับเขย่าให้ตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกันก่อนท าการวิเคราะห์) 
ลนไฟที่ปากขวดอีกครั้งพร้อมทั้งปิดจุกทันที บรรจุขวดลงในกระป๋องโลหะตามเดิม 
5. น้ าตัวอย่าง ต้องน าส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อท าการวิเคราะห์ เร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไป
ได้โดยแช่เย็นตัวอย่างน้ าที่อุณหภูมิประมาณ 4-10 องศาเซลเซียส เพื่อลดอัตราการ
เจริญของจุลินทรีย์ และลดอัตราเร็วของการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
และทางเคมี ดังนั้นไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องน าส่งภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเก็บน้ า 
มิฉะนั้นอาจท าให้ผลการวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง 

43 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



  การเก็บตัวอย่างน้ าทางจุลินทรีย ์

44 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



  การเก็บตัวอย่างน้ าทางจุลินทรีย ์

การเขียนฉลากปิดขวดตัวอย่างน้ า 

เมื่อเก็บตัวอย่างน้ าเสร็จ ควรปิดฝาให้สนิท ปิดฉลาก ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างไว้ดังน้ี 

1. หน่วยเจ้าของตัวอย่าง 

2. จุด / ต าแหน่งเก็บตัวอย่าง  

3. วัน / เวลาเก็บตัวอย่าง 

4. ประเภทของน้ า เช่น น้ าบาดาล น้ าบ่อ น้ าเสีย น้ าบริโภคหลังกรอง น้ าประปา เป็นต้น 

5. ชื่อ / โทร. ผู้เก็บตัวอย่างหรือผู้รับผิดชอบ 

45 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



  การเก็บรักษาตัวอย่างขณะขนส่งมายังห้องปฏิบัติการ 

 ระวังอย่าให้ตัวอย่างตากแดดและอย่าให้โดนแสง  

 ตรวจสอบฝาปิดตัวอย่างให้แน่นไม่มีการรั่วซึม  

 ตัวอย่างท้ังหมดต้องแช่เย็นในภาชนะที่เป็นกระติกน้ าแข็ง หรือกล่องโฟม (ควรม ี

      วาล์วไขน้ าแข็งที่ละลายออกทิ้งได้) การใส่น้ าแข็งต้องระวังอย่าใส่จนล้นหรือมาก   

       เกินไป ควรใส่ให้เสมอกับระดับปากขวด  

 การเก็บตัวอย่างต้องเรียงให้เป็นระเบียบอย่าให้ขวดล้มได้ 

 ระยะเวลาในการเก็บและส่งตัวอย่างน้ า ควรส่งทันที ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง (1 วัน) 

46 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



ตารางแสดงตัวอย่างวิธีเก็บรักษาตัวอย่าง และระยะเวลาน าส่งวิเคราะห์ 

47 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 
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การเก็บตัวอย่างน้ าในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร 
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1. คุณลักษณะทั่วไป 

ต้องปราศจากสิ่งแปลกปลอมและกลิ่นและรสที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นที่น่ารังเกียจ 

2. คุณลักษณะทางฟิสิกส์ 

 1. สี: ต้องไม่เกิน 5 หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์ (platinum-cobalt scale) 

 2. ความขุ่น: ต้องไม่เกิน 5 หน่วยเอ็นทียู (nephelometric tirbidity unit, NTU) 

 3. ค่าความเป็นกรด-ด่าง: ต้องอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5 

การเก็บตัวอย่างน้ าในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร 
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รายการ 
เกณฑ์ท่ีก าหนดสูงสุด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 

น้ าบริโภค ประเภทท่ี 1  
บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิท 

น้ าบริโภค ประเภทท่ี 2  
ไม่บรรจุในภาชนะบรรจุ 

ปริมาณสารที่ละลายทั งหมด 
(total dissolved solids) 

500 600 

เหล็ก 0.3 ไม่ได้ก าหนด 
แมงกานิส 0.05 0.1 
ทองแดง 1 ไม่ได้ก าหนด 
สังกะสี 3 ไม่ได้ก าหนด 
ความกระด้างทั งหมด 
(ค านวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต) 

100 300 

ซับเฟต 200 250 
คลอไรด์ 250 ไม่ได้ก าหนด 
ฟลูออไรด์ 0.7 1 
ไนเทรต (ค านวณเป็นไนโตรเจน) 4 10 
ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต 0.2 ไม่ได้ก าหนด 
นอลิกซับสแตนซ์ 0.001 0.005 

3. คุณลักษณะทางเคมี 

การเก็บตัวอย่างน้ าในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร 
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4. คุณลักษณะสารที่เป็นพิเศษ 

รายการ เกณฑ์ที่ก าหนดสูงสุด  
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร) 

ปรอท 0.001 
ตะกั่ว 0.01 
สารหนู 0.01 
ซิลีเนียม 0.01 
โครเมียม 0.05 
ไซยาไนด์ 0.07 
แคดเมียม 0.003 
แบเรียม 0.7 

การเก็บตัวอย่างน้ าในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร 
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5. จุลินทรีย์ท่ีมีในน้ าบริโภค 

รายการ ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนด 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ต้องน้อยกว่า 1.1 ในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
เอสเซอริเชีย โคไล 
(Escherichia coli) 

ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส 
(Staphyolcoccus aureus) 

ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ซาลโมเนลลา (Salmonella) ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ 
(Clostridium perfringens) 

ต้องไม่พบในตัวอย่าง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

* ในกรณีท่ีมีโรคระบาดทางน้ าในท้องถิ่นน้ัน ให้ตรวจจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคระบาดในขณะนั้นด้วย เช่น อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ บิด 
 

การเก็บตัวอย่างน้ าในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร 
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6. มาตรฐานน้ าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ 
อ้างอิงจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
ในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 มีรายละเอียดดังนี  

รายการ เกณฑ์ก าหนดท่ีเหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
สี (Color) หน่วย แพลทินัม-โคบอลต์ 5 15 
ความขุ่น (Turbidity) หน่วยความขุ่น 5 20 
ความเป็นกรด – ด่าง (pH) 7.0 – 8.5 6.5 – 9.2 

6.1 คุณลักษณะทางกายภาพ 

การเก็บตัวอย่างน้ าในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร 
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6.2 คุณลักษณะทางเคมี (หน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร) 
รายการ เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

เหล็ก (Fe) ไม่เกินกว่า 0.5 1.0 
แมงกานิส (Mn) ไม่เกินกว่า 0.3 0.5 
ทองแดง (cu) ไม่เกินกว่า 1.0 1.5 
สังกะสี (Zn) ไม่เกินกว่า 5.0 15 
ซัลเฟต (SO4) ไม่เกินกว่า 200 250 
คลอไรด์ (Cl) ไม่เกินกว่า 250 600 
ฟลูออไรด์ (F) ไม่เกินกว่า 0.7 1.0 
ไนเตรท (NO3) ไม่เกินกว่า 45 45 
ความกระด้างทั งหมด 
(Total hardness as CaCo3) 

ไม่เกินกว่า 300 500 

ความกระด้างถาวร (Non-carbonate 
hardness as CaCO3 

ไม่เกินกว่า 200 250 

ปริมาณมวลสารทั งหมดท่ีละลายได้ 
(Total dissolved solids) 

ไม่เกินกว่า 600 1,200 

การเก็บตัวอย่างน้ าในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร 
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6.3 คุณลักษณะที่เป็นพิษ (หน่วย มิลลิกรัมต่อลิตร) 
รายการ เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

สารหนู (As) ต้องไม่มีเลย 0.05 
ไซยาไนด์ (CN) ต้องไม่มีเลย 0.1 
ตะกั่ว  (Pb) ต้องไม่มีเลย 0.05 
ปรอท (Hg) ต้องไม่มีเลย 0.001 
แคดเมียม (Cd) ต้องไม่มีเลย 0.01 
ซิลิเนียม (Se) ต้องไม่มีเลย 0.01 

รายการ เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
Standard plate count ไม่เกินกว่า 500 โคโลนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร - 
Most probable number of Coliform 
organism (MPN) 

น้อยกว่า 2.2 ต่อร้อยลูกบาศก์เซนติเมตร - 

E. coli ต้องไม่มีเลย - 

6.4 คุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรีย 

การเก็บตัวอย่างน้ าในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร 



การเก็บตัวอย่างน้ าผึ้ง 

56 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 
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 น้ าผ้ึง คือ น้ าหวานที่ผ้ึงเก็บจากต่อมน้ าหวานของดอกไม้ หรือต้นไม้ ที่ผ่าน

ขบวนการย่อยภายในตัวผึ้งแปรสภาพน้ าหวานให้กลายเป็นน้ าผึ้ง ขณะก าลังบินกลับ

รังแล้วคายออกมาเก็บไว้ในหลอดรวง ผ่านการระหายน้ าโดยผึ้งช่วยกันกระพือปีกไล่

ความชื้น จนน้ าผึ้งในหลอดรวงนั้นมีความชื้นน้อยกว่า 20% จึงปิดฝาหลอด

รวง  จัดเป็นน้ าผึ้งที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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มีน้ าตาลประมาณ 79% เป็นน้ าตาลโมเลกุลเชิงเดี่ยวที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที ไม่ต้อง
ผ่านการย่อยในกระเพาะอาหาร ประกอบด้วย น้ าประมาณ 20% กรดชนิดต่าง ๆ 0.5 % และอีก 
0.5% จะเป็นโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ เอนไซม์ สรุปได ้ ดังนี ้
    1. น้ า หรือความชั้น น้ าผึ้งที่ดีควรมีความช้ืน 18-20% เพราะจะท าให้เก็บไว้ได้นานไม่บูดเสียง่าย 
    2. น้ าตาล มีไม่ต่ ากว่า 17 ชนิด เช่น fructose glucose maltose เป็นต้น น้ าผึ้งจึงถูดจัดเป็นอาหาร  
        ประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ดทีี่สุดชนิดหนึ่ง 
    3. กรด ในน้ าผึ้งมีหลายชนิด ชนิดที่ส าคัญ ได้แก่ กรด gluconic นอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโน 16  
        ชนิด กรดเกลือ และกรดก ามะถันรวมอยู ่
    4. แร่ธาตุ ได้แก่ K, CI, S, Ca, P, Mg, Si, Fe, Mn, Cu  ถึงจะมีปริมาณไม่มากนัก แต่ก็ยังอยู่ใน 
        สัดส่วนที่เหมาะสมประมาณ 0.02-1% 
 

องค์ประกอบในน้ าผึ้ง 
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 5. เอนไซม์ ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาที่มีประโยชน์ต่าง ๆ เช่น 
     - glucose oxidase เปลี่ยน glucose ไปเป็น gluconic acid และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์   
       ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญของเชื้อโรค 

     - diastase ช่วยย่อยแป้งไปเป็นน้ าตาล แต่เนื่องจากไม่มีแป้งอยู่ในน้ าหวานของดอกไม้ ท าให้ 

        ไม่ต้องใช้ enzyme ตัวนี้ เป็นเพียงตัวบ่งชี้ให้รู้ว่าในน้ าผึ้งมี diastase มากน้อยเพียงใด 

    - vitamin ที่พบมีหลายชนิด เช่น thiamin (B1) Riboflavin(B2)  Ascorbic acid (C) 

      Pyridoxine (B6) Vitamin B complex แตกต่างกันตามชนิดของเกสรดอกไม้ในน้ าผึ้ง 

    - โปรตีนและกรดอมิโน 

องค์ประกอบในน้ าผึ้ง 
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วัสดุที่ใช้เก็บตัวอย่างน้ าผึ้ง 
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เก็บตัวอย่างน้ าผึ้งจากฟาร์ม จ านวน 1 ตัวอย่าง 2 ขวดๆ ละประมาณ 250 ซี.ซี. 
โดยเก็บก่อนท่ีจะมีการบรรจุลงถังรวมน้ าผึ้ง และระบุรายละเอียดต่างๆ ที่ขวด
ตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
 - ระบุชื่อที่อยู่ฟาร์ม และที่ตั้งรังผึ้ง (แหล่งที่ได้ตัวอย่างน้ าผึ้ง) 
 - วัน เดือน ปีที่เก็บตัวอย่างน้ าผึ้ง 
กรณีที่การตรวจประเมินฟาร์มไม่ตรงกับช่วงที่มีการสกัดน้ าผึ้งให้เก็บตัวอย่าง
น้ าผ้ึงที่บรรจุขวดแล้วจากฟาร์มนั้นส่งตรวจที่กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์
และผลผลิตจากสัตว์ ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยใช้แบบส่ง
ตัวอย่างเนื้อและผลิตภัณฑ์(ตามคู่มือ)โดยการตรวจวิเคราะห์ยาคลอแรมเฟนิ
คอล กลุ่มเตตราไซคลินและยาฆ่าแมลง 
ส่งแบบส่งตัวอย่างเนื้อและผลิตภัณฑ์ (ตามคู่มือ) พร้อมตัวอย่างน้ าผึ้งเพื่อ
ตรวจวิเคราะห์ 
  

การเก็บตัวอย่างน้ าผึ้ง 
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ชนิดตัวอย่าง รายการวิเคราะห์ วิธีวิเคราะห์ 

น้ าผึ้ง - Chloramphenicol 
- Oxytetracycline 
- Chlortetracycline 
- Sulphonamides 
- Tylosin 
- Organochlorine pesticides (OCPs) 
           * Aldrin + Dieldrin 
           * Heptachlor + heptachlor epoxide 
           * Chlordane 
           * DDT 
- Organophosphorus pesticides (OPPs) 
           * Coumaphos 
           * Malathion 

LC-MS 
 
 
 
 

GC-MS-MS 
 
 
 
 

GC-MS-MS 

รายการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าผึ้งและวิธีวิเคราะห์ 
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 ยาสัตว์ตกค้าง : ต้องตรวจไม่พบสารตกค้างจากยาสัตว์ 

 ข้อก าหนดด้านจุลินทรียใ์ห้เป็นไปตามข้อก าหนด ดังนี ้

 (1) ไม่พบ Salmonella spp. ในน้ าผ้ึง 25 กรัมหรือมิลลิลิตร 

 (2) ไม่พบ Staphylococcus aureus ในน้ าผ้ึง 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

 (3) จ านวนยีสต์และราไม่เกิน 10 โคโลนตี่อน้ าผึ้ง 1 กรัมหรือมิลลิลิตร 

ท่ีมา: มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 8003-2556 น้ าผึ้ง  

มาตรฐานยาสัตว์ตกค้างและข้อก าหนด้านจุลินทรีย์ในน้ าผึ้ง 
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ชนิดของสารปนเปื้อน ปริมาณสูงสุด (Maximum Limit: ML) ที่ก าหนดให้มีได้ 
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

สารหน ู(Arsenic: As) 0.2 

ตะกั่ว (Lead: Pb) 0.5 

ชนิดของสารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit: MRL) 
ที่ก าหนดให้มีได้ (ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม) 

Coumaphos  100 

Amitraz 200 

Tau-fluvalinate ไม่ได้ก าหนดค่า 

Flumethrin ไม่ได้ก าหนดค่า 

ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 211) พ.ศ.2543 เรื่อง น้าผึ ง 

ที่มา : Commission Regulation (EU) No 37/2010, 22 December 2009 on pharmacologically  active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin 

ที่มา: มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 8003-2556 น้ าผึ้ง  
มาตรฐานสารปนเปื้อนและสารพิษตกค้างในน้ าผึง้ 
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การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว ์

 



การตรวจสอบชนิดยาเบื้องต้นในอาหารสัตว์  
โดยใช้ชุดตรวจสอบชนิดยาในอาหารสัตว์ (Testing kits for Drugs in Feed ) 

พัฒนามาจากวิธีการที่ใช้ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Colorimetric method 

Colorimetric คือ ปฏิกิริยาการเกิดสี (Colour reaction) ระหว่างยา หรือ  

     สารเภสัชเคมีภัณฑ์กับน้ ายาทดสอบ ท าให้เกิดสีที่มีความจ าเพาะ  ซึ่งสีที่เกิดขึ้น
สามารถบ่งบอกชนิดของยา และสารนั้นๆได้   

ตรวจผลโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ 
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ชุดตรวจสอบชนิดยาเบื องต้นในอาหารสัตว์ สามารถตรวจชนิดยา 9 ชนิด ดังนี  
สารเภสัชเคมภีัณฑ์ :  
กลุ่มไนโตรฟูแรนส์ 5 ชนิด คือ 
 Furazolidone  (FZD) 
 Furaltadone    (FTD)  
 Nitrofurazone (NFZ)  
Nitrofurantoin (NFT) 
Nitrovin (Niv)  
 

สารปฏิชีวนะ :                
 Chlortetracycline (CTC)       
 Oxytetracycline (OTC)   

สารเภสัชเคมภีัณฑ์ชนิดอื่น ๆ  2 ชนิด คือ 
Roxarsone (Rox) 
Zoalene (Zoa) 
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การตรวจสอบชนิดยาเบื้องต้นในอาหารสัตว์ (Screening test) 



68 

2 

หยดน้ ายาทดสอบ  Nitro1= 9 หยด, Nitro 2= 1 หยด  
หรือ Tetra = หยดประมาณ 2/3 ของถาดหลุม 

3 

โรยตัวอย่างพอประมาณลงใน
น้ ายาทดสอบ 

4 

ตรวจผลโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ 

5 

สีม่วงน้ าเงิน (FZD) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

เรียงตัวอย่างอาหารสัตว์ 

1 
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การตรวจสอบชนิดยาเบื้องต้นในอาหารสัตว์ (Screening test) 
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     น้ ายาทดสอบ 

ชุดตรวจสอบยาในอาหารสัตว์:  
Screen EZ Nitro test ประกอบด้วย  

• Nitro-1 
• Nitro-2                              

Screen EZ Tetra test ประกอบด้วย 
• Tetra 

บ. สยามอินเตอร์ควอลิตี้ จ ากัด 
โทร: 02-8864701-2  
โทรสาร: 02-8864703 



     
   ผลการตรวจสอบชนิดยาเบื้องต้นในอาหารสัตว์ (Screening test) 

 

Chlortetracycline (CTC)  จุดสีม่วง Oxytetracycline (OTC) จุดสีแดงเข้ม  
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น้ ายาทดสอบ Screen EZ Tetra test :Tetra หยดประมาณ 2/3 ของถาดหลุม 



     
   ผลการตรวจสอบชนิดยาเบื้องต้นในอาหารสัตว์ (Screening test) 

 

Furazolidone   จุดสีม่วง - น้ าเงิน Furaltadone  จุดสีน้ าเงิน คราม Nitrofurazone  จุดสีแดงบานเย็น 

Nitrofurantoin   จุดสีเหลืองและจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง  Nitrovin  จุดสีฟ้าสด 

71 

น้ ายาทดสอบ Screen EZ Nitro test:  
Nitro-1= 9 หยด,  Nitro-2 = 1 หยด                      สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 



     
   ผลการตรวจสอบชนิดยาเบื้องต้นในอาหารสัตว์ (Screening test) 

 

Roxarsone จุดสีเหลืองเข้มลักษณะเป็นเยื่อ 

Zoalene จุดสีเขียวใบไม้เข้ม กระจายหายเร็ว 
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น้ ายาทดสอบ Screen EZ Nitro test:  
Nitro-1= 9 หยด,  Nitro-2 = 1 หยด                      
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 การทดสอบหาสารปฏิชีวนะในอาหารสัตว์โดยวิธีเบื้องต้นทางจุลชีววิทยา 

 

Roux flask ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 3000 รอบ
ต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที 

ท าการเจือจางตามล าดับเพ่ือตรวจ
นับปริมาณเช้ือจุลินทรีย์มาตรฐาน 

เช้ือท่ีใช้ในการทดสอบ 

ขั้นตอนการเตรียมเพลท ขนาด Inhibition zone ขั้นตอนการวางตัวอย่าง 



     
 ผลการทดสอบหาสารปฏิชีวนะในอาหารสัตว์โดยวิธีเบื้องต้นทางจุลชีววิทยา 

 

74 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 

•  B.subtilis ATCC 6633  มีความไวต่อยากลุ่ม 
 -Lactams, Tetracyclines, Aminoglycosides และ Macrolides 
 
•  B.cereus ATCC 11778 มีความไวต่อยากลุ่ม 
  Tetracyclines และ Aminoglycosides 
 
• M.luteus   ATCC 9341 มีความไวต่อยากลุ่ม 
  -Lactams และ Macrolides 
 
• B.stearothermophilus ATCC 7953 มีความไวต่อยาทุกกลุ่ม 
  



Reference: In house method base on Journal of Chromatography A Vol.1088, (2005) P169-174 

     
   วิธีวิเคราะห์ยากลุ่มเตตระไซคลินส์ (Tetracyclines) ในอาหารสัตว์ 

  

Sample weigh 
 

 

Extraction 0.1 M HCl in MeOH , Shake 30 min, 
Centrifuge 5  min, 3,500 rpm, Dilute with H2O (1:1) 

 

 

Clean up with SPE SCX (Condition with MeOH and H2O, 
 Wash  with 0.05 M HCl in MeOH , Elute with 0.4 M  HCl in MeOH ) 

 

 

Adjust volume, Inject 30 µl to HPLC 
(C8, 4.6×250 mm, 5 µm, 0.5 ml/min, 30 min, UV 365 nm) 

 75 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 
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   วิธีวิเคราะหอ์ะฟลาทอ๊กซินในอาหารสัตว์ ด้วยวิธี IAC/Fluorometry  

 

ช่ังตัวอย่าง 25 g + NaCl  2.5 g  

1 

เติม 80 % MeOH 

2 

ปั่น 

3 

กรอง 

4 

ผ่าน Immunoaffinity column 

5 

วัดด้วยเครื่อง Fluorometer 

6 



เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ 
Fluorometry ELISA HPLC LC-MS 
Aflatoxin (total) 

Ochratoxin 
Zearalenone 
Fumonisin 

DON 
T-2 toxin 

Aflatoxin B1 
Aflatoxin M1 
Ochratoxin 

 

Aflatoxins B1 
Aflatoxin M1 

Deoxynivalenol 
T-2 toxin 

Zearalenone 
Fumonisin 

 
 

     
   เครื่องมือส าหรับวิเคราะห์สารพิษเชื้อราในอาหารสัตว์ 
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1. การส่งตัวอย่างต่อต้นเรื่อง 1 ฉบับ ควรแยกกิจกรรมและชนิดอาหารสัตว์ให้ชัดเจน  

    เพราะจะสั่งวิเคราะห์ไม่เหมือนกัน เช่น วัตถุดิบ 1 ฉบับ อาหารสัตว์และหัวอาหารสัตว์ 

    1 ฉบับ และสารผสมล่วงหน้าอื่นๆ อีก 1 ฉบับ 

2. ควรสั่งรายการวิเคราะห์ให้ชัดเจน จะได้ส่งวิเคราะห์ได้ทันที 

3. ควรแยกส่งเรื่องตามชนิดรายการวิเคราะห์ที่เหมือนกัน เป็น 1 ฉบับ จะได้ไม่ต้องรอผล   

    หากต้องใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ชนิดเดียวกัน 
  

78 สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 

ข้อแนะน าในการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ไดผ้ลวิเคราะห์แบบรวดเร็ว 



4. ทวนสอบ ยืนยันด้านชนิดและปริมาณ เก็บซ้ า ด าเนินคดี ยึดอายัด ชุดเฉพาะกิจ ควรแยกเรื่องและ 

    เสนอด่วนที่สุด และต้นเรื่อง 1 ฉบับ ควรมีจ านวนตัวอย่างไม่เกิน 20 ตัวอย่าง เพราะจะได้รายงาน 

    ผลได้เป็นชุดๆ ภายใน 3-5 วันท าการ หากมากกว่า 50 ตัวอย่าง การรายงานผลต้องเกิน 7 วันท าการ  

    เพราะในการยืนยันชนิดและปริมาณท าได้ไม่เกิน 6 ตัวอย่าง/วัน/1ชนิดรายการ 

5. การตรวจเฝ้าระวังสารตกค้างและตรวจตาม พรบ. หากไม่เจาะจงรายการวิเคราะห์ และรายการ 

    วิเคราะห์มีหลายรายการ การรายงานผลวิเคราะห์จะต้องล่าช้ากว่าปกติอย่างน้อย 20-30 วัน ทั้งนี ้

    เพราะต้องวิเคราะห์หลายห้องปฏิบัติการ เช่น คุณค่าทางเคมี จุลชีววิทยา สารพิษจากเชื้อรา การ 

    ปลอมปนทางกายภาพ ต้องใช้เวลาตรวจนานประมาณ 5-7 วันท าการ 
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ข้อแนะน าในการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ไดผ้ลวิเคราะห์แบบรวดเร็ว 



6. หากต้องการผลด่วนเพื่อด าเนินการกรณีเร่งด่วน ให้เสนอเรื่องแบบด่วนท่ีสุด และให้โทรศัพท์หรือ 

     โทรสารบอกล่วงหน้า ตัวอย่างเข้าวัน เวลา ประมาณเท่าใด เพื่อเตรียมเจ้าหน้าที่รอและรับตัวอย่าง 

     ด าเนินการเร่งด่วน 

7. ในการส่งตัวอย่างให้เขียนบอกหมายเลข 1,2,3,…ลงบนมุมขวามือบนของถุงตัวอย่าง ด้วยปากกาเม 

    จิกหรือหมึกที่เห็นชัด เพื่อสะดวกในการเรียงตัวอย่างให้ตรงกับล าดับท่ีในใบประวัติ หากมี 

    ข้อผิดพลาดจะได้ตรวจสอบตามล าดับที่ได้ นอกจากนี้ยังสะดวกในการเรียงตัวอย่างและนับจ านวน 

    ตัวอย่างว่าครบหรือมีตัวอย่างขาดหายหรือไม่ และช่วยยืนยันสอบย้อนกลับได้หากมีการสลับถุง 

    ตัวอย่างหรือพิมพ์ประวัติผิดพลาด 
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ข้อแนะน าในการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ไดผ้ลวิเคราะห์แบบรวดเร็ว 



8. รายการวิเคราะห์ใหม่ หรือพบสารชนิดใหม่ท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นงานประจ า ต้องใช้เวลาในการ 

    พัฒนาและทดลองวิเคราะห์อย่างน้อยประมาณ 3-4 สัปดาห์ หรือมากกว่าจึงท าให้ต้องตอบผลล่าช้า 

9. การตามผลวิเคราะห์เร่งด่วนให้ใช้โทรศัพท์ และส่งโทรสารเขียนแจ้งรายละเอียด เช่น ตัวอย่างจากที่ 

    ใด ชนิดใดรหัสใด รหัสตัวอย่างและผลการตรวจที่ต้องการทราบด่วน หรือส่งโทรสารหนังสือต้น 

    เรื่องเดิม หรือ Sample code ของส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และให้ติดต่อกลับที่ใด  

    พร้อมเบอร์โทรศัพท์และโทรสาร ติดต่อที่เบอร์ 0-2967-9753 และโทรสาร 0-2967-9753 

หากมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงาน ให้แจ้งที่ โทร/โทรสาร0-2967-9751 

ติดต่อคุณสุทธิพร พิริยายน โทร 081-487-1778 หรือ E-mail: phiriyayon@gmail.com 
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ข้อแนะน าในการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ไดผ้ลวิเคราะห์แบบรวดเร็ว 



สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 82 

ขั้นตอน เวลาที่ใช้ 
(วัน) 

ขั้นตอน เวลาที่ใช้ 
(วัน) 

1 1 8-10 1 
2-5 1 11-12 1 
6-7 1-7 13-14 1 

รวมเวลาทั้งหมด 6-15 วัน ต่อ 50-200 ตัวอย่าง/สัปดาห์ 
ยกเว้น screening test ตรวจได้ 200 ตัวอย่าง/วัน 

ด่วนที่สุดภายใน 3 วัน 

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 



  ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว ์

4 5 6 
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1 2 3 4 

5 6 7 8 
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ขั้นตอนการบดตัวอย่างเพื่อเตรียมวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 



1. ขั้นตอนแสดงการปฏิบัติงานวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ของกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

    สัตว์ใช้เวลาทั้งหมด 6-5 วัน ในกรณีที่ไม่พบปัญหา หรือตรวจยืนยันผลซ้ า ในกรณีสารรบกวนมาก 

    และสามารถปฏิบัติงานได้ประมาณ 50-200 ตัวอย่าง/สัปดาห์ ยกเว้นการตรวจโดยใช้ชุดตรวจสอบ 

    เบื้องต้นได้ 200 ตัวอย่าง/วัน แต่ผลบวกต้องยืนยันผลตามชนิดท่ีตรวจพบด้วยเครื่องมือชั้นสูง เช่น  

    HPLC และ LC-MS/MS ต่อไป 

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางกายภาพ ใช้เวลาวิเคราะห์ประมาณ 1 วัน จ านวนตัวอย่างวิเคราะห์ 

    ชนิดยาประมาณ 200 ตัวอย่าง และ 4 ตัวอย่าง ในกรณีวิเคราะห์การปลอมปนและส่วนประกอบ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 



3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเคมีใช้ระยะเวลาวิเคราะห์ ประมาณ 5-10 วัน สามารถวิเคราะห์ได้  

     8-50 ตัวอย่าง/1 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับรายการวิเคราะห์ 

4. ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ใช้เวลาประมาณ 5-8 วัน ในกรณีผลลบใช้เวลา 5 วัน 

    กรณีพบเชื้อใช้เวลาประมาณ 8 วัน ชนิดจุลินทรียอ์ื่น เช่น สารเสริมชีวนะ ใช้เวลานาน 

    มากกว่า 2 สัปดาห์ ในการยืนยันชนิดสามารถวิเคราะห์ได้ 40-100 ตัวอย่าง/สัปดาห ์ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 



 

5. ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางพิษวิทยาและชีวเคมี สารตกค้าง ใช้เวลาประมาณ 5-12 วัน ในกรณีตรวจสอบสาร
เบื้องต้นด้วยเครื่องมือชั้นสูง หรือชุดทดสอบ และยืนยันชนิดปริมาณที่พบเป็นระดับต่าง ๆ ต้องใช้เวลาถึง 8 
วัน ในกรณีท าซ้ าใหม่อีกครั้งต้องใช้เวลาเริ่มต้นอีก 5-8 วัน รวมเป็น 16 วัน ในกรณีตัวอย่างเข้าและวิเคราะห์เลย
(ด่วน) ไม่มีตัวอย่างอื่นสะสมอยู่ก่อน  ในการนี้ไม่รวมเครื่องขัดข้อง ต้องมีการปรับเปลี่ยนสภาวะให้เหมาะสม
อยู่ในมาตรฐานการวิเคราะห์ อีกจนกว่าเครื่องจะด าเนินการได้ตามปกติ เพราะเครื่องมือหนึ่งเครื่องต้อง
วิเคราะห์สารหลายชนิด ต้องมีการล้างสารเก่าที่อาจให้ผลผิดพลาดออกจนหมด  ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า 2 
ชั่วโมง ถึง 1 วัน 
• งานสารตกค้างสามารถวิเคราะห์ได้ 200-250 ตัวอย่าง/สัปดาห์  และงานสารพิษจากเชื้อราใช้เวลาวิเคราะห์ 5-
8 วัน สามารถวิเคราะห์ 200-300 ตัวอย่าง/สัปดาห์ ในกรณีใช้ชุดส าเร็จรูปตรวจสอบ  ถ้าวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ชั้นสูง เช่น HPLC จะสามารถวิเคราะห์ได้ 50-100 ตัวอย่าง/สัปดาห์ หากได้รับเครื่องมือเพิ่มขึ้นจะสามารถ
วิเคราะห์ จ านวนตัวอย่างได้เร็วขึ้น เนื่องจากต้องยืนยันปริมาณตัวอย่างที่ตรวจพบสารต่าง ๆ  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 



สุทธิพร พิริยายน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 88 

ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัตกิาร 

ทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ(ISO/IEC17025:2005) 

• ข้อก าหนดด้านการบริหาร (Management requirement) 

• ข้อก าหนดด้านวิชาการ (Technical requirements) 

ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 
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4.1 การจัดองค์กร 
4.2 การจัดการบริหารงาน 
4.3 การควบคุมเอกสาร 
4.4 การทบทวนค าขอ ข้อเสนอการประมูล 
4.5 การจ้างเหมาช่วงงานทดสอบ 
4.6 การจัดซื้อสินค้าและบริการ 
4.7 การให้บริการลูกค้า 
4.8 ข้อร้องเรียน 
4.9 การควบคุมงานทดสอบและ/หรือสอบเทียบ 
      ที่ไม่เป็นไปตามก าหนด 
4.10 การปรับปรุง 
4.11 ปฏิบัติการแก้ไข 
4.12 ปฏิบัติการป้องกัน 
4.13 การควบคุมบันทึก 
4.14 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
4.15 การทบทวนการบริหาร 

 

5.1 ทั่วไป 
5.2 บุคลากร 
5.3 สถานที่และสภาวะแวดล้อม 
5.4 วิธีทดสอบ สอบเทียบและการตรวจสอบความใช้ได้   
      ของวิธ ี
5.5 เครื่องมือ 
5.6 ความสอบกลับได้ของการวัด 
5.7 การสุ่มตัวอย่าง 
5.8 การจัดการตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ 
5.9 การประกันคุณภาพผลการทดสอบและสอบเทียบ 
5.10 การรายงานผล 

ข้อก าหนดด้านการบริหาร  ข้อก าหนดด้านวิชาการ 
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  สิ่งที่ส าคัญกับการทดสอบ 

5.2 บุคลากร 

5.4 วิธีทดสอบ  
สอบเทียบฯ 

5.3 สถานที่และ 
สภาวะแวดล้อม 

5.5 เครื่องมือ 5.6 ความสอบกลับ
ได้ของการวัด 

5.9 การประกัน
คุณภาพฯ 
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5.9 การประกันคุณภาพผลการทดสอบและการสอบเทียบ (Assuring the quality of test and calibration results) 
       5.9.1 ห้องปฏิบัติการต้องมีขั้นตอนการด าเนินงานในการควบคุมคุณภาพเพื่อเฝ้าระวังความใช้ได้ของการ
ทดสอบและสอบเทียบที่ด าเนินการ ข้อมูลที่ได้ต้องได้รับการบันทึกไว้ในลักษณะที่สามารถตรวจสอบแนวโน้ม
ต่างๆ ได้ และถ้าท าได้ต้องใช้วิธีทางสถิติในการทบทวนผลต่างๆ ด้วย การเฝ้าระวังนี้ต้องมีการวางแผน และ
ทบทวน และอาจรวมถึง วิธีต่อไปน้ีหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม 
       ก) มีการใช้วัสดุอ้างอิงรับรองเป็นประจ า และ/หรือมีการควบคุมคุณภาพภายในโดยใช้วัสดุอ้างอิงทุติยภูมิ 
       ข) การเข้าร่วมในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ หรือโปรแกรมการทดสอบความช านาญ 
       ค) การทดสอบหรือสอบเทียบซ้ าโดยวิธีการเดิมหรือต่างวิธี 
       ง) การทดสอบหรือสอบเทียบซ้ าอีกโดยใช้ตัวอย่างที่เก็บไว้ 
       จ) การหาสหสัมพันธ์ของผลที่ได้ส าหรับคุณลักษณะที่แตกต่างกันของตัวอย่าง 
 หมายเหตุ วิธีที่เลือกควรเหมาะสมกับชนิดและปริมาณของงานที่รับผิดชอบ 
 

        5.9.2 ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการควบคุมคุณภาพและเมื่อพบว่าอยู่นอกเกณฑ์ควบคุมที่ก าหนดไว้ 
จะต้องด าเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้มีการรายงานผลทดสอบหรือสอบเทียบที่ไม่
ถูกต้อง 

การประกันคุณภาพผลการทดสอบและการสอบเทียบ 
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Laboratory 

Instrument 
(calibration) 

Instrument 
(maintenance) 

Audit & 
Review 

Persons 
(training) 

การประกันคุณภาพการทดสอบ (Quality assurance) 
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  การควบคุมคุณภาพการทดสอบ 

Internal Quality Control 

• ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

• ทดสอบตัวอย่างควบคุม (Quality Control sample, QC sample) 
 

External Quality Control 

• การทดสอบความช านาญ (Proficiency Testing, PT) 

• การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison) 

Quality Control 

Internal Quality 
Control 

External Quality 
Control 
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Acceptable Recovery Limits 

Concentration Recovery Limits (%) 
100% 98-101 

10% 95-102 

1% 92-105 

0.1% 90-108 

0.01% 85-110 

10 µg/g (ppm) 80-115 

1 µg/g (ppm) 75-120 

10 µg/kg (ppb) 70-125 

ที่มา: AOAC “International Guidelines for Single Laboratory Validation of Chemical Methods” 
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Analytical Variations (AV) in [%]; x= analyte concentration 

Analyte AV% 

Moisture (Dry Mass)  12 

Protein 20/x+2 

Fat 10 

Crude Fibre 30/x+6 

Ash 45/x+3 

Total sugars as invert 12 

Calcium 10 

Phosphorus 3/x+8 

Salt 7/x+5 

Vitamin A 30 

ที่มา: Association of American Control Officials 2011, Official Publication 2011, page 298-299. 
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ตารางที่ 1  การตรวจสอบความใช้ได้และค่าความไม่แน่นอนของวิธีทดสอบ สารกลุ่ม Beta agonists ในอาหารสัตว์โดยวิธี  
                  LC-MS/MS Triple QuadrupoleMass Spectrometry 

รายการ ชนิด
วัตถุดิบ 

Method validation 

Linearity 
range  
ของ  

Calibration 
curve 

Working/ 
Linearity  range  
ของวิธีทดสอบ 

LOD LOQ Accuracy 
%Recovery  

Precision 
(Repeatability) 

%RSD 
 

Precision 
(Reproducibility) 

%RSD 
 

Uncertainty 

Salbutamol อาหารสัตว ์ - R2 =  0.9976 
(0.05-1.0 mg/kg) 

0.02  
mg/kg 

0.05  
mg/kg 

95.33-101.86%  0.87-2.83% 0.52-4.21% 0.73±0.11 mg/kg  
ที่ระดับความเชื่อมั่น  

95 %  

Clenbuterol - R2 =  0.9994 
(0.05-1.0 mg/kg) 

0.02  
mg/kg 

0.05  
mg/kg 

96.48-103.44%     0.84-1.74% 0.79-3.93% 0.77±0.10 mg/kg  
ที่ระดับความเชื่อมั่น  

95 %  

 

Ractopamine - R2 =  0.9983 
(0.05-1.0 mg/kg) 

0.02  
mg/kg 

0.05  
mg/kg 

94.11-104.28%  
 

0.55-2.08% 
 

1.05-2.21% 0.72±0.10 mg/kg  
ที่ระดับความเชื่อมั่น  

95 %  

 

การตรวจสอบความใช้ได้และค่าความไม่แนน่อนของวิธีทดสอบ 
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ตารางที่ 2  การตรวจสอบความใช้ได้และค่าความไม่แน่นอนของวิธีทดสอบแบคทีเรียและเชื้อราในอาหารสัตว์ 

รายการ ชนิด
วัตถุดิบ 

Method validation & Uncertainty 

Relative accuracy 
(AC) 

Relative specificity 
(SP) 

Relative sensitivity 
(SE) 

Critical 
level 

Standard 
deviation of 

reproducibility 
(SR) 

Precision 
criterion 

Salmonella spp. อาหารสัตว์ 93.00 % 100% 91.90 % 1 cfu/ 25 g - - 

ปริมาณแบคทีเรีย
ท้ังหมด 

- 
 

- - - 0.0831 log10 
cfu/g 

0.3 log10 
cfu/g 

ปริมาณเชื้อรา - - - - 0.0804 log10 
cfu/g 

0.3 log10 
cfu/g 

Enterobacteriaceae - - - - 0.0614 log10 
cfu/g 

0.2 log10 
cfu/g 

การตรวจสอบความใช้ได้และค่าความไม่แนน่อนของวิธีทดสอบ 
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แผนผังการประกันคุณภาพ 
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  องค์กรที่จัดการทดสอบความช านาญและตัวอย่างอ้างอิงของอาหารสัตว์ 

องค์กร ประเทศ เว็บไซด ์

AAFCO (Association of American Feed Control Officials) อเมริกา www.aafco.org 

IAG-Feedingstuffs (International Analytical Group, section 
feedingstuffs) 

ออสเตรีย www.ages.at 

BIPEA (Bureau InterProfessionel d’Etude Analytique) ฝรั่งเศส www.bipea.org 

FAPAS (Food Analysis Performance Assessment Scheme) อังกฤษ www.fapas.com 

LGC (Laboratory of the Government Chemist) อังกฤษ www.lgc.co.uk 

WEPAL (Wageningen Evaluating Programmes for Analytical 
Laboratories) 

เนเธอร์แลนด์ www.wepal.nl 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ไทย www.dss.go.th 
สถาบันอาหารและห้องปฏิบัตกิลาง ไทย pt.nfi.or.th/www.lcfa 
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1. การได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัตกิารทดสอบและ 

   ห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 

2. การทดสอบความช านาญ (Proficiency testing, PT) ทั้งภายใน/ต่างประเทศ 

3. การทดสอบ Ring test 

4. การท าเปรียบเทียบกันระหว่าง 2 ห้องปฏิบัติการหรือมากกว่า 

สรุปการเลือกใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบคณุภาพอาหารสัตว์ ตามล าดับ 



ขอขอบคุณ และสวัสดีค่ะ 
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ทุกอย่างจะส าเร็จได้ หากมีความเพียรและตั้งใจท า 



อ้างอิง 
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อ้างอิงข้อมูลจาก  
- http://www.navy.mi.th/science/download/expwater02.pdf 
เรียบเรียงโดย น.ท. หญิง ธัชพร รูปะสุต 
หน. วิเคราะห์ทั่วไป กวทส.วศ.ทร. 2554 
- http://www.aopdb04.doae.go.th/beeproduct.htm 
เรียบเรียงโดย: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 
- พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
 
 


