
 
 

  

 

 

คู่มือการปฏิบติังาน 

 

การตรวจสอบสารฟอรม์าลินในสตัวน์ํ้ าดว้ยชดุทดสอบ

ฟอรม์าลินในอาหาร ดว้ย Test Kit 

 

 

 

 
กมุภาพนัธ ์2562 

สํานกังานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอ้ม 

องคก์ารสะพานปลา 
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การตรวจสอบสารฟอร์มาลินในสัตว์น ้าด้วยชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร ด้วย Test Kit  

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายสะพานปลาและเทียบเรือประมง ในการทดสอบสารตกค้าง ฟอร์มาลิน 
(Formalin) ในสินค้าสัตว์น ้าผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา  
 
ขอบเขต 
 เมื่อสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ได้รับผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร และบันทึกข้อความเรื่อง 
การทดสอบฟอร์มาลินในสินค้าสัตว์น ้าฯ จากส้านักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปีงบประมาณเพื่อใช้สุ่มทดสอบ
สินค้าสัตว์น ้าโดยเฉลี่ยแต่ละเดือน ตามที่ส้านักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเสนอ  จนถึงรายงานผลการปฏิบัติงานตามสาย
งานบังคับบัญชา 
 
ค้าจ้ากัดความ 

1. ชุดทดสอบ  หมายถึง  ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร (น ้ายาดองศพ) ด้วย Test Kit ขององค์การเภสัชกรรม  
โดยมีขดีต่้าสุดที่ชุดทดสอบตรวจพบคือ 1 ppm 

2. ฟอร์มาลิน  หมายถึง  สารละลายที่ประกอบดว้ยก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ประมาณ 37 - 40%  
ในน ้าและมีการเตมิสารละลายเมทานอล ประมาณ 10 - 15 % เพื่อป้องกันการเกิด
โพลิเมอร์พาราฟอรม์ัลดีไฮด์ซึ่งมีความเป็นพิษสูงกว่า เป็นสารที่ห้ามน้ามาใช้กับอาหาร
ตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 151 (พ.ศ.2536) แหง่
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 

3. สุ่มตัวอย่าง  หมายถึง  การสุ่มทดสอบชุดทดสอบ ในน ้าท่ีละลายกับสัตว์น ้าโดยตรง เช่น น ้าจากการละลาย 
น ้าแข็งดองสัตว์น ้า น ้าที่ใส่มากับถังบรรจุสัตว์น ้า เป็นต้น ในจ้านวนชุดทดสอบที่
ส้านักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม จัดส่งให้เฉลี่ยในแต่ละเดือน โดยความถี่ต่อวันใน
การสุ่มทดสอบ เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง หรือ ผู้ที่หัวหน้าส้านักงานสะพานปลา หรือ หัวหน้า
ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงนั นๆ มอบหมาย ให้รับผิดชอบงานด้านการทดสอบฟอร์มาลิน  
 
ขั นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ตรวจสอบจ้านวนชุดทดสอบที่ สะพานปลาและท่าเทียบเรอืไดร้ับ จากส้านักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ให้ตรงกับ
จ้านวนตามบันทึกข้อความของ ส้านักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  

2. ตรวจสอบจ้านวนชุดทดสอบที่ต้องใช้ในแต่ละเดือนโดยเฉลี่ยกับบันทึกข้อความของ ส้านักงานวิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม ทั งนี การสุ่มตัวอย่างในแต่ละเดือนให้ใช้จ้านวนชุดทดสอบตามที่ส้านักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
ก้าหนด โดยความถี่ เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน  

3. สุ่มตัวอย่าง โดยมีขั นตอนการปฏิบัติดังนี  
3.1. เทน ้าตัวอย่างลงในขวดที่ 1 ทั งนี ห้ามท้าให้น ้าตัวอย่างเจือจาง / วิธีการ Dilute และเลี่ยงการน้าน ้าที่สุ่ม

ตัวอย่างมาทดสอบเนื่องจากจะท้าให้ผลการทดสอบที่ปรากฏคลาดเคลื่อน โดยเติมน ้าตัวอย่างให้ความสูงของน ้า
ประมาณ 1 ใน 3 ของขวด  

3.2. เขย่าขวดที่ 1 จนสารที่เป็นผงละลายกับน ้าตัวอย่าง 
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3.3. เทของเหลวจากขวดที่ 1 ลงขวดที่ 2  ปิดฝาขวดและเขย่าเล็กน้อย 
3.4. เทของเหลวจาดขวดที่ 2 ลงขวดที่ 3 ระวังไม่ให้สารละลายจากขวดที่ 3 สัมผัสร่างกาย เนื่องจากมีความเป็น

กรด รีบปิดฝาและเขย่าให้เข้ากัน สังเกตสีของน ้าตัวอย่าง (สารละลาย) ท่ีเปลี่ยนไป  
3.5. หากมีสารฟอร์มาลิน สีของสารละลายจะเป็นสีแดง หรือ สีชมพู  

4. บันทึกผลการทดสอบ หากการสุ่มตัวอย่างพบสารฟอร์มาลินให้ด้าเนินการบันทึกรายละเอียด ที่มาของตัวอย่าง 
ลักษณะกายภาพของตัวอย่างและรายงานผู้บังคับบัญชาตามล้าดับขั น  

5. สรุปรายงานผลการทดสอบเป็นรายเดือน เพื่อเสนอ ผู้อ้านวยการองค์การสะพานปลา  
 
ระบบติดตามประเมินผล 

จัดท้าบันทึก สรุปผลการทดสอบรายเดือน เสนอ ผออ. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ทั งนี หากมีการทดสอบพบ
สารฟอร์มาลินให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง จัดท้าบันทึกรายงานส้านักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมทันที พร้อม
บันทึกข้อมูลลักษณะกายภาพ ที่มาของน ้าตัวอย่าง และถ่ายรูป สีสารละลายทดสอบ  
 
เอกสารอ้างอิง   

1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กระทรวงสาธารณะสุข ที่มา : 
http://www.dmsc.moph.go.th/bkm/userfiles/files/TestKit/Price%20_testkit.pdf 

2. คู่มือการใช้งานชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร , องค์การเภสัชกรรม  
3. คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมา: http://www.pharmacy.mahidol.ac.th 

..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dmsc.moph.go.th/bkm/userfiles/files/TestKit/Price%20_testkit.pdf
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/
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กระบวนการ 
 
 
 
 
 

  

รับชุดทดสอบและบนัทกึสวส. 

ตรวจสอบจ้านวนชดุทดสอบกับบันทกึ 

แบ่งชุดทดสอบเฉลี่ยรายเดือน 

แจ้งสวส.เพื่อจัดส่ง/รับคืนชุดทดสอบ 

ครบ 

ไม่ครบ 

สุ่มตัวอย่าง ตามดุลยพินจิของผู้ปฏิบัติงาน 

เทน า้ตัวอย่าง ลงขวดที่ 1 เขย่าให้ละลาย 

เทน า้ขวดที่ 1 ลงในขวดที่ 2 เขย่าเลก็นอ้ย 

เทน า้ขวดที่ 2 ลงขวดที่ 3 เขย่าเล็กน้อย ระวังอย่าสัมผัสน ้าในขวดที่ 3 

รายงานผู้บังคับบัญชา ตามล้าดับชั นพร้อมบันทึกรายละเอียด
การทดสอบ 

บันทึกผลการทดสอบ 

สรุปรายงานการทดสอบรายเดือน เสนอ ผออ. 

ไม่เปลี่ยนส ีเปลี่ยนเป็นสีแดง หรือ สีชมพ ู

ท้าซ ้าในทุกๆเดือนของปีงบประมาณ 
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แบบฟอร์มที่ใช ้

แบบ สวส.-01 

แบบรายงานสารฟอร์มาลินในสัตว์น ้าด้วยชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร  

หน่วยงาน :…………………………………………………………………………..………… 
รายงานการทดสอบประจ้าเดือน ...........................พ.ศ. ........................... 
 

เดือน 
ปีงบ........... 

จ้านวนชุดทดสอบที่
ใช้ (ชุด) 

จ้านวนชุดทดสอบที่
ใช้สะสม (ชุด) 

พบสารฟอร์มาลิน 
(ชุด) 

ไม่พบสารฟอร์มาลิน 
(ชุด) 

หมายเหตุ 

ตุลาคม      
พฤศจิกายน      

ธันวาคม      
มกราคม      

กุมภาพันธ ์      
มีนาคม      
เมษายน      

พฤษภาคม      
มิถุนายน      
กรกฎาคม      
สิงหาคม      
กันยายน      

รวม      
ความคิดเห็นผู้ทดสอบ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

ผู้รายงาน ............................................. 
         (ต้าแหน่ง)…………………………..………………………………… 

 

ความคิดเห็นหัวหน้าส้านักงานสะพานปลา / หัวหน้าส้านักงานท่าเทียบเรือประมง 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
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