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บทคัดย่อ ส�ำนักคุณภำพควำมปลอดภัยอำหำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  ได้ให้บริกำรทดสอบควำมช�ำนำญกำรตรวจ
วิเครำะห์โลหะตะกั่ว และแคดเมียมในน�้ำ เพื่อประเมินควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรที่สมัครเข้ำร่วมกำรทดสอบ ระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2551-2557 รวมทั้งสิ้น 7  ครั้ง โดยส่งตัวอย่ำงที่มีควำมเป็นเนื้อเดียวกันให้ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์และส่งผลกลับ
ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด น�ำผลที่ได้มำวิเครำะห์ทำงสถิติโดยใช้ค่ำ z-score ในแต่ละปีมีห้องปฏิบัติกำรสมำชิกมำกกว่ำ 
30 แห่ง โดยมีห้องปฏิบัติกำรที่วิเครำะห์ตะกั่ว และวิเครำะห์แคดเมียมต่อเนื่อง ครบทุกรอบ จ�ำนวน 12 และ 8 แห่ง ตำมล�ำดับ 
ผลกำรประเมินพบว่ำ ห้องปฏิบัติกำรที่วิเครำะห์ตะกั่ว 6 แห่ง และ ห้องปฏิบัติกำรที่วิเครำะห์แคดเมียม 5 แห่ง มีผลกำรตรวจ
วิเครำะห์อยู่ในเกณฑ์ที่น่ำพอใจครบทุกรอบ  คิดเป็นร้อยละ 50.0 และ 62.5 ตำมล�ำดับ ในกำรวิเครำะห์แนวโน้มของคุณภำพ
ของแต่ละห้องปฏิบัติกำร จำกผลกำรเข้ำร่วมทดสอบควำมช�ำนำญอย่ำงต่อเนื่องที่กำรประเมินควำมสำมำรถใช้ค่ำ Standard 
Deviation for PT (SDPT) จำกค่ำ SD (s) ห้องปฏิบัติกำรสำมำรถประเมินควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงต่อเน่ืองได้  
โดยหำค่ำร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนสัมพัทธ์รวม (% rsdpooled) ของรอบที่ผ่ำนมำ มำใช้ค�ำนวณค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนรวม 
(spooled) จะได้ค่ำ z-score ของแต่ละรอบใหม่ ในรำยกำรตะกัว่ท�ำให้พบว่ำห้องปฏบิตักิำร  1 แห่ง หลงัจำกค�ำนวณค่ำ z-score 
ใหม่แล้ว ผลทำงห้องปฏบิตักิำรนัน้มค่ีำต�ำ่กว่ำ assigned value ทกุครัง้ ซึง่ห้องปฏบิตักิำรควรค้นหำสำเหต ุและแก้ไข ถงึแม้ว่ำ
ค่ำ z-score อยู่ในเกณฑ์ที่น่ำพอใจทุกรอบก็ตำม ห้องปฏิบัติกำรที่วิเครำะห์แคดเมียม ทุกแห่งมีมำตรฐำน และรักษำคุณภำพ
กำรตรวจวิเครำะห์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่น่ำพอใจไว้ได้อย่ำงสม�่ำเสมอ  กำรน�ำผลกำรทดสอบควำมช�ำนำญฯ หลำยครั้งอย่ำงต่อเนื่อง
มำวิเครำะห์จะบ่งชี้ได้ว่ำห้องปฏิบัติกำรมีแนวโน้ม กำรตรวจวิเครำะห์ไปในทิศทำงใด เพื่อที่จะได้แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำ 
ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์โลหะในน�้ำของประเทศให้มีคุณภำพและมำตรฐำนเท่ำเทียมกัน



Potential of analytical laboratories of lead and cadmium in water Kannika  Jittiyossara et al.

276 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฉบับพิเศษ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2558

บทนำา

น�้ำเป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำรด�ำรงชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่จะใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภคแล้ว น�้ำยังกลำยเป็น 

ปัจจัยส�ำคัญในอันท่ีจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศด�ำเนินต่อไปทั้งในส่วนของภำคเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 

ด้ำนกำรอปุโภคบรโิภค มนษุย์ต้องกำรน�ำ้สะอำดเพือ่ดืม่กนิ ใช้ในกำรประกอบอำหำร และใช้เพือ่ประโยชน์อืน่ๆ ในกำร

ด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ด้ำนอุตสำหกรรม น�้ำเป็นปัจจัยส�ำคัญในกระบวนกำรผลิตของโรงงำนอุตสำหกรรม น�้ำถูกใช้เป็น

วัตถุดิบในกำรผลิตอำหำร แต่ในปัจจุบันจำกกำรขยำยตัวของสังคมเมืองไปสู่สังคมอุตสำหกรรมในเขตพื้นท่ีต่ำงๆ 

ทั่วประเทศ ท�ำให้แหล่งน�้ำตำมธรรมชำติที่เคยอยู่ในสภำพที่ดีได้รับควำมเสียหำยก่อให้เกิดปัญหำควำมเสื่อมโทรมของ

แหล่งน�ำ้ ซึง่ท�ำให้มกีำรปนเป้ือนจำกสำรพษิหรอืจลุนิทรย์ีดงันัน้จงึต้องผ่ำนกระบวนกำรก�ำจดัสำรพษิและปรบัสภำพน�ำ้

ให้เหมำะสมกับกำรบริโภค หรือใช้ในกิจกรรมอื่นๆ  โดยเฉพำะกำรปนเปื้อนตะกั่ว และแคดเมียม ซึ่งเป็นโลหะหนักแม้

ปริมำณน้อย แต่มีพิษร้ำยแรงโดยเฉพำะกับเด็ก(1) เพรำะกำรปนเปื้อนของโลหะเหล่ำนี้ นอกจำกจะปนเปื้อนในน�้ำแล้ว

ยังสำมำรถปนเปื้อนได้จำกอำหำร หรือสิ่งแวดล้อม มีก�ำหนดในมำตรฐำนน�้ำบริโภคฯ(2) และน�้ำแร่ธรรมชำติ(3)   

ในปริมำณที่ต�่ำมำก ดังนั้นผลกำรตรวจวิเครำะห์ตะกั่ว และแคดเมียม จำกห้องปฏิบัติกำรจะต้องมีควำมถูกต้อง แม่นย�ำ 

และเชื่อถือได้ ห้องปฏิบัติกำรจึงต้องใช้วิธีวิเครำะห์ที่มีกำรยืนยันถึงควำมเหมำะสม เครื่องมือที่ใช้ต้องได้รับกำร 

สอบเทียบ และมีกำรควบคุมคุณภำพภำยในด้วย

กำรทดสอบควำมช�ำนำญ (proficiency testing, PT)(4) เป็นวิธีกำรหนึ่งที่ใช้ประเมินควำมสำมำรถของ 

ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ โดยกำรเปรียบเทียบผลระหว่ำงห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ที่เข้ำร่วม เป็นกระบวนกำรประกัน

คุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ ซึ่งมีในข้อก�ำหนดตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025(5) นอกจำกนี้ ข้อก�ำหนดในกำรขอ 

กำรรับรองควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรยังระบุให้มีกำรประกันคุณภำพโดยกำรเข้ำร่วมแผนทดสอบควำมช�ำนำญ 

ในรำยกำรที่ห้องปฏิบัติกำรนั้นขอกำรรับรองด้วย(6)

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ โดยส�ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร มีภำรกิจในกำรคุ้มครองผู้บริโภค

และพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรให้มีมำตรฐำนเท่ำเทียมกัน จึงได้เริ่มด�ำเนินแผนทดสอบควำมช�ำนำญ 

(PT Provider) กำรตรวจวิเครำะห์น�้ำทำงเคมี เมื่อปี พ.ศ. 2549 ห้องปฏิบัติกำรที่เข้ำร่วมได้แก่ศูนย์วิทยำศำสตร ์

กำรแพทย์ 13 แห่ง ปี พ.ศ. 2551 ได้ขยำยขอบข่ำยรำยกำรวเิครำะห์โลหะในน�ำ้มหีน่วยงำนภำครฐั หรอืภำยใต้กำรก�ำกบั

ดแูลของรฐั และภำคเอกชนเข้ำร่วม เพือ่เป็นทำงเลอืกให้ห้องปฏบิตักิำรใช้ตวัอย่ำงทดสอบควำมช�ำนำญทีม่รีำคำไม่แพง 

มีควำมเข้มข้นที่เหมำะสมในระดับเกณฑ์มำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข  นับถึงปี พ.ศ. 2557 รวม  7 ครั้ง 

ปัจจุบันยังคงด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง

ข้อมูลท่ีได้จำกกำรทดสอบควำมช�ำนำญกำรวเิครำะห์ตะกัว่ และแคดเมยีมในน�ำ้  ระหว่ำงปี พ.ศ. 2551-2557 

มำวิเครำะห์ จะท�ำให้ทรำบสถำนกำรณ์ศักยภำพของห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์โลหะตะกั่ว แคดเมียม ในน�้ำ และ 

กำรน�ำข้อมูลของแต่ละห้องปฏิบัติกำรท่ีได้เข้ำร่วมกำรทดสอบอย่ำงต่อเนื่องมำวิเครำะห์ทำงสถิติ มีวัตถุประสงค ์

เพ่ือชี้บ่งปัญหำที่อำจจะพบ หรือแสดงแนวโน้มได้ เพื่อจะได้ให้ค�ำแนะน�ำแก่ห้องปฏิบัติกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และประสิทธผิล ซึง่จะท�ำให้ห้องปฏบิตักิำรวิเครำะห์น�ำ้ในประเทศ สำมำรถปรบัปรงุและพฒันำให้มคีณุภำพผลกำรตรวจ

วิเครำะห์ได้

                      

วัสดุและวิธีการ

ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมทดสอบความชำานาญ

หน่วยงำนของรัฐหรือภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของรัฐ และห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ของบริษัทเอกชน



พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ตะกั่ว และแคดเมียมในน�้า  กรรณิกา  จิตติยศรา และคณะ
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ตัวอย่างสำาหรับการทดสอบ

เตรียมตัวอย่ำงน�้ำโดยกำรเติมสำรมำตรฐำนตะกั่ว และแคดเมียม ลงในน�้ำกลั่น ปรับค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 

ให้มีค่ำน้อยกว่ำ 2 ด้วย conc. HNO3 ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน บรรจุใส่ขวดพลำสติกชนิด high density 

polyethylene (HDPE) ขนำด 500 มิลลิลิตร ติดฉลำกซึ่งระบุรหัสขวด ช่ือตัวอย่ำง รำยกำรวิเครำะห์ รอบของ 

กำรทดสอบ เดือนที่เตรียมและผู้ด�ำเนินโครงกำร

การทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน

สุ่มตัวอย่ำงน�้ำที่เตรียมพร้อมส่งให้สมำชิกมำ 10 ขวด แต่ละขวดวิเครำะห์ 2 ซ�้ำแบบสุ่ม โดยใช้วิธี  

Standard method for the examination of water and wastewater, 22nd Edition. ได้แก่ วิธี 3113 B (ตะกั่ว)  

3111 B (แคดเมียม) และน�ำค่ำที่ได้มำประเมินทำงสถิติโดยใช้ One-way ANOVA(7) 

การส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ

ส่งตัวอย่ำงน�้ำให้ห้องปฏิบัติกำรแต่ละแห่งที่เข้ำร่วมกำรทดสอบทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยบรรจุ

ขวดตัวอย่ำงท่ีปิดสนิทและผ่ำนกำรทดสอบกำรรั่วซึมลงในกล่องกระดำษ มีวัสดุกันกระแทกพร้อมทั้งแนบเอกสำร 

ที่เกี่ยวข้องได้แก่ แบบตอบรับตัวอย่ำง ข้อแนะน�ำก่อนกำรวิเครำะห์ และแบบรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ซึ่งระบุเลขรหัส

ประจ�ำห้องปฏิบัติกำร โดยห้องปฏิบัติกำรแต่ละแห่งจะได้รับตัวอย่ำง 1 ขวด

การวิเคราะห์ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ 

ผลกำรวิเครำะห์จำกห้องปฏบิตักิำรจะถกูน�ำมำวเิครำะห์ด้วยวธิทีำงสถติทิีเ่หมำะสม เพือ่ก�ำหนดค่ำ assigned 

values และค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำนซึง่เป็นค่ำทีใ่ช้ประเมนิควำมสำมำรถของสมำชกิ(8) ผลกำรทดสอบจำกห้องปฏิบตักิำร

ที่ไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขที่แน่นอนจะไม่ถูกประเมินผล

การประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการแต่ละรอบ (Individual z-score)

z-score  = (Lab result - X*)

                                    s 

Lab result = ผลวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำร

X*             = assigned value เป็นค่ำ robust average ค�ำนวณจำก algorithm A

s               = robust standard deviation for proficiency assessment  

|z|≤ 2          แสดงว่ำผลกำรวิเครำะห์อยู่ในเกณฑ์น่ำพอใจ

2 <|z|< 3    แสดงว่ำผลกำรวิเครำะห์อยู่ในเกณฑ์น่ำสงสัย

|z|≥ 3          แสดงว่ำผลกำรวิเครำะห์อยู่ในเกณฑ์ไม่น่ำพอใจ

การประเมินความสามารถแต่ละห้องปฏิบัติการในระยะยาว (Long-term evaluation)

กำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรในแต่ละปีที่ผ่ำนๆ มำ โดยน�ำร้อยละค่ำส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนสัมพัทธ์ (%rsd) ในกำรทดสอบแต่ละรำยกำรทดสอบแต่ละรอบ มำค�ำนวณหำค่ำร้อยละส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนสัมพัทธ์รวม (%rsdpooled) และน�ำค่ำ %rsdpooled ที่ได้มำใช้ค�ำนวณค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (s) ในแต่ละรอบ

กำรวิเครำะห์ จะได้ค่ำ z-score ใหม่ แล้วบันทึก z-score ของรอบต่ำงๆ  
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z-score = (Lab result - X*) 

                            spooled               

spooled  =
    rsdpooled × X*                

                                       100        

spooled  = robust standard deviation for proficiency assessment ซึ่งใช้ในกำรประเมิน 

    ระยะยำวค�ำนวณจำก

rsdpooled(9) = ((n1-1) %rsd1
2 + (n2-1)% rsd2

2  + …..(n7-1) %rsd7
2/(n1-1) + (n2-1) …..(n7-1))1/2

rsd1.... rsd7 = ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนสัมพัทธ์ปี 2551 - ปี 2557

การแสดงการกระจายของข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน

% CV หรือ %robust CV = (s/x*) × 100

ผล

กำรทดสอบควำมช�ำนำญฯ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2551-2557 (ด�ำเนินกำรปีละ 1 รอบ) จ�ำนวนห้องปฏิบัติกำร 

ที่เข้ำร่วมทดสอบตะกั่ว และแคดเมียมในน�้ำแต่ละรอบ (ตำรำงที่ 1) ห้องปฏิบัติกำรหลำยแห่งไม่ได้เข้ำร่วมทดสอบ 

ทุกรอบ บำงห้องปฏิบัติกำรเข้ำร่วมกำรทดสอบครั้งเดียวหรือสองครั้ง ห้องปฏิบัติกำรที่เข้ำร่วมกำรทดสอบตะกั่ว 

และแคดเมียมในน�้ำครบ 7 รอบ มีจ�ำนวน 12 แห่ง และ 8 แห่ง ตำมล�ำดับ (ตำรำงที่ 1) 

ตะกั่ว 30 31 39 30 37 33 30 12

แคดเมียม 26 25 35 26 33 26 23 8

ตารางที่ 1 จ�ำนวนห้องปฏิบัติกำรท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมทดสอบควำมช�ำนำญในแต่ละปี และจ�ำนวนห้องปฏิบัติกำร 

ที่เข้ำร่วมทุกรอบ รวม 7 รอบ

รำยกำร
 จ�ำนวนห้องปฏิบัติกำรที่เข้ำร่วมในแต่ละปี พ.ศ. จ�ำนวนห้องปฏิบัติกำร

  2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 ที่เข้ำร่วม ครบ 7 รอบ

ผลกำรประเมินค่ำ z-score ของห้องปฏิบัติกำรที่เข้ำร่วมทดสอบควำมช�ำนำญกำรวิเครำะห์ตะกั่ว                  

จ�ำนวน 12 ห้องปฏิบัติกำร พบว่ำ 6 ห้องปฏิบัติกำร (lab no. 9, 14, 21, 26, 35 และ 48) มีค่ำ z–score อยู่ในเกณฑ์

ที่น่ำพอใจทุกรอบ คิดเป็นร้อยละ 50.1, 1 ห้องปฏิบัติกำร (lab no 12) มีค่ำ z–score เป็น outlier ในรอบที่สอง 

และน่ำสงสัยในรอบที่ 7, 2 ห้องปฏิบัติกำร (lab no 13, 32) มีค่ำ z–score อยู่ในเกณฑ์น่ำสงสัยในรอบที่ 6, 

2 ห้องปฏิบัติกำร (lab no 39, 41) มีค่ำ z–score เป็น outlier ในรอบแรก และน่ำสงสัยในรอบที่ 4 และ 7 ตำมล�ำดับ 

1 ห้องปฏิบัติกำร (lab no 46) มีค่ำ z–score อยู่ในเกณฑ์ไม่น่ำพอใจในรอบที่ 3 (ตำรำงที่ 2) เมื่อน�ำค่ำ z-score 

มำ plot จะได้แผนภูมิ (ภำพที่ 1)
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09 0.00 -0.09 -1.20 -0.19 0.25 -0.38 0.17
12 0.33 -16.36 0.20 -0.98 -0.99 0.19 2.37
13 1.00 0.82 -0.20 0.15 -0.74 2.45 -0.85
14 -0.33 -1.91 0.00 0.00 -0.37 -0.19 -0.35
21 -1.33 -0.09 -1.40 -0.19 -0.37 -1.13 -0.68
26 0.00 1.73 0.00 -0.87 1.36 1.13 -1.19
32 -0.33 -1.00 0.80 0.26 -0.37 -2.83 -0.17
35 0.00 1.73 -1.00 -0.42 0.86 -0.38 -1.02
39 -5.00 -1.91 -0.40 -2.66 -0.49 0.57 0.00
41 -4.67 1.73 -1.20 -0.42 0.00 0.57 2.54
46 -0.67 0.82 3.00 0.60 0.00 0.19 -0.17
48 -0.67 -0.09 -0.60 0.00 -1.11 0.00 0.85

ตารางที่ 2  ค่ำ z-score ของผลวิเครำะห์จำก 12 ห้องปฏิบัติกำรที่เข้ำร่วมทดสอบฯ ตะกั่ว ในน�้ำในแต่ละปี 

ปี พ.ศ. ที่ด�ำเนินกำร

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
lab

code
 X* = 0.050 X* = 0.201 X* = 0.052 X* = 0.073 X* = 0.081 X* = 0.055 X* = 0.071
 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 
 s = 0.003 s = 0.011 s = 0.005 s = 0.009 s = 0.0081 s = 0.0052 s = 0.0059  
 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
 % robust  % robust %robust %robust %robust % robust %robust
 CV = 6.0 CV = 5.5  CV = 9.6 CV = 12.3  CV = 10.0 CV = 9.4 CV = 8.3 

ภาพที่ 1 ค่ำ z-score  ของผลวิเครำะห์จำก 12 ห้องปฏิบัติกำร ที่เข้ำร่วมทดสอบฯ ตะกั่ว ในน�้ำในแต่ละปี
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ผลกำรประเมินค่ำ z-score ของห้องปฏิบัติกำรที่เข้ำร่วมทดสอบควำมช�ำนำญกำรวิเครำะห์แคดเมียม                 

จ�ำนวน 8 ห้องปฏิบัติกำร พบว่ำ 5 ห้องปฏิบัติกำร (lab no. 21, 35, 39, 46 และ 48) มีค่ำ z–score อยู่ในเกณฑ์ 

ที่น่ำพอใจทุกรอบ คิดเป็น ร้อยละ 62.5, 1 ห้องปฏิบัติกำร (lab no. 09) ที่ค่ำ z–score อยู่ในเกณฑ์ที่น่ำสงสัยในรอบ

แรกและเป็น outlier ในรอบที่ 2, 2 ห้องปฏิบัติกำร (lab no. 12, 26) ค่ำ z–score อยู่ในเกณฑ์ที่น่ำสงสัยใน 

รอบที่ 7 และรอบที่ 4 ตำมล�ำดับ (ตำรำงที่ 3) เมื่อน�ำค่ำ z-score มำ plot จะได้แผนภูมิ (ภำพที่ 2) 

ตารางที่ 3 ค่ำ z-score ของผลวิเครำะห์จำก 8 ห้องปฏิบัติกำรที่เข้ำร่วมทดสอบฯ แคดเมียมในน�้ำในแต่ละปี

09 -2.91 6.53 0.70 0.17 0.47 -0.75 -0.39
12 0.18 -1.47 0.80 -1.00 -0.73 1.49 -2.21
21 0.45 0.07 -0.10 -0.17 -0.20 0.00 0.91
26 -1.36 -0.93 0.80 -2.50 1.13 -0.15 -1.95
35 0.09 -1.53 -0.20 0.50 -0.13 -0.90 -0.39
39 0.55 -0.07 -0.30 0.33 -0.13 0.60 0.91
46 1.09 0.73 1.20 0.33 -0.20 -0.45 -0.26
48 -0.55 -0.47 -1.00 0.67 -0.27 1.19 1.17

ปี พ.ศ. ที่ด�ำเนินกำร

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
lab

code
 X* = 0.0082 X* = 0.0087 X* = 0.0072 X* = 0.0056 X* = 0.0080 X* = 0.0042 X* = 0.0059
 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 
 s = 0.0011 s = 0.0015 s = 0.0010 s = 0.0006 s = 0.0015 s = 0.00067 s = 0.00077  
 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
 % robust  % robust %robust %robust %robust % robust %robust
 CV = 13.4 CV = 17.2  CV = 13.9 CV = 10.7  CV = 18.8 CV = 16.0 CV = 13.0 

ภาพที่ 2 ค่ำ z-score  ของผลวิเครำะห์จำก 8 ห้องปฏิบัติกำรที่เข้ำร่วมทดสอบฯ แคดเมียมในน�้ำในแต่ละปี
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กำรวิเครำะห์แนวโน้มคุณภำพแต่ละห้องปฏิบัติกำรในกำรวิเครำะห์ตะก่ัว และแคดเมียมในน�้ำโดย PT 

Provider ใช้ค่ำ assigned value (X*) และ standard deviation (s) ซึ่งเป็นค่ำที่ค�ำนวณมำจำก robust 

analysis: Algorithm A ในแต่ละรอบ จะมีค่ำเฉลี่ย (X*) หรือกำรกระจำย (s) ของข้อมูลที่แตกต่ำงกัน เพื่อ 

เปรียบเทียบคะแนนข้อมูลของแต่ละรอบต้อง Standardized scores หรือ Normalized  scores ก่อน โดยค�ำนวณ 

spooled (ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนรวม) แล้วใช้ spooled แทนค่ำ s ในสูตร ค�ำนวณ z-score ในแต่ละรอบใหม่ น�ำค่ำ 

z-score ใหม่มำ plot กรำฟในรูป control chart(10) และดูว่ำอยู่ใน statistical control หรือไม่ เพื่อดูแนวโน้ม 

(trend) ที่อำจมีซึ่งวิธีกำรควบคุมคุณภำพอื่นๆ ไม่สำมำรถบอกได้ เป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในคุณภำพของ 

ผลกำรวิเครำะห์ และสะท้อนถึงควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำร (performance lab) ในกำรตรวจวิเครำะห์รำยกำร

ตรวจนั้นๆ            

ผลกำรวิเครำะห์แนวโน้มคุณภำพแต่ละห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ตะกั่วในน�้ำ ในประเทศไทยจำกกำรเข้ำร่วม

ทดสอบควำมช�ำนำญอย่ำงต่อเนื่องครบ 7 รอบ  จ�ำนวน 12 ห้องปฏิบัติกำร พบว่ำ 5 ห้องปฏิบัติกำร (lab no. 9, 14, 

26, 35 และ 48) มีผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด (control limit) คือมีกำรกระจำยข้อมูลอยู่สองข้ำง central 

line อย่ำงสม�่ำเสมอ, 1 ห้องปฏิบัติกำร (lab 21) ผลกำรประเมิน 7 จุด ต่อเนื่องอยู่ใกล้ central line, 2 ห้องปฏิบัติ

กำร (lab no. 12, 41) ผลกำรประเมิน 1 จุด ออกนอกเกณฑ์ที่ก�ำหนด อีก 1 จุด อยู่ระหว่ำง warning limit และ 

control limit, 2 ห้องปฏิบตักิำร (lab no. 32, 46) ผลกำรประเมนิ 1 จดุ ออกนอกเกณฑ์ทีก่�ำหนด, 1 ห้องปฏบิตักิำร 

(lab no. 13) ผลกำรประเมิน 1 จุด อยู่ระหว่ำง warning limit และ control limit, 1 ห้องปฏิบัติกำร 

(lab no. 39) ผลกำรประเมิน 2 จุด ออกนอกเกณฑ์ (ตำรำงที่ 4) และเมื่อน�ำค่ำ z-score ใหม่มำ plot จะได้แผนภูมิ

ที่ใช้ควบคุมคุณภำพ (ภำพที่ 3)

ตารางที่ 4 ค่ำ z-score ของผลวิเครำะห์จำก 12 ห้องปฏิบัติกำรที่เข้ำร่วมทดสอบฯ ตะกั่วในน�้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

เมื่อค�ำนวณโดยใช้ rsdpooled

09 0.00  -0.06 -1.28 0.46 0.27 0.81 0.16
12 0.22 -9.94 0.21 -1.37 -1.10 0.20 2.19
13 0.67 0.50 -0.21 0.15 0.82 2.60 -0.78
14 -0.22 -1.16 0.00 0.00 -0.41 -0.20 -0.31
21 -0.89 -0.06 -1.49 -0.30 -0.41 -1.21 -0.63
26 0.00 1.05 0.00 -1.37 1.51 1.21 -1.09
32 -0.22 -0.61 0.85 0.30 -0.41 -3.03 -0.16
35 0.00 1.05 -1.07 -0.61 0.96 -0.40 -1.09
39 -3.33 -1.16 -0.43 -3.65 -0.55 0.61 0.00
41 -3.71 1.05 -1.28 -0.61 0.00 0.61 2.34
46 -0.44 0.50 3.20 0.76 0.00 0.20 -0.16
48 -0.44 -0.06 -0.64 0.00 -1.23 0.00 0.78

ปี พ.ศ. ที่ด�ำเนินกำร

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
lab

code
 X* = 0.050 X* = 0.201 X* = 0.052 X* = 0.073 X* = 0.081 X* = 0.055 X* = 0.071
 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 
 s = 0.0045 s = 0.0181 s = 0.0047 s = 0.0066 s = 0.0073 s = 0.0050 s = 0.0064  
 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
 % robust  % robust %robust %robust %robust % robust %robust
 CV = 9.0 CV = 9.0  CV = 9.0 CV = 9.0  CV = 9.0 CV = 9.1 CV = 9.0
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ผลกำรวิเครำะห์แนวโน้มคุณภำพแต่ละห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์แคดเมียมในน�้ำ ในประเทศไทยจำกกำร 

เข้ำร่วมทดสอบควำมช�ำนำญอย่ำงต่อเนื่องครบ 7 รอบ จ�ำนวน 8 ห้องปฏิบัติกำร พบว่ำ 7 ห้องปฏิบัติกำร 

(lab no. 12, 21, 26, 35, 39, 46 และ 48) มีผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด (control limit) คือ มีกำร 

กระจำยข้อมูลอยู่สองข้ำง central line อย่ำงสม�่ำเสมอ, 1 ห้องปฏิบัติกำร (lab no. 9) ผลกำรประเมิน 1 จุด 

อยู ่ระหว่ำง warning limit และ control limit และ 1 จุด ออกนอกเกณฑ์ที่ก�ำหนด (ตำรำงที่ 5) และ 

เมื่อน�ำค่ำ z-score ใหม่มำ plot จะได้แผนภูมิที่ใช้ควบคุมคุณภำพ (ภำพที่ 4)

ภาพที่ 3 ค่ำ z-score  ของผลวิเครำะห์จำก 12 ห้องปฏิบัติกำรที่เข้ำร่วมทดสอบฯ ตะกั่วในน�้ำอย่ำงต่อเนื่อง

09 -2.61 7.54 0.65 0.12 0.58 -0.80 -0.34
12 0.16 -1.69 0.74 -0.72 -0.92 1.59 -1.93
21 -0.57 0.08 -0.09 -0.12 -0.25 0.00 0.79
26 -1.23 -1.08 0.74 -1.79 1.42 -0.16 -1.70
35 0.08 -1.77 -0.19 0.36 -0.17 -0.95 -0.34
39 0.49 -0.08 -0.28 0.24 -0.17 0.64 0.79
46 0.98 0.86 1.12 0.24 -0.25 -0.48 -0.23
48 -0.49 -0.54 -0.93 0.48 -0.33 1.28 1.02

ตารางที่ 5 ค่ำ z-score ของผลวิเครำะห์จำก 8 ห้องปฏิบัติกำรที่เข้ำร่วมทดสอบฯ แคดเมียมในน�้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

เมื่อค�ำนวณโดยใช้ rsdpooled

ปี พ.ศ. ที่ด�ำเนินกำร

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557
 X* = 0.0082 X* = 0.0087 X* = 0.0072 X* = 0.0056 X* = 0.0080 X* = 0.0042 X* = 0.0059
 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 
 s = 0.0012 s = 0.0013 s = 0.0011 s = 0.0084 s = 0.0012 s = 0.00063 s = 0.00088 
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
 % robust  % robust %robust %robust %robust % robust %robust
 CV = 14.6 CV = 17.2  CV = 15.3 CV = 12.7  CV = 15.0 CV = 15.0 CV = 14.9 
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ภาพที ่4 ค่ำ z-score  ของผลวิเครำะห์จำก 8 ห้องปฏบิตักิำรทีเ่ข้ำร่วมทดสอบฯ แคดเมยีมในน�ำ้อย่ำงต่อเนือ่ง

วิจารณ์

กำรทดสอบควำมช�ำนำญกำรวิเครำะห์โลหะในน�้ำ เป็นกำรประเมินควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรโดยกำร 

เปรียบเทียบผลระหว่ำงห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ตัวอย่ำงที่ส่งไปยังห้องปฏิบัติกำรจึงมีควำมส�ำคัญต้องมีควำมเป็นเนื้อ

เดยีวกนั แผนกำรทดสอบควำมช�ำนำญน้ีได้ยนืยนัควำมเป็นเนือ้เดยีวกนัทกุรำยกำร โดยกำรทดสอบด้วยสถติ ิOne-Way 

ANOVA พบว่ำทุกรำยกำรไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงขวด (p>0.05) ดังนั้นผลวิเครำะห์จำกสมำชิกที่มีค่ำ z-score>2 

จึงไม่ได้เกิดจำกควำมแปรปรวนของตัวอย่ำง

ในกำรประเมินผลควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรสมำชิกใช้สถิติ robust analysis: Algorithm A ตำม 

ISO 13528 เป็นกระบวนกำรทำงสถิติที่ใช้แก้ปัญหำกำรเกิดค่ำที่ผิดปกติ  โดยใช้กำรปฏิเสธ (rejection value)  เพื่อ

หลีกเลี่ยงผลกระทบของกำรเบี่ยงเบนจำกข้อมูลอย่ำงมีระบบ  แล้วจึงค�ำนวณค่ำประมำณของค่ำเฉลี่ยที่เหลือ ค่ำที่ได้นี้

จะมีควำมทนสูง เพรำะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรมี outlier 

แผนกำรทดสอบควำมช�ำนำญกำรตรวจวิเครำะห์น�้ำทำงเคมี ของส�ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร 

ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถผู้จัดโปรแกรมทดสอบควำมช�ำนำญจำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 

จึงเป็นหลักประกันให้สมำชิกมั่นใจได้ว่ำกำรบริหำรจัดกำรตัวอย่ำง ข้อมูลทุกอย่ำง จะเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลระบบ 

ISO/IEC 17043:2010 นอกจำกกำรจัดสัมมนำให้ควำมรู้สมำชิกเป็นครั้งครำวแล้ว สมำชิกสำมำรถสอบถำม 

ปรึกษำ หรือมีปัญหำเทคนิคกำรตรวจวิเครำะห์ได้     

ข้อมูลที่ได้จำกห้องปฏิบัติกำรพบว่ำส่วนใหญ่ใช้วิธีวิเครำะห์หรือเทคนิคที่เหมือนกัน หรือคล้ำยคลึงกัน โดย

อ้ำงอิงวิธีวิเครำะห์จำก Standard methods for the examination of water and wastewater (APHA) และ



Potential of analytical laboratories of lead and cadmium in water Kannika  Jittiyossara et al.
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ใช้เทคนิค atomic absorption spectrometry (AAS) หรือ induced couple plasma optical emission 

spectrometry หรือ mass spectrometry (ICP-OES, ICP-MS) ซึ่งไม่พบควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลวิเครำะห์ 

ที่ได้จำกเทคนิคท่ีต่ำงกันเหล่ำนี้ ห้องปฏิบัติกำรที่มีค่ำ z–score อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่ำพอใจ และที่เป็น outlier 

ในรอบแรกๆ  สำมำรถพัฒนำผลกำรตรวจวิเครำะห์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่น่ำพอใจ ค่ำ z–score ที่อยู่ในเกณฑ์ไม่น่ำพอใจ 

ในรอบที่ 6, 7 แสดงถึงควำมไม่สม�่ำเสมอของกำรตรวจวิเครำะห์ห้องปฏิบัติกำรที่มีผลทดสอบไม่สอดคล้องกับ 

ห้องปฏิบัติกำรอื่น ควรพิจำรณำหำสำเหตุที่ผลกระทบต่อกำรทดสอบ ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องแก้วที่ใช้ต้องมีระยะเวลำ

กำรสอบเทียบ มีกำรควบคุมคุณภำพของเครื่องมือ  กำรล้ำงเครื่องแก้วต้องถูกต้องตำมวิธีที่ก�ำหนด แยกพื้นที่ส�ำหรับ

งำนวิเครำะห์โลหะปริมำณต�่ำ เพื่อลดกำรปนเปื้อนที่จะส่งผลกระทบต่อผลกำรวิเครำะห์ กำรใช้สำรเคมี หรือวัสดุอ้ำงอิง

ต้องมีมำตรฐำนรับรอง ช่วงกรำฟควำมเข้มข้นของสำรมำตรฐำนต้องมีควำมเหมำะสมไม่สูงเกินไป กำรเตรียมตัวอย่ำง

มคีวำมส�ำคญั ต้องเตรยีมตวัอย่ำงให้มีควำมเข้มข้นอยูใ่นช่วงกรำฟมำตรฐำนทีอ่่ำนได้จำกเครือ่ง มรีะบบควบคมุคณุภำพ

ภำยใน เช่น ค่ำที่อ่ำนได้จำก method blank ต้องไม่เกินขีดจ�ำกัดของกำรตรวจพบ (LOD) มีกำรเติมสำรมำตรฐำน

ลงในตัวอย่ำงเพ่ือหำค่ำกำรกลับคืน (% recovery) ตรวจสอบกำรค�ำนวณ กำรถ่ำยโอนข้อมูลให้มีควำมถูกต้อง 

วิธีทดสอบที่มีหลำยขั้นตอน อำจมีเทคนิคยุ่งยำกต้องฝึกฝนผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์  

กำรประเมินควำมสำมำรถแต่ละห้องปฏิบัติกำรในระยะยำว โดยน�ำผลวิเครำะห์ที่ได้มำ plot  graph ในรูป 

control chart ซ่ึงเป็นแผนภูมิในกำรควบคุมคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ โดยมีหลักกำรทำงคณิตศำสตร์ที่แสดง 

control limit  ของพิกัดบน  upper control limit (UCL) พิกัดล่ำง lower control limit (LCL) และเส้นกลำง 

central line (CL) ถ้ำค่ำที่ได้กระจำยอยู่ภำยใต้ขอบเขตแสดงว่ำผลกำรวิเครำะห์อยู่ภำยใต้กำรควบคุม (statistic 

control) ถ้ำค่ำที่ได้อยู่นอกเหนือขีดจ�ำกัดทั้งสองแสดงว่ำผลกำรวิเครำะห์อยู่เหนือกำรควบคุม คือ เกิดกำรแปรผันเกิน

ขอบเขตที่ก�ำหนดโดยอำศัยหลักทำงสถิติ ในรำยกำรตะกั่ว พบว่ำ 1 ห้องปฏิบัติกำร  (lab no.21) มีผลกำรประเมิน 

อยู่ในเกณฑ์ที่น่ำพอใจทุกรอบ เมื่อน�ำมำ plot graph ในรูป control chart เห็นได้ชัดเจนว่ำห้องปฏิบัติกำรมีผล

วิเครำะห์ต�่ำกว่ำ assigned values ทุกครั้งอย่ำงต่อเนื่อง 7 จุด ซึ่งไม่เป็นไปตำม statistic control อำจกล่ำวได้ว่ำกำร

ตรวจวิเครำะห์ของห้องปฏิบัติกำรเกิดควำมผิดพลำด (error) ซึ่งอำจมำจำกเครื่องมือที่ใช้ วิธีวิเครำะห์ หรือจำก 

ผู้ปฏิบัติงำนเอง กำรใช้เครื่องมือวัด (instrument) และเทคนิคกำรวัดมีควำมส�ำคัญ จำกข้อมูลผลกำรทดสอบของ

สมำชิกพบว่ำ ห้องปฏิบัติกำรใช้เทคนิค (AAS) Flame ทุกครั้งในกำรตรวจวิเครำะห์ ซึ่งเทคนิคนี้เหมำะกับธำตุ 

ที่มีค่ำกำรดูดกลืนแสง (absorb) ที่สูงและค่ำ absorb ที่อ่ำนได้ต้องคงที่ (นิ่ง) แต่ตะกั่วมีค่ำกำร (absorb) ต�่ำ ค่ำที่

อ่ำนได้จึงไม่คงที่ดังนั้นกำรเตรียมตัวอย่ำงต้องให้มีควำมเข้มข้นมำกพอเพื่อให้ค่ำที่อ่ำนมีค่ำ absorb สูงตำมเกณฑ์ 

ที่คู่มือก�ำหนด วิธีนี้จึงอำจไม่เหมำะกับตัวอย่ำงที่มีควำมเข้มข้นต�่ำๆ แต่ควำมคลำดเคลื่อนชนิดนี้สำมำรถน�ำเทคนิคอื่น

มำปรับแก้ช่วยลดควำมคลำดเคล่ือนได้ ในรำยกำรแคดเมียมพบว่ำห้องปฏิบัติกำรทุกแห่งมีมำตรฐำนในกำรตรวจ

วเิครำะห์ โดยเฉพำะห้องปฏบิตักิำรที ่9 มกีำรพฒันำกำรตรวจวเิครำะห์ทีเ่หน็ได้อย่ำงชดัเจน หลำยห้องปฏบิตักิำรเลอืก

ใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีระดับสูง  เช่น ICP-MS, ICP-OES   เครื่องมือเหล่ำนี้จะให้ผลกำรวิเครำะห์ที่รวดเร็ว 

แต่จ�ำเป็นต้องอำศัยควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเทคนิคที่จะวิเครำะห์ และมีประสบกำรณ์อย่ำงเพียงพอ ที่ส�ำคัญผู้ปฏิบัติงำน

ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในงำนที่ตนปฏิบัติ ผลกำรวิเครำะห์ที่ได้จึงมีควำมถูกต้อง แม่นย�ำ และน่ำเชื่อถือ

กำรทดสอบควำมช�ำนำญฯ  เป็นกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก จึงมีควำมน่ำเชื่อถือ เนื่องจำกปรำศจำก

กำรเอนเอียง และใช้มำตรฐำนเดียวกัน ผลกำรประเมินเป็นกำรบอกถึงควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรเมื่อเทียบกับ

ห้องปฏิบัติกำรอื่นท่ีเข้ำร่วมกำรทดสอบในรอบเดียวกัน ผลกำรประเมินในแต่ละรอบ หรือระยะยำวจะชี้ให้เห็นถึง 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงห้องปฏิบัติกำร และกำรเข้ำร่วมทดสอบควำมช�ำนำญฯ อย่ำงต่อเนื่องยังบ่งบอกถึงคุณภำพ 

และมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรด้วย                          
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สรุป

กำรประเมินห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ตะกั่วและแคดเมียมในน�้ำ ในประเทศไทย ระหว่ำงปี พ.ศ. 2551-2557 
พบว่ำห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ตะกั่ว และแคดเมียม ส่วนใหญ่มีผลกำรวิเครำะห์อยู่ในเกณฑ์ที่น่ำพอใจ ห้องปฏิบัติกำร
ที่มีผลกำรประเมินในรอบแรกๆ อยู่ในเกณฑ์ที่น่ำสงสัย หรือไม่น่ำพอใจสำมำรถแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนในห้องปฏิบัติกำร
และพัฒนำกำรตรวจวิเครำะห์ให้มีควำมถูกต้อง แม่นย�ำ  กำรน�ำผลกำรทดสอบควำมช�ำนำญฯ หลำยครั้งอย่ำงต่อเนื่อง
มำวิเครำะห์เพื่อดูแนวโน้มด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพของแต่ละห้องปฏิบัติกำรโดยใช้ control chart เป็นกลไกในระบบ
คุณภำพ จะบอกถึงคุณภำพ และประสิทธิภำพของห้องปฏิบัติกำร (performance lab) ในรำยกำรตรวจนั้นๆ  ซึ่งจะ
ท�ำให้ห้องปฏิบัติกำรมีกำรปรับปรุง และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้ผลกำรตรวจวิเครำะห์มีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับกำรคุ้มครองจำกกำรบริโภคอำหำรและดื่มน�้ำที่ปลอดภัย

กำรเป็น PT provider ด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์โลหะในน�้ำของส�ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์นั้น เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในกำรพัฒนำศักยภำพของห้องปฏิบัติกำรฯ เนื่องจำกมีประชุม
สมำชกิ แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ หรอืกำรจดัท�ำรำยงำนผล จะมปีระเดน็หรอืมส่ีวนช่วยให้สมำชิกได้พจิำรณำ ซึง่จะท�ำให้ 
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ABSTRAcT  Bureau of Quality and Safety of Food (BQSF), Department of Medical Sciences, 
conducted a proficiency testing (PT) program on analysis of heavy metals; Pb and Cd in water in order 
to evaluate the competence of participating laboratories during 2008-2014, (7 rounds). Homogeneous PT 
sample of water for analyzing lead (Pb) and cadmium (Cd) were delivered to the laboratories that would 
send the results back within a designated time. The results were analyzed statistically using the z-score 
to assess the ability of participating laboratories. More than thirty laboratories participated in the PT  
programs each year. There were 12 and 8 laboratories that enrolled the Pb and Cd schemes, respectively for 
all 7 rounds. It was revealed that there were six Pb laboratories and five Cd laboratories having 
satisfactory results in every round, with the percentage of 50.0 and 62.5, respectively. Trends of 
participating laboratories  quality which their continual PT results showed by z-score calculated from 
s value can be determined. The laboratories could perform continuous self-evaluation by calculating 
percentage of pooled relative standard deviation (%rsdpooled) of previous round which was subsequently 
used to compute pooled standard deviation (spooled), resulting the z-score. For Pb scheme, it was found 
that new z-scores of a laboratory were lower than the assigned values in all rounds. Although obtaining 
the satisfactory z-scores, such laboratory should find out the causes and correct those problems.  For Cd 
scheme, all laboratories could maintain quality of their performance at satisfactory level. In conclusion, 
the evaluation of successive PT results could indicate potentiality of laboratories by considering trends 
in either direction of the results. This would enable water analysis laboratories in Thailand to improve 
and develop their competence and to achieve the same standard.
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