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  แผนทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์กาเฟอีนในเคร่ืองดื่ม 
(Protocol for Caffeine Analysis in Beverage Performance Scheme) 

1. บทนำ (Introduction)
การทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์  (Proficiency Testing , PT) คือการประเมินสามารถของ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่สมัครเข้าร่วมการท ดสอบ
โดยผู้ดำเนินการแผนทดสอบ  (PT provider)  จัดส่งตัวอย่างที่แบ่งมาจากตัวอย่างที่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน ไปยัง
ห้องปฏิบัติการสมาชิกในเวลาเดียวกันเพื่อให้สมาชิกทำการวิเคราะห์และส่งผลภายในระยะเวลาที่กำหนด

การเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญ  เป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายนอก  (external
quality control)  จึงเป็นปัจจัยที่ชี้บ่งได้ระดับหนึ่งถึงความสามารถในการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการตามที่มีกำหนด
ไว้ในมาตรฐาน ISO/IEC 17025  นอกเหนือจากการเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ที่มีการยืนยันความเหมาะสม (validated
method) การใช้เครื่องมือที่มีการสอบเทียบ (calibrated equipment) และการควบคุมคุณภาพภายใน (internal
quality control) นอกจากนี้  ข้อกำหนดในการขอรับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่ให้
การรับรองบางแห่ง ยังระบุให้มีการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายนอก โดยการเข้าร่วมในแผนทดสอบความ
ชำนาญในรายการที่ห้องปฏิบัติการนั้นขอการรับรองด้วย การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญอย่างสม่ำเสมอจะเป็น
เครื่องมือช่วยให้ห้องปฏิบัติการได้พัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์   เอกสารฉบับนี้
แสดงถึงรายละเอียดของการทดสอบฯ  โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์  ผู้รับผิดชอบ และหน่วยงาน ชนิดตัวอย่าง การ
เตรียมตัวอย่าง  การจัดส่ง การประเมินผลและสถิติที่ใช้ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงรายละเอียดของแผนการทดสอบฯ

2. นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)
แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ (Proficiency  Testing , PT) คือ การประเมินความสามารถของ

ห้องปฏิบัติการโดยใช้การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ  โดยให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกทำการ
วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (PT sample) ที่ได้รับจากหน่วยงานดำเนินการ (PT provider) แล้วรายงาน
ผลวิเคราะห์ตามกรอบเวลาที่กำหนด PT coordinator จะประเมินค่าที่ห้องปฏิบัติการรายงานว่าเบี่ยงเบนจากค่าที่
กำหนด  (assigned  value)  ของตัวอย่างทดสอบมากน้อยเพียงใด

ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ   (PT sample) คือตัวอย่างที่ PT scheme coordinator ส่งให้แก่ห้องปฏบิัติการ
สมาชิก โดยตัวอย่างต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneous) และมีความคงตัว (stable) ที่เหมาะสม 

หน่วยงานดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญ  (PT provider) คือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ
ทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ 

 ผู ้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ (Scheme coordinator) คือ บุคคล หรือกลุ ่มบ ุคคลที ่ร ับผิดชอบ
ประสานงานทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ 

ห้องปฏิบัติการสมาชิก คือ ห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจวิเคราะห์กาเฟอีน ซึ่งได้แจ้งความจำนงที่จะเข้าร่วมการ
ทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ และตอบผลการวิเคราะห์ตามกรอบเวลาที่กำหนด 

ค่ากำหนด (Assigned value) คือ ค่าที่นำมาใช้ในการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยการ
คำนวณผลทางสถิติ   
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3. หน่วยงานดำเนนิการ (PT Provider)
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร   
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ นนทบุรี  11000 

4. ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ (Scheme coordinator) และทีมงาน
นายเสกสรร  ทองโพธิ์           นักวิทยาศาสตร์การแพทยช์ำนาญการ (Scheme coordinator) 
นางสาวนิรภา แดงขำ            นักวิทยาศาสตร์การแพทยป์ฏิบตัิการ 

5. วัตถุประสงค์ (Purpose of the scheme)
เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมใช้ในการประเมินความสามารถของตน    เมื่อเปรียบเทียบกับ

ห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรงุคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
แผนฯ คือ ห้องปฏิบัตกิารตรวจวิเคราะห์กาเฟอีนทุกแห่ง ที่สามารถรายงานผลการวิเคราะห์เป็นตัวเลขได้
(quantitative) จำนวนไม่เกิน 50 แห่งต่อรอบ หากมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมแผนฯน้อยกว่า 12 แห่ง จะไม่เปิดบริการใน
รอบนั้น

6. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ (Participation fee)
ตัวอย่างละ 3,000 บาท 

7. กำหนดการทดสอบความชำนาญ (Timetable for PT scheme)
ดำเนินการทดสอบปีละ 1 รอบ 
รับสมัครสมาชิก : สิงหาคม ของทุกปี 
ส่งตัวอย่างทดสอบให้สมาชิก : มีนาคม ของทุกปี 
สมาชิกตอบผลกลับ : เมษายน ของทุกปี 
ส่งรายงานให้สมาชิก :  พฤษภาคม ของทุกปี 
(การกำหนดวันที่ของทุกกิจกรรมถูกระบุในใบสมัครของแต่ละรอบปี) 

8. ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (PT sample)
ตัวอย่างเคร่ืองดื่มที่มีการจัดเตรียมให้มีความเป็นเนื้อเดียวกันและมีความเข้มข้นของกาเฟอีนอยู่ในช่วง 5-100 

มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร 

9. การบริหารจัดการตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (Handling of PT samples)
การบริหารจัดการตัวอย่างทดสอบความชำนาญ ดำเนินการโดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยไม่มี

การจ้างเหมาช่วงในขั้นตอนใดๆ

9.1 การเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญ
9.1.1  ตัวอย่างเคร่ืองดื่มที่มีสารทดสอบกาเฟอีนหรือมีการเติมสารมาตรฐาน  เตรียมตัวอย่างโดยนำมาผสมให้เข้ากัน
มากที่สุดด้วยเคร่ืองมือที่เหมาะสมปริมาตรประมาณ 3 ลิตร หรอืให้เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน
9.1.2  ตัวอย่างเคร่ืองดื่มที่ไม่มีสารทดสอบกาเฟอีน  เตรียมตัวอย่างโดยผสมตัวอย่างให้เข้ากัน  แล้วเติม (spiking) สาร
มาตรฐานกาเฟอีนลงในตัวอย่าง ผสมและเขย่าให้เป็นเนื้อเดียวกัน ให้มีความเข้มข้นของกาเฟอีนอยู่ในช่วงของการ
ทดสอบ  เตรียมตัวอย่างปริมาตรประมาณ 3 ลิตร หรือให้เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน
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9.1.3  บรรจุลงในขวดพลาสติกชนิด HDPE ขนาด 60 มิลลิลิตร ทีผ่่านการล้างสะอาดแล้ว ปริมาตรประมาณขวดละ 
    50 มิลลิลิตร พร้อมติดฉลากระบุชื่อตัวอย่าง รหัส เดือนที่เตรียมและหน่วยงานที่ดำเนนิโครงการ เก็บในตู้เย็น  
    ที่อุณหภูมิ  2-8 ˚C 

9.2 การทดสอบความเปน็เนื้อเดียวกัน (Homogeneity test)   
สุ่มตัวอย่าง แบบ random sampling   จำนวนอย่างน้อย 10 ขวด วิเคราะห์ขวดละ 2 ซ้ำ โดยวิธีมาตรฐาน 

AOAC Official method 980.14 และใช้สถิติ (ISO/IEC 13528:2015; Annex B) วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินความ
เป็นเนื้อเดียวกันของ PT sample  

9.3 การทดสอบความคงตัว (Stability test)   
 วันที่ส่งตัวอย่างให้สมาชิก สุ่มตวัอย่างแบบอิสระ (random sampling) ชนิดตัวอยา่งละ 3 ขวด วางไว้ที่อุณหภูมิ
ปกติ ไม่ปรับอากาศ เป็นเวลา 3 วัน จากนัน้เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 0C วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบหลังจากวนัสุดท้าย
ที่กำหนดให้สมาชิกตอบผล วิเคราะห์หาปริมาณกาเฟอีน (ขวดละ 2 ซ้ำ) แบบ random ใช้วิธีวิเคราะห์เดียวกับข้อ 9.2 
นำข้อมูลที่ได้มาประเมินความคงตัว โดยใช้การคำนวณคา่ทางสถิตทิี่เหมาะสม ISO/IEC 13528:2015; Annex B 

9.4 ค่ากำหนด (assigned value)  
  ใช้ค่าพ้อง ( Consensus value from participants) โดยใช้คา่ robust average   คำนวณจากสถิติ   
Algorithm A  (ISO 13528: 2015 ; Annex C) 

9.5 การจัดส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ 
จัดส่งตัวอย่างให้สมาชิกทางบริการจัดส่งพัสดดุ่วน พร้อมคำแนะนำ 

10. วิธีทดสอบ (Methods of analysis)
ห้องปฏิบัติการสามารถเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ใดก็ได้ โดยจะต้องรายงานผลตามแบบรายงานผลการวิเคราะห์ที่

กำหนดให้เท่านั้น รายงานปริมาณกาเฟอีน หน่วยเป็นมลิลิกรัมตอ่ 100 มิลลิลิตร  โดยมีทศนิยม ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง 
(xx.xx) สำหรับผลวิเคราะห์ที่เปน็  semi-quantitative  เช่น  น้อยกว่า LOQ  ให้รายงาน < LOQ ค่านี้จะไม่ถูก
นำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางสถติิแต่จะปรากฏในรายงานฉบบัสมบูรณ์ 

11. การประเมินผลสมาชิก (Evaluation of participant’s results)
ประเมินผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจากสมาชิกโดยเปรียบเทียบกับค่า assigned value ที่ได้จากค่าพ้องของสมาชกิ 

(consensus value from participant results) โดย Robust analysis: Algorithm A และใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป้าหมาย (target standard deviation, 𝜎𝑝𝑡 ) คำนวณจาก Horwitz’s equation หรือใช้ค่าทางสถิติอื่นที่เหมาะสม
ตาม ISO 13528: 2015 เพื่อนำมาคำนวณ 𝑧-score ในการประเมินผลสมาชิก ดังสูตรข้างล่างนี้ 

𝑧 =   
𝑥𝑖−𝑥𝑝𝑡

𝜎𝑝𝑡

𝑥𝑖   คือ reported result 
𝑥𝑝𝑡 คือ assigned value 
𝜎𝑝𝑡  คือ standard deviation for PT assessment 
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หรือบางกรณี จะใช้ค่า 𝑧′-score ในการประเมินผลสมาชิก ดังต่อไปนี้  
- เมื่อการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน โดย PT sample มีความเป็นเนื้อเดียวกัน แต่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระหว่างตัวอย่าง Ss มีค่าเกิน 0.3 เท่าของ 𝜎𝑝𝑡

- เมื่อการทดสอบความคงตัว ค่าแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยผลวิเคราะห์ที่สภาวะทดสอบความคงตัวกับค่าเฉลี่ย
จากการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน นอกช่วงเกณฑ์ยอมรับ

- เมื่อการคำนวณค่ากำหนด พบว่าค่าความไม่แน่นอนของค่ากำหนด มีค่าเกิน 0.3 เท่าของ 𝜎𝑝𝑡

โดยเกณฑ์การประเมินผลสมาชิก พิจารณาดังนี้ 

 𝑧  หรือ  𝑧′     2.0 แสดงว่า ผลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ (satisfactory) 

2.0   𝑧  หรือ  𝑧′     3.0 แสดงว่า ผลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์น่าสงสัย (questionable) 
  𝑧  หรือ  𝑧′     3.0 แสดงว่า ผลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ไม่นา่พอใจ (unsatisfactory) 

12. รายงานการทดสอบความชำนาญ (PT report)
ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะได้รับรหัสของห้องปฏิบัติการ และรายงานการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ฉบับ

สมบูรณใ์นรูปแบบ PDF file ผา่นระบบ online ในส่วนของรายงานจะแสดงเฉพาะรหัสของห้องปฏิบัติการ กับคา่ z 
score หรือ z score ที่คำนวณจากค่าที่สมาชิกรายงานกับค่า assigned value โดยแสดงผลในรปูตารางและกราฟตาม
ความเหมาะสม 

13. การรักษาความลับและจริยธรรมของสมาชิก (Confidentiality and ethical considerations)
13.1  คา่ assigned value จะไม่ถูกเปิดเผยแก่สมาชิก จนกว่าการประเมินผลจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้สมาชิกแต่ละแห่งจะ

ได้รับรหัสห้องปฏิบัติการเฉพาะ โดยการรายงานผลการทดสอบความชำนาญจะไม่มีการระบุรหัสห้องปฏิบัติการ
พร้อมกับชื่อห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการรักษาความลับของสมาชิก หากมีความจำเป็นในการนำผลหรือผลสรุปไป
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผู้ดำเนินแผนฯจะไม่ระบุชื่อห้องปฏิบัติการใดๆในการเผยแพร่นั้นๆ 

13.2  ในส่วนของห้องปฏิบัติการสมาชิกควรมีความรับผิดชอบในการรายงานผลด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่ควรเปิดเผยผล
การวิเคราะห์ของตนเองหรือสอบถามคำตอบกับสมาชิกอ่ืน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วม
แผนทดสอบความชำนาญฯ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด 

14. การติดต่อสื่อสารกับสมาชิก (Communication with participants)
 ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ ยนิดีที่จะได้รับการติดต่อจากสมาชิก ในกรณีที่มีปัญหาข้อสงสัยเก่ียวกับ 

       การทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ สามารถติดต่อได้ที่ 
 นายเสกสรร ทองโพธิ์ (Scheme coordinator)  
 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี  11000 
 โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99630 โทรสาร 0 2951 1023 
E-mail: saeksan.t@dmsc.mail.go.th หรือ bqsf_pt@dmsc.mail.go.th
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