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แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในกัญชา กัญชงและผลิตภัณฑ์ 

(Proficiency Testing Scheme on Pesticide Residues Analysis in Cannabis and Products) 

1. คำนำ (Introduction) 
การทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์  (Proficiency Testing, PT)  คือ การประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ

โดยใช้การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ การเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญอย่างสม่ำเสมอ จะเป็น
เครื่องมือแสดงให้ห้องปฏิบัติการได้พัฒนาคุณภาพผลการวิเคราะห์และเสริมสร้างความน่าเชื ่อถือของตนเองเป็นอย่าง 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.) ได้จัดทำโครงการการทดสอบความชำนาญ
การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในกัญชา กัญชงและผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมิน
ความสามารถในการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
คุณภาพและความปลอดภัยของกัญชากัญชงที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาและนำไปปรับปรุงความสามารถห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เป็นประโยชน์
ในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชา กัญชงเป็นส่วนผสม และพัฒนาบริการการวิเคราะห์ สร้างความ
เข้มแข็งของระบบตรวจสอบความปลอดภัยให้แก่ผู ้บริโภค ซึ ่งเป็นการสนับสนุนความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ภายในประเทศและสนองตอบต่อความต้องการของห้องปฏิบัติการที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการทดสอบความ
ชำนาญกับต่างประเทศในแต่ละปี  ทั้งนี้คณะผู้ดำเนินงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนการทดสอบ
ความชำนาญการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในตัวอย่างพืชกัญชาและผลิตภัณฑ์ โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ 
ผู ้รับผิดชอบและหน่วยงาน ชนิดตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง  การวิเคราะห์และให้ค่ากำหนด (assigned value) การ
ประเมินผล และสถิติที่ใช้ รวมทั้งการจัดส่ง เพื่อให้สมาชิกได้ทราบขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 

2. นิยามและคำย่อ (Definition and abbreviation) 
แผนทดสอบความชำนาญการว ิ เคราะห ์  (Proficiency testing scheme, PT scheme)  ค ือการประเมิน

ความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยใช้การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการสมาชิกทำ
การวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบ (PT sample) ที่ได้รับจากหน่วยงานดำเนินการ (PT provider) แล้วรายงานผลการวิเคราะห์
ตามกรอบเวลาที ่กำหนด scheme coordinator จะประเมินค่าที ่ห้องปฏิบัติการรายงานว่าเบี่ยงเบนจากค่าที ่กำหนด 
(assigned value) ของตัวอย่างสอบเทียบมากน้อยเพียงใด ในรูปแบบรายงานที่เป็นเอกสาร 

ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (PT sample) คือ ตัวอย่างที่ scheme coordinator ส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการสมาชิก
เพื่อการทดสอบการวิเคราะห์ โดยตัวอย่างทดสอบดังกลา่วมีสมบัติความเปน็เนื้อเดียวกัน (Homogeneity) และมีความคงตัว 
(stability) ที่เหมาะสม 

หน่วยงานดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญ (PT Provider) คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการทดสอบ
ความชำนาญการวิเคราะห์ 

ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ (Scheme coordinator) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบประสานงาน
ทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ 
 ห้องปฏิบัติการสมาชิก  คือ ห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอาหารที่สามารถรายงาน
ชนิดและปริมาณสารที่ตรวจพบได้  ซึ่งได้แจ้งความจำนงที่จะเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์  และตอบผลการ
วิเคราะห์ตามกรอบเวลาที่กำหนด 
 ค่ากำหนด (Assigned value) คือ ค่าที่นำมาใช้ในการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยการ
คำนวณผลทางสถิติ    
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3. หน่วยงานดำเนนิการ (PT Provider)  

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบรุี 11000 

4. ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ (scheme coordinator) และทีมงาน 
นายวีรวฒุิ  วิทยานนัท์  นักวิทยาศาสตร์การแพทยช์ำนาญการพิเศษ (scheme coordinator) 
นายธรณิศวร์ ไชยมงคล  นักวิทยาศาสตร์การแพทยป์ฏิบตัิการ 
นางสาวนฤมล อิฐรัตน ์  นักวิทยาศาสตร์การแพทยป์ฏิบตัิการ 
นางสาวสิริลักษณ์ ชัยรนิทร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทยป์ฏิบตัิการ 
นางสาวภรพรรณ ส่งศร ี  นักวิทยาศาสตร์การแพทยป์ฏิบตัิการ 
นางสาวณชินนัท์ บุญนิ่ม  นักวิทยาศาสตร์การแพทยป์ฏิบตัิการ 

5. วัตถุประสงค์ของการทดสอบความชำนาญ (Purpose of the scheme) 
เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในตัวอย่างกัญชา กัญชงและผลิตภัณฑ์ 

โดยการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการสมาชิก กลุ่มเป้าหมายเป็นห้องปฏิบัติการจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่
สามารถรายงานชนิดและปริมาณสารที่ตรวจพบได้ รับสมาชิกจำนวนไม่เกิน 50 แห่งต่อรอบ หากมีสมาชิกสมัครเข้าร่วม
แผนฯน้อยกว่า 12 แห่ง จะไม่เปิดบริการในรอบนั้น 

6. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ (Participation fee) 
5,000 บาท ต่อตัวอย่าง 

7. กำหนดการทดสอบความชำนาญ (Timetable for PT scheme) 
กำหนดการทดสอบจะมีการดำเนินการปลีะ 1 รอบ/แผน 
รับสมัครสมาชิก : เร่ิมตั้งแต่ สิงหาคม ของทุกปี 
ส่งตัวอย่างทดสอบให้สมาชิก : พฤษภาคม ของทุกปี 
สมาชิกตอบผลกลับ : มิถุนายน ของทุกปี 
ส่งรายงานให้สมาชิก :  สิงหาคม ของทุกปี 

  (การกำหนดวันที่ของทุกกิจกรรมถูกระบุในการรับสมัครของแต่ละรอบปี) 

8. ชนิดตัวอยา่งทดสอบ (PT sample) 
แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในกัญชา กัญชงและผลิตภัณฑ ์
ชนิดตัวอย่าง กัญชา กัญชงและผลิตภัณฑ์ที ่มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างจากการฉีดพ่นในการเพาะปลูก 

(incurred sample) และหรือ เติมสารมาตรฐาน (spiked sample) ปริมาณสารทดสอบ ในช่วง 30 ถึง 1,000 ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัม 

สารทดสอบ (analytes) สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 132 ชนดิ ได้แก่  
Acephate Azinphos-ethyl Azinphos-methyl Alachlor Aldrin 
Aldicarb Ametryn Atrazine Bifenazate Bendiocarb 
BHC-alpha (alpha-HCH) BHC-beta (beta-HCH) BHC-delta (delta-HCH) BHC-gamma (gamma-HCH) Butachlor 
Bromophos-ethyl Buprofezin Bifenthrin Bromopropylate Bromacil 
Cadusafos Chlordane-cis Chlordane-oxy Chlorfenvinphos Chlorpyrifos 
Chlorpyrifos-methyl Cyanophos Carbaryl Carbofuran Cypermethrin 
Carboxin Carbendazim DEET Chlordane-trans Chlorfenapyr 
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Chlorobenzilate Chloroneb Chlorothalonil Carbofuran 3-OH Chlorpropham 
Cyfluthrin Cyhalothrin-lambda DCPA Deltamethrin 4, 4'-DDD 
4, 4'-DDE 4, 4'-DDT Demeton-S-methyl Diazinon Dichlorvos 
Dicrotophos Dimethoate Dioxathion Disulfoton Ditalimfos 
Dicofol Dieldrin Endrin Endosulfan-alpha Endosulfan-beta 
Endosulfan sulfate EPN Ethion Ethoprofos Etrimfos 
Fenchlorphos Fenitrothion Fenpropathrin Fenobucarb Fenvalerate 
Fenthion Fipronil Folpet Fosthiazate Hexazinone 
Heptachlor Heptachlor epoxide-cis Heptachlor epoxide-trans Hexachlorobenzene  Heptenophos 
Isoprocarb Isofenphos Isoxathion Methoxychlor Malathion 
Metalaxyl Methacrifos Methamidophos Methidathion Methiocarb 
Methomyl Metolachlor Metribuzin Mevinphos Monocrotophos 
Naled Omethoate Oxamyl Parathion Parathion-methyl 
Permethrins Propachlor Picoxystrobin Propargite Phenthoate 
Phorate Phosalone Phosmet Phosphamidon Pirimiphos-Ethyl 
Pirimiphos-methyl Profenofos Propetamphos Prothiofos Pyrimethanil 
Quinalphos Quintozene Simazine Tebufenpyrad Tecnazene 
Terbacil Terbufos Tetrachlorvinphos Tetradifon Thiometon 
Tolclofos-methyl Tolylfluanid Triadimefon Triazophos Trifluralin 

9. การบริหารจัดการตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (Handing of PT sample) 
9.1 เตรียมตัวอย่างทดสอบ (Preparation of  PT sample) 

ตัวอย่างกัญชา กัญชงและผลิตภณัฑ์ ที่อาจมีสารตกค้างอยู่แล้ว นำมาบดละเอียด และ/หรือมีการเติมสารมาตรฐาน
บางชนิดและผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แบ่งบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์ หรือถุงพลาสติกลามิเนต น้ำหนักประมาณ 10 
กรัม ติดฉลากรหัสตัวอย่างและเก็บรักษาตัวอย่างทดสอบในตู้แช่เยือกแข็ง (อุณหภูมิ  - 15 C)  

9.2 ทดสอบความเปน็เนื้อเดียวกัน (Homogeneity test) 
ทำการทดสอบ โดยสุ่มตัวอย่าง 10 ซองๆ ละ 2 ซ้ำ วิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยวิเคราะห์

ซองละ 2 ซ้ำ แบบ random แล้วนำข้อมูลมาคำนวณค่าทางสถิติที่เหมาะสม (ISO 13528:2015; Annex B)วิเคราะห์
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในกัญชา กัญชงและผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธี In-house method based on BS EN 15662: 
2018 by GC-MS/MS and LC-MS/MS (SOP No. 20 02 369) 

9.3 การทดสอบความคงตัว (Stability test) 
วันที่ส่งตัวอย่างให้สมาชิก สุ่มตัวอย่างแบบอิสระ (random sampling) 3 ซอง ใส่ในกล่องพัสดุ วางไว้ในที่ไม่ควบคุม

อุณหภูม ิเป็นเวลา 3 วัน จากนั้นนำซองตัวอย่างไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ  –15C โดยจะนำตัวอย่างมาทดสอบความคง
ตัวภายใน 7 วันหลังจากวันสุดท้ายที่กำหนดให้สมาชิกตอบผล วิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช (ซองละ 
2 ซ้ำ) แบบ random ใช้วิธีวิเคราะห์วิธีเดียวกับข้อ 9.2 นำข้อมูลที่ได้มาประเมินความคงตัว โดยใช้การคำนวณค่าทางสถิติ
ที่เหมาะสม (ISO/IEC 13528:2015; Annex B)  

9.4 การหาค่า assigned value 
ใช้ค่าพ้อง (consensus values from participants) โดยใช้คา่ robust average คำนวณจากสถิติ Algorithm A 

(ISO/IEC 13528:2015 ; Annex C) หรือใช้ค่าอ้างอิง (reference value) หรือโดยวิธีวิเคราะห์อ่ืนที่มีการวิเคราะห์
ตัวอย่างวัสดุอ้างอิงรับรอง (certified reference material) ควบคู่ไปด้วย 
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9.5 การจัดส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก 

จัดส่งตัวอย่างให้สมาชิกทางบริการจัดส่งพัสดดุ่วน พร้อมคำแนะนำ จัดส่งแบบไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ  

10. วิธีทดสอบ (Method of analysis) 
ในการวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ ห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถพิจารณาเลือกวิธีได้เองตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ควรใช้วิธีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ประจำ ( routine analysis) โดยการตอบผลให้ระบุชนิดและปริมาณ
สารเคมปี้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ตรวจพบ ในหน่วย ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม หรือ ppb โดยมีทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง  

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

(consensus value from participant results) โดย Robust analysis: Algorithm A และใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป้าหมาย (target standard deviation, pt) 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 
 

หรือบางกรณีจะใช้ค่า z-score ในการประเมินผลสมาชิก ดังตอ่ไปนี้  
- เมื่อการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน โดย PT sample มีความเป็นเนื้อเดียวกัน แต่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระหว่างตัวอย่าง Ss มีค่าเกิน 0.3 เท่าของ pt  
- เมื่อการทดสอบความคงตัว ค่าแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยผลวิเคราะห์ที่สภาวะทดสอบความคงตัวกับค่าเฉลี่ยจาก

การทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน นอกช่วงเกณฑ์ยอมรับ 
- เมื่อการคำนวณค่ากำหนด พบว่าค่าความไม่แน่นอนของค่ากำหนด มีค่าเกิน 0.3 เท่าของ pt 

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) 

11.2 ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการสมาชิกที่รายงาน “not detected, ND” ในรายการสารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชที่เติมลงไปในตัวอย่างทดสอบจะถือว่าห้องปฏิบัติการสมาชิกได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารนั้น เท่ากับ 0 
และนำค่าดังกล่าวมาคำนวณค่า z-score หรือ z-score  

11.3 ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจากห้องปฏิบัติการสมาชิกที่รายงาน “< LOQ” ในรายการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่
เติมลงในตัวอย่างทดสอบ กรณีนี ้จะไม่ทำการประเมินผลค่าที ่สมาชิกรายงาน โดยระบุในรายงานว่า “not 
evaluated, NE” 

11.4 ห้องปฏิบัติการสมาชิกที่ไม่รายงานค่าใดๆในรายการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เติมลงในตัวอย่างทดสอบ กรณีนี้
จะไม่ทำการประเมินผลค่าที่สมาชิกรายงาน โดยระบุในรายงานว่า “not reported, NR” 
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12.  การรายงานการทดสอบความชำนาญ (PT report) 

ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะได้รับรหัสของห้องปฏิบัติการ และรายงานการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ฉบับ
สมบูรณ์ทางระบบ online ในส่วนของรายงานจะแสดงเฉพาะรหัสของห้องปฏิบัติการ กับค่า z-score หรือ z-score ที่
คำนวณจากค่าที่สมาชิกรายงานกับค่า assigned value โดยแสดงผลในรูปตารางและกราฟตามความเหมาะสม 

13.  การรักษาความลบัและจริยธรรมของสมาชิก (Confidentiality and ethical considerations) 
13.1 ค่า assigned value จะไม่ถูกเปิดเผยแก่สมาชิก จนกว่าการประเมินผลจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้สมาชิกแต่ละแห่งจะ

ได้รับรหัสห้องปฏิบัติการเฉพาะ โดยการรายงานผลการทดสอบความชำนาญจะไม่มีการระบุรหัสห้องปฏิบัติการ
พร้อมกับชื่อห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการรักษาความลับของสมาชิก หากมีความจำเป็นในการนำผลหรือผลสรุปไป
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผู้ดำเนินแผนฯจะไม่ระบุชื่อห้องปฏิบัติการใดๆในการเผยแพร่นั้นๆ 

13.2 ในส่วนของห้องปฏิบัติการสมาชิกควรมีความรับผิดชอบในการรายงานผลด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่ควรเปิดเผยผล
การวิเคราะห์ของตนเองหรือสอบถามคำตอบกับสมาชิกอื่น ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วม
แผนทดสอบความชำนาญฯ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด 

14.  การติดต่อสื่อสารกับสมาชิก (Communication with participants) 
ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญยินดีที่จะได้รับการติดต่อจากห้องปฏิบัติการสมาชิกในกรณีที่มีปัญหาข้อสงสัย

เก่ียวกับการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ สามารถติดต่อได้ที่ 
นายวีรวฒุิ วิทยานนัท์  (scheme coordinator) 
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบรุี 11000 
โทรศัพท์  02951 0000 ต่อ 99622, 08 1455 0073             
e-mail: weerawut.w@dmsc.mail.go.th  หรือ bqsf_pt@dmsc.mail.go.th 

UNCONTROLLED 




