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แผนทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์สารอาหารในนมโคและผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม 
(Protocol for Nutritions Analysis of Milk and Ready-to-Drink Milk Product Proficiency Testing Scheme) 

 
1. คำนำ (Introduction) 
            การทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ (Proficiency Testing, PT) คือการประเมินความสามารถของห้อง 

ปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่สมัครเข้าร่วมการทดสอบ โดย 
หน่วยงานดำเนนิการแผนทดสอบ (PT provider) จัดส่งตวัอย่างที่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน ไปยังห้องปฏิบัติการสมาชิกใน 
เวลาเดียวกัน เพื่อให้สมาชิกทำการวิเคราะห์และส่งผลภายในระยะเวลาที่กำหนด 

             การเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญเป็นการควบคมุคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายนอก (external quality 
Control) ของห้องปฏิบัติการ เป็นข้อกำหนดหนึ่งที่ระบไุว้ในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ร่วมกับข้อกำหนดอื่นๆ เช่น ใช้วิธี 
วิเคราะห์ที่เหมาะสม ใช้เคร่ืองมือที่มีการสอบเทียบ และมีการควบคุมคุณภาพภายในการเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ
อย่างสม่ำเสมอ  จะเปน็เครื่องมือช่วยให้ห้องปฏิบัติการได้พัฒนาคุณภาพ และเสริมสร้างความนา่เชื่อถือของผลการ
วิเคราะห์ นอกจากนี้หน่วยงานที่ให้การรับรองบางแห่ง ยังกำหนดให้ห้องปฏิบัติการมีการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์
ภายนอก โดยการเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญในรายการทีห้่องปฏิบัติการนั้นขอการรับรอง 

 
2. นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation) 
           แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ (Proficiency testing scheme, PT scheme) คือการประเมิน 

ความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยใช้การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการสมาชิกทำการ 
วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (PT sample) ที่ได้รับจากหน่วยงานดำเนินการ (PT provider) แล้วรายงานผล 
วิเคราะห์ตามกรอบเวลาที่กำหนด ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ (Scheme coordinator) จะประเมินค่าที ่
ห้องปฏิบัติการรายงานวา่เบี่ยงเบนจากค่ากำหนด (assigned value) ของตัวอย่างสอบเทียบมากน้อยเพียงใด  

           ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (PT sample) คือ ตัวอย่างที่ Scheme coordinator ส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการสมาชกิ 
โดยตัวอย่างทดสอบฯ ต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneous) และมีความคงตัว (stable) ที่เหมาะสม 

             หน่วยงานดำเนนิการแผนทดสอบความชำนาญ (PT provider) คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนนิการ 
ทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ 

            ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ (Scheme coordinator) คือ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่รับผดิชอบประสานงาน 
ทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ 

            ห้องปฏิบัติการสมาชกิ คือ ห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจวิเคราะห์สารอาหารในนมโคและผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม ซึง่ 
ได้แจ้งความจำนงที่จะเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ และตอบผลการวิเคราะห์ตามกรอบเวลาที่กำหนด 

           ค่ากำหนด (Assigned value) คือ ค่าที่นำมาใชใ้นการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยการ 
คำนวณผลทางสถิติ  

 
3. หน่วยงานดำเนนิการ (PT provider) 
         สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
         กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
         ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 
 
4. ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ (Scheme coordinator) และทีมงาน 
         นางสาวพชัรา  ขาวหมดจด              นักวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ชำนาญการ (Scheme coordinator) 
         นายคเณศ       เต็มไตรรัตน์              นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 
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         นางสาวณัฏฐนันท์   คูลนิ                       นักวิทยาศาสตร์การแพทยป์ฏิบัติการ 
         นางสาววชิิกรณ์     แสงสว่าง                  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบตัิการ 
 
5. วัตถุประสงค์ของการทดสอบความชำนาญ (Purpose of the scheme) 

เพื่อเป็นเครื่องมือให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกประเมินความสามารถของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติการอ่ืน ใน 
การตรวจวิเคราะห์สารอาหารต่างๆ ในนมโคและผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม เป็นโอกาสให้ห้องปฏิบัติการได้พัฒนา  และ
ปรับปรุงคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ให้ดียิ่งขึ้น โดยรับเฉพาะห้องปฏิบัติการที่สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้งภาครัฐและ
เอกชน จำนวนไม่เกิน 60 แห่งต่อรอบ หากมีสมาชิกน้อยกว่า 12 แห่งจะไม่เปิดให้บริการในรอบนั้น 

 
6. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ (Participation fee) 
         ตัวอย่างละ 3,000 บาท 
 
7. กำหนดการทดสอบความชำนาญ (Timetable for PT scheme) 
        ดำเนินการทดสอบปีละ 1 รอบ 
        รับสมัครสมาชิก : ตั้งแต่สิงหาคมของทุกป ี
        ส่งตัวอย่างทดสอบให้สมาชิก : กุมภาพันธ์ - มนีาคม ของทุกป ี
        สมาชิกตอบผลกลบั : เมษายน - พฤษภาคม ของทุกป ี
        ส่งรายงานให้สมาชิก : มิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกป ี

    (การกำหนดวันที่ของทุกกิจกรรมถูกระบุในการรับสมัครของแต่ละรอบป)ี 
 
8. ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ  (PT sample)  
        นมโค/ผลิตภัณฑน์มพร้อมดื่มชนิดยูเอชที หรือ สเตอริไรส์ ที่มีความเปน็เนื้อเดียวกันและทดสอบในรายการใดรายการ

หนึ่ง หรือหลายรายการต่อไปนี ้
       ของแข็งทั้งหมด (total solids)                   ไม่เกิน  15  กรัมต่อ 100 กรัม 
       ไขมัน (fat)                                           ไม่เกิน   5   กรัมต่อ 100 กรัม 
       โปรตีน (protein)                                   ไม่เกิน   5   กรัมต่อ 100 กรัม 
       น้ำตาลแลคโตส (lactose)                         ไม่เกิน   6   กรัมต่อ 100 กรัม 
       น้ำตาลซูโครส (sucrose)                           ไม่เกิน   6   กรัมต่อ 100 กรัม 
 
9. การบริหารจัดการตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (Handling of PT sample) 

9.1 การเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญ 
จัดหาตัวอย่างนมโค/ผลิตภัณฑน์มพร้อมดื่มชนิดยูเอชทีหรือสเตอริไรส์ รุ่นการผลิตเดียวกันให้มีจำนวนพอสำหรบั 

สมาชิกสำหรับการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน สำหรับการทดสอบความคงตัว และเก็บรักษาไวส้ำรองอีกส่วนหนึง่ 
ติดฉลาก ระบชุนิดตัวอยา่ง ชื่อและรอบที่ของแผนฯที่กำลังดำเนินการ หมายเลขตัวอย่าง รายการทดสอบ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ และ เดือนปีที่จดัทำ จัดเก็บตัวอย่างในตู้ที่อุณหภูมิห้อง เมื่อถึงกำหนดส่งตัวอย่างจะสง่ตัวอย่างให้ 
สมาชิก พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องทางไปรษณียด์่วนพิเศษ 

 
9.2 การทดสอบความเปน็เนื้อเดียวกัน (Homogeneity test) 

     ทำการทดสอบโดยสุ่มตัวอยา่งแบบอิสระ (random sampling) จำนวน 10 หน่วย ตรวจวิเคราะห์สารอาหาร 
ตามรายการที่จะทดสอบ หน่วยละ 2 ซ้ำ  
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ของแข็งทั้งหมด (total solids) วิธี ISO 6731/IDF21:2010 
ไขมัน (fat) วิธี ISO 1211/IDF1:2010 
โปรตีน (protein) วิธี AOAC 991.20 
น้ำตาลแลคโตส (lactose) วิธี AOAC 977.20 
น้ำตาลซูโครส (sucrose) วิธี AOAC 977.20 

             นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณค่าทางสถิติที่เหมาะสมตาม ISO/IEC 13528:2015; Annex B 
 

9.3 การทดสอบความคงตัว (Stability test) 
     วันที่ส่งตัวอย่างให้สมาชิก สุ่มตัวอย่างแบบอิสระจำนวน 3 หน่วยใส่ในกล่องพัสดุ วางไว้ที่อุณหภูมิปกติไม่ปรับ 
หลังจากครบกำหนดปิดรับผลจากสมาชิกแล้ว นำมาวิเคราะห์หาสารอาหาร (หน่วยละ 2 ซำ้) ใช้วิธีวิเคราะห์วิธีเดียว 
กับข้อ 9.2 นำข้อมูลมาประเมินความคงตัว โดยใช้การคำนวณค่าทางสถิติที่เหมาะสม (ISO/IEC 13528: 2015; 
Annex B) 
 

9.4 การหาค่ากำหนด (assigned value) 
      ใช้ค่าพ้องจากห้องปฏิบัติการสมาชิก (Consensus value from participants) โดยใช้ค่า robust average  

คำนวณจากสถิติ Algorithm A หรือใช้ค่ากำหนดที่เหมาะสมตาม ISO/IEC 13528:2015 
 

9.5 การจัดส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก 
    จัดส่งตัวอย่างให้สมาชิกทางบริการจัดส่งพสัดุด่วน พร้อมคำแนะนำ  

 
10. วิธีทดสอบ (Method of analysis)  

ห้องปฏิบัติการสมาชิกตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีมาตรฐาน หรือวิธีวิเคราะห์ที่ใช้อยู่เป็นประจำ และระบุวธิีใน 
แบบฟอร์มที่กำหนดให้ ซึ่งวิธีทีใ่ช้นี้จะปรากฎในรายงานฉบับสมบูรณ์ สำหรับการรายงานผลการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ 
จะได้รับคำชี้แจง ในการรายงานผลดังนี้ 

ก. รายงานผลในแบบที่กำหนดให้เท่านัน้ 
ข. รายงานผลพร้อมหน่วยและจำนวนทศนิยมตามที่กำหนดในแต่ละรายการตรวจวิเคราะห์ในรอบนั้น 
ค. สำหรับรายการทีไ่ม่วิเคราะห์ให้ระบุ “ไม่วิเคราะห์” 
ง. ไม่ใช้สัญลักษณ์นอกเหนือจากทีก่ำหนดไว้ เพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจทำให้การประเมินผลผิดพลาดได ้

 
11. การประเมินผลสมาชิก (Evaluation of participant’s results) 

11.1 ประเมินผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจากสมาชิกโดยเปรียบเทียบกับค่า assigned value ที่ได้จากค่าพ้องของสมาชิก 
(consensus value from participant results) (หรือใช้ค่าอ้างอิง ตามที่กำหนดไว้ในการวางแผน) โดย Robust 
analysis: Algorithm A และใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป้าหมาย (target standard deviation, pt) คำนวณจาก 
Horwitz’s equation (หรือ pt ตามที่กำหนดไว้ในการวางแผน) หรือใช้ค่าทางสถิติอ่ืนที่เหมาะสมตาม ISO 13528: 
2015 เพื่อนำมาคำนวณ 𝑧-score ในการประเมินผลสมาชิก ดังสูตรข้างล่างนี้ 

 

𝑧  =   
𝑥𝑖−𝑥𝑝𝑡

𝜎𝑝𝑡
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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) 

 
12.  การรายงานผลทดสอบความชำนาญ (PT report) 

ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะได้รับรหัสของห้องปฏิบัติการ  โดยรหัสห้องปฏิบัติการและรายงานการทดสอบความ
ชำนาญการวิเคราะห์ฉบบัสมบูรณ์สมาชิกได้รับจากทางระบบออนไลน ์ ในส่วนของรายงานจะแสดงเฉพาะรหัสของ 
ห้องปฏิบัติการ กับค่า z score หรือ z’ score ที่คำนวณจากค่าที่สมาชิกรายงานกบัค่า assigned value โดยแสดงผลใน
รูปตารางและกราฟตามความเหมาะสม 

 
13. การรักษาความลบัของสมาชิกและจริยธรรม (Confidentiality and ethical consideration) 

      13.1   ค่า assigned value จะไม่ถูกเปิดเผยแก่สมาชิกจนกว่าการประเมนิผลจะแล้วเสรจ็ นอกจากนีส้มาชิกแต่ละแห่งจะ
ได้รับรหัสห้องปฏิบัติการเฉพาะ โดยการรายงานผลการทดสอบความชำนาญจะไม่มีการระบรุหัสห้องปฏิบัติการ
พร้อมกับชื่อห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการรักษาความลบัของสมาชิก หากมีความจำเป็นในการนำผลหรือผลสรุปไป
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผู้ดำเนนิแผนฯจะไม่ระบุชื่อห้องปฏิบตักิารใดๆ ในการเผยแพร่นั้นๆ  

     13.2  ในส่วนของห้องปฏิบัติการสมาชิกควรมีความรบัผิดชอบในการรายงานผลด้วยความซื่อสัตย์     โดยไม่ควรเปิดเผย 
ผลการวิเคราะห์ของตนเองหรือสอบถามคำตอบกบัสมาชิกอื่น ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสามารถใชป้ระโยชน์จากการเข้า
ร่วมแผนทดสอบความชำนาญฯ ได้ตรงตามวตัถุประสงค์และเกิดประโยชนส์ูงสุด 

 
14. การติดต่อสื่อสารกับสมาชิก (Communication with participants)  

กรณีสมาชิกมีข้อสงสัย  ข้อร้องเรียนต่างๆ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ได้รับตัวอย่าง หรือตัวอย่างเสียหาย หรือ 
ต้องการเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อผู้ประสานแผนได้โดยตรง 

นางสาวพชัรา  ขาวหมดจด (Scheme coordinator) 
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบรุี 11000 
โทรศัพท์ 02 951 0000 ต่อ 99636  
e-mail: phatchara.k@dmsc.mail.go.th หรือ bqsf_pt@dmsc.mail.go.th 
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