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แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมประเภท Light Filth 
(Protocol for Proficiency Testing Scheme on Determination of Light Filth)  

 
1. คำนำ (Introduction) 

การทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing, PT) คือการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการโดยการ
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เข้าร่วมในแผนทดสอบความชำนาญ  หน่วยงานดำเนินการแผนทดสอบ
ความชำนาญ (PT provider) จัดส่งตัวอย่างทดสอบไปยังห้องปฏิบัติการสมาชิกในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้สมาชิกตรวจ
วิเคราะห์และส่งผลภายในระยะเวลาที่กำหนด  การเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญเป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ภายนอก (external quality control) ชี้ถึงความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการได้ระดับ
หนึ่ ง  ดังที่ มีกำหนดไว้ในมาตรฐาน  ISO/ IEC 17025  นอกจากนี้หน่วยงานที่ ให้การรับรองบางแห่งกำหนดให้
ห้องปฏิบัติการที่จะขอรับการรับรองต้องมีการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายนอกโดยการเข้าร่วมแผนทดสอบ
ความชำนาญในรายการที่ห้องปฏิบัติการนั้นขอรับการรับรองด้วย  ผลการเข้าร่ วมแผนทดสอบความชำนาญสามารถ
นำมาใช้ชี้บ่งคุณภาพและปัญหาของการปฏิบัติงานในส่วนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การรายงานผลที่ชัดเจน  การใช้หน่วยที่
ถูกต้อง และการส่งผลในระยะเวลาที่กำหนด 

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมประเภท Light Filth สำนักคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารได้จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมประเภท Light Filth  
ในแป้งข้าวเจ้า และ Alimentary Pastes    

 
2. นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation) 

แผนทดสอบความชำนาญการวิ เคราะห์  (Proficiency testing scheme, PT scheme) คือการประเมิน
ความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยใช้การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการสมาชิก
ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (PT sample) ที่ได้รับจากหน่วยงานดำเนินการ (PT provider) แล้ว
รายงานผลการวิเคราะห์ตามกรอบเวลาที่กำหนด ผู้ประสานแผน (scheme coordinator) จะประเมินค่าที่ห้องปฏิบัติการ
รายงานว่าเบี่ยงเบนจากค่ากำหนด (assigned value) ของตัวอย่างสอบเทียบมากน้อยเพียงใด  

ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (PT sample) คือ ตัวอย่างที่  scheme coordinator ส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการ
สมาชิก  โดยตัวอย่างทดสอบฯ ต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneous) และมีความคงตัว (stable) ที่เหมาะสม 

หน่วยงานดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญ (PT Provider) คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ
ทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ 

ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ (Scheme coordinator) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบประสานงาน
ทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ 

ห้องปฏิบัติการสมาชิก  คือ ห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมประเภท Light Filth ในอาหารซึ่งได้
แจ้งความจำนงที่จะเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์  และตอบผลการวิเคราะห์ตามกรอบเวลาที่กำหนด 

ค่ากำหนด (Assigned value) คือ ค่าที่นำมาใช้ในการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยการ
คำนวณผลทางสถิติ    

 
3. หน่วยงานดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญ (PT Provider)  

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000  
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4. ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ (Scheme coordinator) และทีมงาน 
นางสาววนิดา ยุรญาติ            นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ (Scheme coordinator) 
นางสาวอนัญญา ยิ่งเจริญธนา   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ    
นางสาวประภัสรา บุตรพรม      นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
นายทิวา  เขียนวงษ์               นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
 

5. วัตถุประสงค์ของการทดสอบความชำนาญ (Purpose of the scheme) 
เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมประเภท Light Filth ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย

จำกัดจำนวนสมาชิกไม่เกิน 20 ราย และสมาชิกต้องใช้วิธีที่กำหนด 
 

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

 
7. กำหนดการทดสอบความชำนาญ (Timetable for PT scheme)  

รับสมัครสมาชิก : เร่ิมตั้งแต่ สิงหาคม ของทุกปี 
ส่งตัวอย่างทดสอบให้สมาชิก : กุมภาพันธ์  ของทุกปี 
สมาชิกตอบผลกลับ : มีนาคม ของทุกปี 
ส่งรายงานให้สมาชิก :  เมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี 

  (การกำหนดวันที่ของทุกกิจกรรมถูกระบุในการรับสมัครของแต่ละรอบปี) 
 
8. ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (PT sample) 
     8.1  แป้งข้าวเจ้า เติมชิ้นส่วนแมลงและขนหนู  
     8.2  Alimentary Pastes เติมชิ้นส่วนแมลงและขนหนู  
 
9. การบริหารจัดการตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (Handling of PT sample) 

9.1 การเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญ 
9.1.1  ตัวอย่างทดสอบที่เติม Spiked  materials เตรียมโดยนำแป้งข้าวเจ้า ที่ผลิตรุ่นเดียวกัน ชั่งน้ำหนักประมาณ 
        100 กรัม หรือ ผลิตภัณฑ์ Alimentary Pastes ที่ผลิตรุ่นเดียวกัน ชั่งน้ำหนักประมาณ 225 กรัม บรรจุลงใน

ถุงลามิเนต เติม Spiked materials คือ ชิ้นส่วนแมลง 10-20 ชิ้น และขนหนู 10-20 เส้น ปิดสนิทด้วยความ
ร้อน พร้อมติดฉลากระบุ รหัสแผน รหัสตัวอย่าง ชนิดตัวอย่างทดสอบ และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ เก็บที่
อุณหภูมิห้อง 

  9.1.2 ตัวอย่างทดสอบที่ไม่เติม Spiked  materials เตรียมโดยนำแป้งข้าวเจ้า ที่ผลิตรุ่นเดียวกัน ชั่งน้ำหนักประมาณ   
          100 กรัม หรือผลิตภัณฑ์ Alimentary Pastes ที่ผลิตรุ่นเดียวกัน ชั่งน้ำหนักประมาณ 225 กรัม บรรจุลงในถุง

ลามิเนต ปิดสนิทด้วยความร้อน พร้อมติดฉลากระบุรหัสแผน รหัสตัวอย่าง ชนิดตัวอย่างทดสอบ และ
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ เก็บที่อุณหภูมิห้อง 

9.2 การทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity test) 
ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่างทดสอบ โดยสุ่มตัวอย่างแบบอิสระ (random sampling) ในตัวอย่างที่

เติมและไม่เติมชิ้นส่วนแมลงและขนหนู จำนวนชุดละ 6 หน่วย (ถุง) และวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมประเภท Light Filth ใน
แป้งข้าวเจ้าโดยวิธี AOAC : 982.32 A.(a) B.(a) และ Alimentary Pastes โดยวิธี AOAC: 969.41  
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9.3 การทดสอบความคงตัว (Stability test) 
ทดสอบความคงตัวของตัวอย่างทดสอบ โดยสุ่มตัวอย่างแบบอิสระ (random sampling) เฉพาะตัวอย่างทดสอบที่

เติมชิ้นส่วนแมลงและขนหนู จำนวน 6 หน่วย (ถุง) ที่เก็บที่อุณหภูมิห้อง หลังจากวันสุดท้ายที่กำหนดให้สมาชิกตอบผล 
โดยใช้วิธีวิเคราะห์เดียวกันกับการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน 

 

9.4 การหาค่า assigned value 
ตัวอย่าง พบ/ไม่พบ และตัวอย่างที่เติม spiked materials 2 ชนิด ได้แก่ ชิ้นส่วนแมลงประมาณ 10-20 ชิ้นและ

ขนหนูประมาณ 10-20 เส้น 
 

 9.5 การจัดส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก 
จัดส่งตัวอย่างให้สมาชิกทางบริการจัดส่งพัสดดุ่วน พร้อมคำแนะนำ 

 
10.  วิธีทดสอบ (Method of analysis) 

กำหนดให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกใช้วิธีทดสอบดังนี้ 
- แป้งข้าวเจ้า : AOAC : 982.32 A.(a) B. (a) 
- Alimentary Pastes: AOAC: 969.41 
โดยตอบผลแบบเชิงคุณภาพ (qualitative) เป็นพบหรือไม่พบ และเชิงปริมาณ (quantitative)  ให้ระบุชนิดและ

ปริมาณที่พบ spiked  materials 
 

11.  การประเมินผลสมาชิก (Evaluation of participant’s results) 
ห้องปฏิบัติการที่ส่งผลวิเคราะห์กลับภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับการประเมินผล  การประเมินผลการวิเคราะห์  

ของห้องปฏิบัติการสมาชิกจะนำมาเปรียบเทียบกับค่ากำหนด (Assigned value) กล่าวคือ ห้องปฏิบัติการที่มีผลการ
ทดสอบเป็นที่น่าพอใจ (satisfactory) ต้องมีผลการตรวจวิเคราะห์ตรงตามค่ากำหนด ส่วนห้องปฏิบัติการที่มีผลการ
ทดสอบเป็นที่ไม่น่าพอใจ (unsatisfactory)  คือมีผลการตรวจวิเคราะห์ไม่ตรงตามค่ากำหนด  โดย  

- ค่ากำหนดสำหรับตัวอย่างแป้งข้าวเจ้าที่เติมชิ้นส่วนแมลงและขนหนู คือพบชิ้นส่วนแมลงจำนวน 80 -100% 
และพบขนหนูจำนวน 80-100% 

- ค่ากำหนดสำหรับตัวอย่างแป้งข้าวเจ้าที่ไม่เติมชิ้นส่วนแมลงและขนหนู คือไม่พบชิ้นส่วนแมลงและขนหนู  
- ค่ากำหนดสำหรับตัวอย่าง Alimentary Pastes ที่เติมชิ้นส่วนแมลงและขนหนู คือพบชิ้นส่วนแมลงจำนวน 80-

100%  และพบขนหนูจำนวน 80-100% 
- ค่ากำหนดสำหรับตัวอย่าง Alimentary Pastes ที่ไม่เติมชิ้นส่วนแมลงและขนหนู คือไม่พบชิ้นส่วนแมลงและขนหนู 

 
12. รายงานการทดสอบความชำนาญ (PT report) 

ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะได้รับรหัสของห้องปฏิบัติการและรายงานการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ฉบับ
สมบูรณ์ ในรูปแบบ PDF file ผ่านทางระบบออนไลน์ 

 
13.  การรักษาความลับและจริยธรรมของสมาชิก (Confidentiality and ethical considerations) 

13.1  ค่า assigned value จะไม่ถูกเปิดเผยแก่สมาชิก จนกว่าการประเมินผลจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้สมาชิกแต่ละแห่ง
จะได้รับรหัสห้องปฏิบัติการเฉพาะ โดยการรายงานผลการทดสอบความชำนาญจะไม่มีการระบุรหัสห้องปฏิบัติการ
พร้อมกับชื่อห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการรักษาความลับของสมาชิก หากมีความจำเป็นในการนำผลหรือผลสรุปไป
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผู้ดำเนินแผนฯจะไม่ระบุชื่อห้องปฏิบัติการใดๆในการเผยแพร่นั้นๆ 
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13.2  ในส่วนของห้องปฏิบัติการสมาชิกควรมีความรับผิดชอบในการรายงานผลด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่ควรเปิดเผยผล
การวิเคราะห์ของตนเองหรือสอบถามคำตอบกับสมาชิกอ่ืน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วม
แผนทดสอบความชำนาญฯ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
14.  การติดต่อสื่อสารกับสมาชิก (Communication with participants) 

ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ ยินดีที่จะได้รับการติดต่อจากห้องปฏิบัติการสมาชิกในกรณีที่มีปัญหาข้อสงสัย
เก่ียวกับการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ สามารถติดต่อได้ที่ 

นางสาววนิดา ยุรญาติ (Scheme coordinator) 
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์  อ.เมือง  จ.นนทบุรี   11000     
โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99509 
e-mail: vanida.y@dmsc.mail.go.th หรือ bqsf_pt@dmsc.mail.go.th 
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