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แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์อาหารทางจลุชีววทิยา (เชิงปริมาณ) 
(Protocol for Food Microbiological Proficiency Testing Scheme (Quantitative)) 

 

1. คำนำ (Introduction) 
การทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing, PT) คือการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยการ

เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เข้าร่วมในแผนทดสอบความชำนาญ หน่วยงานดำเนินการแผนทดสอบ
ความชำนาญ (PT provider) จัดส่งตัวอย่างที่แบ่งมาจากตัวอย่างเดียวกันไปยังห้องปฏิบัติการสมาชิกในช่วงเวลาเดียวกัน 
เพือ่ให้สมาชิกตรวจวิเคราะห์และส่งผลภายในระยะเวลาที่กำหนด การเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญเป็นกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายนอก (external quality control) ชี ้ถึงความสามารถในการวิเคราะห์ของ
ห้องปฏิบัติการได้ระดับหนึ่ง ดังที่มีกำหนดไว้ในมาตรฐาน ISO/IEC 17025 นอกจากนี้หน่วยงานที่ให้การรับรองบางแห่ง
กำหนดให้ห้องปฏิบัติการที่จะขอการรับรองต้องมีการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายนอกโดยการเข้าร่วมแผน
ทดสอบความชำนาญในรายการที่ห้องปฏิบัติการนั้นขอรับการรับรองด้วย ผลการเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญ
สามารถนำมาใช้ชี้บ่งคุณภาพและปัญหาของการปฏิบัติงานในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรายงานผลที่ชัดเจน การใช้
หน่วยที่ถูกต้อง และการส่งผลในระยะเวลาที่กำหนด  

 
2. นิยามและคำย่อ (Definition and abbreviation) 

แผนทดสอบความชำนาญการว ิเคราะห์ (Proficiency testing scheme, PT scheme) ค ือ การประเมิน
ความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยใช้การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการสมาชิกทำการ
วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบ (PT sample) ที่ได้รับจากหน่วยงานดำเนินการฯ (PT Provider) แล้วรายงานผลวิเคราะหต์าม
กรอบเวลาที่กำหนด ผู้ประสานแผนฯ (scheme coordinator) จะประเมินค่าที่ห้องปฏิบัติการรายงานว่าเบี่ยงเบนจากค่า
กำหนด (assigned value) ของตัวอย่างทดสอบมากน้อยเพียงใด 

ตัวอย่างทดสอบ (PT sample) คือตัวอย่างที่ scheme coordinator ส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการสมาชิก โดยตัวอย่าง
ทดสอบฯ ต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneous) และมีความคงตัว (stable) ที่เหมาะสม 

หน่วยงานดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญ (PT Provider) คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ
ทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ 

ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ (Scheme coordinator) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผดิชอบประสานงาน
ทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ 

ห้องปฏิบัติการสมาชิก คือ ห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา ซึ่งได้แจ้งความจำนงที่จะ 
เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ และตอบผลการตรวจวิเคราะห์ตามกรอบเวลาที่กำหนด 

ค่ากำหนด (Assigned value) คือ ค่าที่นำมาใช้ในการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยการ
คำนวณผลทางสถิติ 

 
3. หน่วยงานดำเนินการ (PT Provider) 

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 
4. ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ (Scheme coordinator) และทีมงาน 

นางสาวกมลวรรณ  กันแต่ง   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ (Scheme coordinator) 
นางสาวอัจฉรา  อยู่คง  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 
นางสาวกนกชน สุภาพรหม  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
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5. วัตถุประสงค์ของการทดสอบความชำนาญ (Purpose of the schemes) 
เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจำกัดจำนวน

สมาชิกไม่เกิน 150 แห่ง หากมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมแผนฯ น้อยกว่า 18 แห่ง จะไม่เปิดบริการในรอบนั้น 
 

6. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ (Participation fee) 
▪ Coliforms, E. coli, S. aureus, จำนวนจลุินทรีย์ และจำนวนยีสต์และรา                            

ค่าธรรมเนียมรายการละ 3,000 บาทต่อตัวอย่าง 
▪ B. cereus ค่าธรรมเนียมตัวอย่างละ 4,000 บาท 

 
7. กำหนดการทดสอบความชำนาญ (Timetable for PT Scheme) 

ดำเนินการทดสอบปีละ 1 รอบต่อรายการ 
รับสมัครสมาชิก: เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ของทุกปี 

รายการทดสอบ ส่งตัวอย่างทดสอบให้สมาชิก สมาชิกตอบผลกลบั ส่งรายงานให้สมาชิก 
Coliforms, E.coli (MPN/กรัม) ตุลาคม - พฤจิกายน พฤจิกายน - ธันวาคม มกราคม - กุมภาพันธ ์
S. aureus (MPN/กรัม) พฤศจิกายน - ธันวาคม ธันวาคม - มกราคม กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
S. aureus (cfu/กรัม) ธันวาคม - มกราคม มกราคม - กุมภาพันธ ์ มีนาคม - เมษายน 
จำนวนจุลินทรีย์ (cfu/กรัม) มีนาคม - เมษายน มีนาคม - เมษายน พฤษภาคม - มิถุนายน 
Coliforms (cfu/กรัม) มีนาคม - เมษายน เมษายน - พฤษภาคม พฤษภาคม - มิถุนายน 
B. cereus (cfu/กรัม) พฤษภาคม - มิถุนายน พฤษภาคม - มิถุนายน กรกฎาคม - สิงหาคม 
จำนวนยีสต์และรา (cfu/กรัม) มิถุนายน - กรกฎาคม กรกฎาคม - สิงหาคม สิงหาคม - กันยายน 

  (การกำหนดวันที่ของทุกกิจกรรมถูกระบุในการรับสมัครของแต่ละรอบปี) 
8. ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (PT sample) 

อาหารเติมจุลินทรีย์และทำให้แห้งแบบเยือกแข็ง  (lyophilized cultures) สำหรับทุกการทดสอบ ยกเว้นการ
ทดสอบจำนวนยีสต์และราเป็นเครื่องดื่มชนิดแห้ง 

 
9. การบริหารจัดการตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (Handling of PT sample)  

9.1  การเตรียมตัวอย่าง 
โดยเติมจุลินทรีย์ในอาหารทำให้แห้งแบบเยือกแข็ง (lyophilized cultures) บรรจุในขวดแก้ว ปิดฝา 2 ชั้น กรณี
เครื่องดื่มชนิดแห้ง บรรจุขวดแก้วฝาเกลียวหุ้มด้วยแผ่นพลาสตกิ หรือ parafilm เตรียมแล้วจะมีปริมาณของเชื้อเป้าหมาย 
3 ถึง 110,000 MPN ต่อกรัมหรือมิลลิลิตร หรือ 102 ถึง 106 cfu ต่อกรัมหรือมิลลิลิตร เก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 
องศาเซลเซียส และในที่มดื ทั้งนี้ยังไม่มนีโยบายจ้างเหมาช่วงการเตรียมตัวอย่างทดสอบ 

9.2  การทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity test) 
ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบอิสระ (random sampling) จำนวน 10 หน่วยภาชนะบรรจุ 
และทำการตรวจวิเคราะห์หน่วยละ 2 ซ้ำ นำค่าที่ได้มาคำนวณทางสถิติตาม ISO 13528: 2015; Annex B  

▪ Coliforms (MPN/กรัม), E. coli (MPN/กรัม), Coliforms (cfu/กรัม) วิเคราะห์โดยวิธี FDA BAM Online. 
2020 (Chapter 4) 

▪ S. aureus (MPN/กรัม), S. aureus (cfu/กรัม) วิเคราะห์โดยวิธี FDA BAM Online. 2016 (Chapter 12)  
▪ จำนวนจุลินทรีย์ (cfu/กรัม) วิเคราะห์โดยวิธี APHA 2015  (Chapter 6&8) 
▪ B. cereus (cfu/กรัม) วิเคราะห์โดยวิธี FDA BAM Online. 2020 (Chapter 14) 
▪ จำนวนยีสต์และรา (cfu/กรัม) วิเคราะห์โดยวิธี FDA BAM Online. 2001 (Chapter 18) 
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9.3  การทดสอบความคงตัว (Stability test)  
ทดสอบความคงตัวของตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอิสระ (random sampling) จำนวน 5 หน่วยภาชนะบรรจุ 

และทำการตรวจวิเคราะห์ หน่วยละ 2 ซ้ำ หลังวันสุดท้ายที่กำหนดให้สมาชิกทดสอบ โดยใช้วิธีการทดสอบเดียวกับการ
ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน นำค่าเฉลี่ยของการวิเคราะห์ตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบความ
เป็นเนื้อเดียวกันตาม ISO 13528: 2015; Annex B 

9.4 การหาค่า assigned value 
ใช้ค่าพ้องของสมาชิก (consensus value from participants) โดยใช้ robust analysis: Algorithm A หรือใช้คา่

กำหนดที่เหมาะสมตาม ISO 13528: 2015 กรณีที่ไม่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์เปา้หมาย ค่ากำหนดคือ ไม่พบ  

9.5 การจัดส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก 
จัดส่งตัวอย่างทดสอบพร้อมคำแนะนำให้กับสมาชิก ผ่านบริการจัดส่งพัสดุด่วน ควบคุมอุณหภูมิแช่เย็น (chilled) 

 
10. วิธีทดสอบ (Methods of analysis) 

ห้องปฏิบัติการสามารถตอบผลวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคใดก็ได้ ตอบผลวิเคราะห์ มีหน่วยเป็น  MPN ต่อกรัม หรือ 
cfu ต่อกรัม ดังนี้ 

▪ Coliforms MPN ต่อกรัม 
▪ E. coli MPN ต่อกรัม  
▪ S. aureus MPN ต่อกรัม 
▪ S. aureus cfu ต่อกรัม 
▪ จำนวนจุลินทรีย์ cfu ต่อกรัม 
▪ Coliforms cfu ต่อกรัม 
▪ B. cereus cfu ต่อกรัม 
▪ จำนวนยีสต์และรา cfu ต่อกรัม 

 
11. การประเมินผลสมาชิก (Evaluation of participant’s results)  

11.1 ห้องปฏิบัติการที่ส่งผลวิเคราะห์กลับภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับการประเมินผล นำค่าจากการรายงานของ
สมาชิกมาแปลงค่าเปน็หน่วย log10 นำมาเปรียบเทียบกบัค่ากำหนด (assigned value) ทีไ่ดจ้ากค่าพ้องของสมาชิก 
(consensus value from participant results) โดย Robust analysis: Algorithm A   และใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป้าหมาย (target standard deviation, pt) ตาม standard method ISO 22117: 2019 

 เพื่อนำมาคำนวณ z-score ในการประเมินผลสมาชิก  ดังสูตรข้างลา่งนี ้

     𝑧  =   
𝑥𝑖−𝑥𝑝𝑡

𝜎𝑝𝑡
   

 𝑥𝑖   คือ reported result (log10) 
𝑥𝑝𝑡  คือ assigned value (log10) 
𝜎𝑝𝑡 คือ standard deviation for PT assessment (log10) 
 

ในการประเมินผลสมาชิก จะใชค้่า z-score ในกรณีดังต่อไปนี้  
- เมื่อการทดสอบความคงตัว ค่าแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยผลวิเคราะห์ที่สภาวะทดสอบความคงตัวกับค่าเฉลี่ย                       

จากการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน มีค่าเกิน 0.3 เท่าของ pt 
- เมื่อการคำนวณค่ากำหนด พบว่าค่าความไม่แน่นอนของค่ากำหนด มีค่าเกิน 0.3 เท่าของ pt 
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𝑧′    =   
𝑥𝑖−𝑥𝑝𝑡

√𝜎𝑝𝑡
2 +𝑢(𝑥𝑝𝑡)

2

u คือ ค่าความไม่แน่นอน (standard uncertainty) ของผลการวิเคราะห์ความคงตัว หรือ ค่ากำหนด
โดยเกณฑ์การประเมินผลสมาชกิ 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) 

สมาชิกที่รายงานผลเป็นคา่ “นอ้ยกว่า” หรือ “มากกว่า” จะไมส่ามารถคำนวณค่า z-score หรือ z-score ได้ และ
จะไม่ได้รับการประเมนิ  

11.2 กรณีที่ไม่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์เป้าหมาย ประเมินผลได้ ดังนี ้
1) สมาชิกที่รายงานผลเป็น “0, ไม่พบ หรือน้อยกว่า detection limit” แสดงว่า ผลการวิเคราะห์น่าพอใจ (ผ่าน)
2) สมาชิกที่รายงานผลมาเป็น “จำนวนตัวเลข หรือ พบ” แสดงว่า ผลการวิเคราะหไ์ม่น่าพอใจ (ไมผ่่าน)
3) สมาชิกที่รายงานผลมานอกเหนือจากข้อ 1) และ 2) อาจไม่ไดร้ับการประเมินผล

สมาชิกที่รายงานผลโดยมีหน่วยไม่ตรงกับรายการทดสอบแต่ละรอบ เช่น รายงานจากหน่วย cfu ต่อกรัม เป็น
MPN ต่อกรัม อาจไม่ได้รับการประเมินผล ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมและหลักวิชาการ 

12. รายงานการทดสอบความชำนาญ (PT report)
ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะได้รับรหัสของห้องปฏิบัติการและรายงานการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ฉบับ

สมบูรณ์ในระบบออนไลน์ ในส่วนของรายงานจะแสดงเฉพาะรหัสของห้องปฏิบัติการ กับค่า z-score หรือ z-score ที่
คำนวณจากค่าที่สมาชิกรายงานกับค่า assigned value โดยแสดงผลในรูปตารางและกราฟตามความเหมาะสม

13. การรักษาความลับและจริยธรรมของสมาชิก (Confidentiality and ethical considerations)
13.1  ค่า assigned value จะไม่ถูกเปิดเผยแก่สมาชิก จนกว่าการประเมินผลจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้สมาชิกแต่ละแห่ง

จะได้ร ับรหัสห้องปฏิบ ัต ิการเฉพาะ โดยการรายงานผลการทดสอบความชำนาญจะไม่ม ีการระบุรหัส   
ห้องปฏิบัติการพร้อมกับชื่อห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการรักษาความลับของสมาชิก หากมีความจำเป็นในการนำผล
หรือผลสรุปไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผู้ดำเนินแผนฯจะไม่ระบุชื่อห้องปฏิบัติการใดๆ ในการเผยแพร่นั้นๆ 

 13.2 ในส่วนของห้องปฏิบัติการสมาชิกควรมีความรับผิดชอบในการรายงานผลด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่ควรเปิดเผยผล
การวิเคราะห์ของตนเองหรือสอบถามคำตอบกับสมาชิกอ่ืน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วม
แผนทดสอบความชำนาญฯ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด 

14. การติดต่อสื่อสารกับห้องปฏิบัติการสมาชิก (Communication with participants)
ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญยินดีที่จะได้รับการติดต่อจากห้องปฏิบัติการสมาชิกในกรณีที่มีปัญหาข้อ
สงสัยเก่ียวกับการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ สามารถติดต่อได้ที่ 
นางสาวกมลวรรณ  กันแต่ง (Scheme coordinator) 
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 
โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99560 และ 09 4650 4750 
e-mail: micropt@dmsc.mail.go.th หรือ bqsf_pt@dmsc.mail.go.th
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