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แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนคลอรีนในไขมันสัตว์  

(Proficiency Testing Scheme on Organochlorine Pesticide Analysis in Animal Fats) 

1. คำนำ (Introduction) 
การทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์  (Proficiency Testing, PT)  ค ือ การประเมินความสามารถของ

ห้องปฏิบัติการโดยใช้การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ การเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญอย่าง
สม่ำเสมอ จะเป็นเครื่องมือแสดงให้ห้องปฏิบัติการได้พัฒนาคุณภาพผลการวิเคราะห์และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของตนเอง
เป็นอย่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.) ได้จัดทำโครงการการทดสอบ
ความชำนาญการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในไขมันสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อติดตามประเมิน
ความสามารถในการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการ เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาและนำไป
ปรับปรุงความสามารถห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้งในการเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าของผู้ผลิตเอง  
ให้บริการวิเคราะห์ สร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นการสนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการภายในประเทศและสนองตอบต่อความต้องการของห้องปฏิบัติการที่ต้องการลด
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญกับต่างประเทศในแต่ละปี  ทั้งนี้คณะผู้ดำเนินงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อ
แสดงรายละเอียดของแผนการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในตัวอย่างไขมันสัตว์ โดย
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบและหน่วยงาน ชนิดตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์และให้ค่ากำหนด (assigned 
value) การประเมินผล  และสถิติที่ใช้รวมทั้งการจัดส่ง 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    
 
3. หน่วยงานดำเนนิการ (PT Provider)  

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบรุี 11000 
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4. ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ (scheme coordinator) และทีมงาน 

นายวีรวฒุิ  วิทยานนัท์  นักวิทยาศาสตร์การแพทยช์ำนาญการพิเศษ (scheme coordinator) 
นางรัติยากร ศรีโคตร  นักวิทยาศาสตร์การแพทยช์ำนาญการ 
นายธรณิศวร์ ไชยมงคล  นักวิทยาศาสตร์การแพทยป์ฏิบตัิการ 
นางสาวสิริลักษณ์ ชัยรนิทร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทยป์ฏิบตัิการ 
นางสาวภรพรรณ ส่งศร ี  นักวิทยาศาสตร์การแพทยป์ฏิบตัิการ 
นางสาวณชินนัท์ บุญนิ่ม  นักวิทยาศาสตร์การแพทยป์ฏิบตัิการ 

5. วัตถุประสงค์ของการทดสอบความชำนาญ (Purpose of the scheme) 
เพื่อพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนคลอรีนในตัวอย่างไขมันสัตว์ โดยการ

เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการสมาชิก กลุ่มเป้าหมายเป็นห้องปฏิบัติการจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่สามารถ
รายงานชนิดและปริมาณสารที่ตรวจพบได้ รับสมาชิกจำนวนไม่เกิน 50 แห่งต่อรอบ หากมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมแผนฯน้อย
กว่า 10 แห่ง จะไม่เปิดบริการในรอบนั้น 

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

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

8. ชนิดตัวอยา่งทดสอบ (PT sample) 

แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนคลอรีนในไขมันสัตว ์
ชนิดตัวอยา่ง ไขมนัไก่ที่เติมสารมาตรฐานสารเคมีกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนคลอรีน (spiked sample) ปริมาณสาร

ทดสอบ ในช่วง 30 ถึง 500 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
สารทดสอบ (analytes) สารเคมีกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนคลอรีน 18 ชนิด ได้แก่  

aldrin cis-chlordane trans-chlordane oxy-chlordane 
dieldrin alpha-endosulfan beta -endosulfan endosulfan sulfate 
endrin hexachlorobenzene alpha -HCH gamma -HCH 
heptachlor p, p'-DDD p, p'-DDT  p, p'-DDE 
cis-heptachlor epoxide trans-heptachlor epoxide   

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

ตัวอย่างไขมันไก่ที่ตรวจไม่พบสารตกค้างและหลอมเปน็นำ้มัน นำเติมสารมาตรฐานกวนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แบ่ง
ชั่งใส่ขวดแก้วสีชา นำ้หนักประมาณ 10 กรัม ติดฉลากรหัสตัวอย่าง เก็บรักษาตัวอย่างทดสอบในตู้เย็น (อุณหภูมิ 2-8 °C) 
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9.2 ทดสอบความเปน็เนื้อเดียวกัน (Homogeneity test) 

ทำการทดสอบ โดยสุ่มตัวอย่างชนิดละ 10 ขวดๆ ละ 2 ซ้ำ วิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย
วิเคราะห์ขวดละ 2 ซ้ำ แบบ random แล้วนำข้อมูลมาคำนวณค่าทางสถิติที่เหมาะสม (ISO 13528:2015; Annex B)
วิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนคลอรีนในไขมนัไก ่ด้วยวิธี modified AOAC official method 970.52 (SOP 
No. 20 02 027) 

9.3 การทดสอบความคงตัว (Stability test) 
วันที่ส่งตัวอย่างให้สมาชิก สุ่มตัวอย่างแบบอิสระ (random sampling) ชนิดตัวอย่างละ 3 ขวด ใส่ในกล่องพัสดุ 

วางไว้ในที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิ เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นนำขวดตัวอย่างไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8C โดยจะนำตัวอย่างมา
ทดสอบความคงตัวภายใน 7 วันหลังจากวันสุดท้ายที่กำหนดให้สมาชิกตอบผล วิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรพูืช
ออร์กาโนคลอรีน (ขวดละ 2 ซ้ำ) แบบ random ใช้วิธีวิเคราะห์วิธีเดียวกับข้อ 9.2 นำข้อมูลที่ได้มาประเมินความคงตัว 
โดยใช้การคำนวณค่าทางสถิติที่เหมาะสม (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  

9.5 การจัดส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก 
จัดส่งตัวอย่างให้สมาชิกทางบริการจัดส่งพัสดดุ่วน พร้อมคำแนะนำ จัดส่งแบบไมม่ีการควบคุมอุณหภูมิ 

10. วิธีทดสอบ (Method of analysis) 
ในการวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ ห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถพิจารณาเลือกวิธีได้เองตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ควรใช้วิธีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ประจำ (routine analysis) โดยการตอบผลให้ระบุชนิดและปริมาณ
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนคลอรีนที่ตรวจพบ 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 
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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” 

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 
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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 
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