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แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์น้ำทางเคมี 
(Proficiency Testing Scheme for Chemical Analysis of Water) 

 
1. คำนำ (Introduction) 

การทดสอบความชำนาญการว ิ เคราะห์  (proficiency testing, PT) ค ือการประเม ินความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการต่างๆที่สมัครเข้าร่วมการทดสอบ  หน่วยงาน
ดำเนินการแผนทดสอบ (PT provider) จัดส่งตัวอย่างที่เตรียมมาจากน้ำ deionized น้ำประปา น้ำบาดาล หรือน้ำจาก
แหล่งอ่ืนๆ ยกเว้นน้ำเสีย ผสมตัวอย่างให้มีความเป็นเนื้อเดียวกันไปยังห้องปฏิบัติการสมาชิก เพื่อให้สมาชิกตรวจวิเคราะห์
และส่งผลกลับ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

การเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญ เป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายนอก (external 
quality control) จึงเป็นปัจจัยที่ชี้บ่งได้ระดับหนึ่งถึงความสามารถในการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ ดังที่มีระบุไว้ใน
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 นอกเหนือจากการเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ที่มีการยืนยันความเหมาะสม (validated method)  
การใช้เครื ่องมือที ่ม ีการสอบเทียบ (calibrated equipment) และการควบคุมคุณภาพภายใน (internal quality 
control) นอกจากนี้ ข้อกำหนดในการขอรับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่ให้การรับรอง
บางแห่งยังระบุให้มีการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายนอก โดยการเข้าร่วมในแผนทดสอบความชำนาญใน
รายการที่ห้องปฏิบัติการนั้นขอการรับรองด้วย  

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

ความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยใช้การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการสมาชิกทำการ
วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (PT sample) ที่ได้รับจากหน่วยงานดำเนินการ (PT Provider) แล้วรายงานผล
วิเคราะห์ตามกรอบเวลาที ่กำหนด ผู ้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ (Scheme coordinator) จะประเมินค่าที่
ห้องปฏิบัติการรายงานว่าเบี่ยงเบนจากค่ากำหนด (assigned value) ของตัวอย่างสอบเทียบมากน้อยเพียงใด 

ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (PT sample) คือ ตัวอย่างที่ Scheme coordinator ส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการ
สมาชิกโดยตัวอย่างทดสอบ ฯ ต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneous) และมีความคงตัว (stable) ที่เหมาะสม 

หน่วยงานดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญ (PT Provider) คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ
ทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ 

ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ (Scheme coordinator) คือ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบประสานงาน
ทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ 

ห้องปฏิบัติการสมาชิก  คือ ห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจวิเคราะห์น้ำทางเคมี ซึ่งได้แจ้งความจำนงที่จะเข้าร่วมการ
ทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์  และตอบผลการวิเคราะห์ตามกรอบเวลาที่กำหนด 

ค่ากำหนด (Assigned value) คือ ค่าที่นำมาใช้ในการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยการ
คำนวณผลทางสถิติ    

3. หน่วยงานดำเนินการแผนทดสอบความชำนาญ (PT Provider)  
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000  

4. ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ (Scheme coordinator) และทีมงาน 
นางสาวจิตผกา สนัทัดรบ   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ (Scheme coordinator) 
นางสาวพชิยา  ดีศรี               นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบตัิการ 

             นางสาวณิชาภา  คุ้มครอง        นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
   นางสาวโศรยา ตระหง่าน  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
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5. วัตถุประสงค์ของการทดสอบความชำนาญ (Purpose of the scheme) 
เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม ใช้ในการประเมินความสามารถของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับ

ห้องปฏิบัติการอื ่นๆในการตรวจวิเคราะห์น้ำทางเคมี  จะได้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น          
โดยแผนการทดสอบความชำนาญนี้สามารถรับสมาชิก จำนวนไม่เกิน 100 แห่งต่อรอบ หากมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมแผนฯ
น้อยกว่า 12 แห่ง จะไม่เปิดบริการในรอบนั้น 

6. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ (Participation fee) 
3,000 บาทต่อตัวอย่าง 

7. กำหนดการทดสอบความชำนาญ (Timetable for PT scheme)  
ดำเนินการทดสอบปีละ 1 รอบ 
รับสมัครสมาชิก : สิงหาคม ของทุกป ี
ส่งตัวอย่างทดสอบให้สมาชิก : พฤษภาคม ของทุกปี 
สมาชิกตอบผลกลับ : มิถุนายน ของทุกปี 
ส่งรายงานให้สมาชิก :  กรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปี 
(การกำหนดวันที่ของทุกกิจกรรมถูกระบุในการรับสมัครของแต่ละรอบปี) 

8. ตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (PT sample) 
ตัวอย่างที่ scheme coordinator ส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการสมาชิก โดยตัวอย่างทดสอบต้องมีความเป็นเนื้อเดียวกัน 

(homogeneous) และมีความคงตัว (stable) ที่เหมาะสม 

รายการ ช่วงความเข้มข้น 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

วิธีวิเคราะห์ 

ปริมาณสารทั้งหมด (total solids; TS)    50 - 500 APHA, AWWA, WEF 2017 (2540 B) 

ความกระด้างทัง้หมด (total hardness; TH)  5 - 300 APHA, AWWA, WEF 2017 (2340 C) 

คลอไรด์ (chloride; Cl-), ซัลเฟต (sulfate; SO4
2-) 5 - 300 APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B) 

ฟลูออไรด์ (fluoride; F-), ไนเตรท (nitrate; NO3
- as N) 0.05 - 10.0 APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)  

9. การบริหารจัดการตัวอย่างทดสอบความชำนาญ (Handling of PT sample) 
9.1 การเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญ 

 ตัวอย่างสำหรับทดสอบ total solids และ total hardness เตรียมจากน้ำประปา หรือน้ำประปาผสมน้ำชนิดอ่ืน 
เช่น น้ำ deionized, น้ำแร่, น้ำบาดาล ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แบ่งบรรจุลงในขวด (HDPE) ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร 
(ที่ผ่านการล้างสะอาดแล้ว) โดยบรรจุตัวอย่างประมาณ 450 มิลลิลิตร ติดฉลากระบุรหัสของ PT sample เก็บในตู้แช่
อุณหภูม ิ2-8 oC 

ตัวอย่างสำหรับทดสอบ chloride, fluoride, nitrate, sulfate เตรียมจากน้ำ deionized โดยการเติม sodium 
chloride, sodium fluoride, potassium nitrate, sodium sulfate ลงในน้ำ deionized ผสมให้เป ็นเน ื ้อเด ียวกัน    
แบ่งบรรจุลงในขวด (HDPE) ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร (ที่ผ่านการล้างสะอาดแล้ว) โดยบรรจุตัวอย่างประมาณ 450 
มิลลิลิตร ติดฉลากระบุรหัสของ PT sample เก็บในตู้แช่อุณหภูมิ 2-8 oC 
9.2  การทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity test) 

สุ่มตัวอย่างแบบอิสระ (random sampling) จำนวน 10 ขวด วิเคราะห์ขวดละ 2 ซ้ำ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ทางสถิติโดยใช้สถิติที่เหมาะสมตาม ISO 13528: 2015; Annex B 

 
 

UNCONTROLLED 



แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์น้ำทางเคมี                                                             PT Protocol WA (2) Rev. 00                                                                                              
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร                                                                                                   หน้า 4/5 
 

 

9.3  การทดสอบความคงตัว (Stability test) 
 วันที่ส่งตัวอย่างให้สมาชิก สุ่มตัวอย่างอิสระ (random sampling) จำนวน 3 ขวด ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน 

หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 oC วิเคราะห์ตัวอย่างหลังวันสุดท้ายที่กำหนดให้สมาชิกรายงานผล
ทุกรายการ วิเคราะห์ขวดละ 2 ซ้ำ แบบ random เพื่อทดสอบความคงตัว นำขอ้มูลที่ได้มาคำนวณค่าทางสถิติที่เหมาะสม 
(ISO/IEC 13528: 2015; Annex B) 
9.4  ค่า assigned value  

ใช้ค่า robust  average  ของผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมทั้งหมด คำนวณโดย  robust analysis: 
Algorithm A หรือใช้สถิติที่เหมาะสมตาม ISO 13528: 2015 
9.5  การจัดส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก 

จัดส่งตัวอย่างให้สมาชิกทางบริการจัดส่งพัสดุด่วน พร้อมคำแนะนำ 

10. วิธีทดสอบ (Method of analysis) 
ห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถใช้วิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในงานประจำ (routine analysis) ซึ่งวิธีที่ใช้นี้จะปรากฏในรายงาน

ฉบับสมบูรณ์ สำหรับการรายงานผลการวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะได้รับคำแนะนำในการรายงานผลดังนี้  
10.1  ให้รายงานผล พร้อมหน่วยและจำนวนตำแหนง่ทศนิยมตามที่กำหนดในรอบนัน้ๆ สำหรับรายการที่ไม่วิเคราะห์    

ให้ระบุ "ไม่วิเคราะห์"  
10.2  ไม่ใช้สัญลักษณ์นอกเหนือจากทีก่ำหนด เพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจทำให้การประเมินผลผิดพลาดได้ 
10.3  ผลทดสอบที่ไม่ระบุเปน็ตัวเลขทีแ่น่นอน (เชน่ น้อยกว่า.....หรือ ไม่พบ) จะไมไ่ด้รับการประเมินผล 

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

(consensus value from participant results) โดย Robust analysis: Algorithm A และใช้ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน
เป้าหมาย (target standard deviation, pt) คำนวณจาก Horwitz’s equation หรือใช้ค่าทางสถิติอื่นที่เหมาะสมตาม 
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 
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  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. รายงานการทดสอบความชำนาญ (PT report) 

ห้องปฏิบัติการสมาชิกจะได้รับรหัสของห้องปฏิบัติการและรายงานการทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ฉบับ
สมบูรณ์ในรูปแบบ PDF file ทางระบบ online ในส่วนของรายงานจะแสดงเฉพาะรหัสของห้องปฏิบัติการ กับค่า z 
score หรือ z score ที่คำนวณจากค่าที่สมาชิกรายงานกับค่า assigned value โดยแสดงผลในรูปตารางและกราฟตาม
ความเหมาะสม 

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

จะได้รับรหัสห้องปฏิบัติการเฉพาะ โดยการรายงานผลการทดสอบความชำนาญจะไม่มีการระบุรหัสห้องปฏิบัติการ
พร้อมกับชื่อห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการรักษาความลับของสมาชิก หากมีความจำเป็นในการนำผลหรือผลสรุปไป
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผู้ดำเนินแผนฯจะไม่ระบุชื่อห้องปฏิบัติการใดๆในการเผยแพร่นั้นๆ 

13.2  ในส่วนของห้องปฏิบัติการสมาชิกควรมีความรับผิดชอบในการรายงานผลด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่ควรเปิดเผยผล
การวิเคราะห์ของตนเองหรือสอบถามคำตอบกับสมาชิกอ่ืน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วม
แผนทดสอบความชำนาญฯ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
14. การติดต่อสื่อสารกับสมาชิก (Communication with participants) 

ผู้ประสานแผนทดสอบความชำนาญ ยินดีที่จะได้รับการติดต่อจากห้องปฏิบัติการสมาชิกในกรณีที่มีปัญหาข้อสงสัย
เก่ียวกับการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ สามารถติดต่อได้ที่ 

นางสาวจิตผกา สนัทัดรบ  (Scheme coordinator)  
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร   
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์  อ.เมือง  จ.นนทบุรี   11000     
โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99580 หรือ 087 039 4960    
e-mail: bqsf_pt@dmsc.mail.go.th 
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