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 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ 
มีความสำาคัญในการตรวจสอบความสามารถห้องปฏิบัติการ  
และเปน็หนึง่ในสว่นสำาคญัท่ีหน่วยรบัรองระบบงานห้องปฏบิตักิาร 
นำามาใชเ้พ่ือพิจารณาใหก้ารรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิาร 
เพราะผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึง
ความชำานาญของหอ้งปฏบิติัการในการทดสอบนัน้ ๆ  สว่นสำาคญั
ในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ คือ การหาค่า
กำาหนด (assigned value) และค่าความไม่แน่นอนที่เก่ียวข้อง 
โดยทั่วไปจะใช้ค่า consensus value เป็นค่ากำาหนดในการ
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ ดังนั้น การเลือกวิธี
คำานวณทางสถิติที่นำามาใช้จึงมีความสำาคัญ เพราะหากเลือกใช้ 
ไม่ถูกต้องอาจทำาให้ผลที่ได้ขาดความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งหากจำานวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมีจำานวนน้อยกว่า 
30 หอ้งปฏบิตักิารและใชค้า่ consensus value เปน็คา่กำาหนด
ในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ 
 ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบมีจำานวนน้อยนั้น ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการที่มี
ค่าสุดต่าง (outlier) จะส่งผลต่อการคำานวณค่ากลางและค่าการ 
กระจายของข้อมูลนั้นได้ โดยหากสามารถทราบว่าค่าสุดต่าง 
ดังกลา่วเกดิจากความผดิพลาดทางเทคนิคสามารถตัดค่าดงักลา่ว
ออกก่อนนำาค่าที่เหลือมาคำานวณต่อได้ แต่ในทางปฏิบัติท่ัวไป
ต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังโดยเลือกวิธีการทางสถิติที่ 
เหมาะสมมาใช้

 การทดสอบแบบพารามิเตอร์ (parametric test) ที่มี

การนำาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(standard deviation) มาใช้ในการหาค่า z-scores นิยมนำามา

ใชใ้นการเปรียบเทยีบผลระหวา่งหอ้งปฏบิติัการเพราะเปน็ทีรู่จ้กั

และสามารถเข้าใจได้ง่าย แต่ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการท่ีเข้าร่วม 

มีจำานวนน้อย ๆ การนำาสถิติแบบพารามิเตอร์มาใช้นั้นอาจ 

ไม่เหมาะสม เพราะสถิติแบบนี้จะใช้ได้กับผลการทดสอบท่ีมี 

การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal distribution) 
และในกรณีท่ีพบค่าสุดต่าง การตัดค่าดังกล่าวออกหรือคงไว้ 
จะส่งผลต่อค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) นั้นอย่างสังเกตได้ และหากใช้ค่า  
consensus value เป็นค่ากำาหนดก็จะมีผลกระทบด้วยเช่นกัน
 โดยที่ Z  คือ z-scores

  x - X
 Z   = ----------
  s

  x  คอื ผลของแตล่ะหอ้งปฏบิตักิาร 
  X  คือ ค่ากำาหนด
  s  คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 การทดสอบโรบัสต์ (Robust test) เป็นทางเลือกที่ 
เหมาะสมในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการเมื่อ
จำานวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมีจำานวนน้อย เพราะในการ
คำานวณไม่จำาเป็นต้องสรุปว่าผลจากห้องปฏิบัติการทั้งหมดมี 
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบใด และไม่ต้องมีการตัดค่า 
สุดต่างทิ้ง โดยสถิติที่ใช้ คือ modified  z-scores ซึ่งนำาค่า
มัธยฐาน (median) และสถิติเชิงปรับแก้ท่ีเรียกว่า median  
absolute deviation (MAD) มาใช้ในการหาค่า z-scores           
แทนการใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) 

การประเมินผล   ⎜x
i
 - μ̂⎜

 MZ   = -------------------
  
                   σ

โดยที่ MZ คือ Modifed z-scores
   คือ ผลการทดสอบของแต่ละห้องปฏิบัติการ
    คือ robust mean โดยการคำานวณแบบวนซำ้า 

(iterative) (downweighting procedure) 
   คือ robust standard deviation 
 MAD   คือ median absolute deviation 
   = median ⎟ xi - median ( xi )⎟
 Median คือ ค่ามัธยฐาน

การเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่าง

ห้องปฏิบั ติการ โดยใช้ Modified z-scores
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 จากตารางที่ 1 ได้ค่า modified z-scores ของห้อง 

ปฏิบัติการที่ 10 มีค่าเท่ากับ -2.29  (2 <|z|< 3) ผลทดสอบ 

อยู่ในเกณฑ์น่าสงสัย ซึ่งหากคำานวณโดยใช้วิธีอื่นอาจไม่พบ 

ข้อมูลที่น่าสงสัยได้ เนื่องจากจำานวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมี

จำานวนน้อย ดังนั้นหากนำา modified z-scores มาใช้ประเมินผล 

การเปรยีบเทยีบผลการทดสอบระหวา่งหอ้งปฏบิตักิาร จะทำาให้

ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่ามีค่าน้อย  การประยุกต์ใช้ 

modified z-scores มีหลายอย่าง เช่น การนำามาคำานวณ  

outlier ของผลการทดสอบ การนำามาใช้ในการควบคุมคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม เป็นต้น

ตารางที่ 1 ผลของการคำานวณ modified z-scores จากตัวอย่าง

เอกสารอ้างอิง

Belli, M., et al.  Implementation  of  proficiency  testing  schemes  for  a  limited  number  of participants.  
Accreditation and Quality Assurance, February, 2007, Vol.12, p.391-398. 

Lauk, K.  Statistical methods for evaluation of data from interlaboratory comparisons with small number of  
participants. Tartu: University of Tartu, 2010, 46 p.

Miller JN and Miller JC.  Statistical and chemometrics for analytical chemistry.  4th ed. [n.p] : Henry Ling, 2000,  
p.174-175.


