ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ประเภทวิชาการ)
ตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

เรื่องที่เสนอให้ประเมิน
๑. ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เรื่อง การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์แอมโมเนียไนโตรเจน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง คู่มือการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้า

เสนอโดย
นางสาววิจิตรา แก้วหลวง
ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
(ตาแหน่งเลขที่ สจน.๒๐)
กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้า
สานักงานจัดการคุณภาพน้า สานักการระบายน้า

ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
๑. ชื่อผลงาน การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์แอมโมเนียไนโตรเจน
๒. ช่วงระยะเวลาที่ดาเนินการ ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2558
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
๓.๑ ความรู้เกี่ยวกับแอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia nitrogen) ในน้า
แอมโมเนี ย ไนโตรเจน (Ammonia nitrogen) หมายถึ ง ไนโตรเจนทั งหมดที่ อ ยู่ ในรู ป NH4+
(แอมโมเนียมไอออน) หรือในรูป NH3 (แอมโมเนีย) ซึง่ สมดุลกันเรียกว่า แอมโมเนียไนโตรเจน แสดงดังสมการ
NH4+

NH3 + H+

โดยทั่ วไป จะพบแอมโมเนียในแหล่ งน้าผิ ว ดิ นและในน้าเสี ย ส่ ว นในน้ าใต้ดิน พบว่า มีปริมาณ
แอมโมเนียต่้า เนื่องจากดินจะดูดซึมแอมโมเนียเอาไว้โดยไม่มีการชะล้างออกมา ทังนีแอมโมเนียส่วนใหญ่เกิด
จากจุลินทรีย์ย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ไนโตรเจน เมื่อ แอมโมเนียไนโตรเจนอยู่ในรูป NH4+ จะไม่เป็นพิษ
ต่อสัตว์น้า แต่หากอยู่ในรูป NH3 จะมีความเป็นพิษต่อสัตว์น้า
การตรวจวิเคราะห์ห าแอมโมเนียในน้า สามารถบ่งบอกถึงการปนเปื้อนของแหล่งน้าและเป็น
การเฝ้าระวังในกรณีที่พบว่า มีการปนเปื้อนสูง ในอดีตค่าแอมโมเนียใช้บอกถึงคุณภาพของน้าอย่างคร่าวๆ ได้ว่า
น้านันถูก ปนเปื้อ นด้ว ยอุจ จาระหรือ ปัส สาวะหรือ ไม่ เช่น น้า ที่มีอิน ทรีย์ไนโตรเจน (organic nitrogen)
และแอมโมเนียไนโตรเจน (ammonia nitrogen) บ่งบอกว่า มีการปนเปื้อนหรือถูกท้าให้สกปรกใหม่ ๆ แต่ถ้า
น้ามีไนเตรทไนโตรเจน (nitrate nitrogen) เป็นส่วนใหญ่แสดงว่า น้านันถูกท้าให้สกปรกเป็นเวลานานแล้ว (๒)
3.2 การวิเคราะห์หาแอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia nitrogen: NH3-N)
การวิเคราะห์ห าแอมโมเนี ยไนโตรเจน สามารถท้าได้หลายวิธี วิธีที่นิยมใช้ คือ วิธีการไตเตรท
และวิธี เนสเลอร์ ไลเซชั่ น ซึ่ งการเลื อ กวิธี วิ เคราะห์ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาปั จ จั ย 2 อย่ าง คื อ ความเข้ ม ข้ น ของ
แอมโมเนียและสารรบกวนที่มีอยู่ในตัวอย่างน้า วิธีเนสเลอร์ไลเซชั่นเหมาะส้าหรับน้า ที่มีปริมาณแอมโมเนีย
ไนโตรเจนต่้า (อยู่ในช่วง 0.02 - 5 มิลลิกรัมต่อลิตร) (๓) เช่น น้าดื่ม น้าผิวดินที่สะอาด น้าที่ได้รับการบ้าบัดแล้ว
ส่วนน้าที่มีสารรบกวน เช่น สี ความขุ่น สารรบกวนอื่น ๆ และต้องการค่าที่มีความแน่นอนสูงควรใช้วิธีกลั่น
เพื่อแยกแอมโมเนียจากตัวอย่างน้าก่อน แล้วจึงน้ามาวิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนียต่อไป ส้าหรับตัวอย่างที่มี
ปริมาณแอมโมเนียสูง (5 มิลลิกรัมต่อลิตรขึนไป) (๓) ควรน้าตัวอย่างไปกลั่นแยกแอมโมเนียจากตัวอย่างน้าก่อน
แล้วใช้วิธีไตเตรทเพื่อหาปริมาณแอมโมเนียต่อไป
หลักการกลั่นแยกแอมโมเนีย (Distillation Method)
วิธีการกลั่น เป็น การแยกแอมโมเนีย ออกจากสารรบกวนต่าง ๆ ก่อน แล้วจึงน้าไปวิเคราะห์ ห า
ปริมาณแอมโมเนียต่อไป หลักส้าคัญของการกลั่นแยก คือ NH4+ จะสลายตัวเป็นก๊าซ NH3 เมื่อถูกต้มกลั่นที่
pH 7.2 - 7.4 (4) จากการกลั่นจะท้าให้เกิด H+ มีผลท้าให้ pH ลดลง ดังนัน จ้าเป็นต้องเติมสารละลายบัฟเฟอร์
เพื่อควบคุมค่า pH ให้อยู่ในช่วง 7.2 - 7.4 ตลอดการกลั่น เพราะถ้า pH สูงเกินไป สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน
จะถูก เปลี่ย นเป็น แอมโมเนีย ซึ่ง ท้า ให้ป ริม าณแอมโมเนีย ที่วิเคราะห์ไ ด้มีค่า สู ง เกิน จริง แต่ถ้า pH ต่้า ไป
แอมโมเนีย จะถูก กลั่ น ออกมาไม่ห มด ท้า ให้ป ริมาณแอมโมเนียที่ไ ด้ มีค่า น้อ ยเกิน จริง ทั งนี แอมโมเนียเป็น
สารที่ระเหยได้ง่าย จึงจ้าเป็นต้องจับแอมโมเนียที่ถูกกลั่นออกมาด้วยสารละลายกรดบอริก ด้วยวิธีการน้าส่วนที่
กลั่นได้ผ่านลงไปในสารละลายกรดบอริก แล้วจึงน้าสารละลายที่ได้ไปหาปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนด้วยวิธี
เนสเลอร์ไลเซชั่นหรือวิธีไตเตรทต่อไป
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method for the examination of water and wastewater 20th edition, 1998
1) การเตรียมชุดกลั่น
ตวงน้ ากลั่ น ที่ ป ราศจากแอมโมเนี ย 500 มิ ล ลิ ลิ ต ร ใส่ ข วดเจลดาห์ ล แล้ ว น้ า ใส่ ชุ ด กลั่ น
เพื่อเป็นการกลั่นล้างเครื่องกลั่นจนสะอาดปราศจากแอมโมเนีย
2) การเตรียมตัวอย่างน้า
ตวงตัวอย่างน้า 500 มิลลิลิตร ใส่ขวดเจลดาห์ล ปรับให้ตัวอย่างน้ามีค่า pH เท่ากับ 7 ด้วย
กรดหรือเบส แล้วเติมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 30 มิลลิลิตร
3) การกลั่น
น้ าขวดเจลดาห์ ล พร้ อมตั วอย่างเข้าเครื่อ งกลั่ น เปิด น้าหล่ อเย็น ให้ พร้อม ตวงสารละลาย
กรดบอริก 30 มิลลิลิตร ใส่ในขวดชมพู่ (Erlenmeyer flask) น้าเข้าไปต่อกับชุดกลั่นโดยให้ปลายหลอดที่ต่อ
ท่อน้าไอน้าและแอมโมเนียที่กลั่นออกมาจุ่มอยู่ใต้สารละลายกรดบอริก พบว่าแอมโมนียจะถูกขับออกหมดเมื่อ
ถูกกลั่นจนได้สารละลายอย่างน้อย 200 มิลลิลิตร เมื่อใช้ตัวอย่างน้า 500 มิลลิลิตรหรือน้อยกว่า
4) การไตเตรท
น้ าสารละลายที่ ได้จ ากการกลั่ น มาไตเตรทด้ วยกรดซัล ฟุ ริก ความเข้ม ข้น 0.02 นอร์มั ล
จนกระทั่งสารละลายสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีม่วง โดยเทียบกับสีม่วงของแบลงค์ (ท้าเหมือนตัวอย่างทุกขันตอนแต่
ใช้น้ากลั่นที่ปราศจากแอมโมเนียเป็นตัวอย่าง)
5) การค้านวณ (๑)
แอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร) = (A-B) x N x 14 x 1,000
ปริมาตรตัวอย่าง (มล.)
เมื่อ

A = มิลลิลิตรของกรดซัลฟุริกที่ใช้ไตเตรทตัวอย่าง
B = มิลลิลิตรของกรดซัลฟุริกที่ใช้ไตเตรทแบลงค์
N = ความเข้มข้นของกรดซัลฟุริกเป็นนอร์มัลลิตี
3.3 วิธีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ เป็นกระบวนการยืนยันความถูกต้อง ความเหมาะสม
ของวิธีการวิเคราะห์ เพื่อน้ามาใช้ วิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ ช่วยให้ทราบถึงคุณสมบัติเงื่อนไขหรือ
ข้อจ้ากัดของวิธีการวิเคราะห์นัน ๆ
ก่อนที่จะน้าวิธีการวิเคราะห์ใด ๆ มาใช้วิเคราะห์ตัวอย่างจ้าเป็นต้องท้า Test method validation
หรือ verification ก่อน ความแตกต่างระหว่าง validation และ verification ขึนอยู่กับวิธีที่จะน้ามาใช้ ถ้าเป็น
วิ ธี วิ เ คราะห์ จ ากวิ ธี อ้ า งอิ ง (reference method) หรื อ วิ ธี ม าตรฐาน (standard method) ที่ ไ ม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็จะตรวจสอบด้วยวิธี method verification เพื่อเป็นการทวนสอบว่าวิธีการวิเคราะห์ ที่
น้ามาใช้มีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อก้าหนด ตามรายงานของ reference method หรือ standard method
หรือไม่ ส้าหรับการตรวจสอบด้วยวิธี method validation จะเป็นวิธีในการยืนยันความถูกต้อง แม่นย้า และ
ยอมรับได้ของวิธีการวิเคราะห์ที่ผู้วิเคราะห์พัฒนาขึนหรือดัดแปลงมาจาก reference method เพื่อให้มั่นใจว่า
วิธีการวิเคราะห์ ที่ ใช้ อ ยู่ มี ความเหมาะสมกั บ ตัว อย่าง หรือ เหมาะสมกั บ การใช้งานและความต้อ งการของ
ห้องปฏิบัติการ
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Method validation จะครอบคลุมถึงสมบัติของวิธีการวิเคราะห์ดังนี
1) ความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง ความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ที่วัดได้ค่าใกล้เคียงกับ
ค่าที่แท้จริงมากที่สุด การหา Accuracy ท้าได้โดย
- วิเคราะห์ CRM (Certified Reference Material) อย่างน้อย 7 ซ้า และน้ามาค้านวณหา
ระดับ ความถูกต้องในรูป ของความผิ ดพลาดสั มพัทธ์ (Relative Error) หรือความถูกต้องสัมพัทธ์ (Relative
Accuracy) นอกจากพิจารณาจากค่า Relative Error และ Relative Accuracy แล้ว อาจใช้การเปรียบเทีย บ
ค่าที่วิเคราะห์ได้ของ CRM กับค่าที่แท้จริงของ CRM โดยใช้สถิติ t-test
- ในกรณี ที่ไม่สามารถหา CRM ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ ได้ สามารถหาค่า estimated
accuracy ได้ โดยการหาค่ าเปอร์ เซ็ น ต์ ก ารคื น กลั บ (%recovery) โดยการใช้ ตั ว อย่ า งที่ เติ ม สารมาตรฐาน
(spiked sample) ที่ 3 ความเข้มข้น และท้าอย่างน้อยความเข้มข้นละ 7 ซ้า หรือเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
วิธีที่จะน้ามาใช้กับ Reference Method โดยใช้วิธีการทางสถิติ
2) ความแม่นย้า (Precision) หมายถึง ความแม่นย้าของการวิเคราะห์ซ้า ๆ กัน หลาย ๆ ครัง
ความแตกต่างของผลการวิเคราะห์ที่ได้ จากการวิเคราะห์ซ้าๆ กันนีมักจะแสดงเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
หรือสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of variation, CV) ทังนีการหาระดับความแม่นย้าสามารถหาได้
จากเปอร์เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (relative standard deviation; %RSD) ซึ่งได้จากการวิเคราะห์
CRM หรือการท้า recovery ก็ได้
3) การหาค่ า LOD (Limit of detection) และ LOQ (Limit of quantitation) ซึ่ ง ค่ า LOD
หมายถึง ความเข้มข้นต่้าสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจพบได้ ส่วนค่า LOQ หมายถึง ความเข้มข้นต่้าสุดที่เครื่อง
สามารถตรวจพบและอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง แม่นย้าสามารถรายงานผลได้ โดยทั่วไป LOD จะมีค่าเป็น 3 เท่า
ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ LOQ จะมีค่าเป็น 10 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.4 สถิติเพื่อประเมินผลการทดสอบ
การประเมินผลการทดสอบหรือผลการวัดด้วยวิธีทางสถิติ จ้าเป็นต้องมีการตังสมมติฐาน และ
ทดสอบว่าเป็ น จริงหรือไม่ ถ้าหลั กฐานที่ ได้จากการทดสอบไม่ ส อดคล้ องกับ สมมติฐานที่ ตังไว้ ก็ จะปฏิเสธ
สมมติฐาน การปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่าการทดสอบนันมีนัยส้า คัญ (significant) แต่ถ้าหลักฐานที่ได้จากการ
ทดสอบสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตังไว้ก็จะสรุปว่ายอมรับสมมติฐาน
การทดสอบนั ย ส้ าคั ญ (significant test) เป็ น การตรวจสอบว่ าผลการวั ด ค่ าความเที่ ย งหรื อ
ค่าเฉลี่ยของ 2 วิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญหรือไม่ ภายใต้ระดับความเชื่อมั่นที่ก้าหนด ซึ่งต้องใช้วิธี
ทางสถิติในการสรุปผล ทังนีจ้าเป็นต้องมีการตังสมมติฐานและท้าการทดสอบสมมติฐานที่ตังไว้
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของวิธีทดสอบที่ต่างกัน (paired t-test) ซึ่งการทดสอบ t-test เป็นวิธีที่
ใช้ทดสอบความแตกต่างกันของ 2 วิธี ภายใต้สภาวะที่มีตัวอย่างหลายตัวอย่าง หลายความเข้มข้น การทดสอบ
t-test เป็นสถิติในการหาค่าความแตกต่างของผลการวิเคราะห์ ทัง 2 วิธีของแต่ละตัวอย่าง หาค่าเฉลี่ยและ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกต่างแล้วน้ามาค้านวณสถิติแบบ t-test
แสดงดังสมการดังนี (5)
เมื่อ

t

d n
Sd

d = ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างทัง 2 วิธี
n = จ้านวนตัวอย่าง
S d = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกต่างทัง 2 วิธี

-4๔. สรุปสาระสาคัญของเรื่องและขั้นตอนการดาเนินการ
๔.๑ สรุปสาระส้าคัญของเรื่อง
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้า ท้าการวิเคราะห์ค่าแอมโมเนียไนโตรเจนด้วยวิธีการ
กลั่นแยกจากตัวอย่างน้า 100 มิลลิลิตร (ปริมาตรประยุกต์ตามเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในปัจ จุบัน) โดยใช้
สารละลายกรดบอริค 30 มิลลิลิตร เป็นตัวจับท้าปฏิกิริยากับก๊าซแอมโมเนียที่ถูกกลั่นออกมาจนได้สารละลาย
ปริมาตรรวม 200 มิลลิลิตร จากนันไตเตรทสารละลายที่ได้จากการกลั่นด้วยกรดซัลฟุริก 0.02 นอร์มัล แล้ว
น้าไปค้านวณหาปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนต่อไป
จากการวิเคราะห์ค่าแอมโมเนียไนโตรเจน ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์สุทธิ 12 นาทีต่อตัวอย่าง
ทังนีเวลาส่วนใหญ่ของการวิเคราะห์อยู่ที่ขันตอนการกลั่นคือ 8 นาทีต่อตัวอย่าง (กลั่นให้ได้สารละลายปริมาตร
รวม 200 มิล ลิลิ ตร) ซึ่งเป็ น ขันตอนในการแยกแอมโมเนียออกจากสารรบกวนต่าง ๆ ในตัวอย่างน้า จาก
ระยะเวลาในการวิเคราะห์ดังกล่าวก่อให้เกิดอุปสรรค ดังนี
1) เมื่อมีการกลั่นแยกแอมโมเนียอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ชั่วโมง จ้าเป็นต้องท้าการพักเครื่อง
กลั่นแอมโมเนียอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืดระยะเวลาการใช้งานของเครื่องกลั่นและเพื่อไม่ให้
เครื่องกลั่นท้างานหนักจนเกินไป จึงเป็นข้อจ้ากัดในการใช้งานในแต่ละวัน
2) แอมโมเนีย ไนโตรเจนเป็นพารามิเตอร์ที่ควรวิเคราะห์ ทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง หากมี
ตัวอย่างที่ต้องวิเคราะห์มากกว่า 30 ตัวอย่างต่อวัน จะท้าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันได้
ต้องท้าการเก็บรักษาตัวอย่างน้าด้วยการเติมกรดซัลฟิ วริกเข้มข้น 0.8 มิลลิลิตรต่อตัวอย่างน้า 1 ลิตร และเก็บ
ที่ 4 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการยับยังการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ซึ่งสามารถยอมรับให้เก็บได้นานสุด 7 วัน
3) เมื่อจะน้าตัวอย่างน้า ที่รักษาสภาพตัวอย่างด้วยการเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น ไปวิเคราะห์ หา
ค่าแอมโมเนียไนโตรเจนควรปรับค่า pH ของตัวอย่างน้าให้เป็นกลางก่อน ซึ่งวิธีดังกล่าวท้าให้เสียเวลามากขึน
ดังนั นจึงได้ท้าการศึกษาและดัดแปลงวิธี การวิเคราะห์ แอมโมเนียไนโตรเจนจากการกลั่นแยก
แอมโมเนียให้ได้ปริมาตรรวม 200 มิลลิลิตร (ใช้เวลากลั่น 8 นาทีต่อตัวอย่าง) เป็น 150 มิลลิลิตร(๓) (ใช้เวลา
กลั่น 6 นาที) ซึ่งจะท้าให้สามารถลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ในแต่ละตัวอย่างได้
4.2 ขันตอนการด้าเนินงาน
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์แอมโมเนียไนโตรเจนมีขันตอนการด้าเนินงาน ดังนี
1) การตรวจสอบความถูกต้อง (Accuracy) โดยการหาร้อยละการคืนกลับ (%Recovery) และ
ทดสอบ t-test จากตัวอย่างที่เติมสารละลายมาตรฐานแอมโมเนียมคลอไรด์ (spike sample) จ้านวน 3 ระดับ
ความเข้มข้น ความเข้มข้นละ 10 ซา้ (6)
2) การตรวจสอบความแม่นย้า (Precision) โดยการหาร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์
(%RSD: Relative Standard Deviation) จากตัวอย่างที่เติมสารละลายมาตรฐานแอมโมเนียมคลอไรด์ (spike
sample) จ้านวน 3 ระดับความเข้มข้น ความเข้มข้นละ 10 ซา้ (3)
3) การทดสอบค่า t-test ของวิธีที่ท้าการศึกษาดัดแปลงโดยให้มีการกลั่นแยกให้ได้ปริมาตรรวม
150 มิลลิลิตร เทียบกับวิธีการกลั่นแยกให้ได้ ปริมาตรรวม 200 มิลลิลิตร (reference method)(๖) จ้านวน
100 ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบว่าการวิเคราะห์ทัง 2 วิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติหรือไม่
4) สรุ ป ผลและเลื อ กวิธี วิ เคราะห์ ที่ เหมาะสมที่ สุ ด ส้ าหรั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารกลุ่ ม งานวิ เคราะห์
คุณภาพน้า ส้านักงานจัดการคุณภาพน้า ส้านักการระบายน้า
๕. ผู้ร่วมดาเนินการ “ไม่ม”ี

-5๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์แอมโมเนียไนโตรเจนครังนี ใช้เครื่องกลั่นไนโตรเจนยี่ห้อ
Gerhardt รุ่น Vap 10 เลขครุภัณ ฑ์ 2550-11130200-12035413-00003 ซึ่งเป็น เครื่อ งกลั่น
ไนโตรเจนที่ใช้อยู่ในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้าในปัจจุบัน การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการ
ทดสอบที่ท้าการศึกษาในครังนี มีผลการตรวจสอบ ดังนี
1) การตรวจสอบความถูกต้อง (Accuracy)
การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการวิ เคราะห์ ค่ าแอมโมเนี ย ไนโตรเจนจากตั ว อย่ า งที่ เติ ม
สารละลายมาตรฐาน (spike sample) ความเข้มข้น 100, 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร(3) ความเข้มข้น
ละ 10 ซ้า (ดูผลการวิเคราะห์ที่ภาคผนวก ก) พบว่า %Recovery ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด และเมื่อเปรียบเทียบ
ค่ าที่ วิ เคราะห์ กั บ ค่ าจริ งโดยใช้ t-test (วิ เคราะห์ ค่ า t-test ด้ ว ย Microsoft excel 2o1o(7,8) ) พบว่ าค่ าที่
วิเคราะห์ได้กับค่าจริงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงดังตาราง
ค่าจริง
4.79
6.28
8.75

ค่าวิเคราะห์ %Recovery
4.77
6.27
8.74

99.51
99.83
99.84

เกณฑ์การ t-stat. t-critical เกณฑ์การ
ยอมรับ (3) ที่ 95% ที่ 95% ยอมรับ (7)
85 - 115 1.79
2.26 tstat ≤ tcriti
85 - 115 1.93
2.26 tstat ≤ tcriti
85 - 115 1.55
2.26 tstat ≤ tcriti

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

2) การตรวจสอบความแม่นย้า (Precision)
การตรวจสอบความแม่ น ย้ า ของการวิเคราะห์ ค่ า แอมโมเนี ยไนโตรเจนจากตั ว อย่ างที่ เติ ม
สารละลายมาตรฐาน (spike sample) ความเข้มข้น 100, 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร(3) ความเข้มข้น
ละ 10 ซ้า (ดูผลการวิเคราะห์ที่ภาคผนวก ก) พบว่า %RSD ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด แสดงดังตาราง
ความเข้มข้น
100 มิลลิกรัมต่อลิตร
250 มิลลิกรัมต่อลิตร
500 มิลลิกรัมต่อลิตร

%RSD
0.88
0.28
0.32

%RSDexpect (6)
0.1-1
0.1-1
0.1-1

ผลการประเมิน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3) การทดสอบค่า t-test ของวิธีที่ศึกษาเทียบกับวิธีมาตรฐาน (reference method)
การทดสอบค่า t-test แบบจับคู่ (pair t-test) กับตัวอย่างน้าคลองจ้านวน 100 ตัวอย่าง (ดูผล
การวิเคราะห์ที่ภาคผนวก ข) เพื่อตรวจสอบว่าวิธีที่ศึกษา (ปริมาตรกลั่นรวม 150 มิลลิลิตร) กับวิธีมาตรฐาน
(ปริมาตรกลั่นรวม 200 มิลลิลิตร) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติหรือไม่ โดยวิเคราะห์ค่า t-test
ด้วย Microsoft Excel 2010 พบว่า ค่าที่ได้จากการศึกษากับค่าที่ได้จากวิธีมาตรฐานไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส้าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงดังตาราง
ระดับ
ผลการ
สมมติฐาน
P(Two-tail) t-stat t-cri
นัยส้าคัญ
ประเมิน
95% Ho: µ1= µ2 เมื่อ tstat≤tcriti, P>0.05
Pair t-test
0.75 0.32 1.98 ยอมรับ Ho
(Two-tail) (=0.05) H1: µ1≠ µ2 เมื่อ tstat≤tcriti, P<0.05

วิธีทางสถิติ

-6๗. ผลสาเร็จของงาน
7.1 ผลจากการตรวจสอบวิธีการวิเคราะห์ทัง 2 วิธี พบว่ามีผลการวิเคราะห์ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้าจึงสามารถเลือกวิธีการ
กลั่นที่ปริมาตรรวม 150 มิลลิลิตร มาใช้ในการวิเคราะห์ค่าแอมโมเนียไนโตรเจนได้ เนื่องจากเป็นวิธีวิเคราะห์ที่
มีความถูกต้อง แม่นย้า เช่นเดียวกับวิธีการกลั่นที่ปริมาตรรวม ๒๐๐ มิลลิลิตร
7.2 การวิเคราะห์ ค่าแอมโมเนียไนโตรเจนโดยวิธีการกลั่ นที่ปริมาตรรวม 150 มิลลิลิตร สามารถ
ประหยัดเวลาได้ตัวอย่างละ 2 นาที และท้าให้สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดปริมาณของเสียที่เกิดจาก
การวิเคราะห์ค่าแอมโมเนียไนโตรเจนได้
๘. การนาไปใช้ประโยชน์
การเลือกใช้วิธีวิเคราะห์แอมโมเนียไนโตรเจนที่เหมาะสม รวดเร็ว ถูกต้อง ตลอดจนสามารถช่วย
ประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ประหยั ด เวลา และลดปริ ม าณของเสี ย ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
การปนเปื้อนต่อแหล่งน้าและดินได้
๙. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
ด้ ว ยข้ อ จ้ า กั ด ในการเก็ บ ตั ว อย่ างน้ า และการวิ เคราะห์ ค่ า แอมโมเนี ย ไนโตรเจน ควรท้ า การ
วิเคราะห์ตัวอย่างน้าภายใน 24 ชั่วโมง หรือวิเคราะห์ตัวอย่างน้าที่เก็บมาใหม่ๆ แต่หากจะเก็บตัวอย่างน้าไว้
มากกว่า 24 ชั่วโมง ต้องเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน้าด้วยการเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 0.8 มิลลิลิตรต่อตัวอย่าง
น้า 1 ลิตร แล้ วเก็บที่ 4 องศาเซลเซีย ส ซึ่ งสามารถยอมรับให้เก็บได้นานสุด 7 วัน เพื่อเป็นการยับยังการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ หากเก็บรักษาสภาพตัวอย่างน้าไม่ถูกวิธีจะมีผลกระทบต่อผลการวิเคราะห์คุณภาพน้า
และเมื่อจะน้าตัวอย่างน้าไปวิเคราะห์ควรปรับ pH ให้เป็นกลางก่อน ซึ่งเป็นขันตอนที่ท้าให้เสียเวลามากขึน
๑๐. ข้อเสนอแนะ
10.1 ควรมี ก ารถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ กั บ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ า
การรักษาสภาพตัวอย่างน้า และการวิเคราะห์ตัวอย่างน้าให้แต่ละพารามิเตอร์อย่างถูกวิธี เนื่องจากในแต่ละ
ขันตอนมีความส้าคัญต่อความถูกต้อง แม่นย้าและความน่าเชื่อถือ
10.2 ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อน้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนา
และประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึน
10.3 ควรน้ า ผลการศึ ก ษาในครั งนี ไปใช้ ใ น การวิ เ คราะห์ ค่ า แอมโมเนี ย ไนโตรเจนใน
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้า ส้านักการระบายน้า เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและพลังงานไฟฟ้า
และลดปริมาณของเสียที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปนเปื้อนต่อแหล่งน้าและดินได้
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ............................................................
(นางสาววิจิตรา แก้วหลวง)
ผู้ขอรับการประเมิน
............/..................../..............

-7ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.............................................
(............................................)
ต้าแหน่ง .......................................
........../................./..............
ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการด้าเนินการ

ลงชื่อ ...............................................
(.............................................)
ต้าแหน่ง.............................................
............/...................../...........
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เอกสารอ้างอิง
เรื่อง การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์แอมโมเนียไนโตรเจน
1. American Public Health Association (APHA), 1998. Standard Methods for the
Examination of Water and Waste Water 20th edition.
2. กรรณิการ์ สิริสิงห์, 2522. เคมีของน้า น้าโสโครก และการวิเคราะห์.
3. คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประจ้าปี 2545-2546, 2545. คู่มือวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
4. คณะกรรมการจัดท้าคู่มือวิเคราะห์น้าเสีย สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และ World Environmental
Center, 2535. คู่มือวิเคราะห์น้าเสีย.
5. ส้านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ, 2549. สถิติสาหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย.
6. จุไรรัตน์ มหาเทียน. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (Method Validation). เข้าถึงเมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://reo06.mnre.go.th/home/images/upload/file/report/
Jurairut070509.pdf.
7. ทองจุล ขันขาว, 2557. การทดสอบ t-test แบบ Dependent ด้วย Microsoft Excel 2010 และ
การแปรผล. เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 จาก http://www.thongjoon.com/2014/
08/t-test-dependent-excel-2010.html.
8. วารสารส้านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ, 2552. การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Excel ในการทดสอบ
แบบเอฟ และที. เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 จาก http://dss.go.th.

ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นางสาววิจิตรา แก้วหลวง
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลช้านาญการ ด้านบริการทางวิชาการ
(ต้าแหน่งเลขที่ สจน.๒๐) สังกัด กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้า ส้านักงานจัดการคุณภาพน้า ส้านักการระบายน้า
เรื่อง คู่มือการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้า
หลักการและเหตุผล
การควบคุ ม คุ ณ ภาพภายในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (Internal Quality Control) คื อ การด้ าเนิ น การของ
ห้องปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์มีความเหมาะสม ตรวจวัดได้อย่างถูกต้อง
และแม่นย้า ตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในผลการวิเคราะห์ว่ามีความ
ถูกต้องและแม่นย้า ตลอดจนเป็นการควบคุมไม่ให้ผลการทดสอบเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่ก้าหนด
การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ มีวิธีการควบคุมคุณภาพต่าง ๆ ดังนี
1. การวิเคราะห์ Certified Reference Materials (CRM)
CRM (Certified Reference Materials) เป็นวัสดุหรือสารอ้างอิงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง โดย
การด้าเนิ น การที่ถูกต้องทางวิช าการ และสามารถสอบกลั บ (traceable) ไปยังมาตรฐานระหว่างประเทศ
(International Standard: SI unit) การวิเคราะห์ CRM เป็นการทวนสอบให้แน่ใจว่าค่าที่ได้จากการทดสอบ
สารมาตรฐานที่เตรียมขึนเองมีความถูกต้อง
2. การวิเคราะห์ QC check standard (Instrument check standard) แบ่งเป็น
2.1 Calibration Verification of Standard (CVS) หมายถึง สารละลายมาตรฐานจากแหล่งที่
แตกต่างจากแหล่งที่ใช้เตรียมกราฟมาตรฐาน เช่น ผู้ผลิตที่ต่างกัน รุ่นการผลิต (batch) ที่ต่างกัน การใช้ CVS
จะใช้ความเข้มข้ น เดีย วที่ความเข้มข้น ใกล้ จุดกลางของ calibration range (กรณี range ของ calibration
curve กว้างจะเพิ่มจ้านวนจุดที่ความเข้มข้นอื่น) และจะวิเคราะห์ CVS ก่อนเริ่มตัวอย่างชุดใหม่หรือทุก ๆ 10
ตัวอย่าง
2.2 Continuing Calibration Standard (CCS) หมายถึง สารมาตรฐานที่ใช้สร้างกราฟมาตรฐาน
โดยใช้ความถี่และความเข้มข้นเช่นเดียวกับ CVS
3. การวิเคราะห์รีเอเจนต์ แบลงค์ หรือแบลงค์ของวิธีทดสอบ (reagent blank or method blank)
การวิเคราะห์ รี เอเจนต์ แบลงค์ หรือแบลงค์ ของวิ ธีท ดสอบ หมายถึ ง การวิเคราะห์ ตั ว อย่างที่
ปราศจากสิ่ งที่ต้อ งการวิเคราะห์ เตรีย มโดยใช้น้ ากลั่ นและน้าไปผ่ านกระบวนการเช่น เดี ยวกั บการเตรีย ม
ตัวอย่างที่เราจะวิเคราะห์ โดยใช้ รีเอเจนต์ เครื่องแก้ว และเครื่องมือเดียวกันกับการวิเคราะห์ ตัวอย่าง การ
วิเคราะห์แบลงค์ชนิดนีเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณทังหมดที่เกิดขึนเป็นสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ ไม่ใช่จากรีเอเจนต์
หรือจากสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประโยชน์ของรีเอเจนต์ แบลงค์ หรือแบลงค์ของวิธีทดสอบ เพื่อชีบ่งและ
แก้ไขความคลาดเคลื่อนจากระบบ (systematic error) ที่มาจากความไม่บริสุทธิ์ของรีเอเจนต์ การปนเปื้อน
จากเครื่องแก้วหรือเครื่องมือ
4. การวิเคราะห์ spike sample หรือ การหา %recovery
การเตรียม spike sample ท้าได้โดยการเติมสารมาตรฐานความเข้มข้นสูงๆ ปริมาณน้อยๆ ลงใน
ตัวอย่าง (ไม่เกิน 2% ของปริมาตรตัวอย่าง) เพื่อตรวจสอบ analyst recovery ใน sample matrix หรือถ้ามี
การวิเคราะห์ตัวอย่างที่มี matrix ที่แตกต่างไป จะเป็นการทวนสอบปริมาณสารรบกวน สารมาตรฐานที่ใช้ควร
มาจากคนละแหล่งกับที่ที่ใช้เตรียมกราฟมาตรฐานและ spike sample ควรอยู่ในช่วงเดียวกันกับตัวอย่างที่ท้า
การวิเคราะห์

-25. การวิเคราะห์ซ้าในตัวอย่างเดียวกัน (duplicate analysis pair)
การวิเคราะห์ซ้าในตัวอย่างเดียวกัน หมายถึง การวิเคราะห์ตัวอย่างเดียวกัน จ้านวน 2 ครัง เพื่อ
ทดสอบความแม่น ย้ าของผู้ ที่ ท้าการทดสอบ หลั งจากนันน้าผลการทดสอบมาค้านวณหาเปอร์เซ็น ต์ความ
แตกต่างสัมพัทธ์ (% Relative Percent Difference: RPD)
6. การวิเคราะห์ check หรือ control sample
การวิเคราะห์ check หรือ control sample หมายถึง ตัวอย่างที่ท้าการวิเคราะห์แล้วมีความคง
สภาพ และความสม่้าเสมอ (homogeneity) น้ามาทดสอบแทรกเข้าไปในชุดตัวอย่าง
7. การตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือ
การตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือ ใช้ส้ าหรับการทดสอบที่ต้องอาศัย เครื่องมือหลั ก ได้แก่
Spectrophotometer และ Atomic Absorption Spectrophotometer ท้าได้โดยพิจารณาจากช่วงความ
เป็นเส้นตรงหรือใช้วิธีอื่นที่เหมาะสม ผู้ทดสอบจะใช้สารมาตรฐาน 3 - 5 ความเข้มข้น แล้วพิจารณาช่วงความ
เป็น เส้น ตรง โดยดูจ ากค่าสัมประสิทธิ์ส หสัมพันธ์ (correlation coefficient: r) หรือค่าสัมประสิท ธิ์การ
ตัดสินใจ (coefficient of determination: R2)
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
๑. เพื่อควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้าให้มีความน่าเชื่อถือ
๒. เพื่อควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ให้มีค่าถูกต้อง แม่นย้า และน่าเชื่อถือ
๓. เพื่อเป็นการตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้า
ให้มีความถูกต้อง และแม่นย้า
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ
ส้านักงานจัดการคุณภาพน้า ส้านักการระบายน้า เป็นหน่วยงานราชการที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์
ตรวจสอบคุณภาพน้า ตลอดจนการให้บริการข้อมูลคุณภาพน้าคลองสายหลักในพืนที่เขตกรุงเทพมหานครแก่
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน ทังนีเพื่อให้ผู้รับบริการได้มีความเชื่อถือในผลการตรวจวิเคราะห์
ตรวจสอบ เพื่อจะท้าให้ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้า ได้มีความน่าเชื่อถือ และมีความถูกต้อง
แม่นย้าในผลการตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบ ผู้เสนอผลงานจึงได้มีแนวคิดในการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ
กลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้า โดยการจัดท้าคู่มือในการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการซึง่ มีรายละเอียด ดังนี
1. การควบคุ ม คุ ณ ภาพในภาคสนาม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพของการปฏิ บั ติ งานใน
ภาคสนาม การเก็บตัวอย่างน้า ซึ่งเป็นการควบคุมเพื่อน้าไปสู่การวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นย้า มีความน่าเชื่อถือ
ยังบ่งชีให้ทราบถึงความถูกต้องของวิธีการเตรียมเครื่องมือ ความสะอาดของภาชนะบรรจุ สภาพแวดล้อมขณะ
เก็บตัวอย่างและปัจจัยอื่น ๆ โดยมีขันตอนการควบคุมคุณภาพ ดังนี
1.1 การเตรียมเครื่องมือและภาชนะบรรจุตัวอย่าง ผู้ที่เตรียมเครื่องมือและภาชนะบรรจุตัวอย่างต้อง
ผ่านการฝึกอบรมวิธีการเตรียมเครื่องมืออย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ และห้องปฏิบัติการควรมี
การแสดงขันตอนการเตรียมเครื่องมือและภาชนะที่ถูกต้อง ณ จุดเก็บเครื่องมือและภาชนะบรรจุตัวอย่าง
1.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง เป็นอีกขันตอนหนึ่งที่ส้าคัญและอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์และตรวจสอบ
ควรมีคู่มือวิธีการเก็บตัวอย่างอย่างละเอียดและถูกต้องในทุกขันตอนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ออกเก็บตัวอย่าง รวมถึงมี
การฝึกอบรมวิธีการเก็บตัวอย่างแก่เจ้าหน้าที่พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญออกเก็บตัวอย่างควบคู่ไปด้วยในระยะแรก จากนัน
จะมีการสุ่มออกเก็บตัวอย่างกับเจ้าหน้าที่เป็นช่วง ๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ว่า มีการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้อง
1.3 การรั กษาสภาพตั วอย่ าง เป็ นขันตอนการรักษาสภาพตัว อย่างไม่ให้ เกิด การเปลี่ ยนแปลง
ทางด้ านกายภาพและเคมี เพื่ อให้ การตรวจวิ เคราะห์ ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ าเป็ นไปได้ อย่ างถู กต้ อง แม่ น ย้ า

-3โดยเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการฝึกปฏิบัติวิธีการรักษาสภาพตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญ และมีการจัดท้า คู่มือการรักษา
สภาพตัวอย่างประจ้าห้องปฏิบัติการ
1.4 การส่งตัวอย่างกลับห้องปฏิบัติการ ต้องน้าส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่
เก็บตัวอย่างแรกของชุดตัวอย่างที่จะส่งกลับห้องปฏิบัติการ โดยภาชนะทุกใบต้องมีการติดฉลากให้ชัดเจนและ
ปิดฝาให้แน่น แล้วเก็บในถังที่บรรจุน้าแข็งและวัสดุกันกระแทก โดยมีแบบรายการตรวจเช็คขันตอนการส่ง
ตัวอย่างว่ามีความครบถ้วน ถูกต้องในทุกขันตอน
2. การควบคุมคุณภาพตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แน่ใจว่าผลตรวจวัดมีความ
น่าเชื่อถือได้ นอกจากการตรวจสอบเครื่องมือให้ได้ มาตรฐาน ใช้สารเคมีที่มีคุณภาพ ตรวจสอบความบริสุทธิ์
และความเสถียร และการทดสอบปรับเทียบเครื่องมือทุกครังก่อนการวิเคราะห์ตัวอย่างแต่ละชุด ยังรวมไปถึง
ขันตอนการรับตัวอย่างภาคสนาม การก้าหนดวิธีวิเคราะห์ ขันตอนการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ การรายงาน
ผลการวิเคราะห์ และการตรวจทานความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูล โดยมีขันตอนการด้าเนินการ ดังนี
2.1 การรับ ตัวอย่ างภาคสนาม จะมี ใบรับ ตัวอย่างโดยให้ ผู้ ส่ งตัวอย่างระบุสถานที่เก็บตัวอย่าง
พารามิเตอร์ที่จะตรวจวิเคราะห์ ประเภทของตัวอย่าง ผู้เก็บตัวอย่าง วันเวลาที่เก็บตัวอย่าง และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อเป็นหลักฐานการส่งตัวอย่างของผู้ส่งตัวอย่าง ซึ่งผู้รับตัวอย่างจะมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของตัวอย่างโดยละเอียดก่อนที่จะส่งให้เจ้าหน้าที่ท้าการวิเคราะห์ตามพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ทังนีผู้รับ
ตัวอย่างจะต้องได้รับการฝึกอบรมการรับตัวอย่างและผ่านการประเมิน ความสามารถเกี่ยวกับการรับตัวอย่าง
อย่างน้อยปีละครัง
2.2 การตรวจสอบภายในห้องปฏิบัติการ ควรมีการด้าเนินการ ดังนี
๒.๒.๑ การประเมินความสามารถบุคลากร ก่อนมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ ท้าการทดสอบตามวิธี
ทดสอบใด ๆ จะต้องผ่านการฝึกอบรมและการประเมินความสามารถ โดยมีการฝึกสอนทังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
และเจ้าหน้าที่ต้องหมุนเวียนไปท้างานใหม่อยู่เป็นระยะหรือในทุก ๆ ปี ซึ่งทุกครังที่มีการหมุนวียนงานใหม่จะต้อง
ได้รับการประเมินความสามารถก่อน รวมทั งจัด ท้าแผนการประเมินความสามารถตามความเหมาะสมของ
ห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง
2.2.2 ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต้ อ งมี ก ารด้ า เนิ น การตรวจสอบวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ แ ละตรวจเช็ ค
ประสิทธิภาพของเครื่องมือตามวิธีมาตรฐานสากลที่ได้ก้าหนดไว้ ดังนี ด้าเนินการตรวจสอบขีดจ้ากัดของการวัด
(limit of Detection, LOD), ด้ า เนิ น การตรวจสอบขี ด จ้ า กั ด ของวิ ธี ท ดสอบ (Method Detection Limit,
MDL), ด้าเนินการตรวจสอบ Method Blank, ด้าเนินการตรวจซ้าในห้องปฏิบัติการ (Duplicate analysis),
ด้าเนินการเติมสารละลายที่ทราบความเข้มข้น (Matrix Spike) ซึ่งเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบั ติการจะต้องเข้ารับ
การฝึกสอนทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเรื่องการตรวจสอบวิธีวิเคราะห์และตรวจเช็คประสิทธิภ าพของ
เครื่องมือ จนผ่านการประเมินความสามารถจากหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ
และห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ซึ่งมีอยู่ ๒ แห่ง คือ ส้านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และส้านักงานบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2.3 การควบคุมคุณ ภาพข้อมูล เป็นขันตอนการตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ ทดสอบ โดยท้ า
การตรวจสอบเลขนัยส้าคัญ ตรวจสอบหน่วย ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล ก่อนรายงานผลการวิเคราะห์
กลับไปยังผู้ขอใช้บริการ

-4ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์คุณภาพน้า ส้านักงานจัดการคุณภาพน้า ส้านักการระบายน้า มีการ
ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพน้าได้อย่างถูกต้อง แม่นย้า และเป็นที่ยอมรับในด้านดังกล่าว ตลอดทังมีการ
ใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์คุณ ภาพน้า ส้านักงานจัดการคุณภาพน้า ส้านักการระบายน้า
มี ผ ลการวิ เคราะห์ ที่ ถู ก ต้ อ ง แม่ น ย้ า ได้ อ ย่ างน้ อ ยร้ อ ยละ ๙๕ ภายในปี พ.ศ. 2566 เพื่ อ ให้
ผู้รับบริการได้มีความเชื่อมั่นในผลการตรวจวิเคราะห์
2. ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ามีความน่าเชื่อถือ ส่งผลท้าให้พัฒนาไปสู่การรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล ได้ภายในปี พ.ศ. 2566

ลงชื่อ..................................................
(………………………………………….)
ผู้ขอรับการประเมิน
............/...................../.............

ภาคผนวก

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์แอมโมเนียไนโตรเจน
ภาคผนวก ก
การตรวจสอบความถูกต้อง (Accuracy) และความแม่นยา (Precision)
การตรวจสอบความถูกต้อง (Accuracy) และความแม่นย้า (Precision) จากตัวอย่างที่เติมสารละลาย
มาตรฐานแอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl) ความเข้มข้น 100, 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเข้มข้นละ
10 ซ้า ผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mean
SD
%RSD
%Recovery
t-stat
t-critical

ตัวอย่าง+ NH4Cl 100 mg/l ตัวอย่าง +NH4Cl 250 mg/l ตัวอย่าง +NH4Cl 500 mg/l
ค่าวิเคราะห์
ค่าจริง
ค่าวิเคราะห์
ค่าจริง
ค่าวิเคราะห์
ค่าจริง
4.79
4.79
6.27
6.28
8.76
8.75
4.76
4.79
6.24
6.28
8.74
8.75
4.82
4.79
6.27
6.28
8.71
8.75
4.73
4.79
6.24
6.28
8.74
8.75
4.76
4.79
6.30
6.28
8.76
8.75
4.84
4.79
6.27
6.28
8.68
8.75
4.79
4.79
6.27
6.28
8.76
8.75
4.70
4.79
6.27
6.28
8.74
8.75
4.73
4.79
6.24
6.28
8.76
8.75
4.76
4.79
6.27
6.28
8.74
8.75
4.77
4.79
6.27
6.28
8.74
8.75
0.04
0.02
0.03
0.88
0.28
0.32
99.51
99.83
99.84
1.79
1.93
1.55
2.26
2.26
2.26

หมายเหตุ: เติมสารละลายสไปค์ (NH4Cl) 1 มิลลิลิตรต่อตัวอย่าง

ภาคผนวก ข
การทดสอบค่า t-test ของวิธีที่ศึกษาเทียบกับวิธีมาตรฐาน (reference method)
ผลการวิเคราะห์แอมโมเนียไนโตรเจนด้วยวิธีการกลั่นแยกให้ได้ปริมาตรรวม 150 มิลลิลิตร เทียบกับ
การกลั่นแยกให้ได้ปริมาตรรวม 200 มิลลิลิตร (reference method) จ้านวน 100 ตัวอย่าง แสดงดังตาราง
ล้าดับที่

คลอง/จุดเก็บตัวอย่าง (รหัส)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

คลองบึง/หน้าส้านักงานเขตสวนหลวง (1071)
คลองสองห้อง/ถ.อ่อนนุชใกล้ซอย61 (1081)
คลองสองห้อง/ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (1082)
คลองสองห้อง/หน้าโรงขยะอ่อนนุช (1083)
คลองวัดกระทุ่มเสือปลา/วัดกระทุ่มเสือปลา(1091)
คลองจระเข้ขบ/ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 79 (1101)
คลองจระเข้ขบ/ถ.ลาดกระบัง ใต้ทางด่วน (1102)
คลองหัวหมาก/ถ.อ่อนนุช (1171)
คลองแสนแสบ/ตลาดหนองจอก (090)
คลองแสนแสบ/ถ.อโศกดินแดง (091)
คลองแสนแสบ/ปตร.แสนแสบ ซอยประสานมิตร (092)
คลองแสนแสบ/ซอยเทพลีลา (093)
คลองแสนแสบ/สะพานบางกะปิ (094)
คลองแสนแสบ/วัดบ้าเพ็ญเหนือ (095)
คลองแสนแสบ/โรงเรียนสตรีวิทยามีนบุรี (096)
คลองแสนแสบ/ปตร.แสนแสบมีนบุรี (097)
คลองแสนแสบ/สะพานประตู้น้าเวิลเทรดเซ็นเตอร์ (098)
คลองแสนแสบ/ถ.เลียบวารี (099)
คลองแสนแสบ/ซอยโรงเรียนสุเหร่าใหม่ (099.1)
คลองบางกะปิ/ปตร.บางกะปิ (501)
คลองทรายกองดิน/สุเหร่าทรายกองดิน (921)
คลองสามวา/ปตร.หทัยราษฎร์ (1691)
คลองสามวา/สุเหร่าคลองสามวา (1692)
คลองคูเมืองเดิม/ปตร.ราชินี (012)
คลองคูเมืองเดิม/หน้ากรมที่ดิน (013)
คลองคูเมืองเดิม/อนุสาวรีย์แม่ธรณีผูกมวยผม (014)
คลองคูเมืองเดิม/ปตร.พระปิ่นเกล้า (015)
คลองคูเมืองเดิม/หน้ากระทรวงมหาดไทย (016)
คลองหลอดวัดราชนัดดา/หลัง กทม. 1 (021)
คลองหลอดวัดราชบพิธ/ถนนตีทอง (031)
คลองรอบกรุง/สะพานผ่านฟ้า (041)
คลองรอบกรุง/หลังตลาดนานา (042)
คลองรอบกรุง/ปตร.บางล้าภู (043)

150 มิลลิลิตร
(6 นาที)
17.81
12.99
6.92
12.26
10.05
5.88
6.16
18.26
0.00
6.86
6.64
16.27
16.24
8.60
8.90
8.54
1.88
2.07
0.00
11.12
1.93
3.11
3.36
0.14
0.08
0.00
10.64
0.00
2.44
1.48
4.82
0.56
0.00

200 มิลลิลิตร
(8 นาที)
17.72
12.94
6.89
12.24
10.05
5.91
6.22
18.26
0.00
6.80
6.64
16.38
16.24
8.60
9.58
8.46
1.93
2.13
0.00
11.14
1.88
2.80
3.39
0.06
0.11
0.03
10.56
0.03
2.41
1.51
4.84
0.48
0.00

ล้าดับที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

คลอง/จุดเก็บตัวอย่าง (รหัส)
คลองรอบกรุง/ปตร.โอ่งอ่าง (051)
คลองรอบกรุง/สะพานด้ารงสถิต (052)
คลองรอบกรุง/สะพานสมมตอมรมารค (053)
คลองมหานาค/สะพานด้ารัส (061)
คลองมหานาค/สะพานเจริญราษฎร์ (062)
คลองมหานาค/เจริญผล (063)
คลองผดุงกรุงเกษม/สถานีสูบน้ากรุงเกษม (072)
คลองผดุงกรุงเกษม/สถานีรถไฟหัวล้าโพง (073)
คลองผดุงกรุงเกษม/หน้ากรมวิเทศสหการ (074)
คลองผดุงกรุงเกษม/ตลาดเทวราช (075)
คลองผดุงกรุงเกษม/ปตร.เทเวศน์ (076)
คลองสวนหลวง/แยกเจริญผล (721)
คลองสวนหลวง/ถ.เจริญเมือง (722)
คลองลาดบัวขาว/โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว (891)
คลองลาดบัวขาว/วัดลาดบัวขาว (892)
คลองล้านายโส/โรงเรียนสุเหร่าล้านายโส (901)
คลองล้านายโส/วัดปากบึง (902)
คลองบึงขวาง/ชุมชนพัฒนาบึงขวาง (911)
คลองบัว(บางเขน)/โรงเรียนบ้านคลองบัว (1281)
คลองจระเข้/ถ.วัชรพล (1291)
คลองออเงิน/ถ.สุขาภิบาล 5 (1301)
คลองออเงิน/หมู่บ้านมายด์เพลส (1302)
คลองออเงิน/โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา (1303)
คลองสอง/โรงเรียนระเบียบวิทยา (1321)
คลองลาดพร้าว/สน.วังทองหลาง (180)
คลองบางนา/หน้ากรมอุตอนิยมวิทยา (281)
คลองบางนา/สะพานบางนา (282)
คลองส้าโรง/สะพานส้าโรง (371)
คลองบางจาก/โรงกลั่นน้ามันบางจาก (481)
คลองหลุมไผ่/ถ.ลาดปลาเค้า (581)
คลองหลุมไผ่/ซอยลาดปลาเค้า 53 (582)
คลองกุ่ม/หมู่บ้านสหกรณ์ (591)
คลองกุ่ม/ถ.สุขาภิบาล 2 (592)
คลองพังพวย/ถ.สุขาภิบาล 1 (601)
คลองพังพวย/หลังแฟลตคลองจั่น ซอย 57 (602)
คลองนาซอง/ซอยพาณิชจ้านง (751)
คลองนาซอง/สถานีสูบน้านาซอง (752)

150 มิลลิลิตร
(6 นาที)
0.00
2.46
6.22
5.80
4.23
0.00
2.04
1.82
0.03
0.00
0.00
19.32
19.66
8.85
12.04
11.06
10.61
8.82
22.51
23.94
4.20
4.65
4.14
3.44
9.63
11.03
11.56
10.02
11.96
17.61
18.26
43.60
11.56
8.34
9.80
26.57
14.03

200 มิลลิลิตร
(8 นาที)
0.00
2.46
5.99
5.74
4.26
0.00
2.16
1.85
0.00
0.00
0.00
19.29
19.68
8.76
12.04
11.06
10.67
8.76
22.54
23.91
4.17
4.59
4.09
3.36
9.60
11.03
11.56
10.05
12.07
17.58
18.28
43.62
11.56
8.32
9.69
26.60
14.06

150 มิลลิลิตร 200 มิลลิลิตร
(6 นาที)
(8 นาที)
71 คลองพลับพลา/สถานีสูบน้าคลองพลับพลา (1701)
14.56
14.53
72 คลองพลับพลา/ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม (1702)
14.50
14.48
73 คลองพลับพลา/ลานจอดรถคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา (1703)
14.42
14.42
74 คลองพลับพลา/หลังหมู่บ้านพลับพลา (1704)
14.53
14.50
75 คลองพลับพลา/หลัง สน.วังทองหลาง (1705)
11.03
11.06
76 คลองตาป่วน/ตรงข้ามคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา (1711)
14.67
14.70
77 คลองบางกอกใหญ่/ถ.เพชรเกษม (391)
0.42
0.45
78 คลองบางกอกใหญ่/โรงเรียนพาณิชยการธนบุรี (392)
0.03
0.00
79 คลองชักพระ/วัดช่างเหล็ก (393)
0.00
0.00
80 คลองชักพระ/บางขุนนนท์ (394)
0.03
0.06
81 คลองบางกอกใหญ่/สะพานเจริญพาสน์ (395)
0.00
0.03
82 คลองครุ/ถ.เสรีไทย 67 (1513)
12.18
12.18
83 คลองล้าเกร็ด/ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์ค (1531)
13.10
13.13
84 คลองคอตัน/ถ.ปัญญา-เนเจอรัลปาร์ค (1541)
7.25
7.17
85 คลองรหัส/ถ.เสรีไทย 57 (1551)
16.86
16.91
86 คลองล้าต้นนุ่น/ถ.เสรีไทย 73 (1561)
23.97
24.00
87 คลองลาดยาว/ถ.วิภาวดีรังสิต (691)
18.31
18.26
88 คลองลาดยาว/ถ.รัชดาภิเษก (692)
20.83
20.80
89 คลองพญาเวิก/ซอยลาดพร้าว 5/1 (701)
27.83
27.86
90 คลองน้าแก้ว/ซอยลาดพร้าว 35 (711)
12.07
12.12
91 คลองน้าแก้ว/ถ.รัชดาภิเษก712
21.73
21.78
92 คลองปลัดเปรียง/ถ.เฉลิมพระเกยีรติ ร.9 (1111)
15.06
15.09
93 คลองปลัดเปรียง/ซอยร่มเย็น (1112)
17.11
17.19
94 คลองมะขามเทศ/มัสยิดซะห์หร่อตุลอิสลาม (1121)
8.62
8.85
95 คลองหนองบอน/ถ.เฉลิมพระเกยีรติ ร.9 ซอย 26 (1131)
7.92
7.92
96 คลองตาช้าง/สถานีสูบน้าคลองตาช้าง (1141)
12.57
12.66
97 คลองตาสาด/ปตร.คลองสาด (1151)
13.66
13.66
98 คลองโคกวัด/ถ.ศรีนครินทร์ (1161)
18.42
18.48
99 คลองตัน/ปตร.คลองตัน (101)
20.78
20.94
100 คลองพระโขนง/ปตร.พระโขนง (271)
9.52
9.52
t-stat
0.32
t-critical two-tail
1.98
P (two tail)
0.75
0.05
ระดับนัยส้าคัญ 95% (=0.05)
ล้าดับที่

คลอง/จุดเก็บตัวอย่าง (รหัส)

หมายเหตุ: ท้าการวิเคราะห์ค่า t-test ด้วย Microsoft Excel 2010

