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หลักเกณฑ์สาํหรับโปรแกรมการทดสอบความชาํนาญ 

การทดสอบ As, Cd, Cu, Hg & Pb ในตัวอย่างเนือ้ปลา 

รหัสโปรแกรม PT03 60-03  
 

บทนํา 

การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ (Proficiency testing) เป็นการประกนัคณุภาพวิธีหนึง่ของห้องปฏิบตักิาร 

ซึง่กําหนดไว้ในมาตรฐาน ISO/IEC 17025   ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่วิธีทดสอบท่ีห้องปฏิบตัิการใช้ยงัใช้ได้ (Valid) และ

ห้องปฏิบตัิการสามารถใช้ผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมดงักลา่วในการตรวจสอบวิธีการทดสอบของห้องปฏิบตัิการเอง รวมถึง

สามารถนํามาปรับปรุงการปฏิบตัิงานและวิธีทดสอบท่ีใช้ 

โปรแกรมครัง้นีเ้ป็นโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ การทดสอบ As, Cd, Cu, Hg & Pb ในตวัอยา่งเนือ้ปลา รหสั

โปรแกรม PT03 60-03 จดัโดย สว่นฝึกอบรมและประกนัคณุภาพ ฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) 

จํากดั 
 

ตัวอย่างทดสอบ (Test material) 

ใช้ตวัอยา่งเนือ้ปลาทนูา่มาเตรียมตามวิธีการท่ีกําหนด แบง่บรรจใุนขวดพลาสติกทบึ มีปริมาณตวัอยา่งประมาณ 25 กรัม 

/ ขวด ปิดฝาสนิท และมีฉลากปิดข้างขวดแสดงรหสัตวัอยา่ง 60-03-XX 

การทดสอบ homogeneity และ stability ของตวัอยา่งใช้ห้องปฏิบตัิการรับเหมาช่วง 
 

ขอบข่ายสารทดสอบ 

As, Cd, Cu, Hg & Pb   

 

ช่วงความเข้มข้น 

 Cd, Hg และ Pb  อยูใ่นช่วง  50 – 500  µg/kg    

As อยูใ่นช่วง  500 – 1,500  µg/kg    

Cu อยูใ่นชว่ง  500 – 5,000  µg/kg    

 

การแจกจ่ายตวัอย่าง 

กําหนดแจกจา่ยตวัอยา่งวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2560   โดยขวดตวัอยา่งจะบรรจใุนกลอ่งโฟมพร้อมด้วย gel pack เพ่ือ

รักษาความเย็น พร้อมเอกสารแนะนําสาํหรับห้องปฏิบตัิการ แบบบนัทกึการรับตวัอยา่ง แบบรายงานผลทดสอบ และแบบรายงาน

วิธีทดสอบ ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับตวัอยา่ง ภายใน 1-2 วนั นบัจากวนัท่ีแจกจา่ย 
 

การรับและการจัดการตวัอย่าง 

ห้องปฏิบตัิการจะได้รับตวัอย่าง พร้อมเอกสารแนะนําสําหรับห้องปฏิบตัิการ แบบบนัทึกการรับตวัอย่าง แบบรายงาน

ผลทดสอบ และแบบรายงานวิธีทดสอบ   เมื่อห้องปฏิบตัิการได้รับตวัอย่างแล้ว ห้องปฏิบตัิการต้องตรวจสอบตวัอย่างและเอกสาร

แ น บ  แ ละ บัน ทึก ลง ใ น แ บ บ บัน ทึก ก า ร รั บ ตัว อ ย่ า ง แ ละ ส่ ง ก ลับ ทัน ที  ถึ ง คุณ สุวี ร์ ณัช   ต า น พิ พัฒ น์  ท า ง  E-mail: 

pt@centrallabthai.com  หรือทางโทรสาร 0-2940-6881 – 3 ตอ่ 200 

หากยงัไมท่ดสอบ โปรดอยา่เปิดขวดตวัอยา่งและเก็บรักษาตวัอยา่งท่ีอณุหภมูิแช่แข็ง (≤ -18 °C) 
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วิธีทดสอบ การรายงานผลทดสอบและค่าความไม่แน่นอนของการวดั 

ห้องปฏิบตัิการทดสอบตวัอยา่งตามวธีิทดสอบท่ีใช้เป็นประจํา และก่อนการทดสอบให้ผสมตวัอยา่งภายในขวดให้เข้ากนั

ก่อน โดยรายงานวิธีละ 1 คา่ ทศนิยม 2 ตําแหนง่ ในหนว่ย µg/kg และหากห้องปฏิบตักิารรายงานคา่ความไมแ่นน่อนของการวดั

ได้ โปรดรายงานพร้อมกบัผลทดสอบ  

โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบรายงานผลการทดสอบและแบบรายงานวิธีทดสอบให้ครบถ้วนและชดัเจน 
 

ห้องปฏิบตักิารต้องไม่แจ้งข้อมูลผลการทดสอบของตนเองกับห้องปฏิบตัิการอื่นก่อนวนัปิดรับผล 
 

สถติิที่ใช้ในการประเมินผล 

 การประเมินผลใช้สถิติ z score โดยใช้ค่ากําหนด (Assigned value, xpt) จากค่าเฉลี่ยโรบสัต์ (Robust Average) 

คํานวณโดยวิธี Algorithm A และค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือประเมินความชํานาญ (Standard deviation for proficiency 

assessment, σpt) จากการคํานวณโดยวิธี Modified function for reproducibility standard deviation 
  

วันที่ปิดรับผลทดสอบและวธีิการส่งผลทดสอบ 

ห้องปฏิบตัิการสง่ผลการทดสอบและวิธีทดสอบ ภายในวนัที่ 17 มีนาคม 2560   โดยสง่ถึง คณุธนิดา พิมพ์มา ทาง e-

mail: pt@centrallabthai.com หรือ สง่ทางโทรสาร 0-2940-6881 – 3 ตอ่ 200 

กรณีสง่ทางโทรสาร โปรดโทรแจ้งยืนยนัการสง่และโปรดสง่ต้นฉบบัตามมา โดยสง่ถึง 

สว่นฝึกอบรมและประกนัคณุภาพ  บริษัท ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จํากดั 

  เลขท่ี 50  ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร   กรุงเทพฯ  10900 

ผลทดสอบท่ีสง่หลงัวนัท่ีปิดรับผลทดสอบ จะไมนํ่ามาประเมินผลทางสถิต ิ
 

การรักษาความลับ 

เมื่อได้รับผลทดสอบจากห้องปฏิบตัิการแล้ว จะใช้รหสัห้องปฏิบตัิการ (Lab code) แทนช่ือห้องปฏิบตัิการ และจะเก็บ

รักษาช่ือห้องปฏิบตัิการเป็นความลบัตลอดไป 
 

กาํหนดการโปรแกรม 

โปรแกรม วนัท่ี 

ปิดรับสมคัร 10 กมุภาพนัธ์ 2560 

แจกจา่ยตวัอยา่ง 15 กมุภาพนัธ์ 2560 

ปิดรับผลทดสอบ 17 มีนาคม 2560 

รายงานเบือ้งต้น (Interim report) ออกรายงานภายในวนัท่ี 3 เมษายน 2560 

รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final report) ออกรายงานภายในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 
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รายงาน (Reports) 

 การรายงานผลจะรายงานผล 2 ครัง้ คือ รายงานเบือ้งต้น (Interim report) และรายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final report) โดย 

รายงานเบือ้งต้นจะแสดงข้อมูลผลทดสอบของห้องปฏิบัติการและค่าสถิติของข้อมูล ได้แก่ Average, Median, Standard 

deviation, xpt  และ σpt   ผู้ประสานงานจะสง่รายงานเบือ้งต้นให้ห้องปฏิบตัิการทาง e-mail ของผู้ติดต่อท่ีระบไุว้ในใบสมคัร เมื่อ

ห้องปฏิบตัิการได้รับรายงานเบือ้งต้นแล้ว โปรดตรวจสอบข้อมลูของทา่นวา่ตรงตามท่ีรายงานมาหรือไม ่หากพบว่าไม่ถกูต้อง โปรด

แจ้งกลบัผู้ประสานงานโดยทนัที เพ่ือดําเนินการแก้ไขและเพ่ือให้ข้อมลูในรายงานฉบบัสมบรูณ์ถกูต้อง 

 รายงานฉบบัสมบรูณ์จะแสดงรายละเอียดข้อมลูโดยอ้างอิงตามข้อกําหนด ISO/IEC 17043:2010 โดยมีข้อมลูท่ีสาํคญั 

คือ ผลการประเมินทางสถิติ   ผู้ประสานงานจะสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ให้ห้องปฏิบตัิการทางไปรษณีย์ถงึช่ือผู้ตดิตอ่และท่ีอยูท่ี่ระบุ

ไว้ในใบสมคัร 
 

การร้องเรียน 

หากห้องปฏิบตัิการต้องการร้องเรียน ขอให้ท่านแจ้งร้องเรียนพร้อมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องโดยตรงถึง คณุก่ิงแก้ว อาจอุ้มเมือง 

ผู้จดัการคณุภาพ  บริษัท ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จํากดั   เลขท่ี 50  ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  

10900  โทร 0-2940-6881 – 3 ต่อ 211  โทรสาร 0-2940-6668,  0-2940-6881 – 3 ต่อ 200   หรือ E-mail address: 

kingkaew@centrallabthai.com 

 

การอุทธรณ์ 

หากห้องปฏิบตัิการได้รับผลการประเมินแล้วต้องการอุทธรณ์ ขอให้ท่านแจ้งอุทธรณ์โดยตรงถึงกรรมการผู้ อํานวยการ 

บริษัท ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จํากดั   เลขท่ี 50  ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900  โทร 0-

2940-6881 – 3 ตอ่ 111  โทรสาร 0-2940-6668,  0-2940-6881 – 3 ตอ่ 200   
 

ค่าสมัครเข้าร่วมโปรแกรม 

 5,500 บาท (ราคายงัไมร่วม Vat 7%) 
  

การติดต่อสอบถาม 

หากมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ่ผู้ประสานงาน   

 นางสาวธนิดา  พิมพ์มา    โทร 0-2940-6881-3  ตอ่ 189, 083-6164942  e-mail: pt@centrallabthai.com 

 นางสาวก่ิงแก้ว  อาจอุ้มเมือง (การสมคัรและชําระเงิน) โทร 0-2940-6881-3  ตอ่ 210,   

e-mail: pt@centrallabthai.com 

นางสาวสวุีร์ณชั  ตานพิพฒัน์ (การแจกจ่ายตวัอยา่ง) โทร 0-2940-6881-3 ตอ่ 210, 

e-mail: pt@centrallabthai.com 

บริษัท ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จํากดั   เลขท่ี 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
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