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หลักเกณฑส์ ำหรับโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ 
กำรทดสอบ As, Cd, Cu, Hg, Pb ในตัวอย่ำงเนือ้ปลำ 

รหัสโปรแกรม PT03-6404 
 

บทน ำ 
การเขา้รว่มโปรแกรมการทดสอบความช านาญ (Proficiency testing) เป็นการประกนัคณุภาพวิธีหนึง่ของหอ้งปฏิบตัิการ 

ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรฐาน ISO/IEC 17025   ทั้งนี ้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวิธีทดสอบที่ห้องปฏิบัติการใช้ยังใช้ได้ (Valid) และ
หอ้งปฏิบัติการสามารถใชผ้ลจากการเขา้ร่วมโปรแกรมดงักล่าวในการตรวจสอบวิธีการทดสอบของหอ้งปฏิบตัิ การเอง รวมถึง
สามารถน ามาปรบัปรุงการปฏิบตัิงานและวิธีทดสอบท่ีใช ้

โปรแกรมครัง้นีเ้ป็นโปรแกรมการทดสอบความช านาญ การทดสอบ As, Cd, Cu, Hg, Pb ในตวัอยา่งเนือ้ปลา รหสั
โปรแกรม PT03-6404 จดัโดย แผนกทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบตัิการ สว่นฝึกอบรมและมาตรฐาน บรษัิท หอ้งปฏิบตัิการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ตัวอยำ่งทดสอบ (Test material) 
ใชต้วัอยา่งเนือ้ปลาทนูา่มาเตรยีมตามวิธีการท่ีก าหนด แบง่บรรจใุนขวดพลาสติกทบึ มีปรมิาณตวัอยา่งประมาณ 20 กรมั 

/ ขวด ปิดฝาสนิท และมีฉลากปิดขา้งขวดแสดงรหสัตวัอยา่ง PT03-64-XX (ปรมิาณตวัอยา่งเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการ
ทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบตักิารและเพยีงพอตอ่การทดสอบมากกวา่ 1 ครัง้) 

การทดสอบ homogeneity และ stability ของตวัอยา่งใชห้อ้งปฏิบตัิการรบัเหมาช่วง 
 

ขอบขำ่ยสำรทดสอบ 
As, Cd, Cu, Hg, Pb 

 

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

As อยูใ่นช่วง 200 – 2,000 µg/kg    
Cu อยูใ่นชว่ง 1,000 – 5,000 µg/kg    
 

กำรแจกจ่ำยตวัอยำ่ง 
ก าหนดแจกจ่ายตวัอยา่งวนัที่ 9 กุมภาพนัธ ์2564 โดยขวดตวัอย่างจะบรรจุในกลอ่งโฟมพรอ้มดว้ย gel pack เพื่อรกัษา

ความเย็น พรอ้มเอกสารหลกัเกณฑ ์เอกสารแนะน าส าหรบัหอ้งปฏิบตัิการ แบบบนัทึกรบัตวัอย่าง แบบรายงานผลทดสอบ และ
แบบรายงานวิธีทดสอบ ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมจะไดร้บัตวัอยา่ง ภายใน 1-2 วนั นบัจากวนัท่ีแจกจ่าย 
 

กำรรับและกำรจัดกำรตวัอยำ่ง 
หอ้งปฏิบตัิการจะไดร้บัตวัอย่าง พรอ้มเอกสารหลกัเกณฑ ์เอกสารแนะน าส าหรบัหอ้งปฏิบตัิการ แบบบนัทึกรบัตวัอย่าง 

แบบรายงานผลทดสอบ และแบบรายงานวิธีทดสอบ   เมื่อหอ้งปฏิบตัิการไดร้บัตวัอยา่งแลว้ หอ้งปฏิบตัิการตอ้งตรวจสอบตวัอยา่ง
และเอกสารแนบ และบนัทกึลงในแบบบนัทกึรบัตวัอยา่ง ซึง่ในแบบบนัทกึรบัตวัอยา่งจะแสดงรหสัหอ้งปฏิบตัิการ (Lab code) ของ
หอ้งปฏิบตัิการ และกรุณาสง่แบบบนัทกึรบัตวัอยา่งกลบัทนัที ทาง e-mail: pt@centrallabthai.com  

หากยงัไมท่ดสอบ โปรดอยา่เปิดขวดตวัอยา่งและเก็บรกัษาตวัอยา่งที่อณุหภมูิแช่แข็ง ( -18 C) 
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วิธีทดสอบ กำรรำยงำนผลทดสอบและค่ำควำมไม่แน่นอนของกำรวดั 
หอ้งปฏิบตัิการทดสอบตวัอยา่งตามวธีิทดสอบท่ีใชเ้ป็นประจ า ก่อนการทดสอบใหน้ าตวัอยา่งวางทิง้ไวจ้นกระทั่งตวัอยา่ง

มีอณุหภมูิเทา่กบัอณุหภมูิหอ้ง ไมต่อ้งน าตวัอยา่งไปป่ันซ า้ ใหผ้สมตวัอยา่งใหเ้ขา้กนัดีแลว้น าไปตกัชั่งไดเ้ลย รายงานผลสารท่ีตรวจ
พบ โดยรายงานวิธีละ 1 คา่ ทศนยิม 2 ต าแหนง่ ในหนว่ย µg/kg  หากหอ้งปฏิบตักิารมวีิธีทดสอบมากกวา่ 1 วิธี สามารถรายงาน
ผล ของแตล่ะวิธีได ้และหากหอ้งปฏิบตัิการรายงานคา่ความไมแ่นน่อนของการวดัได ้โปรดรายงานพรอ้มกบัผลทดสอบ  

โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบรายงานผลการทดสอบและแบบรายงานวิธีทดสอบใหค้รบถว้นและชดัเจน 
 

ห้องปฏิบตักิำรต้องไม่แจ้งข้อมูลผลกำรทดสอบของตนเองกับหอ้งปฏิบตัิกำรอืน่ก่อนวนัปิดรับผล 
 

สถติิที่ใช้ในกำรประเมินผล 
 การประเมินผลใช้สถิติ z score โดยใช้ค่าก าหนด (Assigned value, xpt) จากค่าเฉลี่ยโรบัสต์ (Robust Average) 
ค านวณโดยวิธี Algorithm A และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อประเมินความช านาญ (Standard deviation for proficiency 

assessment, pt) จากการค านวณโดยวิธี Modified function for reproducibility standard deviation 
  
วันที่ปิดรับผลทดสอบและวธีิกำรส่งผลทดสอบ 

หอ้งปฏิบตัิการสง่ผลการทดสอบและวิธีทดสอบ ภำยในวันที่ 12 มีนาคม 2564    
โดยสง่ทาง e-mail:pt@centrallabthai.com 
ผลทดสอบท่ีสง่หลงัวนัท่ีปิดรบัผลทดสอบ จะไมน่ ามาประเมินผลทางสถิติ 

 

กำรรักษำควำมลับ 
ผูจ้ดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญจะใชร้หสัหอ้งปฏิบตัิการ (Lab code) แทนช่ือหอ้งปฏิบตัิการ และจะเก็บรกัษาช่ือ

หอ้งปฏิบตัิการเป็นความลบัตลอดไป 
 

ก ำหนดกำรโปรแกรม 
โปรแกรม วนัท่ี 

ปิดรบัสมคัร 4 กมุภาพนัธ ์2564 
แจกจา่ยตวัอยา่ง 9 กมุภาพนัธ ์2564 
ระยะเวลาการทดสอบ ตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัตวัอยา่ง – 12 มนีาคม 2564 
ปิดรบัผลทดสอบ 12 มีนาคม 2564 
รายงานเบือ้งตน้ (Interim report) ออกรายงานภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 
รายงานฉบบัสมบรูณ ์(Final report) ออกรายงานภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

 

รำยงำน (Reports) 
 การรายงานผลจะรายงานผล 2 ครัง้ คือ รายงานเบือ้งตน้ (Interim report) และรายงานฉบบัสมบรูณ ์(Final report) โดย 
รายงานเบื ้องต้นจะแสดงข้อมูลผลทดสอบของห้องปฏิบัติการและค่าสถิติของข้อมูล ได้แก่ Average, Median, Standard 

deviation, Xpt และ pt ผูป้ระสานงานจะส่งรายงานเบือ้งตน้ให้หอ้งปฏิบัติการทางอีเมลของผูต้ิดต่อที่ระบุไวใ้นใบสมัคร เมื่อ
หอ้งปฏิบตัิการไดร้บัรายงานเบือ้งตน้แลว้ โปรดตรวจสอบขอ้มลูของท่านวา่ตรงตามที่รายงานมาหรอืไม่ หากพบวา่ไมถ่กูตอ้ง โปรด
แจง้กลบัผูป้ระสานงานโดยทนัที เพื่อด าเนินการแกไ้ขและเพื่อใหข้อ้มลูในรายงานฉบบัสมบรูณถ์กูตอ้ง 
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 รายงานฉบบัสมบรูณจ์ะแสดงรายละเอียดขอ้มลูโดยอา้งอิงตามขอ้ก าหนด  ISO/IEC 17043:2010 โดยมีขอ้มลูที่ส  าคญั 
คือ ผลการประเมินทางสถิติ ผูป้ระสานงานจะสง่รายงานฉบบัสมบรูณใ์หห้อ้งปฏิบตัิการทางอีเมลของผูต้ิดตอ่และทางไปรษณียถ์ึง
ช่ือผูต้ิดตอ่และที่อยูท่ี่ระบไุวใ้นใบสมคัร 
 

กำรร้องเรียน 
หากหอ้งปฏิบตัิการตอ้งการรอ้งเรียน ขอใหท้่านแจง้รอ้งเรียนพรอ้มขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งโดยตรงถึง คณุศิวิมล นนัสนุานนท ์

ผูจ้ดัการคณุภาพ  บรษัิท หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั   เลขที่ 50  ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  
10900  โทร. 0-2940-6891 ตอ่ 210 หรอื e-mail: siwimon@centrallabthai.com 
 

กำรอุทธรณ ์
 หากหอ้งปฏิบตัิการไดร้บัผลการประเมินแลว้ตอ้งการอุทธรณ์ ขอใหท้่านแจง้อุทธรณ์โดยตรงถึงกรรมการผูอ้  านวยการ 
บริษัท หอ้งปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 50  ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  โทร. 
0-2940-6881 – 3 
 

ค่ำสมัครเข้ำร่วมโปรแกรม 
 5,000 บาท (ราคายงัไมร่วม Vat 7%)  
 

กำรติดต่อสอบถำม 
หากมีขอ้สงสยัหรอืตอ้งการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดตอ่ผูป้ระสานงาน   
นางสาวสวุีรณ์ชั  ตานพิพฒัน,์ นางสาวศวิิมล นนัสนุานนท ์และ นางสาวก่ิงแกว้ เชือ้บญุมา 
โทร. 0-2940-6891 ตอ่ 210, e-mail: pt@centrallabthai.com   
แผนกทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบตัิการ สว่นฝึกอบรมและมาตรฐาน 

 บรษัิท หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั   เลขท่ี 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
 


