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หลักเกณฑ์ส าหรับโปรแกรมการทดสอบความช านาญ 
การทดสอบ Histamine ในตัวอย่างเนือ้ปลา 

รหัสโปรแกรม PT04-6104  
 

บทน า 
การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความช านาญ (Proficiency testing) เป็นการประกนัคณุภาพวิธีหนึง่ของห้องปฏิบตัิการ 

ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรฐาน ISO/IEC 17025   ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวิธีทดสอบที่ห้องปฏิบัติการใช้ยังใช้ได้ (Valid) และ
ห้องปฏิบัติการสามารถใช้ผลจากการเข้าร่วมโปรแกรมดงักล่าวในการตรวจสอบวิธีการทดสอบของห้องปฏิบตัิ การเอง รวมถึง
สามารถน ามาปรับปรุงการปฏิบตัิงานและวิธีทดสอบท่ีใช้ 

โปรแกรมครัง้นีเ้ป็นโปรแกรมการทดสอบความช านาญ การทดสอบ Histamine ในตวัอยา่งเนือ้ปลา  รหสัโปรแกรม  
PT04-6104 จดัโดย สว่นฝึกอบรมและประกนัคณุภาพ ฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ตัวอย่างทดสอบ (Test material) 
ใช้ตวัอยา่งเนือ้ปลาทนูา่มาเตรียมตามวิธีการท่ีก าหนด ใสส่ารมาตรฐาน Histamine ลงไปในตวัอยา่ง และแบง่บรรจใุน

ขวดแก้วสชีา มีปริมาณตวัอยา่งประมาณ 50 กรัม/ขวด ปิดฝาสนิท มีฉลากปิดข้างขวดแสดงรหสัตวัอยา่ง PT04-61-XX 
การทดสอบ homogeneity และ stability ของตวัอยา่งใช้ห้องปฏิบตัิการรับเหมาช่วง 

 

ขอบข่ายสารทดสอบ 
Histamine 

 

ช่วงความเข้มข้น 
 ความเข้มข้นของสารทดสอบในตวัอยา่งอยูใ่นชว่ง  30 - 150 mg/kg 
 

การแจกจ่ายตวัอย่าง 
ก าหนดแจกจา่ยตวัอยา่งวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 โดยขวดตวัอยา่งจะบรรจใุนกลอ่งโฟมพร้อมด้วย gel pack เพื่อรักษา

ความเย็น พร้อมเอกสารแนะน าส าหรับห้องปฏิบตัิการ แบบบนัทกึการรับตวัอยา่ง แบบรายงานผลทดสอบ และแบบรายงานวิธี
ทดสอบ ผู้ เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับตวัอยา่ง ภายใน 1-2 วนั นบัจากวนัท่ีแจกจ่าย 
 

การรับและการจัดการตวัอย่าง 
ห้องปฏิบตัิการจะได้รับตวัอย่าง พร้อมเอกสารแนะน าส าหรับห้องปฏิบตัิการ แบบบนัทึกการรับตวัอย่าง แบบรายงาน

ผลทดสอบ และแบบรายงานวิธีทดสอบ   เมื่อห้องปฏิบตัิการได้รับตวัอย่างแล้ว ห้องปฏิบตัิการต้องตรวจสอบตวัอย่างและเอกสาร
แนบ และบนัทึกลงในแบบบนัทึกการรับตวัอย่าง ซึ่งในแบบบนัทึกการรับตวัอย่างจะแสดงรหสัห้องปฏิบตัิการ (Lab code) ของ
ห้องป ฏิบัติ ก า ร  และก รุณาส่ง แบบบันทึกการ รับตัวอย่ า งกลับทันที  ถึ ง คุณสุวี ร์ณัช   ตานพิพัฒ น์  ทาง  E-mail: 
pt@centrallabthai.com  หรือทางโทรสาร 0-2940-5993 ตอ่ 100, 200 

หากยงัไมท่ดสอบ โปรดอยา่เปิดขวดตวัอยา่งและเก็บรักษาตวัอยา่งที่อณุหภมูิแช่แข็ง ( -18 C) 
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วิธีทดสอบ การรายงานผลทดสอบและค่าความไม่แน่นอนของการวดั 
ห้องปฏิบตัิการทดสอบตวัอยา่งตามวธีิทดสอบท่ีใช้เป็นประจ า และก่อนการทดสอบให้ผสมตวัอยา่งภายในขวดให้เข้ากนั

ก่อน โดยรายงานวิธีละ 1 คา่ ทศนิยม 2 ต าแหนง่ ในหนว่ย mg/kg หากห้องปฏิบตักิารมวีิธีทดสอบมากกวา่ 1 วิธี สามารถรายงาน
ผลของแตล่ะวิธีได้   และหากห้องปฏิบตัิการรายงานคา่ความไมแ่นน่อนของการวดัได้ โปรดรายงานพร้อมกบัผลทดสอบ  

โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบรายงานผลการทดสอบและแบบรายงานวิธีทดสอบให้ครบถ้วนและชดัเจน 
 

ห้องปฏิบตักิารต้องไม่แจ้งข้อมูลผลการทดสอบของตนเองกับห้องปฏิบตัิการอื่นก่อนวนัปิดรับผล 
 
 

สถติิที่ใช้ในการประเมินผล 
 การประเมินผลใช้สถิติ z score โดยใช้คา่ก าหนด (Assigned value, xpt) จากคา่เฉลีย่โรบสัต์ (Robust  Average) 
ค านวณโดยวิธี Algorithm A และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อประเมินความช านาญ (Standard deviation for proficiency 

assessment, pt) จากการค านวณโดยวธีิ Modified function for reproducibility standard deviation 
 

วันที่ปิดรับผลทดสอบและวธีิการส่งผลทดสอบ 
ห้องปฏิบตัิการสง่ผลการทดสอบและวิธีทดสอบ ภายในวนัที่ 18 เมษายน 2561   โดยสง่ถึง คณุธนิดา  พิมพ์มา ทาง e-

mail: pt@centrallabthai.com หรือ สง่ทางโทรสาร 0-2940-5993 ตอ่ 100, 200 
กรณีสง่ทางโทรสาร โปรดโทรแจ้งยืนยนัการสง่และโปรดสง่ต้นฉบบัตามมา โดยสง่ถึง 

สว่นฝึกอบรมและประกนัคณุภาพ  บริษัท ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั 
  เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร   กรุงเทพฯ  10900 

ผลทดสอบท่ีสง่หลงัวนัท่ีปิดรับผลทดสอบ จะไมน่ ามาประเมินผลทางสถิติ 
 

การรักษาความลับ 
ผู้จดัโปรแกรมการทดสอบความช านาญจะใช้รหสัห้องปฏิบตัิการ (Lab code) แทนช่ือห้องปฏิบตัิการ และจะเก็บรักษาช่ือ

ห้องปฏิบตัิการเป็นความลบัตลอดไป 
 

ก าหนดการโปรแกรม 
โปรแกรม วนัท่ี 

ปิดรับสมคัร 9 มีนาคม 2561 
แจกจา่ยตวัอยา่ง 14 มีนาคม 2561 
ปิดรับผลทดสอบ 18 เมษายน 2561 
รายงานเบือ้งต้น (Interim report) ออกรายงานภายในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2561 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final report)         ออกรายงานภายในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 
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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 pt   ผู้ประสานงานจะสง่รายงานเบือ้งต้นให้ห้องปฏิบตัิการทาง e-mail ของผู้ติดต่อที่ระบไุว้ในใบสมคัร เมื่อ
ห้องปฏิบตัิการได้รับรายงานเบือ้งต้นแล้ว โปรดตรวจสอบข้อมลูของทา่นวา่ตรงตามที่รายงานมาหรือไม ่หากพบว่าไม่ถกูต้อง โปรด
แจ้งกลบัผู้ประสานงานโดยทนัที เพื่อด าเนินการแก้ไขและเพื่อให้ข้อมลูในรายงานฉบบัสมบรูณ์ถกูต้อง 
 รายงานฉบบัสมบรูณ์จะแสดงรายละเอียดข้อมลูโดยอ้างองิตามข้อก าหนด ISO/IEC 17043:2010 โดยมีข้อมลูที่ส าคญั 
คือ ผลการประเมินทางสถิติ   ผู้ประสานงานจะสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ให้ห้องปฏิบตัิการทางไปรษณีย์ถงึช่ือผู้ตดิตอ่และที่อยูท่ี่ระบุ
ไว้ในใบสมคัร 
 

การร้องเรียน 
หากห้องปฏิบตักิารต้องการร้องเรียน ขอให้ทา่นแจ้งร้องเรียนพร้อมข้อมลูที่เก่ียวข้องโดยตรงถงึ คณุศิวิมล นนัสนุานนท์ 

ผู้จดัการคณุภาพ  บริษัท ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั   เลขท่ี 50  ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  
10900  โทร 0-2940-6891 ตอ่ 210  โทรสาร 0-2940-5993 ตอ่ 100, 200   หรือ E-mail address: siwimon@centrallabthai.com 

 
การอุทธรณ์ 

หากห้องปฏิบตัิการได้รับผลการประเมินแล้วต้องการอุทธรณ์ ขอให้ท่านแจ้งอุทธรณ์โดยตรงถึงกรรมการผู้อ านวยการ 
บริษัท ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั   เลขที่ 50  ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900  โทร 0-
2940-6881 – 3 ตอ่ 111  โทรสาร 0-2940-5993 ตอ่ 100, 200 
 
ค่าสมัครเข้าร่วมโปรแกรม 
 5,000 บาท (ราคายงัไมร่วม Vat 7%)  
 

การติดต่อสอบถาม 
หากมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดตอ่ผู้ประสานงาน   
 นางสาวธนิดา  พิมพ์มา    โทร 0-2940-6891 ตอ่ 189, 083-6164942  e-mail: pt@centrallabthai.com   

นางสาวศวิิมล นนัสนุานนท์ (การสมคัรและช าระเงิน) โทร 0-2940-6891 ตอ่ 210,   
e-mail: pt@centrallabthai.com 

นางสาวสวุีร์ณชั  ตานพิพฒัน์ (การแจกจ่ายตวัอยา่ง) โทร 0-2940-6891 ตอ่ 210, 
e-mail: pt@centrallabthai.com 
บริษัท ห้องปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั   เลขท่ี 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
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