หลักเกณฑ์ สาํ หรับโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ
การทดสอบ Sulfur dioxide ในตัวอย่ างกุ้ง
รหัสโปรแกรม PT11-6111
บทนํา
การเข้ าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ (Proficiency testing) เป็ นการประกันคุณภาพวิธีหนึง่ ของห้ องปฏิบตั ิการ
ซึ่ง กํ า หนดไว้ ใ นมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทัง้ นี ้ เพื่อ ให้ มั่นใจได้ ว่าวิ ธี ทดสอบที่ ห้อ งปฏิ บัติ การใช้ ยัง ใช้ ได้ (Valid) และ
ห้ องปฏิบัติการสามารถใช้ ผลจากการเข้ าร่ วมโปรแกรมดังกล่าวในการตรวจสอบวิธีการทดสอบของห้ องปฏิบตั ิการเอง รวมถึง
สามารถนํามาปรับปรุงการปฏิบตั ิงานและวิธีทดสอบที่ใช้
โปรแกรมครัง้ นี ้เป็ นโปรแกรมการทดสอบความชํานาญ การทดสอบ Sulfur dioxide ในตัวอย่างกุ้ง รหัสโปรแกรม PT116111 จัดโดย ส่วนฝึ กอบรมและประกันคุณภาพ ฝ่ ายโครงการพิเศษ บริ ษัท ห้ องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
ตัวอย่ างทดสอบ (Test material)
ใช้ ตวั อย่างกุ้งนํามาเตรี ยมตามวิธีการที่กําหนด แบ่งบรรจุในขวดแก้ วสีชา มีปริ มาณตัวอย่างประมาณ 110 กรัม / ขวด
ปิ ดฝาสนิท และมีฉลากปิ ดข้ างขวดแสดงรหัสตัวอย่าง PT11-61-XX
การทดสอบ homogeneity และ stability ของตัวอย่างใช้ ห้องปฏิบตั ิการรับเหมาช่วง
สารทดสอบ
Sulfur dioxide (SO2)
ช่ วงความเข้ มข้ น
ความเข้ มข้ นของสารทดสอบในตัวอย่างอยูใ่ นช่วง 10 – 100 mg/kg
การแจกจ่ ายตัวอย่ าง
กําหนดแจกจ่ายตัวอย่างวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยขวดตัวอย่างจะบรรจุในกล่องโฟมพร้ อมด้ วย gel pack เพื่อรักษา
ความเย็น พร้ อมเอกสารแนะนําสําหรับห้ องปฏิบตั ิการ แบบบันทึกการรับตัวอย่าง แบบรายงานผลทดสอบ และแบบรายงานวิธี
ทดสอบ ผู้เข้ าร่วมโปรแกรมจะได้ รับตัวอย่าง ภายใน 1-2 วัน นับจากวันที่แจกจ่าย
การรับและการจัดการตัวอย่ าง
ห้ องปฏิบตั ิการจะได้ รับตัวอย่าง พร้ อมเอกสารแนะนําสําหรับห้ องปฏิบตั ิการ แบบบันทึกการรับตัวอย่าง แบบรายงาน
ผลทดสอบ และแบบรายงานวิธีทดสอบ เมื่อห้ องปฏิบตั ิการได้ รับตัวอย่างแล้ ว ห้ องปฏิบตั ิการต้ องตรวจสอบตัวอย่างและเอกสาร
แนบ และบันทึกลงในแบบบันทึกการรับตัวอย่าง ซึ่งในแบบบันทึกการรับตัวอย่างจะแสดงรหัสห้ องปฏิบตั ิการ (Lab code) ของ
ห้ องปฏิ บั ติ ก าร และกรุ ณาส่ ง แบบบั น ทึ ก การรั บตั ว อย่ า งกลั บ ทั น ที ถึ ง คุ ณ สุ วี ร์ ณั ช ตานพิ พั ฒ น์ ทาง E-mail:
pt@centrallabthai.com หรื อทางโทรสาร 0-2940-5993 ต่อ 100, 200
หากยังไม่ทดสอบ โปรดอย่าเปิ ดขวดตัวอย่างและเก็บรักษาตัวอย่างที่อณ
ุ หภูมิแช่แข็ง (≤ -18 °C)
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วิธีทดสอบการรายงานผลทดสอบและค่ าความไม่ แน่ นอนของการวัด
ห้ องปฏิบตั ิการทดสอบตัวอย่างตามวิธีทดสอบที่ใช้ เป็ นประจํา และก่อนการชัง่ ตัวอย่างให้ ผสมตัวอย่างภายในขวดให้ เข้ า
กันก่อน โดยรายงานวิธีละ 1 ค่า ทศนิยม 2 ตําแหน่ง ในหน่วย mg/kg และหากห้ องปฏิบตั ิการรายงานค่าความไม่แน่นอนของการ
วัดได้ โปรดรายงานพร้ อมกับผลทดสอบ
โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบรายงานผลการทดสอบและแบบรายงานวิธีทดสอบให้ ครบถ้ วนและชัดเจน
ห้ องปฏิบตั กิ ารต้ องไม่ แจ้ งข้ อมูลผลการทดสอบของตนเองกับห้ องปฏิบตั ิการอื่นก่ อนวันปิ ดรับผล
สถิติท่ ใี ช้ ในการประเมินผล
การประเมินผลใช้ สถิติ z score โดยใช้ คา่ กําหนด (Assigned value, Xpt) จากค่าเฉลีย่ โรบัสต์ (Robust Average)
คํานวณโดยวิธี Algorithm A และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อประเมินความชํานาญ (Standard deviation for proficiency
assessment, σpt) จากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโรบัสต์หรื อจากค่าอ้ างอิง
วันที่ปิดรับผลทดสอบและวิธีการส่ งผลทดสอบ
ห้ องปฏิบตั ิการส่งผลการทดสอบและวิธีทดสอบ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยส่งถึง คุณธนิดา พิมพ์มา ทาง email: pt@centrallabthai.com หรื อ ส่งทางโทรสาร 0-2940-5993 ต่อ 100, 200
กรณีสง่ ทางโทรสาร โปรดโทรแจ้ งยืนยันการส่งและโปรดส่งต้ นฉบับตามมา โดยส่งถึง
ส่วนฝึ กอบรมและประกันคุณภาพ บริ ษัท ห้ องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ผลทดสอบที่สง่ หลังวันที่ปิดรับผลทดสอบ จะไม่นํามาประเมินผลทางสถิติ
การรักษาความลับ
ผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชํานาญจะใช้ รหัสห้ องปฏิบตั ิการ (Lab code) แทนชื่อห้ องปฏิบตั ิการ และจะเก็บรักษาชื่อ
ห้ องปฏิบตั ิการเป็ นความลับตลอดไป
กําหนดการโปรแกรม
โปรแกรม
ปิ ดรับสมัคร
แจกจ่ายตัวอย่าง
ปิ ดรับผลทดสอบ
รายงานเบื ้องต้ น (Interim report)
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report)
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วันที่
7 กันยายน 2561
12 กันยายน 2561
10 ตุลาคม 2561
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
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รายงาน (Reports)
การรายงานผลจะรายงานผล 2 ครัง้ คือ รายงานเบื ้องต้ น (Interim report) และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โดย
รายงานเบื ้องต้ นจะแสดงข้ อมูลผลทดสอบของห้ องปฏิบตั ิการและค่าสถิติของข้ อมูล ได้ แก่ Average, Median, Standard
deviation , Xpt และ σpt ผู้ประสานงานจะส่งรายงานเบื ้องต้ นให้ ห้องปฏิบตั ิการทาง e-mail address ของผู้ติดต่อที่ระบุไว้ ในใบ
สมัคร เมื่อห้ องปฏิบตั ิการได้ รับรายงานเบื ้องต้ นแล้ ว โปรดตรวจสอบข้ อมูลของท่านว่าตรงตามทีร่ ายงานมาหรื อไม่ หากพบว่าไม่
ถูกต้ อง โปรดแจ้ งกลับผู้ประสานงานโดยทันที เพื่อดําเนินการแก้ ไขและเพื่อให้ ข้อมูลในรายงานฉบับสมบูรณ์ถกู ต้ อง
รายงานฉบับสมบูรณ์จะแสดงรายละเอียดข้ อมูลโดยอ้ างอิงตามข้ อกําหนด ISO/IEC 17043:2010 โดยมีข้อมูลที่สาํ คัญ
คือผลการประเมินทางสถิติ ผู้ประสานงานจะส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ ห้องปฏิบตั ิการทางไปรษณีย์ถงึ ชื่อผู้ตดิ ต่อและที่อยูท่ ี่ระบุ
ไว้ ในใบสมัคร
การร้ องเรียน
หากห้ องปฏิบตั กิ ารต้ องการร้ องเรี ยน ขอให้ ทา่ นแจ้ งร้ องเรี ยนพร้ อมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องโดยตรงถึง คุณศิวิมล นันสุนานนท์
ผู้จดั การคุณภาพ บริ ษัท ห้ องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900 โทร 0-2940-6891 ต่อ 210 โทรสาร 0-2940-5993 ต่อ 100, 200 หรื อ E-mail address: siwimon@centrallabthai.com
การอุทธรณ์
หากห้ องปฏิบตั ิการได้ รับผลการประเมินแล้ วต้ องการอุทธรณ์ ขอให้ ท่านแจ้ งอุทธรณ์ โดยตรงถึงกรรมการผู้อํานวยการ
บริ ษัท ห้ องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทร 02940-6881 – 3 ต่อ 111 โทรสาร 0-2940-5993 ต่อ 100, 200
ค่ าสมัครเข้ าร่ วมโปรแกรม
5,000 บาท (ราคายังไม่รวม Vat 7%)
การติดต่ อสอบถาม
หากมีข้อสงสัยหรื อต้ องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน
นางสาวธนิดา พิมพ์มา โทร 0-2940-6891 ต่อ 189, 083-6164942 e-mail: pt@centrallabthai.com
นางสาวศิวิมล นันสุนานนท์ (การสมัครและชําระเงิน) โทร 0-2940-6891 ต่อ 210,
e-mail: pt@centrallabthai.com
นางสาวสุวีร์ณชั ตานพิพฒ
ั น์ (การแจกจ่ายตัวอย่าง) โทร 0-2940-6891 ต่อ 210,
e-mail: pt@centrallabthai.com
บริ ษัท ห้ องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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