
พจมาน ท่าจีน
นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการพิเศษ
ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ได้รับการรับรองต่อเนื่องและขยายขอบข่ายการรับรอง 
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 : 2010

 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับผลการประเมินไม่เป็นท่ีพอใจ

ควรจะมีระบบในการจัดการกับผลการทดสอบความชำานาญ 

และถา้เปน็ไปไดต้้องมีการวนิจิฉัยเพือ่หาแหลง่ทีม่าของความ

ผดิพลาด ผูป้ระเมนิความสามารถหอ้งปฏิบติัการไม่เพยีงแตจ่ะ

ตรวจสอบหลักฐานของการทดสอบความชำานาญที่ได้ผลเป็น

ทีพ่อใจแต่จะตรวจสอบความเหมาะสมถงึการดำาเนนิการของ

หอ้งปฏบิตักิารเมือ่ผลการทดสอบความชำานาญไม่เปน็ท่ีพอใจ   

เช่นการสบืสวนหาสาเหตุ การปฏิบติัการแกไ้ข และการตดิตาม

ผลเพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบัติการแก้ไขมีประสิทธิผล

 กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการ การทดสอบความ

ชำานาญแก่ห้องปฏิบัติการในสาขาอาหาร สิ่งแวดล้อม เคมี 

ฟสิกิสแ์ละสอบเทยีบ โดยใหก้ารบรกิารทดสอบความชำานาญ

อย่างมีคุณภาพดีที่สุดทั้งในด้านคุณภาพของวัตถุตัวอย่าง  

ลักษณะเฉพาะ การให้ค่ากำาหนด การประเมินความสามารถ

ของห้องปฏิบัติการ การแจกจ่ายวัตถุตัวอย่าง (artifacts) และ

วสัดสุำาหรบัทดสอบ (test materials) และเปน็ไปตามมาตรฐาน

สากล ISO/IEC 17043 : 2010 จดุมุง่หมายเพือ่พฒันาคณุภาพ

ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ ผลจาก

การเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชำานาญจะทำาให้ห้อง

ปฏิบัติการที่เข้าร่วมได้แสดงความสามารถให้เป็นท่ียอมรับ

แก่หน่วยงานที่กำากับดูแลและลูกค้า

 ศนูยบ์รหิารจัดการทดสอบความชำานาญห้องปฏบัิตกิาร 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการรับรองความสามารถผู้จัด 

โปรแกรมการทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 จาก Taiwan Accreditation 

Foundation (TAF), ประเทศไตห้วนั หมายเลขการรบัรองระบบ

งานที่ P007

 ารทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ (Laboratory Proficiency Testing) เป็นเทคนิคหนึ่งของการประกัน

คุณภาพสำาหรับนักวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ ประกอบด้วยการแจกจ่ายตัวอย่างที่เหมือนกันให้กับห้องปฏิบัติ

การเพื่อทดสอบ/สอบเทียบ ซึ่งปกติจะใช้วิธีที่ห้องปฏิบัติการเลือกใช้เอง ในบางกรณีผู้ดำาเนินการทดสอบความชำานาญ

อาจจะกำาหนดวิธีการเฉพาะให้ ผลการทดสอบ/สอบเทียบจะถูกส่งไปยังผู้ดำาเนินการทดสอบความชำานาญภายในระยะ

เวลาที่กำาหนดไว้ ผู้ดำาเนินการทดสอบความชำานาญจะประเมินผลที่ห้องปฏิบัติการส่งมาและรายงานผลเป็นคะแนน 

การคำานวณคะแนนยึดพื้นฐานของเกณฑ์ความสามารถซึ่งห้องปฏิบัติการจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงเกณฑ์นี้ล่วงหน้า
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สรรสาระ

ก

กิจกรรมทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ
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สรรสาระ

  การรับรองความสามารถผู้จัดกิจกรรมทดสอบความ

ชำานาญห้องปฏิบัติการของศูนย์บริหารจัดการทดสอบความ

ชำานาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ครอบคลุม

สาขาทดสอบและสอบเทียบ โดยขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

ประกอบด้วยใบรับรองความสามารถผู้จัดกิจกรรมทดสอบความชำานาญห้องปฏิบัติการ

Accreditation Field: Testing

Name of PT Name of test Characteristic of PT item

1201C006 Proximate analysis in feeding stuffs Moisture powder

1201C008 Proximate analysis in feeding stuffs Ash powder

1201C110 Proximate analysis in feeding stuffs Fat powder

1201C111 Proximate analysis in feeding stuffs Protein powder

1201C123 Minerals in feeding stuffs Ca, Fe, Mg, K, Na, Zn, P powder

1201C206 Water stable chloride (NaCl) in feedingstuffs Water soluble chloride (NaCl) powder

1302C200 Chemical Oxygen Demand (COD) in water Chemical Oxygen Demand (COD) liquid

1302C091 pH-value in water pH-value liquid

1302C201 Total dissolved solids (TDS) in water Total dissolved solids (TDS) liquid

1302C214 Total hardness (as CaCO
3
) and Chlorides 

(as Cl) in water
Total hardness (as CaCO

3
) and 

Chlorides (as Cl)
liquid

1302C201 Total suspended solids (TSS) in water Total suspended solids (TSS) liquid

Accreditation Field: Calibration

Name of PT Item for Comparison Range

KA2003 Calibration of Caliper Caliper (0 to 1000) mm.

KA2004 Calibration of Micrometer Micrometer (0 to 300) mm.

KA2010 Calibration of Dial Gauge Dial Gauge (0 to 25) mm.

KI9001 Calibration of Volumetric Flask Volumetric Flask (25 to 2000) ml.

KI9002 Calibration of Volumetric Pipette Volumetric Pipette (1 to 50) ml.

KA2015 Calibration of Thickness Gauge Thickness Gauge (0 to 10) mm.

KE2001 Calibration of Thermo-Hygrometer Thermo-Hygrometer (30 to 80)% RH (15 to 40)ºC

 ทัง้นีก้จิกรรมท่ีศูนยบ์รหิารจดัการทดสอบความชำานาญห้องปฏบิตักิารดำาเนนิการมมีากกวา่ 40 กจิกรรมทุกป ีในทกุสาขา 
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clpt@dss.go.th หรือ โทร. 0 2201 7331-3 โทรสาร 0 2201 7507
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