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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพรอมของหองปฏิบัติการ เพื่อขอการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการ
ตาม ISO/IEC17025 จดัขึน้ 2 ครัง้ ดวยกนัคอื

 ครัง้ที ่1 วนัที ่3 กนัยายน 2547 ณ โรงแรมเจบ ีอ.หาดใหญ จ.สงขลา
 ครัง้ที ่2 วนัที ่7 กนัยายน 2547 ณ โรงแรมเอเชยี  กรงุเทพฯ

Workshops on Preparation processes for laboratories seeking ISO/IEC 17025. The workshops were held at two locations,
 the first one at J.B Hotel, Hat Yai, Songkla on September 3, 2004 and

 the last one at the Asia Hotel, Bangkok on September 7, 2004.
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“บร. สาร” ฉบบันีน้บัเปนฉบบัที ่2  ซึง่ฉบบันีแ้ละฉบบั
ตอ ๆ ไปจะมกีารเพิม่เตมิรปูแบบเลก็นอย โดยมทีัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เพือ่ตอบสนองความตองการของทานผูอานทัง้หลาย
สวนเนือ้หาสาระ มคีวามหลากหลายมากขึน้ อาท ิ การจดัการเกีย่ว
กับการจัดเก็บตัวอยางในภาพรวม เพื่อเตรียมการขอการรับรองฯ
การทดสอบความชาํนาญ(Proficiency testing ) ตอนที ่2 การเลอืกใช
สถติแิละรปูแบบแสดงผลการประเมนิสมรรถนะของหองปฏบิตักิาร
และขอแนะนําฐานขอมูลรูปแบบใหม ซึ่งสะดวกตอการใชงาน
เพราะจดัเกบ็งาย และมคีวามรวดเรว็ในการสบืคนขอมลู  นอกจาก
นั้น ทุกทานจะไดทราบขอมูลขาวสาร รวมทั้งแผนการพัฒนา
บคุลากรทัง้ภายใน และภายนอก เกีย่วกบัการอบรม / สมัมนาดาน
ระบบคณุภาพหองปฏบิตักิาร และการบรหิารจดัการทดสอบความชาํ
นาญ ฯลฯ

ถาทานผูอานตองการทราบรายละเอยีด สามารถตดิตอขอ
รบัขอมลู ขาวสารเพิม่เตมิไดที ่สาํนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตัิ
การ  กรมวทิยาศาสตรบรกิาร  กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

From the editors
This Newsletter is the second one after we published the first

issue in June 2004, since this issue and the next upcoming ones, the English
version will be included.  For this issue we have included Sample management
for those who are preparing for accreditation, Proficiency testing part 2:
Statistical methods for treatment of proficiency testing data and evaluation
of performance. We have  also include Database system which is easy to
use and fast for searching information.   Apart from technical topics, we
have also included BLA activities for the last 3 months together with staff
training/seminar/workshop, meeting/seminar for laboratories in the field of
laboratory quality system and proficiency testing.

Any inquiry or additional details concerning topics and
information in this newsletter are welcomed at the Bureau of Laboratory
Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Science and
Technology.
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สาํนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตรบรกิาร ดาํเนนิ
การใหการรบัรองความ สามารถหองปฏบิตักิารทดสอบตาม ISO/IEC17025 ซึง่
ในขอกาํหนดดานวชิาการ ขอ 5.8 ของมาตรฐาน  ดงักลาว เนนความสาํคญัของ
การจดัการตวัอยาง ซึง่มผีลกระทบตอผลการวเิคราะหทดสอบทัง้ในดานความ
แมน (Accuracy) และ ความเทีย่ง (Precision) ในกระบวนการวเิคราะหทดสอบ
ทางเคม ีประกอบดวยขัน้ตอนตางๆ ไดแก การเลอืกวธิวีเิคราะห การสุมตวัอยาง
การรักษาสภาพตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง วิธีการวิเคราะห การประเมินผล
การรายงานผลและการทาํลายตวัอยางตามระยะเวลาทีก่าํหนด ซึง่แตละขัน้ตอน
มคีวามสาํคญัไมยิง่หยอนไปกวากนั ดงันัน้หองปฏบิตักิารจงึตองใหความสาํคญั
ในเรือ่งของตวัอยางทีจ่ะวเิคราะหใหมาก

ตวัอยางแตละประเภททีเ่กบ็อยางถกูตองเพือ่สงวเิคราะหทดสอบทีห่อง
ปฏบิตักิาร เรยีกวา Laboratory sample การนาํสงตวัอยางแตละประเภทตองมี
ขัน้ตอนและวธิดีาํเนนิการทีเ่หมาะสมสาํหรบัตวัอยางแตละประเภท หองปฏบิตัิ
การตองมวีธิดีาํเนนิการสาํหรบัการรบัตวัอยาง การชีบ้งตวัอยางเพือ่ใหมัน่ใจวา
ตัวอยางคงสภาพที่สมบูรณอยูตลอดอายุของตัวอยางในหองปฏิบัติการ จน
กระทั่งถึงการทําลายตัวอยางโดยไมสับสนทางกายภาพของตัวอยาง ไม
แยงกับบันทึก หรือเอกสารที่เกี่ยวของ เหมาะกับสวนยอยของกลุมตัวอยาง
เหมาะแกการขนยายทัง้ภายในและจากหองปฏบิตักิาร ถาพบความผดิปกตใิด ๆ
หรอืความแตกตางจากสภาพปกตติองบนัทกึไว นอกจากนีห้องปฏบิตักิารยงัตอง
มขีัน้ตอนและปฏบิตัติามขัน้ตอนการดาํเนนิงาน และสิง่อาํนวยความสะดวกตาม
ความเหมาะสมสาํหรบัปองกนัการเสือ่มสภาพ ปองกนัการสญูหายและเสยีหาย

กระบวนการตั้งแตการเก็บตัวอยางจนกระทั่งถึงการทําลายตัวอยาง
เรยีกวา “chain-of-custody” ซึง่ขอมลูจาก chain-of-custody สามารถใชอางองิ
ในการควบคุมสภาวะของตัวอยางในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการฟองรอง
ดําเนินคด ีหรอืใชเปนวธิกีารควบคมุสภาวะของตวัอยางสาํหรบังานประจาํ ซึง่
ตองดาํเนนิการโดยบคุลากรทีม่คีวามชาํนาญ Chain-of-custody ประกอบดวย
กระบวนการตางๆ ดงันี้

1. ปายบงชี้ตัวอยาง (Sample labels) ผูรับตัวอยางตองติดปายบงชี้
ตวัอยางไวทีภ่าชนะเกบ็ตวัอยางใหชดัเจนและตดิแนน คงทน เพือ่ปองกนัไมให
เกิดความสับสนในการจัดเก็บตัวอยาง ในปายบงชี้ตัวอยางควรมีชื่อตัวอยาง
ชือ่ผูเกบ็ตวัอยาง วนั-เวลาทีเ่กบ็ สถานทีเ่กบ็ หมายเลขตวัอยาง วธิกีารและเวลา
ทีท่าํการรกัษาสภาพตวัอยาง และ ขอมลูประกอบอืน่ๆทีอ่าจตองใช เชน อณุหภมูิ
ของตัวอยางการดําเนินการหลังจากเก็บตัวอยาง การรักษาสภาพตัวอยางโดย
ผูเกบ็ วธิกีารนาํสงตวัอยาง เปนตน

2. การปดผนึกตัวอยาง (Sample seals) เพื่อปองกันไมใหตัวอยางถูก
เปดกอนการวเิคราะห ตองมแีผนผนกึทีม่หีมายเลขหรอืสิง่บงชีต้วัอยางทีเ่หมอืน
กับที่ระบุในปายบงชี้ตัวอยาง และตองมั่นใจวากาวที่ใชในการติดผนึกตอง
ตดิแนน และคงทน

3. บันทึกที่เกี่ยวของกับตัวอยาง (Field log book) ตองชัดเจน
ครอบคลมุตัง้แตวตัถปุระสงคของการสุมตวัอยาง วธิกีารเกบ็ตวัอยาง จดุทีเ่กบ็
ตวัอยาง ชือ่ตวัอยาง ชือ่ผูเกบ็ วนั-เวลาทีเ่กบ็ สถานทีเ่กบ็ อณุหภมูขิองตวัอยาง
หมายเลขตวัอยาง วธิกีารและเวลาทีท่าํการรกัษาสภาพตวัอยาง ถาตวัอยางเปน
น้าํเสยี หรอืกากของเสยี ใหระบชุนดิและแหลงทีม่า ควรบนัทกึขอมลูตางๆทีเ่ปน
ประโยชนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได สมุดหรือแผนบันทึกตองเก็บรักษาอยาง
ปลอดภยั

ดษุฎ ี มัน่ความด ี
Bureau of Laboratory Accreditation, Department of

Science Service has recognized the competence of testing
laboratories by using the International Standard, ISO/IEC
17025. Clause 5.8 specifies the requirements for Handling of
test and calibration items which may effect to the analytical
results both accuracy and precision.   Chemical Analytical
Process consists of selection of method, sampling, handling,
sample preparation, testing, reporting and disposal of test items
which are equally important so the laboratories shall take
account of these factors.

It is essential to insure sample integrity from collection to
data reporting. This includes the ability to trace possession
and handling of the sample from the time of collection through
analysis and final disposition. This process is referred to as
chain of custody and is important in demonstrating sample
control when litigation is involved. Where litigation is not
involved, chain-of-custody procedures are useful for routine
control of samples.

A sample is considered to be under a person’s custody if
it is in the individual’s physical possession, in the individual’s
sight, secured in a tamper-proof way by that individual, or
secured in an area restricted to authorized personnel. The
following procedures summarize the major aspects of chain of
custody. More detailed discussions are available.

1. Sample labels: Use labels to prevent sample
misidentification. Gummed paper labels or tags generally are
adequate. Include at least the following information: sample
number, name of collector, date and time of collection, place
of collection, sample preventive, and other information such
as sample temperature, maintenance and method of handling.

Affix tags or self-adhesive labels to sample containers
before, or at the time of, sample collection. Use waterproof ink
to provide the label information.

2.  Sample seals: Use sample seals to detect unauthorized
tampering with samples up to the time of analysis. Use self-
adhesive paper seals that include at least the following
information: sample number (identical with number on sample
label).

3. Field log book: Record all information pertinent to a
field survey or sampling in a bound log book. As a minimum,
include the following in the log book: purpose of sampling;
location of sampling point; name and address of field contact;
producer of material being sampled and address.  If sample is
wastewater, identify process producing waste stream. It is
essential to record sufficient information so that one could
reconstruct the sampling event without reliance on the
collector’s memory. Protect the log book and keep it in a safe
place.

Written by Dusadee  Munkwamdee
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4. Chain-of-custody record: Fill out a chain-of-custody
record to accompany each sample or group of samples. The
record includes the following information: sample number;
signature of collector; date, time, and address of collection;
sample type; signatures of persons involved in the chain of
possession; and inclusive dates of possession.

5. Sample analysis request sheet: The sample analysis
request sheet accompanies sample to the laboratory. The
collector completes the field portion of such a form that
includes most of  the pertinent information noted in the log
book. The laboratory portion of such a form is to be completed
by laboratory personnel and includes: name of person receiving
the sample, laboratory sample number, date of sample receipt,
and determinations to be performed.

6. Sample delivery to the laboratory: Deliver sample(s)
to laboratory as soon as practicable after collection or within
specified time. Insure that samples are in good condition.

7. Receipt and logging of sample: In the laboratory, the
sample custodian inspects the condition and seal of the sample,
reconciles label information and seal against the chain-of-
custody record, assigns a laboratory number, logs sample in
the laboratory log book, and stores it in a secured storage
room or cabinet until it is assigned to an analyst.

8. Assignment of sample for analysis: The laboratory
supervisor usually assigns the sample for analysis. Once sample
is in the laboratory, the supervisor or analyst is responsible for
its care and custody.

9. Disposal: The laboratory shall have procedures for
storage samples for quality assurance or retesting for sample
stability (if necessary).

References:
1. American Public Health Association. Standard

methods for the examination of water and
wastewater. 20th ed. Washington, DC: American
Public Health Association, 1998.

Csuros Maria. Environmental Sampling and Analysis for
Technicians. Lewis publishers. London. 1994

4. บันทึกหวงโซของการจัดการตัวอยาง (Chain-of-custody records)
บันทึกตางๆดังกลาวขางตนตองชัดเจนและมั่นใจวาไมสับสนทางกายภาพ
สําหรับแตละตัวอยาง และกลุมตัวอยาง

5. ใบคาํรองขอการวเิคราะหตวัอยาง (Sample analysis request sheet)
ผูเก็บตัวอยาง และผูเกี่ยวของตองบันทึกรายละเอียดตางๆในใบคํารองขอการ
วเิคราะหตวัอยางใหชดัเจนซึง่อาจมรีาย ละเอยีดใกลเคยีงกบัทีบ่นัทกึใน log book
เชน ชือ่ตวัอยาง ชือ่ผูเกบ็ วนั-เวลาทีเ่กบ็ สถานทีเ่กบ็ อณุหภมูขิองตวัอยาง ชือ่ผู
รับตัวอยาง วัน-เวลาที่สงตัวอยาง หมายเลขตัวอยาง วิธีการและเวลาที่ทําการ
รกัษาสภาพตวัอยาง เปนตน

6. การนําสงตัวอยางถึงหองปฏิบัติการ (Sample delivery to the
laboratory) ผูสงตวัอยางตองนาํสงตวัอยางใหถงึหองปฏบิตักิารเรว็ทีส่ดุ หรอืภาย
ในเวลาที่กําหนดสําหรับตัวอยางแตละประเภทและรายการที่จะวิเคราะห
ขัน้ตอนในการนาํสงตองไมทาํใหตวัอยางเสยีหายหรอืเสือ่มสภาพ

7. การรบัตวัอยาง และบนัทกึสภาพตวัอยาง (Receipt and logging of
sample) ผูรบัตวัอยางตองตรวจสอบใหมัน่ใจวาขอมลูทีร่ะบใุนปายบงชีต้วัอยาง
กบัทีป่ดผนกึตองสอดคลองกนั ผูดแูลตวัอยางตองบนัทกึรายละเอยีดตางๆใหครบ
ถวนรวมทั้งชื่อผูรับตัวอยางและใหหมายเลขตัวอยางของหองปฏิบัติการ หอง
ปฏบิตักิารอาจใชสมดุหรอืแบบฟอรมหรอืระบบคอมพวิเตอรในการบนัทกึ ถาจาํ
เปนตองรกัษาสภาพตวัอยางกอนการวเิคราะห ใหปฏบิตัติามวธิกีารรกัษาสภาพ
ตัวอยางที่ระบุไว

8. การมอบหมายงานวเิคราะหทดสอบตวัอยาง (Assignment of sample
for analysis) ผูควบคมุงานวเิคราะหทดสอบ ตองเปนผูพจิารณาลกัษณะงานและ
มอบหมายงานใหแกบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในการวเิคราะหทดสอบนัน้ๆ
โดยเรว็ทีส่ดุ

9. การทาํลายตวัอยาง (Disposal)  หองปฏบิตักิารจะตองมขีัน้ตอนการ
ดาํเนนิการสาํหรบัการเกบ็ตวัอยางบางสวนไวสาํหรบัการควบคมุคณุภาพ หรอื
การตรวจสอบเสถยีรภาพ ฯลฯ (ถาจาํเปน) อยางถกูหลกัวชิาการเพือ่ใหมัน่ใจ
วาตวัอยางนัน้อยูในสภาพทีเ่หมาะสม ถกูตอง ปลอดภยั และตองมขีัน้ตอนการ
ดาํเนนิการสาํหรบัการทาํลายตวัอยางตามระยะเวลาทีก่าํหนด อยางถกูตองเหมาะ
สมเพือ่ความปลอดภยัของผูเกีย่วของและสิง่แวดลอม วธิกีารทาํลายตวัอยางแต
ละประเภทเปนเรือ่งสาํคญั มคีวามแตกตางกนัสาํหรบัตวัอยางแตละชนดิโดยตอง
คาํนงึถงึสารพษิทีม่อียูในตวัอยางสารทีเ่กดิขึน้ระหวางกระบวนการวเิคราะหทด
สอบ และ ปรมิาณของสารเหลานัน้ ซึง่เปนเรือ่งทีผู่วเิคราะหหรอืผูรบัผดิชอบตอง
มีความรูความเขาใจและใหความสําคัญในสิ่งที่เกี่ยวของ ตองมั่นใจวาวิธีการ
ทาํลายตวัอยางทีใ่ชเหมาะสม สามารถกาํจดัสารพษิไดอยางมปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล และไมกระทบตอสวน  อื่น ๆ

การจัดการตัวอยางที่ดีตองคํานึงถึงการดูแลตัวอยาง ตั้งแตเก็บตัวอยาง
การนําสงตัวอยาง การรับตัวอยาง การรักษาสภาพตัวอยาง จนถึงการทําลาย
ตวัอยางทีว่เิคราะหเสรจ็แลวใหเปนระบบทีม่คีวามนาเชือ่ถอื ซึง่มผีลทาํใหเกดิ
ความมั่นใจในผลการวิเคราะหดวย จึงจะครบกระบวนการของ “chain-of-
custody”

เอกสารอางองิ
• American Public Health Association.  Standard methods for

the examination of water and wastewater. 20th ed.  Washington,
DC: American Public Health Association, 1998.

• Csuros Maria. Environmental Sampling and Analysis for
Technicians.Lewis publishers.London .1994.
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หวงโซของการจดัการตวัอยาง    chain - of -custody
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การเลือกใชสถิติในการประเมินสมรรถนะของหองปฏิบัติการ
การเลอืกใชเทคนคิทางสถติใินการประเมนิผลจะตองเลอืกใช

ใหเหมาะสมตามวตัถปุระสงคของกจิกรรม ซึง่โดยทัว่ๆไปขัน้ตอน
ในการประเมนิผลประกอบดวย 3 ขัน้ตอนคอื

1. การเลอืกคากาํหนด (assigned value)
2. การคาํนวณทางสถติสิาํหรบัวดัความสามารถ (performance

statistic)
3. การประเมนิสมรรถนะ (evaluation of performance)

การเลือกคากําหนด
คากาํหนดของวตัถตุวัอยางทีใ่ชในการดาํเนนิกจิกรรมจาํแนก

เปนประเภทตางๆ ดงันี้
1. แบบทราบคา (known value)  เปนคาที่ไดจากการจัด

ทาํตวัอยางทดสอบโดยวธิเีฉพาะ เชน โดยขบวนการผลติ หรอืการ
เจือจางสารละลายเปนตน

2. แบบใชคาอางองิรบัรอง (certified reference value) เปนคา
ทีไ่ดจากวธิกีารทดสอบทีก่าํหนดเฉพาะ (สาํหรบัการทดสอบเชงิปริ
มาณ)

3. แบบใชคาอางอิง (reference value) เปนคาที่ไดโดยการ
ทดสอบ วดั หรอืเปรยีบเทยีบผล ทีไ่ดจากตวัอยางทดสอบกบัคาวสัดุ
อางอิงซึ่งสามารถสอบยอนกลับไปยังมาตรฐานแหงชาติ หรือ
มาตรฐานสากลได

4.  แบบใชคามติจากหองปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญ (consensus
values from expert laboratories) เปนคาทีไ่ดจากกลุมหองปฏบิตักิาร
ทีม่คีวามเชีย่วชาญ (expert laboratories)  โดยทดสอบตวัอยางดวย
วธิทีีเ่หมาะสม เพือ่ใหคาทีไ่ดมคีวามถกูตองสงู ในบางกรณจีะตอง
เปนหองปฏบิตักิารอางองิ (reference laboratories)

5. แบบใชคามติจากหองปฏิบัติการที่ เขารวมกิจกรรม
(consensus values from participant laboratories) เปนคาทีไ่ดจาก
กลุมหองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมกจิกรรม

 การคํานวณทางสถิติสําหรับวัดความสามารถ (performance
statistic)

สถิติที่คณะผูดําเนินการ(กลุมบริหารจัดการทดสอบความชํา
นาญ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ)ใชในประเมิน
สมรรถนะของหองปฏบิตักิารตามมาตรฐาน ISO 5725 : Accuracy

Statistical methods for treatment of proficiency testing data
The statistical techniques used to analyze the results need

to be appropriate for each situation.  There are, however, three
steps common to all proficiency tests, when participants’ results
are to be evaluated:

1. determination of the assigned value
2. calculation of performance statistics;
3. evaluation of performance

Determination of the assigned value
There are various procedures available for the

establishment of assigned values. These procedures involve use of:
1. Know values-  with results determined by specific test

item formulation (e.g. manufacture or dilution).
2. Certified reference values-  as determined by definitive

methods (for quantitative tests).
3. Reference values-  as determined by analysis,

measurement or comparison of the test item alongside a reference
material or standard, traceable to a national or international standard.

4. Consensus values from expert laboratories-  expert
laboratories should have demonstrable competence in the
determination of the measurand (s) under test, using validated
methods know to be highly precise and accurate, and comparable
to methods in general use.  The laboratories may, in some situations,
be Reference Laboratories.

5. Consensus values from participant laboratories
Calculation of performance statistics

The statistical techniques that the proficiency testing
provider (Proficiency testing section, Bureau of Laboratory
Accreditation, Department of Science Service) uses to analyze the
result are from  ISO 5725 : Accuracy (trueness and precision) of

การทดสอบความชาํนาญ
ตอนที่ 2  การเลือกใชสถิติและรูปแบบแสดงผลการประเมิน

สมรรถนะของหองปฏิบัติการ
รชัดา  เหมปฐว ีและ* คณะ

Proficiency Testing
Part 2: Statistical methods for treatment of
proficiency testing data and evaluation of
performance

Written by Rachada Hemapattawee and Teams
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(trueness and precision) of measurement method and results (Part
2:1994 Basic method for the determination of repeatability and
reproducibility of a standard measurement method, Part 5:1998
Alternative methods for the determination of precision of a standard
measurement method ) และ ISO/IEC Guide 43: Proficiency testing
by interlaboratory comparisons-Part 1:1997 Development and
operation of proficiency testing schemes. ซึง่ในขณะนีด้าํเนนิการ
อยู 2 รปูแบบ ไดแก

1. สถิติโรบัสต  (robust statistic)
เปนสถติทิีใ่ชประเมนิสมรรถนะของหองปฏบิตักิาร  โดย

การหาคาเฉลีย่โรบสัต (robust average: x*)  และคาสวนเบีย่งเบน
มาตรฐานโรบสัต (robust standard deviation: s*) โดยวธิ ีAlgorithm
A ซึง่ใชคาดงักลาวในการคาํนวณหาคา   robust  z-score  ของหอง
ปฏบิตักิาร ดงันี้

เมื่อ  xi     =   participant’s result
X*    =   robust average
S*    =   robust standard deviation

2. คา En  value
คา En value เปนคาทีบ่งบอกสมรรถนะของหอง

ปฏบิตักิาร โดยการนาํผลทดสอบทีร่ะบคุาความไมแนนอน
(uncertainty) ของหองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมโครงการมาประเมนิผล
เปรยีบเทยีบกบัคาอางองิ (reference value) ของสารอางองิ
สตูรการคาํนวณคา En คอื

เมื่อ x = participant’s result
X = reference laboratory’s

result
Ulab = participant’s uncertainty
 Uref = reference laboratory’s

uncertainty

การประเมินสมรรถนะ (evaluation of performance)
การประเมนิสมรรถนะ (evaluation of performance)

ของหองปฏบิตักิารดวยคา z-score มเีกณฑตดัสนิ      ดงัแสดงใน
ตารางที ่1

measurement method and results (Part 2: 1994 Basic method for the
determination for the determination of repeatability and
reproducibility of a standard measurement method, Part 5: 1998
Alternative methods for the determination of precision of a standard
measurement method) and ISO/IEC Guide 43: Proficiency testing
by interlaboratory comparison-Part 1: 1997 Development and
operation of proficiency testing schemes. There are two techniques
to measure performance as follows:

1. Robust statistic
To statistically evaluate the participants’ results (for

testing program), the DSS uses z-scores based on robust summary
statistics (robust standard deviation and robust average) performed
by Algorithm A

A standard form for the calculation of z-scores is:

where  xi     =   is the participant’s result
X*    =   robust average
S*    =   robust standard deviation

1. En value
For calibration program, En ratio is used to evaluate

participant’s results.  Their results are compared to the reference
laboratory’s results not with those of the other laboratories.  En
stands for Error normalized and is defined as:

where x = participant’s result
X = reference laboratory’s

result
Ulab = participant’s uncertainty
 Uref = reference laboratory’s

uncertainty

Evaluation of performance
Z-scores are used to evaluate participants’ results for

testing program.  The criteria for determining z-scores is shown in
Table 1.
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ตารางที ่1: เกณฑการประเมนิผล z-score

สาํหรบัการประเมนิสมรรถนะของหองปฏบิตักิารดวยคา  En value
มีเกณฑตัดสินดังนี้

| En |  <  1         :  ผลเปนทีน่าพอใจ (satisfactory)
| En |  >  1         :  ผลไมเปนทีน่าพอใจ (unsatisfactory)

รปูที ่1 : แสดงความสัมพันธระหวางความถี่ของจํานวนหอง
ปฏบิตักิา รกบัคา z-score

เปนกราฟแทงแสดงความถีข่องจาํนวนหองปฏบิตักิารทีไ่ดคา z-
score อยูในชวงเดยีวกนั โดยแกน X แสดงคา z-score และแกน Y
แสดงจาํนวนหองปฏบิตักิารทีม่คีา z-score อยูในชวงเดยีวกนั กรา
ฟชนดินีส้ามารถ   บงบอกความถีข่องหองปฏบิตักิารในแตละชวง
สมรรถนะ หองปฏบิตักิารสามารถทราบถงึศกัยภาพของตนในกลุม
การทดสอบความชาํนาญนัน้ๆ

2 Bar-plots of z-scores

รูปแบบแสดงการประเมินผล (graphic reports for proficiency
testing)

การแสดงผลประเมนิสมรรถนะของหองปฏบิตักิาร ทีเ่ขารวม
กจิกรรมทัง้หมดสามารถแสดงดวยแผนภมูริปูแบบตางๆ ดงันี้

1. Histograms of z-scores

For calibration program, En values are used to evaluate
participants’ results. The criteria for determining En values are as
follows:

| En |  <  1         :  satisfactory
| En |  >  1         :  unsatisfactory

Table 1 : z-score criteria

Graphic reports for proficiency testing
Performance scores in each round of a proficiency

testing schemes can be prepared by graphs to simplify the
presentation and interpretation.

1. Histograms of z-scores

Figure 1 : Histogram of z-scores for one round of a proficiency test

Histograms are suitable method of graphical
presentation to show the number of laboratories falls within the
same z-score. The X axis represents z-scores, while the Y axis
represents the number of laboratories.  Individual participants can
identify the position of their own scores and assess their performance
and the need to investigate their methods.

2 Bar-plots of z-scores
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รปูที ่2: แสดงความสัมพันธระหวางคา z-scores กับรหัสหอง
ปฏบิตักิาร

กราฟชนดินีเ้หมาะสาํหรบักจิกรรมทีม่จีาํนวนหอง
ปฏบิตักิารไมมากนกั แตมรีายการทดสอบทีต่องการแสดงผลใน
ภาพรวมมากกวา 1 รายการ

3. Plots of repeatability standard deviations

Figure 2: Bar-chart of z-scores for one round of a proficiency test

Bar-plots are a suitable method of presenting the z-scores
for a number of similar characteristics in one graph.

3. Plots of repeatability standard deviations

รปูที ่3: แสดงความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยกับคาสวนเบี่ยง
มาตรฐานจากขอมลูของกลุมหองปฏบิตักิารทีร่ะดบัความ
เชือ่มัน่ 95 % , 99 % และ 99.9 %

Plots of repeatability standard deviations เปนกราฟแสดง
ความสมัพนัธระหวางคาความเบีย่งเบนทีเ่กดิขึน้ภายในหองปฏบิตัิ
การ (Within-laboratory standard deviation) กบัคาเฉลีย่ของผลการ
วเิคราะหในหองปฏบิตักิารนัน้ๆ จากกราฟดงักลาว ทาํใหหองปฏบิตัิ
การสามารถทราบไดวา ผลการวิเคราะหของตนอยูในกลุมหรือไม
และความสามารถในการวเิคราะหซ้าํ (repeatability) ของหองปฏบิตัิ
การเปนเชนไร

Figure 3: Plot of standard deviations against averages for
participating laboratories at the confidence levels 95%,
99% and 99.9%

When replicate measurements are made by the
participants in a round of a proficiency testing schemes, the results
may be used to produce a plot to identify any laboratories whose
average and standard deviation are unusual.  The graph is
constructed by plotting the within-laboratory standard deviation for
each laboratory against the corresponding average for the laboratory.
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รปูที ่4: แสดงความสมัพนัธระหวางคา z-score ของ Sample A
กบั Sample B ของกลุมหองปฏบิตักิาร

Youden plot เปนกราฟแสดงความสมัพนัธของผลการ
วเิคราะหตวัอยาง 2 คา ของกลุมหองปฏบิตักิาร
จากกราฟดงักลาวสามารถบงบอกลกัษณะของความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้
วาเปนชนดิ random errors หรอื systematic errors และทราบถงึแนว
โนมของการเกดิความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ภายในหองปฏบิตักิาร

การจดัเตรยีมตวัอยาง และการประเมนิความสามารถของ
หองปฏบิตักิารจะไดกลาวถงึในวารสารฉบบั
ตอไป

Figure 4: Plots of z-score for Sample A versus z-score for Sample
B

These charts are generated for pairs of results.
Youden two-sample diagrams are presented to highlight
laboratory systematic errors and random errors.

The next BLA Newsletter, we will continue talking
about test item preparation and management.

1. Youden plot 4. Youden plot

* คณะ: -วรรณ ี อูไพบรูณ และสกุลัยา  พลเดช                                                 *Teams:- Wannee Aupaiboon and Sukanya Pondet
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แฟมขอมูลหรือไฟล (File)
ปจจุบันมนุษยไดนําเอาขอมูลมาใชงานมากมาย  เชน

ผูมาติดตอราชการตองนําบัตรประชาชนยืนยันความเปนตัวของ
บุคคลนั้น  การฝาก-ถอนเงินตองมีสมุดฝากเงินหรือตองมีบัตร
ATM ซึ่งบัตรประชาชน สมุดเงินฝาก  บัตรATM นี้เปนรูปแบบ
หนึ่งของขอมูลที่เราใชอยูเปนประจํา

ในอดีตการเก็บขอมูลนั้นจะอยูในรูปแบบของแฟม
เอกสาร  เชน ประวตัขิาราชการ ประวตักิารฝกอบรม  ซึง่ขอมลูทีเ่กบ็
ในแตละแฟมเอกสารอาจจะมคีวามสมัพนัธกนัหรอืไมกไ็ด  ตอมา
เมือ่องคกรมขีนาดใหญขึน้  จาํนวนขอมลูมมีากขึน้  ความตองการ
ใชขอมลูเริม่มคีวามซบัซอนและเกีย่วพนัธกนัมากขึน้  จงึมกีารคดิคน
วิธีการจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบที่สามารถเรียกใชงานไดงาย
และรวดเรว็ดวยการนาํคอมพวิเตอรมาใชงาน

การทาํงานของโปรแกรมคอมพวิเตอรนัน้เปนการทาํงาน
กับหนวยความจําของระบบ   โดยหนวยความจําของระบบ
คอมพวิเตอรจาํแนกออกเปน 2 สวนคอื หนวยความจาํหลกั (main
memory) และหนวยความจําสํารอง (secondary memory) ปญหา
ของหนวยความจําหลักคือ มีขนาดเล็กและไมสามารถจัดเก็บให
คงอยูถาวรได  ดังนั้นการจัดเก็บขอมูลเพื่อนําไปใชงานในโอกาส
ตอไปจึงตองจัดเก็บในหนวยความจําสํารอง ไดแก ฮารดดิสก
ดิสเก็ตต  ซีดีรอม  หรือหนวยความจําแบบอื่นๆ  ในรูปแบบของ
ไฟลขอมูล (data  file)

ไฟลเปนกลุมขอมูลที่เก็บอยูบนฮารดดิสกหรือสื่ออื่นๆ
ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร โดยขอมูลที่จัดเก็บอยูภายในไมจํากัด
รูปแบบการจัดเก็บ สามารถเก็บขอมูลไดหลากหลายและจํานวน
มากๆได

ขอมูลที่เก็บอยูภายในไฟลจําแนกได 3 ชนิด คือ  ไฟล
ขอมลูทัว่ไป (general)  ไฟลขอมลูสาํหรบัผูดแูลระบบ (administrator)
และไฟลขอมลูสาํหรบัใชงานโปรแกรม(executable) ได

directory หรือ  folder คือ  สถานที่อยูของไฟล ซึ่ง
คอมพวิเตอรเครือ่งหนึง่สามารถมdีirectory ไดหลายdirctory  และ
แตละ directory สามารถมีdirectoryยอยได  การเรียกใชงานไฟล
ผูใชก็ตองทราบชื่อหรือตําแหนงที่อยูของไฟลนั้น เราเรียกเสนทาง
การจัดเก็บไฟลในdirectoryนั้นวา  พาธ  (path) เชน
c:\mydocument\เอกสาร1   c: เปนฮารดดิสกไดรฟ  \ เปนสวน
แรกสดุของไดเรก็ทรอรเีรยีกวา root mydocument เอกสาร 1  เรยีกวา
สบัไดเรก็ทรอรี

ระบบฐานขอมลู
ตอนที ่1 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัฐานขอมลู

ธวัชชัย  สุขสาย
File

In the past, data recording was in form of document
file such as governmental officer record and training record.
Any data may or may not correlated with each other. Further,
the organizations were enlarged and datum were much more
complicated and correlated, so computer would be used for
recording in the form of database. Today database has been
used in many tasks, for instance the identification by card,
bank book or ATM.

Computational program is worked with system
memory consisting of main memory  and secondary memory.
With small size and non-permanent main memory recording,
the secondary memories are used by hard disk , diskette, CD-
Rom or other form of data file.

Files recording in hard disk or other media can be
kept in several form which may be distinguished as general
file, administrator file and executable file.

Directory or folder is file address. A computer may
have many directories and each directory may have many
sub-directories. User must know file name and address before
the file is opened.  Path is called for route of recording file in
directory, for example

c:\ my document \ document 1
c: is hard disk drive
\my document is the first path of directory
\document 1 is sub-directory

File structure
1. Bit is the smallest data unit in computer system.

Its status is 0 or 1.
2. Byte is consisted of 8 bits (8 bits = 1 byte) for

instance,  11110110  equal T
3. Character is symbol for data code in order to

use in 256 different characters.
4. Field is using characters in order to have meaning

such as position field.
5. Record is using fields which are correlated.

Database System
Section 1 :  Introduction

Written by Thawatchai  Suksai
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โครงสรางของไฟล
1. บิท(bit) คือ   หนวยขอมูลที่ เล็กที่สุดในระบบ

คอมพวิเตอร ทีน่าํมาประกอบเปนรหสัแทนขอมลู  โดยบติจะมอียู
เพยีงหนึง่สถานะ เทานัน้ คอื 0  หรอื 1

2. ไบท(byte) คือ  หนวยขอมูลที่นําบิตมารวมกันเชน
8 บติ  เทากบั 1 ไบต

1111 0110   เทากบั  T  (สมมตุ)ิ
3. ตวัอกัษร(character)  คอื สญัลกัษณทีใ่ชสือ่ความหมาย

แทนรหสัขอมลูในคอมพวิเตอร กบั ผูใชคอมพวิเตอร สามารถสราง
รหสัแทนขอมลูเพือ่ใชแทนตวัอักขระ ทีแ่ตกตางกนัได 256 ตวัอกัษร

4. เขตขอมลูหรอืฟลด (field) คอื การนาํตวัอกัษร  ตัง้แต
หนึง่ตวัขึน้ไปมารวมกนัเพือ่ใหเกดิความหมาย เชน  ฟลด position
เปนฟลดทีใ่ชเกบ็ขอมลู ตาํแหนง

5. ระเบยีนหรอื เรคเคริด (record) คอื การนาํเอาเขตขอมลู
หลายๆเขตมาไวดวยกนั ซึง่เขตขอมลูเหลานี ้จะตองเปนเขตขอมลู
ทีม่คีวามสมัพนัธกนั

ขอจํากัดของวิธีไฟล์
1. ขอมลูมกีารจดัเกบ็แยกจากกนั
2. ขอมลูมคีวามซ้าํซอน
3. ขอมลูมคีวามขดัแยงกนั
4. มรีปูแบบทีไ่มตรงกนั

ฐานขอมูล(database)
ความยุงยากจากในนําขอมูลจากไฟลขอมูลมาใชงานที่

ตองขึ้นอยูกับโปรแกรมที่ใชจัดเก็บทําใหประสิทธิภาพในการ
ใชงานลดลง  ยากตอการขยายตวัในอนาคต  และในบางกรณไีฟล
ขอมูลที่มีอยูไมสามารถนํามาใชงานรวมกันไดกับไฟลขอมูลที่ใช
อกีโปรแกรมหนึ่ง เปนผลใหเกิดระบบการจัดเก็บขอมูลแบบใหม
ที่เรียกวา “ ฐานขอมูล”

ฐานขอมูลเปนระบบจัดเก็บขอมูลที่แตกตางไปจากไฟล
ขอมูล ทั้งนี้เพราะฐานขอมูลใชวิธีการรวบรวมขอมูลที่มีความ
สมัพนัธเกีย่วเนือ่งกนัไวในตารางทีเ่รยีกวาตารางสมัพนัธ (relation
table) มหีลกัการพืน้ฐานมาจากทฤษฎเีชต (theory  of set) ซึง่เปน
คณติศาสตรแบบหนึง่ ขอมลูจะถกูนาํเสนอในรปูแบบตาราง เพราะ
สามารถทาํความเขาใจไดงาย สะดวกตอการคนหาและนาํขอมลูขึน้
มาแสดงผลเพือ่ความสะดวกในการจดัเกบ็และคนหา  ไมไดเกบ็ทกุ
อยางไวที่เดียวเหมือนไฟลขอมูล
ลําดับที่ ชือ่-สกลุ ตําแหนง โทรศัพท

1 นายโอเวน project  manager 0-2777-4422
2 นางสาววกิตอเรยี system administrator 0-2777-4423
3 นายโรนลัโด programmer 0-2777-4423

Limit of Filing
1. Datum have to be recorded separately.
2. Datum may be duplicated.
3. Datum may conflict with others.
4. Datum may be different form.

Database
Difficulty of executing file depends on efficiency

of program recording. In some cases, data file can’t be used
together with other data files, so the new form of recording
has been created “database”.

Database is recording system which is different from
data file because it is used relation table basing on theory of
set. Data is presented in the form of table which is easier,
more comfortable and clearer.
Order Name-Surname Position Telephone no.

1 Mr. Oven Project manager 0-2777-4422
2 Miss Victoria System administrator 0-2777-4423
3 Mr. Ronaldal Programmer 0-2777-4423

Table shows order, name-surname, position and telephone
number as Field name which classify the type of data in the
next rows.

Database Management System
All datum are storied in the table. Database is not

allowed directly connection between data but it has to act by
using database management system (DBMS).

Main purpose of DBMS is filing data independent
from hard disk by managing and controlling the relation
between database.  Users can use data from database without
knowing internal structure, so the users can be anyone who
are not specified as programmers.
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(Field  name) ทาํหนาทีเ่ปนตวักาํหนดวาขอมลูทีแ่สดงใน
แถวถดัไปเปนขอมลูประเภทใด โดยชือ่ฟลด “ลาํดบัที”่ กาํหนดวาที่
อยูแถวถดัไปตองเปนขอมลูลาํดบัที ่1  2  และ 3 จะไมมกีารนาํขอมลู
ประเภทอืน่มาแสดงในฟลด ลาํดบัที่

ระบบจัดการฐานขอมูล
เนือ่งจากขอมลูทัง้หมดถกูจดัเกบ็ในตาราง  แตระบบฐาน

ขอมลูนัน้ไมอนญุาตใหมกีารตดิตอกบัขอมลูทีอ่ยูภายในไดโดยตรง
ตองกระทาํผานระบบการจดัการฐานขอมลู (database  management
system)  หรอื DBMS จงึจะใชขอมลูได

หนาที่หลักของ DBMS คือทําใหการเรียกใชขอมูลเปน
อสิระจากฮารดแวร  โดยทาํหนาทีจ่ดัการและควบคมุความถกูตอง
ความซ้ําซอน  และความสัมพันธระหวางขอมูลภายในฐานขอมูล
แทนโปรแกรมเมอร  สงผลใหผูใชสามารถเรยีกใชขอมลูไดจากฐาน
ขอมลูโดยไมตองทราบถงึโครงสรางภายใน  ทาํใหการใชงานฐาน
ขอมลูกระจายไปยงักลุมผูใชทัว่ไปไมอยูเฉพาะกลุมโปรแกรมเมอร
เหมือนในอดีต

ประโยชนของฐานขอมูล
1. ลดความซ้าํซอนของขอมลู
2. หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูล
3. แตละหนวยขององคกรสามารถใชขอมลูรวมกนัได
4. กาํหนดรปูแบบของขอมลูใหเปนมาตรฐานเดยีวกนั
5. รกัษาความถกูตองของขอมลูได
6. กําหนดระดับความสามารถในการใชฐานขอมูลของ

ผูใชแตละคน
7. ตอบสนองความตองการใชขอมลูในหลายรปูแบบ

ในวารสารฉบับหนา จะกลาวถึง สถาปตยกรรมของฐานขอมูล
สาํหรบัฉบบันี ้สวสัดคีรบั

Advantage of Database
1. decreasing complicating data
2. Avoiding conflicting data
3. Joining data between unit in the organization
4. Standardization form of data
5. Data safety
6. Adjusting capability level for database users
7. Responding need for several form of database

In the next issue, we will know more about data base and
architecture of database.

User DBMS Database

User DBMS Database
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1.    จาก  APLAC  News Notes
ฉบับที่ 75 ประจําเดือน สิงหาคม 2547 ไดเสนอขาวของ

สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพสมาชิกจากประเภท Associate  member เปนประเภท
 Full member เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2547 และสาํนกัฯ ไดใหการรบัรอง
ความสามารถหองปฏบิตักิารทดสอบทางดานสิง่แวดลอมแลว  2 หอง
ปฏบิตักิาร  ไดแก บรษิทั บจีที ีวอเตอร จาํกดั  และบรษิทั เทสท เทค
จาํกดั ในวนัที ่7 กรกฎาคม 2547 พรอมทัง้ไดจดัแถลงขาวการมอบ
หนังสือรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ ใหแกทั้ง
2 บรษิทั โดยดร.สจุนิดา โชตพิานชิ  อธบิดกีรมวทิยาศาสตรบรกิาร
เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2547  ณ โรงแรมเอเชยี กรงุเทพฯ

ฉบบัที ่76 ประจาํเดอืน ตลุาคม  2547 ไดเสนอขาวของสาํนกั
บริหารและรับรองหองปฏิบัติการ เกี่ยวกับกิจกรรมทดสอบความ
ชํานาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทดสอบ
ของหองปฏิบัติการในประเทศไทย  โดยไดจัดกิจกรรมฯไปแลว
6 โปรแกรมตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2547 สําหรับ
ปงบประมาณ 2548 (ตลุาคม 2547 – กนัยายน 2548) ไดจดักจิกรรมฯ
ไว 14 โปรแกรมดวยกนั

2. สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการมีนโยบายใหการ
รับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบที่มีที่ตั้งถาวรใน
ประเทศไทยเทานั้น โดยมีขอบขายการรับรองฯ ทางสาขา เคมี
ฟสกิส และ วทิยาศาสตรชวีภาพ ไดแก

- อตุสาหกรรมน้าํตาล และผลติภณัฑน้าํตาล
- อตุสาหกรรมอาหารสตัว และผลติภณัฑทีเ่กีย่วของ
- อตุสาหกรรมภาชนะบรรจอุาหาร และวสัดทุีเ่กีย่วของ
- อตุสาหกรรมยางพารา และผลติภณัฑยาง
- อตุสาหกรรมเคมภีณัฑ (เฉพาะทีไ่มไดใชทาํยา)
- อตุสาหกรรมรองเทา และเครือ่งหนงั
- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
- อตุสาหกรรมเซรามกิ และแกว
- ดานสิง่แวดลอม
- อตุสาหกรรมปโตรเคม ี(ขัน้กลางและขัน้ปลาย)
- อตุสาหกรรมการผลติกระดาษ และผลติภณัฑกระดาษ

1. From APLAC News Notes
Issue No. 75 August 2004, BLA informed that it has been appointed

to be a full  member of APLAC since July 2004. Until now, the
BLA has accredited two laboratories, in the field of
environmental testing, namely BJT Water Co, Ltd and Test
Tech Co, Ltd on July 7, 2004.  The granting ceremony was held
at the Asia Hotel, Bangkok on 19 July 2004 and Dr. Suchinda
Chotipanich (Director of the Department of Science Service)
granted the certificates to both laboratories.

Issue No. 76 October 2004, BLA  informed about proficiency
testing activities that had organised from January to September
2004 up to 6 PT programs.  For the incoming fiscal year 2005
(October 2004 to September 2005) the BLA will be offering 14
PT programs.

2. The Bureau of Laboratory Accreditation is responsible for
providing accreditation service for testing laboratories in
Thailand, in the fields of physical, chemical and biological
testing:
Physical Testing Field
- Sugar and sugar products
- Animal feeds and related products
- Food packaging and related materials
- Natural rubber and rubber products
- Chemical (non-pharmaceutical products)
- Shoes and leather products
- Plastic products
- Ceramic and glass products
- Environment
- Petrochemical products (intermediate and

downstream)
- Paper making and paper products
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 การอบรม / สมัมนา
การพฒันาบคุลากรโดยจดัอบรม / สมัมนาใหแกบคุลากร

ภายใน ซึ่งเปนผูประเมินของ วศ. และผูเกี่ยวของ ในโครงการที่
ปรกึษาดานระบบคณุภาพดงันี้

                           Training/Seminar
During November 2004 to November 2005, the

BLA has organised a number of trainings, seminars and
workshops for staff and assessors as follows

วันที่ (Dates)
22  พ.ย.  2547

(November 22, 2004)

29 – 30  พ.ย.  2547
(November 29 -

30, 2004)
5  ม.ค. – 18  ม.ีค.  2548

(January 5, 2005  to
March 18, 2005)

11  ม.ค.  2548
(January 19, 2005)
24-25  ก.พ.  2548

(February 24-25, 2005)

15  ม.ีค.  2548
(March 15, 2005)
21-25  ม.ีค.  2548

(March 21-25, 2005)
25 – 27  พ.ค.  2548
(May 25 - 27, 2005)

31 พ.ค.2548
(May 31, 2005)
10  ม.ิย.  2548

(June 10, 2005)
8  ส.ค.  2548

(August 8, 2005)

หลกัสตูร / เรือ่ง (Program Titles)
1. การสัมมนาเรื่อง  การยอมรับรวมในระดับสากลของหนวยรับรองหองปฏิบัติการในมุมมองของ Peer

evaluator.( International Mutual Recognition Arrangement for Laboratory Accreditation in the Viewpoint
of Peer evaluator )

2. การอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร  การใชสถติใินการประเมนิตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของหนวยงาน  (The use
of Statistical tool to evaluate the efficiency of the organization )

3. การอบรมหลกัสตูร ทกัษะการเขยีนและการสือ่สารภาษาองักฤษ (English Writing and Communication)

4. การสมัมนาเรือ่ง  สรปุประเดน็ Method  Validation ( Key Issues for Method Validation )

5. การสมัมนาเรือ่ง  แนวทางการประเมนิการสอบเทยีบภายในหองปฏบิตักิารทดสอบ :   เครือ่งชัง่ เครือ่ง
แกวปรมิาตร และเครือ่งมอืวดัอณุหภมู ิ(Guidelines for assessing testing laboratories performing internal
calibrations including balance, volumetric glassware, temperature controlled equipments )

6. การสมัมนาเรือ่ง  Method Validation สาํหรบัผูประเมนิ ( Method Validation for Assessors )

7. การอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร  Assessor Training Course

8. การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง  Harmonize Assessor of Uncertainty of Measurement for Testing

9. การสมัมนาเรือ่ง  หลกัการประกนัคณุภาพหองปฏบิตักิาร (Laboratory Quality Assurance )

10. การสมัมนาเรือ่ง   หลกัการประเมนิความสามารถหองปฏบิตักิารตามขอกาํหนด ISO/IEC 17025
(Guidelines for assessing laboratories for compliance with ISO/IEC 17025)

11. การสมัมนา Key Performance Indicators (KPIs) in the peer evaluation process (ILAC P7 : 2003)



16 ปที ่1 ฉบบัที ่2 ตลุาคม 2547 - มกราคม 2548   วารสารสาํนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิาร http://www.dss.go.th

นอกจากนีท้างสาํนกัฯยงัไดจดัอบรม/ สมัมนาใหแกหอง
ปฏบิตักิาร ทีเ่ขารวมกจิกรรมทดสอบความชาํนาญรวม 6 กจิกรรม
ซึ่งบางสาขาไดทําพิธีเปด โครงการฯ แลว ไดแกสาขาที่ 4 - 6
การสมัมนาฯ สาขาตาง ๆ  มดีงันี้

For the fiscal year 2005, the DSS has planned to
conduct the meetings for laboratories participated in 6
proficiency testing programs as follows:

หลกัสตูร / เรือ่ง (Program Titles)

1. จลุชวีวทิยา รายการ Aerobic plate count in starch

2. สิง่แวดลอม รายการโลหะหนกัในน้าํ (Waste water analysis:
Heavy metal )

3. สิง่แวดลอม รายการ สารแขวนลอยในน้าํและความเปนกรด -
ดางในน้าํ (Waste water analysis : Suspended solids , pH )

4. สอบเทยีบ รายการ Micrometer และ Dial gauge (Calibration of
Micrometer and Dial gauge )

5. เคม ีรายการ ความชืน้  โปรตนี  ไขมนั  เถา   และฟอสฟอรสัใน
อาหารสตัว (Feeding stuffs: Proximate analysis)

6. สอบเทยีบ รายการ Volumetric flask และ Volumetric pipette
(Calibration of Volumetric flask and Volumetric pipette)

วันเปดโครงการฯ
Opening meeting

22  พ.ย.  2547
( November22, 2004)

12  ม.ค.  2548
( January12, 2005)

14  ม.ีค.  2548
(March 14, 2005)

-
-
-

--

วันปดโครงการฯ
Closing meeting

25 ก.พ.  2548
(February25, 2005)

22  เม.ย.  2548
( April 22 ,2005)
24  ม.ิย.  2548

( June 24, 2005)
20  พ.ค.  2548
( May 20,2005)

7  ม.ิย.  2548
(June 7, 2005)
16  ม.ิย.  2548

( June 16, 2005)
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การสัมมนาเรื่อง “การยอมรับรวมในระดับสากลของหนวย
รับรองหองปฏิบัติการในมุมมองของ Peer evaluator”

วนัที ่22 พฤศจกิายน 2547  ณ หองประกายเพชร  โรงแรมเอเชยี
กรงุเทพฯ

Seminar on International mutual Recognition Arrangement for
Laboratory Accreditation in the Viewpoint of Peer evaluator

on November 22, 2004 at the Asia Hotel, Bangkok.
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การอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร “การใชสถติใินการ
ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของหนวยงาน”

วนัที ่29 – 30 พฤศจกิายน 2547 ณ อาคารสถานศกึษา
เคมปีฏบิตั ิกรมวทิยาศาสตรบรกิาร

Workshop on the use of  Statistical tool to evaluate the
efficiency of the organization
 from November 29 - 30, 2004

at the Department of Science Service.

การอบรมหลกัสตูร “ การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ
โดยภาษา UML”

วนัที ่13 - 14 ธนัวาคม 2547  ณ อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบิตัิ
กรมวทิยาศาสตรบรกิาร

Object System Analysis and Design with UML
 from December 13 - 14, 2004

at the Department of Science Service.
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การประชุมหารือเรื่อง “การถายทอดเทคโนโลยีเขาสู Real Sector”
วนัที ่15 ธนัวาคม 2547  ณ อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบิตั ิกรมวทิยาศาสตรบรกิาร

จดัโดย กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
The meeting on technology transfer to Real Sector organized by the Ministry of

Science and Technology
on December 15, 2004 at the Department of Science Service.

การสมัมนาพธิเีปดโครงการ กจิกรรมการทดสอบความชาํนาญ
สาขาจลุชวีวทิยา รายการ Aerobic plate count in starch
วนัที ่22 พฤศจกิายน 2547  ณ อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบิตัิ

กรมวทิยาศาสตรบรกิาร

The Opening meeting for laboratories participated in proficiency
testing program on aerobic plate count in starch

on November 22, 2004 at the Department of Science Service.
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 ทานมัน่ใจหรอืวาผลการวเิคราะหทดสอบของหองปฏบิตักิารมคีวามนาเชือ่ถอืไดมากนอยเพยีงใด ถาไมมัน่ใจขอแนะนาํใหมาใชบรกิารของสาํนกับรหิารและ
รบัรองหองปฏบิตักิาร เพราะเราเปนหนวยงานกลางในการบรหิารจดัการทดสอบความชาํนาญของ
หองปฏบิตักิารซึง่สามารถใหการประเมนิความสามารถของหองปฏบิตักิารของทานได

ตดิตอ........กลุมบรหิารจดัการทดสอบความชาํนาญ โทร. 0-2201-7332-3

 ทานสามารถสบืคนหรอืดาวนโหลดขอมลูความรูเกีย่วกบัการพฒันาความสามารถของหองปฏบิตักิารไดทีh่ttp://www.dss.go.th  และ  http://index.dss.go.th
ตดิตอ........กลุมทะเบยีนและดชันคีวามสามารถหองปฏบิตักิาร โทร.0-2201-7165

 หองปฏบิตักิารของทานจะเปนทีย่อมรบัและเชือ่ถอืไดทัง้ในและตางประเทศ หากทานไดรบัการรบัรองความสามารถหองปฏบิตักิารทดสอบตาม ISO/IEC 17025
ทานขอการรบัรองฯแลวหรอืยงั?  หากยงั

ตดิตอ........กลุมกาํกบัดแูลมาตรฐานหองปฏบิตักิาร  โทร. 0-2201-7125,0-2201-7132
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