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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพรอมของหองปฏิบัติการ เพื่อขอการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการ
ตาม ISO/IEC17025 จัดขึน้ 2 ครัง้ ดวยกันคือ
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 3 กันยายน 2547 ณ โรงแรมเจบี อ.หาดใหญ จ.สงขลา
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 7 กันยายน 2547 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
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” ฉบับนีน้ บั เปนฉบับที่ 2 ซึง่ ฉบับนีแ้ ละฉบับ
ตอ ๆ ไปจะมีการเพิม่ เติมรูปแบบเล็กนอย โดยมีทงั้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพือ่ ตอบสนองความตองการของทานผูอ า นทัง้ หลาย
สวนเนือ้ หาสาระ มีความหลากหลายมากขึน้ อาทิ การจัดการเกีย่ ว
กับการจัดเก็บตัวอยางในภาพรวม เพื่อเตรียมการขอการรับรองฯ
การทดสอบความชํานาญ(Proficiency testing ) ตอนที่ 2 การเลือกใช
สถิตแิ ละรูปแบบแสดงผลการประเมินสมรรถนะของหองปฏิบตั กิ าร
และขอแนะนําฐานขอมูลรูปแบบใหม ซึ่งสะดวกตอการใชงาน
เพราะจัดเก็บงาย และมีความรวดเร็วในการสืบคนขอมูล นอกจาก
นั้น ทุกทานจะไดทราบขอมูลขาวสาร รวมทั้งแผนการพัฒนา
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ระบบคุณภาพหองปฏิบตั กิ าร และการบริหารจัดการทดสอบความชํา
นาญ ฯลฯ
ถาทานผูอ า นตองการทราบรายละเอียด สามารถติดตอขอ
รับขอมูล ขาวสารเพิม่ เติมไดที่ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบตั ิ
การ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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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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Written by Dusadee Munkwamdee
ดุษฎี มัน่ ความดี
สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตรบริการ ดําเนิน
การใหการรับรองความ สามารถหองปฏิบตั กิ ารทดสอบตาม ISO/IEC17025 ซึง่
ในขอกําหนดดานวิชาการ ขอ 5.8 ของมาตรฐาน ดังกลาว เนนความสําคัญของ
การจัดการตัวอยาง ซึง่ มีผลกระทบตอผลการวิเคราะหทดสอบทัง้ ในดานความ
แมน (Accuracy) และ ความเทีย่ ง (Precision) ในกระบวนการวิเคราะหทดสอบ
ทางเคมี ประกอบดวยขัน้ ตอนตางๆ ไดแก การเลือกวิธวี เิ คราะห การสุม ตัวอยาง
การรักษาสภาพตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง วิธีการวิเคราะห การประเมินผล
การรายงานผลและการทําลายตัวอยางตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด ซึง่ แตละขัน้ ตอน
มีความสําคัญไมยงิ่ หยอนไปกวากัน ดังนัน้ หองปฏิบตั กิ ารจึงตองใหความสําคัญ
ในเรือ่ งของตัวอยางทีจ่ ะวิเคราะหใหมาก
ตัวอยางแตละประเภททีเ่ ก็บอยางถูกตองเพือ่ สงวิเคราะหทดสอบทีห่ อ ง
ปฏิบตั กิ าร เรียกวา Laboratory sample การนําสงตัวอยางแตละประเภทตองมี
ขัน้ ตอนและวิธดี าํ เนินการทีเ่ หมาะสมสําหรับตัวอยางแตละประเภท หองปฏิบตั ิ
การตองมีวธิ ดี าํ เนินการสําหรับการรับตัวอยาง การชีบ้ ง ตัวอยางเพือ่ ใหมนั่ ใจวา
ตัวอยางคงสภาพที่สมบูรณอยูตลอดอายุของตัวอยางในหองปฏิบัติการ จน
กระทั่ ง ถึ ง การทํ า ลายตั ว อย า งโดยไม สั บ สนทางกายภาพของตั ว อย า ง ไม
แยงกับบันทึก หรือเอกสารที่เกี่ยวของ เหมาะกับสวนยอยของกลุมตัวอยาง
เหมาะแกการขนยายทัง้ ภายในและจากหองปฏิบตั กิ าร ถาพบความผิดปกติใด ๆ
หรือความแตกตางจากสภาพปกติตอ งบันทึกไว นอกจากนีห้ อ งปฏิบตั กิ ารยังตอง
มีขนั้ ตอนและปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการดําเนินงาน และสิง่ อํานวยความสะดวกตาม
ความเหมาะสมสําหรับปองกันการเสือ่ มสภาพ ปองกันการสูญหายและเสียหาย
กระบวนการตั้งแตการเก็บตัวอยางจนกระทั่งถึงการทําลายตัวอยาง
เรียกวา “chain-of-custody” ซึง่ ขอมูลจาก chain-of-custody สามารถใชอา งอิง
ในการควบคุมสภาวะของตัวอยางในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการฟองรอง
ดําเนินคดี หรือใชเปนวิธกี ารควบคุมสภาวะของตัวอยางสําหรับงานประจํา ซึง่
ตองดําเนินการโดยบุคลากรทีม่ คี วามชํานาญ Chain-of-custody ประกอบดวย
กระบวนการตางๆ ดังนี้
1. ปายบงชี้ตัวอยาง (Sample labels) ผูรับตัวอยางตองติดปายบงชี้
ตัวอยางไวทภี่ าชนะเก็บตัวอยางใหชดั เจนและติดแนน คงทน เพือ่ ปองกันไมให
เกิดความสับสนในการจัดเก็บตัวอยาง ในปายบงชี้ตัวอยางควรมีชื่อตัวอยาง
ชือ่ ผูเ ก็บตัวอยาง วัน-เวลาทีเ่ ก็บ สถานทีเ่ ก็บ หมายเลขตัวอยาง วิธกี ารและเวลา
ทีท่ าํ การรักษาสภาพตัวอยาง และ ขอมูลประกอบอืน่ ๆทีอ่ าจตองใช เชน อุณหภูมิ
ของตัวอยางการดําเนินการหลังจากเก็บตัวอยาง การรักษาสภาพตัวอยางโดย
ผูเ ก็บ วิธกี ารนําสงตัวอยาง เปนตน
2. การปดผนึกตัวอยาง (Sample seals) เพื่อปองกันไมใหตัวอยางถูก
เปดกอนการวิเคราะห ตองมีแผนผนึกทีม่ หี มายเลขหรือสิง่ บงชีต้ วั อยางทีเ่ หมือน
กับที่ระบุในปายบงชี้ตัวอยาง และตองมั่นใจวากาวที่ใชในการติดผนึกตอง
ติดแนน และคงทน
3. บั น ทึ ก ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ตั ว อย า ง (Field log book) ต อ งชั ด เจน
ครอบคลุมตัง้ แตวตั ถุประสงคของการสุม ตัวอยาง วิธกี ารเก็บตัวอยาง จุดทีเ่ ก็บ
ตัวอยาง ชือ่ ตัวอยาง ชือ่ ผูเ ก็บ วัน-เวลาทีเ่ ก็บ สถานทีเ่ ก็บ อุณหภูมขิ องตัวอยาง
หมายเลขตัวอยาง วิธกี ารและเวลาทีท่ าํ การรักษาสภาพตัวอยาง ถาตัวอยางเปน
น้าํ เสีย หรือกากของเสีย ใหระบุชนิดและแหลงทีม่ า ควรบันทึกขอมูลตางๆทีเ่ ปน
ประโยชนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได สมุดหรือแผนบันทึกตองเก็บรักษาอยาง
ปลอดภัย

4

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 selfadhesive 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.
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4. บันทึกหวงโซของการจัดการตัวอยาง (Chain-of-custody records)
บันทึกตางๆดังกลาวขางตนตองชัดเจนและมั่นใจวาไมสับสนทางกายภาพ
สําหรับแตละตัวอยาง และกลุมตัวอยาง
5. ใบคํารองขอการวิเคราะหตวั อยาง (Sample analysis request sheet)
ผูเก็บตัวอยาง และผูเกี่ยวของตองบันทึกรายละเอียดตางๆในใบคํารองขอการ
วิเคราะหตวั อยางใหชดั เจนซึง่ อาจมีราย ละเอียดใกลเคียงกับทีบ่ นั ทึกใน log book
เชน ชือ่ ตัวอยาง ชือ่ ผูเ ก็บ วัน-เวลาทีเ่ ก็บ สถานทีเ่ ก็บ อุณหภูมขิ องตัวอยาง ชือ่ ผู
รับตัวอยาง วัน-เวลาที่สงตัวอยาง หมายเลขตัวอยาง วิธีการและเวลาที่ทําการ
รักษาสภาพตัวอยาง เปนตน
6. การนําสงตัวอยางถึงหองปฏิบัติการ (Sample delivery to the
laboratory) ผูส ง ตัวอยางตองนําสงตัวอยางใหถงึ หองปฏิบตั กิ ารเร็วทีส่ ดุ หรือภาย
ในเวลาที่กําหนดสําหรับตัวอยางแตละประเภทและรายการที่จะวิเคราะห
ขัน้ ตอนในการนําสงตองไมทาํ ใหตวั อยางเสียหายหรือเสือ่ มสภาพ
7. การรับตัวอยาง และบันทึกสภาพตัวอยาง (Receipt and logging of
sample) ผูร บั ตัวอยางตองตรวจสอบใหมนั่ ใจวาขอมูลทีร่ ะบุในปายบงชีต้ วั อยาง
กับทีป่ ด ผนึกตองสอดคลองกัน ผูด แู ลตัวอยางตองบันทึกรายละเอียดตางๆใหครบ
ถวนรวมทั้งชื่อผูรับตัวอยางและใหหมายเลขตัวอยางของหองปฏิบัติการ หอง
ปฏิบตั กิ ารอาจใชสมุดหรือแบบฟอรมหรือระบบคอมพิวเตอรในการบันทึก ถาจํา
เปนตองรักษาสภาพตัวอยางกอนการวิเคราะห ใหปฏิบตั ติ ามวิธกี ารรักษาสภาพ
ตัวอยางที่ระบุไว
8. การมอบหมายงานวิเคราะหทดสอบตัวอยาง (Assignment of sample
for analysis) ผูค วบคุมงานวิเคราะหทดสอบ ตองเปนผูพ จิ ารณาลักษณะงานและ
มอบหมายงานใหแกบคุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการวิเคราะหทดสอบนัน้ ๆ
โดยเร็วทีส่ ดุ
9. การทําลายตัวอยาง (Disposal) หองปฏิบตั กิ ารจะตองมีขนั้ ตอนการ
ดําเนินการสําหรับการเก็บตัวอยางบางสวนไวสาํ หรับการควบคุมคุณภาพ หรือ
การตรวจสอบเสถียรภาพ ฯลฯ (ถาจําเปน) อยางถูกหลักวิชาการเพือ่ ใหมนั่ ใจ
วาตัวอยางนัน้ อยูใ นสภาพทีเ่ หมาะสม ถูกตอง ปลอดภัย และตองมีขนั้ ตอนการ
ดําเนินการสําหรับการทําลายตัวอยางตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด อยางถูกตองเหมาะ
สมเพือ่ ความปลอดภัยของผูเ กีย่ วของและสิง่ แวดลอม วิธกี ารทําลายตัวอยางแต
ละประเภทเปนเรือ่ งสําคัญ มีความแตกตางกันสําหรับตัวอยางแตละชนิดโดยตอง
คํานึงถึงสารพิษทีม่ อี ยูใ นตัวอยางสารทีเ่ กิดขึน้ ระหวางกระบวนการวิเคราะหทด
สอบ และ ปริมาณของสารเหลานัน้ ซึง่ เปนเรือ่ งทีผ่ วู เิ คราะหหรือผูร บั ผิดชอบตอง
มีความรูความเขาใจและใหความสําคัญในสิ่งที่เกี่ยวของ ตองมั่นใจวาวิธีการ
ทําลายตัวอยางทีใ่ ชเหมาะสม สามารถกําจัดสารพิษไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และไมกระทบตอสวน อื่น ๆ
การจัดการตัวอยางที่ดีตองคํานึงถึงการดูแลตัวอยาง ตั้งแตเก็บตัวอยาง
การนําสงตัวอยาง การรับตัวอยาง การรักษาสภาพตัวอยาง จนถึงการทําลาย
ตัวอยางทีว่ เิ คราะหเสร็จแลวใหเปนระบบทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือ ซึง่ มีผลทําใหเกิด
ความมั่นใจในผลการวิเคราะหดวย จึงจะครบกระบวนการของ “chain-ofcustody”

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-ofcustody 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
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การทดสอบความชํานาญ
ตอนที่ 2

การเลือกใชสถิติและรูปแบบแสดงผลการประเมิน
สมรรถนะของหองปฏิบัติการ
รัชดา เหมปฐวี และ* คณะ

การเลือกใชสถิติในการประเมินสมรรถนะของหองปฏิบัติการ

การเลือกใชเทคนิคทางสถิตใิ นการประเมินผลจะตองเลือกใช
ใหเหมาะสมตามวัตถุประสงคของกิจกรรม ซึง่ โดยทัว่ ๆไปขัน้ ตอน
ในการประเมินผลประกอบดวย 3 ขัน้ ตอนคือ
1. การเลือกคากําหนด (assigned value)
2. การคํานวณทางสถิตสิ าํ หรับวัดความสามารถ (performance
statistic)
3. การประเมินสมรรถนะ (evaluation of performance)
การเลือกคากําหนด
คากําหนดของวัตถุตวั อยางทีใ่ ชในการดําเนินกิจกรรมจําแนก
เปนประเภทตางๆ ดังนี้
1. แบบทราบคา (known value) เปนคาที่ไดจากการจัด
ทําตัวอยางทดสอบโดยวิธเี ฉพาะ เชน โดยขบวนการผลิต หรือการ
เจือจางสารละลายเปนตน
2. แบบใชคา อางอิงรับรอง (certified reference value) เปนคา
ทีไ่ ดจากวิธกี ารทดสอบทีก่ าํ หนดเฉพาะ (สําหรับการทดสอบเชิงปริ
มาณ)
3. แบบใชคาอางอิง (reference value) เปนคาที่ไดโดยการ
ทดสอบ วัด หรือเปรียบเทียบผล ทีไ่ ดจากตัวอยางทดสอบกับคาวัสดุ
อางอิงซึ่งสามารถสอบยอนกลับไปยังมาตรฐานแหงชาติ หรือ
มาตรฐานสากลได
4. แบบใชคามติจากหองปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญ (consensus
values from expert laboratories) เปนคาทีไ่ ดจากกลุม หองปฏิบตั กิ าร
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ (expert laboratories) โดยทดสอบตัวอยางดวย
วิธที เี่ หมาะสม เพือ่ ใหคา ทีไ่ ดมคี วามถูกตองสูง ในบางกรณีจะตอง
เปนหองปฏิบตั กิ ารอางอิง (reference laboratories)
5. แบบใช ค า มติ จ ากห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรม
(consensus values from participant laboratories) เปนคาทีไ่ ดจาก
กลุม หองปฏิบตั กิ ารทีเ่ ขารวมกิจกรรม
การคํานวณทางสถิติสําหรับวัดความสามารถ (performance
statistic)
สถิติที่คณะผูดําเนินการ(กลุมบริหารจัดการทดสอบความชํา
นาญ สํ า นั ก บริ ห ารและรั บ รองห อ งปฏิ บั ติ ก าร)ใช ใ นประเมิ น
สมรรถนะของหองปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน ISO 5725 : Accuracy

6

Proficiency Testing
Part 2: Statistical methods for treatment of
proficiency testing data and evaluation of
performance
Written by Rachada Hemapattawee and Teams

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
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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. ซึง่ ในขณะนีด้ าํ เนินการ
อยู 2 รูปแบบ ไดแก
1. สถิติโรบัสต (robust statistic)
เปนสถิตทิ ใี่ ชประเมินสมรรถนะของหองปฏิบตั กิ าร โดย
การหาคาเฉลีย่ โรบัสต (robust average: x*) และคาสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐานโรบัสต (robust standard deviation: s*) โดยวิธี Algorithm
A ซึง่ ใชคา ดังกลาวในการคํานวณหาคา robust z-score ของหอง
ปฏิบตั กิ าร ดังนี้

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:

xi = participant’s result
X* = robust average
S* = robust standard deviation
2. คา En value
คา En value เปนคาทีบ่ ง บอกสมรรถนะของหอง
ปฏิบตั กิ าร โดยการนําผลทดสอบทีร่ ะบุคา ความไมแนนอน
(uncertainty) ของหองปฏิบตั กิ ารทีเ่ ขารวมโครงการมาประเมินผล
เปรียบเทียบกับคาอางอิง (reference value) ของสารอางอิง
สูตรการคํานวณคา En คือ

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:

เมื่อ

เมื่อ

x
X

=
=

participant’s result
reference laboratory’s

Ulab
Uref

=
=

participant’s uncertainty
reference laboratory’s

result
uncertainty

where

where x
X

participant’s result
reference laboratory’s

=
=

participant’s uncertainty
reference laboratory’s

result
uncertainty

การประเมินสมรรถนะ (evaluation of performance)
การประเมินสมรรถนะ (evaluation of performance)
ของหองปฏิบตั กิ ารดวยคา z-score มีเกณฑตดั สิน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

=
=

Ulab
Uref

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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ตารางที่ 1: เกณฑการประเมินผล z-score

Table 1 : z-score criteria

สําหรับการประเมินสมรรถนะของหองปฏิบตั กิ ารดวยคา En value
มีเกณฑตัดสินดังนี้
| En | < 1 : ผลเปนทีน่ า พอใจ (satisfactory)
| En | > 1 : ผลไมเปนทีน่ า พอใจ (unsatisfactory)

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
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

รูปแบบแสดงการประเมินผล (graphic reports for proficiency
testing)
การแสดงผลประเมินสมรรถนะของหองปฏิบตั กิ าร ทีเ่ ขารวม
กิจกรรมทัง้ หมดสามารถแสดงดวยแผนภูมริ ปู แบบตางๆ ดังนี้
1. Histograms of z-scores

Figure 1 : Histogram of z-scores for one round of a proficiency test
รูปที่ 1 : แสดงความสัมพันธระหวางความถี่ของจํานวนหอง
ปฏิบตั กิ า รกับคา z-score
เปนกราฟแทงแสดงความถีข่ องจํานวนหองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดคา zscore อยูใ นชวงเดียวกัน โดยแกน X แสดงคา z-score และแกน Y
แสดงจํานวนหองปฏิบตั กิ ารทีม่ คี า z-score อยูใ นชวงเดียวกัน กรา
ฟชนิดนีส้ ามารถ บงบอกความถีข่ องหองปฏิบตั กิ ารในแตละชวง
สมรรถนะ หองปฏิบตั กิ ารสามารถทราบถึงศักยภาพของตนในกลุม
การทดสอบความชํานาญนัน้ ๆ
2 Bar-plots of z-scores

8

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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รูปที่ 2:

แสดงความสัมพันธระหวางคา z-scores กับรหัสหอง
ปฏิบตั กิ าร

กราฟชนิดนีเ้ หมาะสําหรับกิจกรรมทีม่ จี าํ นวนหอง
ปฏิบตั กิ ารไมมากนัก แตมรี ายการทดสอบทีต่ อ งการแสดงผลใน
ภาพรวมมากกวา 1 รายการ

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

3. Plots of repeatability standard deviations

รูปที่ 3: แสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งค า เฉลี่ ย กั บ ค า ส ว นเบี่ ย ง
มาตรฐานจากขอมูลของกลุม หองปฏิบตั กิ ารทีร่ ะดับความ
เชือ่ มัน่ 95 % , 99 % และ 99.9 %

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

Plots of repeatability standard deviations เปนกราฟแสดง
ความสัมพันธระหวางคาความเบีย่ งเบนทีเ่ กิดขึน้ ภายในหองปฏิบตั ิ
การ (Within-laboratory standard deviation) กับคาเฉลีย่ ของผลการ
วิเคราะหในหองปฏิบตั กิ ารนัน้ ๆ จากกราฟดังกลาว ทําใหหอ งปฏิบตั ิ
การสามารถทราบไดวา ผลการวิเคราะหของตนอยูในกลุมหรือไม
และความสามารถในการวิเคราะหซา้ํ (repeatability) ของหองปฏิบตั ิ
การเปนเชนไร

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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1. Youden plot

รูปที่ 4:

แสดงความสัมพันธระหวางคา z-score ของ Sample A
กับ Sample B ของกลุม หองปฏิบตั กิ าร

4. Youden plot

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

Youden plot เปนกราฟแสดงความสัมพันธของผลการ
วิเคราะหตวั อยาง 2 คา ของกลุม หองปฏิบตั กิ าร
จากกราฟดังกลาวสามารถบงบอกลักษณะของความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้
วาเปนชนิด random errors หรือ systematic errors และทราบถึงแนว
โนมของการเกิดความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ภายในหองปฏิบตั กิ าร
การจัดเตรียมตัวอยาง และการประเมินความสามารถของ
หองปฏิบตั กิ ารจะไดกลาวถึงในวารสารฉบับ
ตอไป

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.

คณะ: -วรรณี อูไ พบูรณ และสุกลั ยา พลเดช

*Teams:- Wannee Aupaiboon and Sukanya Pondet

*
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Database System

ระบบฐานขอมูล

Section 1 : Introduction

ตอนที่ 1 ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับฐานขอมูล
ธวัชชัย สุขสาย
แฟมขอมูลหรือไฟล (File)
ปจจุบันมนุษยไดนําเอาขอมูลมาใชงานมากมาย เชน
ผูมาติดตอราชการตองนําบัตรประชาชนยืนยันความเปนตัวของ
บุคคลนั้น การฝาก-ถอนเงินตองมีสมุดฝากเงินหรือตองมีบัตร
ATM ซึ่งบัตรประชาชน สมุดเงินฝาก บัตรATM นี้เปนรูปแบบ
หนึ่งของขอมูลที่เราใชอยูเปนประจํา
ในอดี ต การเก็ บ ข อ มู ล นั้ น จะอยู ใ นรู ป แบบของแฟ ม
เอกสาร เชน ประวัตขิ า ราชการ ประวัตกิ ารฝกอบรม ซึง่ ขอมูลทีเ่ ก็บ
ในแตละแฟมเอกสารอาจจะมีความสัมพันธกนั หรือไมกไ็ ด ตอมา
เมือ่ องคกรมีขนาดใหญขนึ้ จํานวนขอมูลมีมากขึน้ ความตองการ
ใชขอ มูลเริม่ มีความซับซอนและเกีย่ วพันธกนั มากขึน้ จึงมีการคิดคน
วิธีการจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบที่สามารถเรียกใชงานไดงาย
และรวดเร็วดวยการนําคอมพิวเตอรมาใชงาน
การทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรนนั้ เปนการทํางาน
กั บ หน ว ยความจํ า ของระบบ โดยหน ว ยความจํ า ของระบบ
คอมพิวเตอรจาํ แนกออกเปน 2 สวนคือ หนวยความจําหลัก (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
ขอมูลทัว่ ไป (general) ไฟลขอ มูลสําหรับผูด แู ลระบบ (administrator)
และไฟลขอ มูลสําหรับใชงานโปรแกรม(executable) ได
directory หรือ folder คือ สถานที่อยูของไฟล ซึ่ง
คอมพิวเตอรเครือ่ งหนึง่ สามารถมีdirectory ไดหลายdirctory และ
แตละ directory สามารถมีdirectoryยอยได การเรียกใชงานไฟล
ผูใ ชก็ตองทราบชื่อหรือตําแหนงที่อยูของไฟลนั้น เราเรียกเสนทาง
การจั ด เก็ บ ไฟล ใ นdirectoryนั้ น ว า พาธ (path) เช น
c:\mydocument\เอกสาร1 c: เปนฮารดดิสกไดรฟ \ เปนสวน
แรกสุดของไดเร็กทรอรีเรียกวา root mydocument เอกสาร 1 เรียกวา
สับไดเร็กทรอรี

Written by Thawatchai Suksai
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, CDRom 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.

ปที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2547 - มกราคม 2548 วารสารสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบตั กิ าร http://www.dss.go.th

11

โครงสรางของไฟล
1. บิ ท (bit) คื อ หน ว ยข อ มู ล ที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ในระบบ
คอมพิวเตอร ทีน่ าํ มาประกอบเปนรหัสแทนขอมูล โดยบิตจะมีอยู
เพียงหนึง่ สถานะ เทานัน้ คือ 0 หรือ 1
2. ไบท(byte) คือ หนวยขอมูลที่นําบิตมารวมกันเชน
8 บิต เทากับ 1 ไบต
1111 0110 เทากับ T (สมมุต)ิ
3. ตัวอักษร(character) คือ สัญลักษณทใี่ ชสอื่ ความหมาย
แทนรหัสขอมูลในคอมพิวเตอร กับ ผูใ ชคอมพิวเตอร สามารถสราง
รหัสแทนขอมูลเพือ่ ใชแทนตัวอักขระ ทีแ่ ตกตางกันได 256 ตัวอักษร
4. เขตขอมูลหรือฟลด (field) คือ การนําตัวอักษร ตัง้ แต
หนึง่ ตัวขึน้ ไปมารวมกันเพือ่ ใหเกิดความหมาย เชน ฟลด position
เปนฟลดทใี่ ชเก็บขอมูล ตําแหนง
5. ระเบียนหรือ เรคเคิรด (record) คือ การนําเอาเขตขอมูล
หลายๆเขตมาไวดว ยกัน ซึง่ เขตขอมูลเหลานี้ จะตองเปนเขตขอมูล
ทีม่ คี วามสัมพันธกนั

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.

ขอจํากัดของวิธีไฟล์
1. ขอมูลมีการจัดเก็บแยกจากกัน
2. ขอมูลมีความซ้าํ ซอน
3. ขอมูลมีความขัดแยงกัน
4. มีรปู แบบทีไ่ มตรงกัน

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

ฐานขอมูล(database)
ความยุงยากจากในนําขอมูลจากไฟลขอมูลมาใชงานที่
ตองขึ้นอยูกับโปรแกรมที่ใชจัดเก็บทําใหประสิทธิภาพในการ
ใชงานลดลง ยากตอการขยายตัวในอนาคต และในบางกรณีไฟล
ขอมูลที่มีอยูไมสามารถนํามาใชงานรวมกันไดกับไฟลขอมูลที่ใช
อีกโปรแกรมหนึ่ง เปนผลใหเกิดระบบการจัดเก็บขอมูลแบบใหม
ที่เรียกวา “ ฐานขอมูล”
ฐานขอมูลเปนระบบจัดเก็บขอมูลที่แตกตางไปจากไฟล
ขอมูล ทั้งนี้เพราะฐานขอมูลใชวิธีการรวบรวมขอมูลที่มีความ
สัมพันธเกีย่ วเนือ่ งกันไวในตารางทีเ่ รียกวาตารางสัมพันธ (relation
table) มีหลักการพืน้ ฐานมาจากทฤษฎีเชต (theory of set) ซึง่ เปน
คณิตศาสตรแบบหนึง่ ขอมูลจะถูกนําเสนอในรูปแบบตาราง เพราะ
สามารถทําความเขาใจไดงา ย สะดวกตอการคนหาและนําขอมูลขึน้
มาแสดงผลเพือ่ ความสะดวกในการจัดเก็บและคนหา ไมไดเก็บทุก
อยางไวที่เดียวเหมือนไฟลขอมูล
ลําดับที่
1
2
3
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ชือ่ -สกุล
นายโอเวน
นางสาววิกตอเรีย
นายโรนัลโด

ตําแหนง
project manager
system administrator
programmer

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.

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.

โทรศั พ ท
0-2777-4422
0-2777-4423
0-2777-4423
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(Field name) ทําหนาทีเ่ ปนตัวกําหนดวาขอมูลทีแ่ สดงใน
แถวถัดไปเปนขอมูลประเภทใด โดยชือ่ ฟลด “ลําดับที”่ กําหนดวาที่
อยูแ ถวถัดไปตองเปนขอมูลลําดับที่ 1 2 และ 3 จะไมมกี ารนําขอมูล
ประเภทอืน่ มาแสดงในฟลด ลําดับที่
ระบบจัดการฐานขอมูล
เนือ่ งจากขอมูลทัง้ หมดถูกจัดเก็บในตาราง แตระบบฐาน
ขอมูลนัน้ ไมอนุญาตใหมกี ารติดตอกับขอมูลทีอ่ ยูภ ายในไดโดยตรง
ตองกระทําผานระบบการจัดการฐานขอมูล (database management
system) หรือ DBMS จึงจะใชขอ มูลได
หนาที่หลักของ DBMS คือทําใหการเรียกใชขอมูลเปน
อิสระจากฮารดแวร โดยทําหนาทีจ่ ดั การและควบคุมความถูกตอง
ความซ้ําซอน และความสัมพันธระหวางขอมูลภายในฐานขอมูล
แทนโปรแกรมเมอร สงผลใหผใู ชสามารถเรียกใชขอ มูลไดจากฐาน
ขอมูลโดยไมตอ งทราบถึงโครงสรางภายใน ทําใหการใชงานฐาน
ขอมูลกระจายไปยังกลุม ผูใ ชทวั่ ไปไมอยูเ ฉพาะกลุม โปรแกรมเมอร
เหมือนในอดีต
User

DBMS

User

DBMS

Database

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.

Database

ประโยชนของฐานขอมูล
1. ลดความซ้าํ ซอนของขอมูล
2. หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูล
3. แตละหนวยขององคกรสามารถใชขอ มูลรวมกันได
4. กําหนดรูปแบบของขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
5. รักษาความถูกตองของขอมูลได
6. กําหนดระดับความสามารถในการใชฐานขอมูลของ
ผูใ ชแตละคน
7. ตอบสนองความตองการใชขอ มูลในหลายรูปแบบ
ในวารสารฉบับหนา จะกลาวถึง สถาปตยกรรมของฐานขอมูล
สําหรับฉบับนี้ สวัสดีครับ
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1. จาก APLAC News Notes
ฉบับที่ 75 ประจําเดือน สิงหาคม 2547 ไดเสนอขาวของ
สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพสมาชิกจากประเภท Associate member เปนประเภท
Full member เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2547 และสํานักฯ ไดใหการรับรอง
ความสามารถหองปฏิบตั กิ ารทดสอบทางดานสิง่ แวดลอมแลว 2 หอง
ปฏิบตั กิ าร ไดแก บริษทั บีจที ี วอเตอร จํากัด และบริษทั เทสท เทค
จํากัด ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 พรอมทัง้ ไดจดั แถลงขาวการมอบ
หนังสือรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ ใหแกทั้ง
2 บริษทั โดยดร.สุจนิ ดา โชติพานิช อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
เมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ฉบับที่ 76 ประจําเดือน ตุลาคม 2547 ไดเสนอขาวของสํานัก
บริหารและรับรองหองปฏิบัติการ เกี่ยวกับกิจกรรมทดสอบความ
ชํานาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทดสอบ
ของหองปฏิบัติการในประเทศไทย โดยไดจัดกิจกรรมฯไปแลว
6 โปรแกรมตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2547 สําหรับ
ปงบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548) ไดจดั กิจกรรมฯ
ไว 14 โปรแกรมดวยกัน
2. สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการมีนโยบายใหการ
รั บ รองความสามารถห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบที่ มี ที่ ตั้ ง ถาวรใน
ประเทศไทยเทานั้น โดยมีขอบขายการรับรองฯ ทางสาขา เคมี
ฟสกิ ส และ วิทยาศาสตรชวี ภาพ ไดแก
- อุตสาหกรรมน้าํ ตาล และผลิตภัณฑนา้ํ ตาล
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว และผลิตภัณฑทเี่ กีย่ วของ
- อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุอาหาร และวัสดุทเี่ กีย่ วของ
- อุตสาหกรรมยางพารา และผลิตภัณฑยาง
- อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ (เฉพาะทีไ่ มไดใชทาํ ยา)
- อุตสาหกรรมรองเทา และเครือ่ งหนัง
- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
- อุตสาหกรรมเซรามิก และแกว
- ดานสิง่ แวดลอม
- อุตสาหกรรมปโตรเคมี (ขัน้ กลางและขัน้ ปลาย)
- อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ และผลิตภัณฑกระดาษ
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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 / สัมมนา
การพัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรม / สัมมนาใหแกบคุ ลากร
ภายใน ซึ่งเปนผูประเมินของ วศ. และผูเกี่ยวของ ในโครงการที่
ปรึกษาดานระบบคุณภาพดังนี้

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

หลักสูตร / เรือ่ ง (Program Titles)

วันที่ (Dates)

1. การสัมมนาเรื่อง การยอมรับรวมในระดับสากลของหนวยรับรองหองปฏิบัติการในมุมมองของ Peer
evaluator.( International Mutual Recognition Arrangement for Laboratory Accreditation in the Viewpoint
of Peer evaluator )
2. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร การใชสถิตใิ นการประเมินตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของหนวยงาน (The use
of Statistical tool to evaluate the efficiency of the organization )

22 พ.ย. 2547
(November 22, 2004)

3. การอบรมหลักสูตร ทักษะการเขียนและการสือ่ สารภาษาอังกฤษ (English Writing and Communication)

4. การสัมมนาเรือ่ ง สรุปประเด็น Method Validation ( Key Issues for Method Validation )
5. การสัมมนาเรือ่ ง แนวทางการประเมินการสอบเทียบภายในหองปฏิบตั กิ ารทดสอบ : เครือ่ งชัง่ เครือ่ ง
แกวปริมาตร และเครือ่ งมือวัดอุณหภูมิ (Guidelines for assessing testing laboratories performing internal
calibrations including balance, volumetric glassware, temperature controlled equipments )
6. การสัมมนาเรือ่ ง Method Validation สําหรับผูป ระเมิน ( Method Validation for Assessors )

29 – 30 พ.ย. 2547
(November 29 30, 2004)
5 ม.ค. – 18 มี.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 มี.ค. 2548
(March 15, 2005)

7. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร Assessor Training Course

21-25 มี.ค. 2548
(March 21-25, 2005)

8. การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง Harmonize Assessor of Uncertainty of Measurement for Testing

25 – 27 พ.ค. 2548
(May 25 - 27, 2005)

9. การสัมมนาเรือ่ ง หลักการประกันคุณภาพหองปฏิบตั กิ าร (Laboratory Quality Assurance )

31 พ.ค.2548
(May 31, 2005)

10. การสัมมนาเรือ่ ง หลักการประเมินความสามารถหองปฏิบตั กิ ารตามขอกําหนด ISO/IEC 17025
(Guidelines for assessing laboratories for compliance with ISO/IEC 17025)

10 มิ.ย. 2548
(June 10, 2005)

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

8 ส.ค. 2548
(August 8, 2005)
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นอกจากนีท้ างสํานักฯยังไดจดั อบรม/ สัมมนาใหแกหอ ง
ปฏิบตั กิ าร ทีเ่ ขารวมกิจกรรมทดสอบความชํานาญรวม 6 กิจกรรม
ซึ่งบางสาขาไดทําพิธีเปด โครงการฯ แลว ไดแกสาขาที่ 4 - 6
การสัมมนาฯ สาขาตาง ๆ มีดงั นี้

หลักสูตร / เรือ่ ง (Program Titles)

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

วันเปดโครงการฯ
Opening meeting

วันปดโครงการฯ
Closing meeting

22 พ.ย. 2547
( November22, 2004)

25 ก.พ. 2548
(February25, 2005)

2. สิง่ แวดลอม รายการโลหะหนักในน้าํ (Waste water analysis:
Heavy metal )

12 ม.ค. 2548
( January12, 2005)

22 เม.ย. 2548
( April 22 ,2005)

3. สิง่ แวดลอม รายการ สารแขวนลอยในน้าํ และความเปนกรด ดางในน้าํ (Waste water analysis : Suspended solids , pH )

14 มี.ค. 2548
(March 14, 2005)

24 มิ.ย. 2548
( June 24, 2005)

1. จุลชีววิทยา รายการ Aerobic plate count in starch

4. สอบเทียบ รายการ Micrometer และ Dial gauge (Calibration of
Micrometer and Dial gauge )
5. เคมี รายการ ความชืน้ โปรตีน ไขมัน เถา และฟอสฟอรัสใน
อาหารสัตว (Feeding stuffs: Proximate analysis)
6. สอบเทียบ รายการ Volumetric flask และ Volumetric pipette
(Calibration of Volumetric flask and Volumetric pipette)

16
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20 พ.ค. 2548
( May 20,2005)
7 มิ.ย. 2548
(June 7, 2005)
16 มิ.ย. 2548
( June 16, 2005)

การสัมมนาเรื่อง “การยอมรับรวมในระดับสากลของหนวย
รับรองหองปฏิบัติการในมุมมองของ Peer evaluator”
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ณ หองประกายเพชร โรงแรมเอเชีย
กรุงเทพฯ
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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การอบรมหลักสูตร “ การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ
โดยภาษา UML”
วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2547 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
Object System Analysis and Design with UML
from December 13 - 14, 2004
at the Department of Science Service.

การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การใชสถิตใิ นการ
ประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จของหนวยงาน”
วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2547 ณ อาคารสถานศึกษา
เคมีปฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตรบริการ
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.
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การสัมมนาพิธเี ปดโครงการ กิจกรรมการทดสอบความชํานาญ
สาขาจุลชีววิทยา รายการ Aerobic plate count in starch
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
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.

การประชุมหารือเรื่อง “การถายทอดเทคโนโลยีเขาสู Real Sector”
วันที่ 15 ธันวาคม 2547 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบตั ิ กรมวิทยาศาสตรบริการ
จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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.
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D หองปฏิบตั กิ ารของทานจะเปนทีย่ อมรับและเชือ่ ถือไดทงั้ ในและตางประเทศ หากทานไดรบั การรับรองความสามารถหองปฏิบตั กิ ารทดสอบตาม ISO/IEC 17025
ทานขอการรับรองฯแลวหรือยัง? หากยัง
ªติดตอ........กลุม กํากับดูแลมาตรฐานหองปฏิบตั กิ าร โทร. 0-2201-7125,0-2201-7132
D ทานมัน่ ใจหรือวาผลการวิเคราะหทดสอบของหองปฏิบตั กิ ารมีความนาเชือ่ ถือไดมากนอยเพียงใด ถาไมมนั่ ใจขอแนะนําใหมาใชบริการของสํานักบริหารและ
รับรองหองปฏิบตั กิ าร เพราะเราเปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการทดสอบความชํานาญของ
หองปฏิบตั กิ ารซึง่ สามารถใหการประเมินความสามารถของหองปฏิบตั กิ ารของทานได
ªติดตอ........กลุม บริหารจัดการทดสอบความชํานาญ โทร. 0-2201-7332-3
D ทานสามารถสืบคนหรือดาวนโหลดขอมูลความรูเ กีย่ วกับการพัฒนาความสามารถของหองปฏิบตั กิ ารไดทhี่ ttp://www.dss.go.th และ http://index.dss.go.th
ªติดตอ........กลุม ทะเบียนและดัชนีความสามารถหองปฏิบตั กิ าร โทร.0-2201-7165
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