การเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยใช้ Modified z-scores
จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ *
นวรัฐ เทศพิทักษ์ **
การเปรี ย บเที ย บผลการทดสอบระหว่ า งห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมี ค วามส าคั ญ ในการตรวจสอบความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ และเป็นหนึ่งในส่วนสาคัญที่หน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการนามาใช้เพื่อพิจารณาให้การรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการ ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึงความชานาญของห้องปฏิบัติการใน
การทดสอบนั้น ๆ ส่วนสาคัญในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ คือ การหาค่ากาหนด (assigned value) และ
ค่าความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปจะใช้ค่า consensus value เป็นค่ากาหนดในการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ ดังนั้น การเลือกวิธีคานวณทางสถิติที่นามาใช้จึงมีความสาคัญ เพราะหากเลือกใช้ไม่ถูกต้องอาจทาให้ผลที่
ได้ขาดความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจานวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมีจานวนน้อยกว่า 30 ห้องปฏิบัติการและใช้
ค่า consensus value เป็นค่ากาหนดในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการทดสอบมีจานวนน้อยนั้น ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ
ที่มีค่าสุดต่าง (outlier) จะส่งผลต่อการคานวณค่ากลางและค่าการกระจายของข้อมูลนั้นได้ โดยหากสามารถทราบว่ าค่า
สุดต่างดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคสามารถตัดค่าดังกล่าวออกก่อนนาค่าที่เหลือมาคานวณต่ อได้ แต่ในทาง
ปฏิบัติทั่วไปต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังโดยเลือกวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมมาใช้
การทดสอบแบบพารามิเตอร์ (parametric test) ที่มีการนาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) มาใช้ในการหาค่า z-scores นิยมนามาใช้ในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการเพราะเป็นที่
รู้จักและสามารถเข้าใจได้ง่าย แต่ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมีจานวนน้อยๆ การนาสถิติแบบพารามิเตอร์มาใช้ นั้น
อาจไม่ เ หมาะสม เพราะสถิ ติ แ บบนี้ จ ะใช้ไ ด้ กั บ ผลการทดสอบที่ มี ก ารแจกแจงความน่ า จะเป็ น แบบปกติ (Normal
distribution) และในกรณีที่พบค่าสุดต่าง การตัดค่าดังกล่าวออกหรือคงไว้จะส่งผลต่อค่า เฉลี่ย (mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) นั้นอย่างสังเกตได้ และหากใช้ค่า consensus value เป็นค่ากาหนดก็จะมี
ผลกระทบด้วยเช่นกัน

* นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ สานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
** นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

การทดสอบโรบัสต์ (Robust test) เป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการเมื่อจานวน
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมีจานวนน้อย เพราะในการคานวณไม่จาเป็นต้องสรุปว่าผลจากห้องปฏิบัติการทั้งหมดมีการแจก
แจงความน่าจะเป็นแบบใด และไม่ต้องมีการตัดค่าสุดต่างทิ้ง โดยสถิติที่ใช้ คือ modified z-scores ซึ่งนาค่ามัธยฐาน
(median) และสถิติเชิงปรับแก้ที่เรียกว่า median absolute deviation (MAD) มาใช้ในการหาค่า z-scores แทนการใช้
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
การประเมินผล
MZ

x i  ˆ
ˆ



โดยที่ MZ คือ Modifed z-scores
คือ ผลการทดสอบของแต่ละห้องปฏิบัติการ
xi
คือ robust mean โดยการคานวณแบบวนซ้า (iterative) (downweighting procedure)
̂
̂

คือ robust standard deviation



MAD
0.6745

MAD คือ median absolute deviation  median x i  median( x i )
Median คือ ค่ามัธยฐาน

ตารางที่ 1 ผลของการคานวณ modified z-scores จากตัวอย่าง
PTP Template
Iteration

1.5̂
ˆ  1.5ˆ
ˆ  1.5ˆ
10
8
11
7
3
15
4
new ̂

̂

N

0

x i  ̂

1

x i  ̂

2

x i  ̂

3

---

0.0156

0.0156

0.0156

---

0.3874

0.3880

0.3880

--0.380
0.400
0.401
0.403
0.410
0.411
0.413
0.403
0.0104
7

0.4186
0.3874
0.4000
0.4010
0.4030
0.4100
0.4110
0.4130
0.4036

0.4192
0.3880
0.4000
0.4010
0.4030
0.4100
0.4110
0.4130
0.4037

0.4193
0.3880
0.4000
0.4010
0.4030
0.4100
0.4110
0.4130
0.4037

0.023
0.003
0.002
0.000
0.007
0.008
0.010
0.007

0.0162
0.0036
0.0026
0.0006
0.0064
0.0074
0.0094

0.0157
0.0037
0.0027
0.0007
0.0063
0.0073
0.0093

Z Score
-2.29
-0.36
-0.26
-0.07
0.61
0.70
0.89

จากตารางที่ 1 ได้ค่า modified z-scores ของห้องปฏิบัติการที่ 10 มีค่าเท่ากับ -2.29 (2 < Z < 3)
ผลทดสอบอยู่ ใ นเกณฑ์ น่ า สงสั ย ซึ่ ง หากค านวณโดยใช้ วิ ธี อื่ น อาจไม่ พ บข้ อ มู ล ที่ น่ า สงสั ย ได้ เนื่ อ งจากจ านวน
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมีจานวนน้อย ดังนั้นหากนา modified z-scores มาใช้ประเมินผลการเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ จะทาให้ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่ามีค่าน้อย การประยุกต์ใช้ modified zscores มีหลายอย่าง เช่น การนามาคานวณ outlier ของผลการทดสอบ การนามาใช้ในการควบคุม คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม เป็นต้น
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การประกันคุณภาพห้ องปฏิบัตกิ ารทดสอบทางจุลชีววิทยา
เรียบเรียงโดย ดร. รวิวรรณ อาจสาอาง
ตอนที่ 4: การควบคุมคุณภาพการทดสอบสาหรับห้ องปฏิบตั กิ ารที่ทดสอบน ้าด้ านจุลชีววิทยา
บทความนี ้เรี ยบเรี ยงมาจาก Standard Methods for the Examination of Water & Waste
Water, 21st Edition ในหัวข้ อ 9020 QUALITY ASSURANCE/QUALITY CONTROL ซึ่งกล่าวถึงการ
ประกันคุณ ภาพ/การควบคุมคุณ ภาพการทดสอบทางจุลชี ววิทยาของห้ องปฏิ บตั ิการที่ทาการทดสอบ
ตัวอย่างน ้า ซึ่งตอนที่ 4 นี ้จะเป็ นตอนสุดท้ ายที่ จะกล่าวถึงข้ อแนะนาสาหรับการควบคุมคุณภาพการ
ทดสอบสาหรับห้ องปฏิบตั กิ ารที่ทดสอบน ้าด้ านจุลชีววิทยา
วิธีทดสอบ
วิธี ทดสอบที่ จัดทาเป็ นเอกสารควรจะมีข้อมูลของการควบคุม คุณภาพการทดสอบ ได้ แก่ การ
ทดสอบเชื ้อจุลินทรี ย์ควบคุมที่ให้ ผลบวกและลบ การทดสอบความปลอดเชื ้อของ blank การทดสอบซ ้า
(replicate analyses) และการหาปริ มาณเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ทราบค่าแล้ ว (a known quantitative culture) ใน
กรณีที่หาได้ วิธีทดสอบที่จดั ทาเป็ นเอกสารนี ้จัดเป็ นเอกสารปฏิบตั ิงานฉบับหนึ่งที่จาเป็ นต้ องจัดให้ ผ้ ู
ทดสอบมีไว้ ใช้ งาน โดยจัดทาเป็ นขันตอน
้
ซึ่งแต่ละขันตอนต้
้
องเหมือนกับที่ปฏิบตั ิงานจริ ง โดยระบุชนิด
ของตัวอย่าง เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในห้ องปฏิบตั กิ าร
ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการทดสอบ
1. ขั้นตอนทั่วไป
1.1 วิ ธี ท ดสอบใหม่ ให้ ทาการทดสอบโดยใช้ วิ ธี ม าตรฐานควบคู่ไ ปกับ วิธี ทดสอบใหม่ที่
ต้ องการนามาใช้ ในห้ องปฏิบตั ิการ โดยจะต้ องพิจารณาเพื่อตัดสินความเป็ นไปได้ ในทาง
ปฏิบตั ิและต้ องสามารถเปรี ยบเทียบกันได้ โดยทาการทดสอบอย่างน้ อย 100 ตัวอย่าง
ตลอดทังปี
้ ก่อนจะนาวิธีใหม่มาใช้ เป็ นวิธีทดสอบประจาในห้ องปฏิบตั ิการ
1.2 เปรี ยบเที ยบการนับในจานเพาะเชื ้อ ในการประเมินสมรรถนะของการทดสอบ ให้ ทา
การนับซ ้าในตัวอย่าง หนึ่งตัวอย่าง หรื อ มากกว่าในตัวอย่างที่ให้ ผลบวกอย่างน้ อยเดือน
ละครัง้ และเปรี ยบเทียบการนับกับผู้ทดสอบคนอื่นที่ทดสอบตัวอย่างเดียวกัน การนับซ ้า

ของผู้ทดสอบคนเดียวกันควรจะมีคา่ การยอมรับภายใน 5% และผู้ทดสอบต่างคนกันควร
มีคา่ การยอมรับภายใน 10 %
1.3 เชื ้อจุลินทรี ย์ควบคุม (Control cultures) สาหรับอาหารเลี ้ยงเชื ้อทุก lot ที่จดั เตรี ยมขึ ้น
ต้ องมีการตรวจสอบขันตอนการทดสอบโดยใช้
้
เชื ้อจุลินทรี ย์ควบคุมบวกและลบ โดยเป็ น
เชื ้อที่ต้องการทดสอบในตัวอย่างนัน้ ๆ ตารางที่ 3 แสดงให้ เห็นถึงชนิดของเชื ้อจุลินทรี ย์ที่
ใช้ ทดสอบในแต่ละชนิดของการทดสอบ
1.4 การทดสอบแบบสองซ้ า (Duplicate analyses) ให้ ทาการทดสอบแบบสองซ ้าในทุก
10% ของตัวอย่าง และอย่างน้ อยที่สดุ ให้ ทาการทดสอบหนึ่งตัวอย่างต่อหนึ่ง test run
ความหมายของ test run คือชุดของการทดสอบหลาย ๆ ครัง้ ที่ดาเนินการโดยไม่ถูก
รบกวน ตัว อย่า งเช่น ห้ อ งปฏิ บัติก ารทาการทดสอบน้ อ ยกว่า 10 ตัว อย่า งต่อ หนึ่ง
สัปดาห์ ให้ ทาการทดสอบแบบสองซ ้าอย่างน้ อยหนึง่ ตัวอย่างต่อหนึง่ สัปดาห์
ตารางที่ 3 เชือ้ จุลินทรีย์ควบคุมสาหรับการทดสอบจุลินทรีย์ชนิดต่ าง ๆ
Control Culture
Group
Positive
Negative
Total coliforms
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Enterobacter aerogenes Pseudomonas sp.
Fecal coliforms
E.coli
E. aerogenes
Streptococcus faecalis
Escherichia coli
E.coli
E. aerogenes
Fecal streptococci
Enterococcus faecalis
Staphylococcus aureus
E.coli
Enterococci
S. faecalis
S. mitislsalivarius
1.5 ตรวจสอบความปลอดเชื ้อ (Sterility checks)
 สาหรับ membrane filter tests ให้ ทาการตรวจสอบความปลอดเชื ้อของ อาหารเลี ้ยง
เชื ้อ แผ่นกรอง (membrane filters) สารละลายเจือจาง (buffered dilution) และน ้า
ที่ใช้ ชะล้ าง (rinse water)ปิ เปต ขวดรูปชมพู่ จานเพาะเชื ้อ และเครื่ องมือที่ใช้ โดย
ตรวจสอบในช่วงสุดท้ ายเมื่อจบชุดของการทดสอบ ในกรณีที่ทดสอบหลายตัวอย่างให้

ใช้ reagent water ที่ปลอดเชื ้อเป็ นตัวอย่างที่ใช้ ตรวจสอบความปลอดเชื ้อดังกล่าว
ถ้ าพบการปนเปื อ้ นให้ ทาการตรวจสอบหาแหล่งที่มาของการปนเปื อ้ น
 สาหรับการทดสอบแบบ multiple tubes หรื อการทดสอบแบบพบ-ไม่พบ ให้ ทาการ
ตรวจสอบความปลอดเชื อ้ ของอาหารเลี ย้ งเชื อ้ สารละลายเจื อ จาง (buffered
dilution) และเครื่ องแก้ วที่ใช้ การทดสอบความปลอดเชื ้อของอาหารเลี ้ยงเชื ้อให้ นา
ส่วนหนึง่ ของอาหารเลี ้ยงเชื ้อที่เป็ นตัวแทนนาไปอบเพาะเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิที่เหมาะสมเป็ น
เวลา 24 ถึง 48 ชัว่ โมง และสังเกตการเจริญเติบโตของเชื ้อ สาหรับสารละลายเจือจาง
(buffered dilution) ให้ นาสารละลายเจือจาง 20 มิลลิลิตรใส่ลงใน non-selective
broth 100 มิลลิ ลิตร หรื ออีกวิธีหนึ่งคือเทสารละลายเจือจาง 100 มิลลิลิตรหรื อ
มากกว่าผ่าน membrane filter โดยใช้ เทคนิคปลอดเชือ้ แล้ วนาแผ่น membrane
filter ไปวางบนอาหารเลี ย้ งเชื อ้ ที่ เป็ น growth medium ที่ เหมาะสมกับเชื อ้
heterotrophic bacteria อบเพาะเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 35  0.5 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง แล้ วสังเกตการเจริ ญเติบโตของเชื ้อ ถ้ าพบว่ามีการปนเปื อ้ นต้ องค้ นหาสาเหตุ
และยกเลิ ก ผลการทดสอบของตัว อย่า งที่ ใ ช้ อ าหารเลี ย้ งเชื อ้ ชุด ดัง กล่า ว แล้ ว น า
ตัวอย่างใหม่มาทดสอบ
2. การหาค่ าความเที่ยงของการทดสอบเชิงปริมาณ (Precision of quantitative methods)
คานวณค่าความเที่ยงของการทดสอบแบบสองซ ้าของตัวอย่างแต่ละชนิด เช่น น ้าดื่ม น ้าเสีย
โดยปฏิบตั ดิ งั นี ้
2.1 ทาการทดสอบแบบสองซ ้าในตัวอย่างน ้าแต่ละชนิด จานวน 15 ตัวอย่างที่ให้ ผล
บวก โดยแต่ละชุดของการทดสอบซ ้าเกิดจากผู้ทดสอบคนเดียว ถ้ ามีผ้ ทู ดสอบมากกว่าหนึ่ง
คนให้ ร วมผู้ทดสอบทัง้ หมดที่ ทดสอบตัวอย่างชนิ ดนี อ้ ยู่ โดยให้ ผ้ ูทดสอบแต่ละคนทาการ
ทดสอบในตัวอย่างจานวนที่เท่า ๆ กัน แล้ วบันทึกผลการทดสอบสองซ ้า เป็ น D1 และ D2
2.2
คานวณหาค่า log ของแต่ละผลการทดสอบ ถ้ าค่าใดค่าหนึ่งของ duplicate ได้
น้ อยกว่า 1 ให้ เติมค่า 1 ลงไปทังสองค่
้
าก่อนจะคานวณเป็ น log
2.3
คานวณค่า range (R) ของแต่ละคูท่ ี่เปลี่ยนเป็ นค่า log แล้ ว แล้ วหาค่าเฉลี่ย
ของค่า range ทังหมดได้
้
เป็ น ̅ ตัวอย่างการคานวณแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การคานวณค่ า precision criterion
Duplicate
Analyses

Sample
No.

D1

D2

Logarithms
of Counts
L1

Range of
Logarithms ( log )
L2

1
89
71
1.9494
1.8513
2
38
34
1.5798
1.5315
3
58
67
1.7634
1.8261
14
7
6
0.8451
0.7782
15
110
121
2.0414
2.0828
Calculations:
1) of log = 0.0981 + 0.0483 + 0.0627 +….+ 0.0669 + 0.0414
= 0.71889
R

(L1 - L2 )

0.0981
0.0483
0.0627
0.0669
0.0414

0.71889

2) ̅ = log =
= 0.0479
𝑛
15
3) Precision criterion = 3.27 ̅ =3.27 (0.0479) = 0.1566

2.4
ในการทดสอบตัวอย่างที่เป็ นงานประจา ให้ ทดสอบแบบสองซา้ ทุก 10% ของ
ตัวอย่าง เปลี่ยนค่าทังสองให้
้
เป็ นค่า log และคานวณหาค่า range ถ้ าค่า range มากกว่า
ค่า 3.27 ̅ แสดงว่ามีความเป็ นไปได้ มากกว่า 99% ที่ความแปรปรวนของห้ องปฏิบตั ิการเกิน
กว่าที่จะยอมรับได้ ให้ ยกเลิกผลการทดสอบในชุดที่ทาการทดสอบ precision ดังกล่าว ให้ ทา
การสืบสวนหาสาเหตุของปั ญหาและแก้ ไขก่อนที่จะดาเนินการทดสอบต่อไป ตัวอย่างดังแสดง
ในตารางที่ 5
2.5
ห้ องปฏิบตั กิ ารควรปรับปรุงค่าเกณฑ์การยอมรับ 3.27 ̅ ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอเป็ น
ระยะ ๆ โดยใช้ คา่ การทดสอบสองซ ้าของตัวอย่าง จานวน 15 ตัวอย่าง

ตารางที่ 5 Daily checks on precision of duplicate counts
Date of
Analysis

Duplicate Analyses
D1

D2

8/29
71
65
8/30
110
121
8/31
73
50
*Precision criterion = (3.27 ) = 0.1566.
A = acceptable : U = unacceptable.

Logarithms
of Counts
L1

L2

1.8513
2.0414
1.8633

1.8129
2.0828
1.6990

Range of
Logarithms

Acceptance
of Range

0.0383
0.0414
0.1643

A
A
U

มาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสาหรับสารสนเทศ
(อ้างอิงตาม ISO/IEC 27001:2005)
ปรีชา คาแหง

ตอนที่ 2
จากระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสาหรับสารสนเทศ และระบบ
การจัดการเอกสารและบันทึกที่ได้กล่าวไว้ในฉบับที่ 22แล้ว ยังมีส่วนที่สาคัญสาหรับการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสาหรับสารสนเทศ คือ ความมุ่งมั่นต่อการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากร การตรวจ
ประเมินภายใน การทบทวนระบบโดยผู้บริหาร และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

5. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร (Management Responsibility)
5.1 ความมุ่งมั่นต่อการบริหารจัดการ ผู้บริหารจะต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการจัดทา นาไปปฏิบตั ิ
การดาเนินการ การเฝ้าระวัง การทบทวน การบารุงรักษาและการปรับปรุงโดยการ
ก) จัดทานโยบาย
ข) กาหนดวัตถุประสงค์และแผนสาหรับระบบบริหารจัดการฯ
ค) กาหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบสาหรับการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย
ง) สื่อสารถึงความสาคัญของการดาเนินการตามนโยบายและวัตถุประสงค์
จ) จัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียงสาหรับการจัดทา การนาไปปฏิบัติ การดาเนินการ การเฝ้าระวัง การ
ทบทวน การบารุงรักษา และการปรับปรุง
ฉ) กาหนดเกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
ช) จัดให้มีการตรวจประเมินภายใน
ซ) ดาเนินการทบทวนระบบโดยฝ่ายบริหาร
5.2 การจัดการทรัพยากร
5.2.1 การจัดสรรทรัพยากร องค์กรจะต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ สาหรับ
ก) จัดทา นาไปปฏิบัติ ดาเนินการ เฝ้าระวัง ทบทวน บารุงรักษา และปรับปรุงระบบ
ข) ดูแลให้วิธีทนี่ าไปปฏิบัติสามารถสนับสนุนกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
ค) ระบุข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อบังคับทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ระไว้ในสัญญา
ง) คงความมั่นคงปลอดภัยอย่างพอเพียงโดยการเลือกใช้มาตรการที่ถกู ต้อง
จ) ดาเนินการทบทวนและจัดการผลการทบทวนอย่างเหมาะสม
ฉ) ปรับปรุงความมีประสิทธิผลของระบบ
5.2.2 การฝึกอบรม การสร้างความตระหนัก และความสามารถ
องค์กรจะต้องดาเนินการให้บคุ ลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตหิ น้าที่ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายควรมี
ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามทีก่ าหนดไว้ ดังนี้
ก) กาหนดความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทีม่ ีผลกระทบต่อระบบบริหาร
จัดการฯ
ข) จัดการอบรมหรือวิธีการอื่นๆ เช่น ว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถ ในการปฏิบัติงาน

ค) ประเมินความประสิทธิผลของการดาเนินงาน
ง) ดูแลบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การฝึกอบรม ทักษะ ประสบการณ์และคุณสมบัติของบุคลากร
นอกจากนี้ องค์กรจะต้องมั่นใจว่าบุคลากรมีความตระหนักถึงความสาคัญของกิจกรรมทางด้านความ
มั่นคงปลอดภัย และการมีส่วนร่วมต่อผลความสาเร็จของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ข้อ 6 การตรวจประเมินภายในระบบบริหารจัดการฯ (Internal ISMS audits)
องค์กรต้องตรวจประเมินภายในตามแผนทีก่ าหนดไว้เพื่อตรวจสอบว่า วัตถุประสงค์มาตรการ
กระบวนการ และวิธีปฏิบัติของระบบบริหารจัดการฯ
ก) สอดคล้องกับข้อกาหนดของมาตรฐานรวมถึงข้อบังคับทางกฎหมายหรือข้อกาหนดอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ข) สอดคล้องกับข้อกาหนดทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ได้กาหนดไว้
ค) มีการดาเนินการและบารุงรักษาอย่างมีประสิทธิผล
ง) เป็นไปตามที่ได้คาดหมายไว้
องค์กรจะต้องวางแผนตรวจประเมินภายในโดยคานึงถึงสถานะและความสาคัญของกระบวนการและ
ส่วนต่างๆ ที่ รวมทั้งผลการตรวจประเมินทีผ่ ่านมา ทั้งนีอ้ งค์กรจะต้องกาหนดเกณฑ์ในการตรวจประเมิน
ขอบเขต ความถี่และวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน และการดาเนินการตรวจสอบ
อย่างยุติธรรม เสมอภาครวมทั้งผู้ตรวจสอบจะต้องไม่ตรวจสอบในหน่วยงานของตนเอง
ผู้บริหารที่รับผิดชอบในส่วนที่ได้รับการตรวจสอบจะต้องควบคุมให้การดาเนินการแก้ไขเพื่อขจัดความ
ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดที่ตรวจพบโดยไม่เกิดความจากความล่าช้าขึ้น รวมทั้งจะต้องควบคุมติดตามเพื่อผล
ดาเนินการแก้ไขที่ได้ดาเนินการไปแล้ว และมีการรายงานติดตามผลการตรวจสอบนั้น
ข้อ 7 การทบทวนระบบโดยผู้บริหาร (Management review of the ISMS)
7.1 ข้อกาหนดทั่วไป
ผู้บริหารจะต้องทบทวนระบบบริหารจัดการฯ ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้มีการดาเนินการที่เหมาะสม พอเพียงและประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนจะต้อง
รวมถึงการปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงระบบทั้งในส่วนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยและวัตถุประสงค์ทางด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย ผลของการทบทวนจะต้องจัดทาเอกสารอย่างชัดเจนและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ทบทวนจะต้องได้รับการบารุงรักษาไว้
7.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวน ประกอบด้วย
ก) ผลการตรวจประเมินและการทบทวนระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ข) ผลตอบกลับจากทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ค) เทคนิค ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการปฏิบัติซึ่งใช้ในการปรับปรุงสมรรถนะและความประสิทธิผลของ
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ง) สถานภาพของการดาเนินการป้องกันและการดาเนินการแก้ไข
จ) จุดอ่อนหรือภัยคุมคามที่ไม่ได้นามาประเมินความเสี่ยงครั้งที่ผ่านมา
ฉ) ผลของการวัดความประสิทธิผล

ช) การติดตามผลการทบทวนครั้งต่างๆ ที่ผ่านมา
ซ) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีผลต่อระบบบริหารจัดการฯ
ฌ) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน
7.3 ผลจากการทบทวน
ผลที่ได้รับจากการทบทวนโดยผู้บริหารจะเป็นการตัดสินใจและการดาเนินการต่างๆ ให้มี การปรับปรุง
ทางด้านความประสิทธิผลของระบบ, การปรับปรุงด้านการประเมินและแผนการจัดการความเสี่ยง และ การ
แก้ไขขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการที่มีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยสาหรับสารสนเทศ, ความต้องการด้าน
ทรัพยากร และการปรับปรุงแนวทางในการสร้างความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ข้อ 8 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการฯ (ISMS improvement)
8.1 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ในการปรับปรุงความประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องของระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยพิจารณาจาก
นโยบาย วัตถุประสงค์ ผลการตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัย- ผลการวิเคราะห์เหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้น การ
ดาเนินการแก้ไขและป้องกัน และการทบทวนระบบโดยผู้บริหาร
8.2 การดาเนินการแก้ไข
องค์กรต้องดาเนินการขจัดสาเหตุความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดสาหรับระบบบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นอีก ทั่งนี้จะต้องจัดทาเอกสารระเบียบวิธีการปฏิบัติ ที่ระบุถึง
ก) การระบุความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด
ข) การระบุสาเหตุของความไม่สอดคล้อง
ค) การประเมินความจาเป็นในการดาเนินการเพื่อป้องกันให้มั่นใจว่าความไม่สอดคล้องนั้นไม่เกิดขึน้
อีก
ง) ดาเนินการแก้ไข
จ) การบันทึกข้อมูลผลการดาเนินการ
ฉ) การทบทวนการดาเนินการเชิงแก้ไขที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว
8.3 การดาเนินการเชิงป้องกัน
องค์กรจะต้องกาหนดมาตรการดาเนินการกาจัดสาเหตุของความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดสาหรับ
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ทั้งนี้ต้องจัดทาเอกสาร
ระเบียบปฏิบัตดิ ังต่อไปนี้
ก) การระบุความไม่สอดคล้องที่มีโอกาสเกิดขึ้นรวมถึงสาเหตุ
ข) การประเมินความจาเป็นในการดาเนินการเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของความไม่สอดคล้อง
ค) การดาเนินการป้องกันตามความจาเป็น
ง) การบันทึกข้อมูลผลการดาเนินการ
จ) การทบทวนการดาเนินการป้องกันที่ได้ปฏิบัติไป
องค์กรจะต้องระบุความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปและ ดาเนินการเชิงป้องกัน โดยให้ความสาคัญกับ
ความเสี่ยงที่มีระดับสูง และจัดลาดับความสาคัญของการดาเนินการป้องกัน โดยพิจารณาจากผลของการ
ประเมินความเสี่ยง

เอกสารอ้างอิง
1. International Standard ISO/IEC 27001: 2005 (First edition)
2. http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001 (เข้าถึง วันที่ 12 มีนาคม 2555)
3. หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศภายใต้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ก
ทรอนิกสและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชัน 2.5) ประจาปี 2550
4. http://www.acinfotec.com/viewsecurityarticles.php?ID=6
http://www.tuv.com/th/_iso_27001.html

การทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ
(Proficiency testing, PT) เป็นการประกัน

คุ ณ ภาพของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช้ ใ นการเฝู า ระวั ง
สมรรถนะของห้องปฏิบัติการ ทาให้เกิดความเชื่อมั่น
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในความสามารถของห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
และเป็นไปตามข้อกาหนด ISO/IEC
17025
“General requirements for the competence of
testing and calibration laboratories” รวมทั้ง
ข้ อ ก าหนดของหน่ ว ยรั บ รอง โดยก่ อ นยื่ น ขอการ
รั บ รอง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต้ อ งเข้ า ร่ ว มโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารหรื อ การ
เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการอย่ างน้อย 1
โ ป ร แ ก ร ม แ ต่ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ห ลั ก (major
discipline)
ในขอบข่ายที่ยื่นขอ และเข้าร่วม

โปรแกรมการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ
หรื อ การเปรี ย บเที ย บผลระหว่ า งห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ภายหลังได้รับการรับรอง อย่างน้อย 1 โปรแกรมทุก
4 ปี ในแต่ละโปรแกรมการทดสอบหลัก
ซึ่ง
ห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่าโปรแกรมที่เข้าร่วมนั้น
ดาเนินการเป็นไปตามข้อกาหนด ISO/IEC 17043
“Conformity assessment – General
requirements for proficiency testing” จึงทาให้
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมี ค วามต้ อ งการในการเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการที่
จั ด โดยผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing Provider) ที่
มีความสามารถในการดาเนินงานที่ถูกต้องและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลมากขึ้น

การเตรียมความพร้อมของผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ
เพื่อขอการรับรอง
ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการต้องจัดทาระบบการบริหารงานด้านคุณภาพและด้านวิชาการ
ตามข้อกาหนด ISO/IEC 17043 เพื่อขอการรับรอง โดย ISO/IEC 17043 ประกอบด้วยข้อกาหนดด้านวิชาการ
ข้ อ ก าหนดด้ า นระบบการบริ ห ารงาน และภาคผนวกที่ ร ะบุ ถึ ง ประเภทของโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ การใช้สถิติที่เหมาะสม และข้อมูลในการเลือกใช้โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ
การจัดทาระบบการบริหารงานด้านวิชาการตามข้อกาหนด ISO/IEC 17043 ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความ
ชานาญห้องปฏิบัติการต้องมีบุคลากรคุณวุฒิเหมาะสม ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใน
งานที่ได้รับมอบหมาย มีเครื่องมือ และสถานที่ในการดาเนินงานที่เหมาะสม มีการวางแผนการดาเนินโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การด าเนิ น โปรแกรมต่ า งๆ เป็ น ไปตามแผน ที่ ก าหนดไว้ มี
คณะทางานวิชาการ (Advisory group) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละโปรแกรมการทดสอบ เพื่อให้
คาปรึกษาและข้อแนะนาในการดาเนินโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ มีการเตรียมตัวอย่างที่
เหมาะสม ที่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน (homogeneity) และมีความเสถียร (stability) มีการเก็บรักษาตัวอย่างใน
สภาวะที่เหมาะสม เพื่อปูองกันการปนเปื้อนหรือการเสื่อมสภาพของตัวอย่าง การบรรจุหีบห่อ การติดฉลากและการ
จัดส่งตัวอย่าง จะต้องใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับตัวอย่างนั้นๆ และมีฉลากระบุอย่างชัดเจน มีวิธีการขนส่งที่เหมาะสมไม่
มีผลกระทบต่อสมบัติและความเสถียรของตัวอย่าง เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การให้ค่ากาหนด (assigned
values) และการประเมินสมรรถนะของผู้เข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง
เหมาะสม รายงานผลการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการมีข้อมูลที่จาเป็นครบถ้วน โดยต้อง
คานึงถึงการรักษาความลับของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเป็นสาคัญ
การดาเนินงานของผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการตามข้อกาหนด ISO/IEC 17043
ได้กาหนดไม่ให้ทาการจ้างเหมาช่วงในกิจกรรมที่สาคัญ 3 กิจกรรม ได้แก่ การวางแผนโปรแกรมการทดสอบความ
ชานาญห้องปฏิบัติการ การประเมินสมรรถนะของผู้เข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการและการ
ออกรายงานผลการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ
การจัดทาระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ผู้บริหารระดับสูง (Top management) ต้องให้การสนับสนุนและ
ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบทิศทางการดาเนินงาน มีการแต่งตั้งบุคลากรในตาแหน่งที่
สาคัญ ได้แก่ ผู้จัดการด้านคุณภาพ (Quality Manager) และผู้จัดการด้านวิชาการ (Technical Management) เพื่อ
ดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการบริหารงานและนาไปใช้ปฏิบัติ มีการจัดทาเอกสารระบบการบริหารงานตามข้อกาหนด
ISO/IEC 17043 และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ปฏิบัติ และมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในของผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการเป็นระยะๆ ตามแผนที่กาหนดไว้ และมีการทบทวนการบริหารงาน

ของผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการเป็นประจา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ เมื่อมีการจัดทาเอกสารระบบการบริหารงานตาม
ข้อกาหนด ISO/IEC 17043 และได้ดาเนินโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการจนกระทั่งออกรายงาน
ผลการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการแล้ว อย่างน้อย 1 โปรแกรม สามารถยื่นขอการ
รับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการจากสานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติ การ
ได้
ขั้นตอนการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ จากสานักบริหาร
และรับรองห้องปฏิบัติการ
ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการยื่น คาขอรั บ การรั บ รองผู้ จั ด โปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (LA-F-201) และเอกสารประกอบคาขอรับการรับรองผู้ จั ด โปรแกรม
การทดสอบความชานาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (LA-F-202) พร้อมด้วยเอกสารระบบการบริหารและรายงานผลการ
เข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ
ของผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความชานาญ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับการรับรอง


เมื่อทางสานักฯ พิจารณาเอกสารต่างๆ พบว่าครบถ้วนแล้ว จะดาเนินการแต่งตั้งทีมคณะผู้ประเมิน ได้แก่
หัวหน้าผู้ประเมิน (Lead assessor) ผู้ประเมินด้านวิชาการ (Technical assessor) ที่มีความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง
และด้านสถิติ และผู้ประสานงาน (Case officer)




สานักฯ จะดาเนินการตรวจเบื้องต้นภายใน 1 เดือน หลังจากวันยื่นคาขอ

เมื่อผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมี ความพร้ อ มสาหรั บ การตรวจ
ประเมิ น ติ ด ต่ อ แจ้ ง สานักฯ ให้ดาเนินการตรวจประเมินความสามารถผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความชานาญ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (onsite assessment) ภายใน 6 เดือน หลังการตรวจเบื้องต้น


 สานักฯ จะตรวจประเมินการดาเนินโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการในส่วนของการ
เฝูาดูการเตรียมตัวอย่าง การบรรจุหีบห่อ การติดฉลาก และการจัดส่งตัวอย่ าง ในขอบข่ายที่ยื่นขอหรือได้รับการ
รับรอง อย่างน้อย 1 ครั้ง ในแต่ละรอบการรับรอง
ผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ส่งแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องภายใน
15 วันทาการ และดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังวันตรวจประเมิน (onsite
assessment)


เมื่อคณะผู้ ป ระเมิ น พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า ผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ถูกต้องครบถ้วน จะนาเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
และเสนอคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การรับรองต่อไป


สานั ก ฯ ออกใบรับ รองและขอบข่า ยการรับรองความสามารถผู ้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความ
ชานาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โดยใบรั บ รองมี อ ายุ 3 ปี นั บ จากวั น ที่ อ อกใบรั บ รอง


สานักฯ จัดทาบัญชีรายชื่อ ผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การ
รั บ รองและเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องสานั ก ฯ


สานักฯ จะดาเนินการตรวจติดตามการรับรองทุกปี และตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบทุก 3 ปี นับจากวันตรวจ
ประเมินที่หน่วยงานผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารครั้งแรก
สานักบริหารและรับรองห้องปฏิบตั ิการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการในสาขา การทดสอบ การทดสอบทางการแพทย์ และการสอบเทียบ ผู้สนใจยื่นขอ
การรับรองความสามารถผู้ จั ด โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสามารถศึ ก ษาข้ อ มู ล
เพิ ่ ม เติ ม ได้ จ ากเอกสารเผยแพร่ ข องส านั ก ฯ ทางเว็ บ ไซต์ http://www.dss.go.th
หรื อ
http://labthai.dss.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-7325 และยื่นขอการรับรองได้ที่
ฝุายบริหารงานทั่วไป ชั้น 6 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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