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กรมวทิยาศาสตรบริการ 

พศ. สาร          BLPD Newsletter 

ส วัสดีคะ ขาวฝกอบรมฉบับนี้เปนเร่ืองเก็บมาเลาจากการจัดสัมมนา เร่ือง “สถาบัน ปฏิบัติการวิทยาศาสตรแหงชาติ : กาวใหมในการ
บริการประชาชน” ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค 
กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2551 นอกจากมีการบรรยายทาง
วิชาการแลว ไดมีการระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดทิศทางกาวใหมใน
การใหบริการ สําหรับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหองปฏิบัติการนั้น ได
มีการเสนอความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน สรุป รายละเอียดตามเอกสาร  
พศ. จะเรงดําเนินการในสวนท่ีทําไดกอนเชน การเพิ่มจํานวนครั้งของ
การจัดฝกอบรมใหเพียงพอ ซ่ึงเรามีแผนการจัดฝกอบรมเพ่ิมจากแผน
อบรมประจําปหากมีลูกคาเพียงพอ รวมท้ังใหบริการ  In-house train-
ing ท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา  

สํานักพัฒนาฯ ทบทวนเอกสาร
คุณภาพที่สวนนงนุช พัทยา 

บทนํา ฉบับที่ 3 :   สิงหาคม  2551 

สาระนารู : หองปฏิบัติการหองปฏิบัติการหองปฏิบัติการของทานตรวจสอบความใชไดของวิธีแลวหรือยัง   

ขาวสารฝกอบรม 

N ational Institute of Standards 
and Technology (NIST) ได

ออกคูมือ special Publication 800-55 
Revision 1 เร่ือง “Performance Meas-
urement Guide for Information 
Security” แลวเมื่อวันท่ี 21 ก.ค.2551 
ซึ่งเอกสารนี้ จะเปนแนวทางชวยในการ
พัฒนาการเลอืกและ การดําเนนิการวัด
อยางปลอดภัย เพ่ือใชในระบบขอมูล 
      คาท่ีไดจากการวัดเหลานี้จะบงบอก
ถึงประสิทธิภาพของ การควบคุมความ
ปลอดภัยของระบบขอมูลและ รองรับ
โปรแกรมปองกนัความปลอดภัย ของ
ขอมูลดวย (http:/csrc.nist.gov) 

ขาวสารวทิยาศาสตร 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

ก ารตรวจสอบความใชไดของวิธี   (validation of methods) เปน กิจกรรมที่ จํ า เปนสํ าห รับ
หองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบและสอบเทียบ เพ่ือสรางความมั่นใจวาวิธี ท่ีใชเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคการใชงาน  (fit for purpose) นอกจากนี้หองปฏิ บั ติการที่ตองการขอรับรอง

ความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  ISO/IEC 17025  ตองดําเนินการตามขอกําหนด ขอ 
5.4.5  การใชวิธีท่ีตรวจสอบความใชไดแลว ทําใหผลการวัดนาเชื่อถือ เนื่องจาก มีคาความไมแนนอนของ
การวัด  และความสอบกลับไดของการวัด ทําใหสามารถเปรียบเทียบผลการวัดกับหองปฏิบัติการอื่นได  
  

ห ลักการที่สําคัญคือ ตองต้ังเกณฑกําหนดท่ีตองการ (specification of the requirements ) 
ใหครบถวนและสอดคลองกับความตองการของลูกคา เพ่ือใหมีเปาหมายที่ชัดเจนในการทดสอบเพื่อ

หาคุณลักษณะของวิธี(determination of the performance char-
acteristics of the method)  คุณลักษณะของวิธี ท่ีตองหา ไดแก คา
ความไมแนนอนของผลการวัด (uncertainty of  the results) ขีดจํากัดในการ
วัด (detection limit) ความสามารถเลือกของวิธี (selectivity) ความสัมพันธ
เชิงเสน (linearity)  ความเที่ยง (precision) ความถูกตอง (trueness) ความ
ตานทานตออิทธิพลภายนอก (robustness against external influences) 
และ/หรือความไว (sensitivity) ตอส่ิงรบกวน (interference) จาก เนื้อสาร 
(matrix) ของตัวอยางหรือวัตถุทดสอบ จากนั้นตอง ตรวจสอบวาผลการ
ทดสอบโดยใชวิธีดังกลาว ผานเกณฑท่ีกําหนด (check of fulfill-
ment of requirements by using the method) และแสดงขอความ
สรุปวาไดตรวจสอบความใชไดของวิธีแลว เปนไปตามวัตถุประสงคการ
ใชงาน (statement of the validation of the method) 

 

คา 
ตาง ๆ ท่ีไดจากวิธีท่ีตรวจสอบความใชไดแลว  เชน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการทดสอบ
ความเที่ยง  และคาความคลาดเคลื่อน และ/หรือคาไดกลับคืน (recovery) จากการทดสอบความ
ถูกตอง นํามาเปนเกณฑในการควบคุมคุณภาพภายในสําหรับการวัดตัวอยางในการทํางานปกติ  

สวนคาความไมแนนอนของการวัดใชในการประมาณคาความไมแนนอนของผลการวัดตัวอยาง เพ่ือใหการ
รายงานผลนาเชื่อถือ ผูใชรายงานสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

หลักสูตรฝกอบรมของ พศ. ประจําเดือนสิงหาคม 2551 
1.การตรวจสอบความใชไดของวิธีทดสอบ 5-6 ส.ค. 2551 
2.การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรียอางอิง  13-14 ส.ค. 2551 
3.การใช GC/MS ในงานวิเคราะหทดสอบและวิจัย 19-22 ส.ค. 2551 
4.เทคนิคการสืบคนสารนิเทศจากเอกสารสิทธิบัตร 26-27 ส.ค. 2551 
หลักสูตรอ่ืน ๆ ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  
(http://www.dss.go.th/dssweb/os/pr/news.xsp) 
การฝกอบรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต ของกรมวิทยาศาสตรบริการ  
(http://www.e-learning.dss.go.th)  

หลักสูตรฝกอบรมของ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)  
หลักสูตรฝกอบรมของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 

http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=49
http://www.dss.go.th/dssweb/os/pr/news.xsp
http://www.e-learning.dss.go.th/
http://www.tpif.or.th/Course_Plan/August.php
http://www.ftpi.or.th/Portals/0/download/PrdAndSrv/public/2551/prdsrv_trn_pbl_month51.htm#aug
http://csrc.nist.gov/news_events/index.html
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โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณากดท่ีนี ่   ขอมูลเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/ 

กรมวทิยาศาสตรบริการ 

ก ารฝกอบรมหลักสูตรนี้เปนการตอยอดจากหลักสูตร “สถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบและวิจัย” ที่ทําให
ผูเรียนเขาใจความหมายของคาตางๆที่จะใชในการคํานวณ ในการฝกอบรมหลักสูตร “สถิติสําหรับงาน
วิเคราะหทดสอบและวิจัย” ตองใชทักษะในการคํานวณคอนขางมาก มีความยุงยาก จึงนําโปรแกรม

คอมพิวเตอรนํามาประยุกตใช ในที่นี้จะใชโปรแกรมสเปรตชีต ซึ่งเปนโปรแกรมพื้นฐานที่เคร่ืองคอมพิวเตอรทุก
เคร่ืองตองมี ผูเรียนจะไดทราบพื้นฐานของการใชงาน การใชสูตร การใชฟงกชั่นทางสถิติ และทราบการแปรผล  
ซึ่งการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นจะทําใหประหยัดเวลาในการคํานวณคาทางสถิติ  

 

ห ลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณนา การหาคากลาง คาการกระจาย การแจกแจงความถี่แบบตางๆ เชน การแจกแจง
แบบปกติ (normal  d ist r ibut ion) การแจกแจงแบบที  
(t - d i s t r i b u t i o n )  การแจกแจงแบบเอฟ  
(f-distribution) การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวน นอกจากนี้ยังกลาวถึงการวิเคราะหความสัมพันธ ซึ่งจะ
นําผลการทดสอบที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดย การหาสมการถดถอย 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา การ
ทดสอบความเปนเสนตรงและการทดสอบความสัมพันธ รวมทั้ง
เทคนิคการใชเคร่ืองมือในการควบคมคุณภาพ เชน กราฟ ฮิสโตแก
รม แผนภูมิควบคุม แผนภูมิการกระจาย  

 

ผู 
เขารับการอบรมจะนําความรูเหลานี้ไปใชในการคํานวณคาความ
แมน (accuracy) ความเที่ยง (precision), Linearity, Range, 
Limit of detection (LOD) และ Limit of quantitation (LOQ) 
เพื่อใชในการตรวจสอบความใชไดของวิธีทดสอบ และการ

ควบคุมคุณภาพผลการทดสอบ นอกจากนี้ยังประยุกตใชในการ
คํานวณคาความไมแนนอนของการวัด (Uncertainty of Measure-
m e n t )  และคาทางสถิติพื้นฐานตางๆ โดยวิทยากรจะแนะนํา
เกร็ดความรู และทางลัดตาง เพื่อใหการคํานวณคามีประสิทธิภาพ 
และไดผลการคํานวณที่รวดเร็วขึ้น  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : หลักสูตร “การคํานวณคาสถิติสําหรับงานวิเคราะหทดสอบ”  

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ (พศ.) 

ถามถามถาม  การทดสอบเพื่อหาคุณลักษณะของวิธีสามารถใชเคร่ืองมือท่ีไมผานการสอบเทียบไดหรือไม 
ตอบตอบตอบ ไมได เนื่องจากการใชเคร่ืองมือท่ีมีผลกระทบตอผลการวัดตองมีการทวนสอบวาเครื่องมือมี 
ความเท่ียงและความถูกตองสอดคลองกับขอกําหนดในการใชงานหรือไม ซ่ึงตองใชขอมูลจากการสอบ
เทียบและการสอบเทียบทําใหมีความสอบกลับไดของการวัด 

ตอบคําถามวทิยาศาสตร : คําถามทีพ่บบอยในเรื่องการตรวจสอบความใชไดของวธิี 

ถามถามถาม  การเลือกใชวัสดุอางอิงรับรอง (CRM) มีเกณฑอยางไร 
ตอบตอบตอบ   มีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 
 1.มีขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนครบถวน ไดแก คารับรอง คาความไมแนนอนของการวัด และแสดงความ  

   สอบกลับไดของการวัด 
 2.คาความไมแนนอนตองเหมาะสม คือตองมีคานอยกวาคาความไมแนนอนของการวดัท่ีกําหนดการ

3.ออกใบรับรอง การผลิตและการรับรองคา มีความสอดคลองกับ ISO Guides 31,34 and 35   

หากทานยังไมไดตรวจสอบความใชไดของวิธี ผลการวิเคราะหทดสอบจากหองปฏิบัติการของทาน
จะมีความนาเชื่อถือไดหรือไม  เมื่อคุณภาพในขั้นตนยังไมมี การควบคุมคุณภาพภายในซึ่งเปนการควบคุมใน
ขั้นตอนสุดทายจะเกิดไดอยางไร หากทานสนใจศึกษาเร่ืองการตรวจสอบความใชไดของวิธี สามารถสมัคร
เรียนไดท่ี   http://www.e-learning.dss.go.th......ฟรี   

http://www.e-learning.dss.go.th/
http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_letterman&task=unsubscribe&Itemid=71

