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Validationคืออะไร

Validation เปนสวนหนึ่งของคุณภาพ และอาจกลาวไดวา 

validation เปนกระบวนการที่ดำาเนินการเพื่อทำาใหเกิดความมั่น

ใจวางานการตรวจวิเคราะหหรือผลิตผลที่หองปฏิบัติการใหบริการ 

จะสามารถตอบสนองวัตถุประสงคที่ตองการหรือตั้งไวได การทำา 

validation นี้ ไมใชเพียงการตรวจสอบวาขอมูลที่แสดงมาถูกตอง

โดยการตรวจเช็ความีหรือไมเทานั้น หากแตจะตองมีการทดสอบ

หรือทดลองดวยวาใชหรือไมดวย โดยทั้งนี้ผลการดำาเนินการตอง

บันทึกไวเปนลายลักษณอักษรและมีรายละเอียดเพื่อการตรวจสอบได 

และจะตองเก็บรักษาไวตราบเทาที่สิ่งที่ไดมีการทำา validation นั้น 

ยังคงดำารงอยู การทำา validation อาจแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้

1. Equipmentvalidationหรือequipmentqualification 

เปนขั้นตอนที่ทำาเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาเครื่องมืออุปกรณรวม

ถึงโปรแกรมสำาเร็จรูป (software) ตางๆ จะทำางานไดตาม

คุณลักษณะที่กำาหนดไว สามารถทำาไดโดยการตรวจสอบ

ความถูกตองของคุณลักษณะของเครื่องมืออุปกรณรวมถึง

โปรแกรมสำาเร็จรูป วามีคุณลักษณะครบถวนและเปนไป

ตามที่กำาหนดไวหรือไม เชน เครื่องปนที่กำาหนดวาสามารถ 

ตั้งคารอบการปนไดจำานวน 10,000 รอบตอนาที เมื่อทำาการ

ตรวจสอบแลว ก็จะตองสามารถปนไดตามจำานวนรอบที่

กำาหนด หรืออยูในขอบเขตหรือชวงคาที่ยอมรับได หรือ

หากในรายการตรวจวิเคราะหรายการหนึ่งไดกำาหนดไวตาม

มาตรฐานวาเครื่องมือ a, b, c เปนสิ่งจำาเปนสำาหรับรายการ

ดังกลาว ดังนั้นหองปฏิบัติการก็จะตองมีเครื่องมือ a, b, 

c อยางครบถวน เปนตน

2. Methodvalidation เปนกระบวนการที่ดำาเนินการเพื่อ

ยืนยันวาเทคนิคใหมหรือวิธีวิเคราะหใหม สำาหรับรายการ

ตรวจนั้นๆ เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการหรือมาตรฐาน

ที่กำาหนด เชน ในการตรวจวิเคราะห A1c กำาหนดไววา คา 

allowable total error (TE
a
) <10% และคา coefficient 

of variation (CV) <3% ดังนั้นหองปฏิบัติการพึงจะตอง

เลือกใชวิธีการตรวจวิเคราะหที่ไดตรวจสอบหรือประเมิน

แลว วามี performance ไมต่ำากวาตามที่มาตรฐานระบุ

หรือกำาหนดไว หรือ ในการเตรียมองคประกอบของเลือด 

จะตองไดผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติ r, s, t ดังนั้นหองปฏิบัติ

การธนาคารเลือดก็จะตองเลือกใชวิธีการที่ไดตรวจสอบหรือ

ประเมินแลว เพื่อที่จะใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติไมต่ำา

กวาที่กำาหนดไว เปนตน

3. Processvalidation เปนขั้นตอนที่ทำาเพื่อใหเกิดความ

มั่นใจวากระบวนการหรือแนวทางที่วางไว จะทำางานหรือ

ใหผลลัพธไดตามวัตถุประสงคที่กำาหนดไว เชน หากตอง

การใหงานตรวจวิเคราะหมีความถูกตองแมนยำาและมีความ

คุมคาตอคาใชจายตอหนวย จะตองทำา x, y, z ตามลำาดับ 

ดังนั้นหองปฏิบัติการจะตองดำาเนินการตามกระบวนการหรือ

แนวทางดังกลาวนี้ หรือ ในการเตรียมองคประกอบของ

เลือด จะตองทำาตามขั้น m, n, o เพื่อใหไดผลิตภัณฑตามที่

ตองการ ดังนั้นหองปฏิบัติการธนาคารเลือดก็จะตองดำาเนิน

การตามขั้น m, n, o ซึ่งไดผานการประเมินแลวนี้ เปนตน

เมื่อไรจึงจะตองทำาValidation

สำาหรับในที่นี้ขอกลาวเฉพาะประเด็นการทำา method validation 

(MV) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการทำา MV นี้ เมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการตรวจ

วิเคราะหใหม เชน เปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณ เปลี่ยนหลักการหรือ

เทคนิคหรือวิธีการตรวจวิเคราะห เปลี่ยนการใชน้ำายาหรือผลิตภัณฑที่

เกี่ยวของมาเปนของตางบริษัท เปดการบริการการตรวจวิเคราะห 

ใหม เปนตน สำาหรับในกรณีของงานเวชศาสตรบริการโลหิต เชน 

การเปลี่ยนวิธีการตรวจหมูเลือดจาก tube technique มาเปน gel 

technique เปนตน ซึ่งหองปฏิบัติการธนาคารเลือดจะตองทำา MV 

หรือประเมินความถูกตองแมนยำาของวิธีใหมเปรียบเทียบกับวิธีเดิม

ที่ใชอยู โดยวิธีใหมจะตองผานตามเกณฑที่กำาหนดไว หองปฏิบัติ

การธนาคารเลือดจึงจะนำาวิธีใหมนี้มาใชได และเมื่อไดมีการใชวิธี

ใหมนี้แลวหองปฏิบัติการก็จะตองมีระบบการควบคุมคุณภาพการ

ตรวจวิเคราะหทั้งภายในและภายนอกตอไป (รูปที่ 1)

การทำาMethodValidationทำาอยางไร

โดยทั่วไปแลวการทำา MV นี้ จะเนนการประเมินวาวิธีการที่

บทบรรณาธิการ

PrincipleofValidationforNewTechnique

นวพรรณจารุรักษ
ฝายหองปฏิบัติการ โรงพยาบาลบำารุงราษฎร
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ตองการประเมินนี้ มีความถูกตองแมนยำาตามที่กำาหนดหรือตาม

ที่ตองการหรือไมเปนสำาคัญ อยางไรก็ตามสำาหรับแนวทางการทำา 

MV ตามมาตรฐานของทางสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนแนวทางที่ชัดเจน

และไดรับการยอมรับในระดับสากลนั้น หองปฏิบัติการควรจะตอง

ทราบเสียกอนวา วิธีการตรวจวิเคราะหที่จะทำา MV นี้ จัดเปนวิธี

การตรวจวิเคราะหกลุมใด เชน waived tests, non-waived 

tests approved by FDA หรือ non-waived tests modified 

or developed in house เปนตน ทั้งนี้เพราะในแตละกลุมจะมี

วิธีการทำา MV ที่แตกตางกัน ดังนี้

1. Waived Tests

 ใหดำาเนินการตามทำา MV ตามคำาแนะนำาของบริษัทผูผลิต

2. Non-waived Tests Approved by FDA

 สำาหรับการทดสอบหรือรายการตรวจที่ผานการรับรอง

ของ FDA แลว และจัดอยูในกลุม unmodified FDA cleared 

or approved systems ซึ่งหองปฏิบัติการคลินิกโดยทั่วไปใชอยู 

ใหดำาเนินการ ดังนี้ 

1. ใหตรวจ performance characteristics ไดแก 

accuracy, precision, reportable range

2. ใหตรวจสอบดวยวา reference range ที่บริษัทกำาหนด

มานั้นสามารถใชไดกับกลุมประชากรที่ใหบริการอยู

ในกรณีนี้จึงสรุปไดวา ใหดำาเนินการดังนี้

1. Comparison of method เพื่อประเมินความถูกตอง 

(accuracy)

2. Replication experiment เพื่อประเมินความแมนยำา 

(precision)

3. Linearity experiment เพื่อประเมินชวงของผลการ

ทดสอบ (reportable range)

4. Verification of reference range เพื่อประเมินหรือ

หาคาอางอิงสำาหรับกลุมประชากรที่หองปฏิบัติการใหบริการอยู 

สำาหรับขอนี้ Laboratory Director หรือผูบริหารหองปฏิบัติการ

อาจยืนยันหรือรับรองใหใชคาที่บริษัทผูผลิตกำาหนดมาให หรือใชคา

ที่กำาหนดไวในตำารา หากเหมาะสมกับกลุมประชากรที่ใหบริการอยู

3. Non-waived Tests Modified or Developed In-

House

สำาหรับการทดสอบหรือรายการตรวจที่มีการประยุกตวิธีการ

หรือที่จัดอยูในกลุม modified FDA cleared or approved 

systems แมวาการทดสอบหรือรายการตรวจนั้นจะผานการรับรอง

รูปที่ 1. ไดอะแกรมแสดงขั้นตอนการดำาเนินการในการเปดใหบริการรายการตรวจใหมๆ (ปรับปรุงจาก Westgard J.  Method 

Validation: selecting a method validate.  In: Basic Method Validation. 3rd edition, Westgard J (ed.).  Westgard 

QC, Inc: Madison, WI. 2008:52-9)
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ของ FDA แลว รวมทั้งวิธีการทดสอบที่พัฒนาขึ้นใชเองโดยหอง

ปฏิบัติการ ในกรณีนี้จะตองใชมาตรการที่เขมงวดที่สุด ดังนี้

1. ใหตรวจ performance characteristics ไดแก 

accuracy, precision, analytical sensitivity, analytical 

specificity, reportable range, reference interval

2. ใหตรวจ performance characteristics อื่นๆ ที่

เกี่ยวของและจำาเปน

ในกรณีนี้จึงสรุปไดวา ใหดำาเนินการดังนี้

1. Comparison of method เพื่อประเมินความถูกตอง

2. Replication experiment เพื่อประเมินความแมนยำา

3. Linearity experiment เพื่อประเมินชวงของผลการ

ทดสอบ

4. Detection limit experiment เพื่อตรวจหาระดับ

ต่ำาสุดที่วิธีการทดสอบนั้นๆ สามารถทำาได

5. Interference experiment เพื่อตรวจหาสิ่งรบกวน

ประเภท constant interferences

6. Recovery experiment เพื่อตรวจหาสิ่งรบกวนประเภท 

proportional interferences

7. Extensive reference เพื่อประมาณ reference range

ขอสังเกต การทำา comparison of method นั้น ในอีก

นัยหนึ่งสามารถใชเพื่อประเมิน systematic error นั่นเอง ขณะ

ที่ replication experiment นั้น สามารถใชประเมิน random 

error  สวน detection limit experiment นั้น ใชเพื่อประเมิน 

analytical sensitivity นั่นเอง ขณะที่ analytical specificity 

นั้น สามารถประเมินดวย interference experiment รวมกับ 

recovery experiment 

หองปฏิบัติการทั้งหลายพึงระลึกไวดวยวาในการทำา MV นั้น 

จะตองมีการวางแผน การดำาเนินการ และทายที่สุดก็คือการสรุปผล 

นอกจากนี้การดำาเนินการทั้งหมดขอย้ำาอีกครั้งวา จะตองมีการบันทึก

ไวเปนลายลักษณอักษรและจะตองเก็บรักษาไวใหพรอมตอการตรวจ

สอบ ตราบเทาที่เครื่องมือ/อุปกรณหรือวิธีการตรวจวิเคราะหนั้น

ยังคงอยู

การทำาMVในงานเวชศาสตรบริการโลหิต

การทำา MV ในงานเวชศาสตรบริการโลหิตหรืองานหองปฏิบัติ

การธนาคารเลือดนั้น ไดมีการดำาเนินการพรอมกันกับงานทางหอง

ปฏิบัติการทั่วๆ ไป คือ ตั้งแตเดือนเมษายน ป ค.ศ. 2003 ตาม

กฎหมายในสหรัฐอเมริกา มีรายงานวาในชวงแรกนั้นหองปฏิบัติ

การธนาคารเลือดชั้นนำาหลายแหงไดมีการทำา MV ไวเรียบรอย

แลว แตขาดการบันทึกเปนลายลักษณอักษรที่มีรายละเอียดเพียง

พอไวตอการตรวจสอบได อยางไรก็ตามดวยกระบวนการที่เขมแข็ง

เปนระบบ ไดชวยใหการทำา MV มีความสมบูรณขึ้น และสามารถ

ดำาเนินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนในยุโรปเองก็มีการดำาเนิน

การตามมาตรฐานทั้งที่อยูในระดับสากลและตามมาตรฐานในระดับ

ประเทศ โดยองคกรตางๆ ทางมาตรฐานทางหองปฏิบัติการและ

องคกรวิชาชีพทั้งสวนที่อยูในระดับสากลและของแตละประเทศ 

สวนในประเทศไทยนั้นการทำา MV ของหองปฏิบัติการตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานเวชศาสตรบริการโลหิตยังขาดขอบเขต

และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

ทายบท

ดังกลาวแลวแตแรกวาการทำา MV นั้น เปนกระบวนการสวนหนึ่ง

ของหลักประกันคุณภาพ ที่จะชวยใหผูรับบริการมั่นใจวาผูใหบริการ

ไดดำาเนินการอยางเปนระบบตามมาตรฐาน เพื่อใหผลงานที่ใหบริการ

นั้นเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวอยางที่สุด แมวาจะยังไมมี

กฎหมายบังคับใหงานบริการทางหองปฏิบัติการตางๆ ในประเทศ

ไทยจะตองทำา MV ก็ตาม แตการทำา MV เปนสวนหนึ่งของงานที่

ตองทำาตามมาตรฐานทางวิชาการ อีกทั้งระบบคุณภาพทั้งหลาย เชน 

ISO 15189, CAP, JACHO, AABB เปนตน ก็ไดมีระบุถึงการ

ทำา MV ไว ฉะนั้นการทำา MV จึงถือเปนงานที่หองปฏิบัติการตางๆ 

ในประเทศไทยไมอาจหลีกเลี่ยง อยางไรก็ตามระบบคุณภาพที่ระบุ

ถึง MV ลวนเปนระบบสากล ที่มีการกำาหนดขึ้นโดยประเทศหรือ

กลุมประเทศชั้นนำาหรือที่มีระบบการแพทยที่กาวหนาเขมแข็ง ซึ่ง

อาจจะยากที่จะรับมาปฏิบัติตามไดอยางครบถวนทั้งหมดสำาหรับ

หองปฏิบัติการตางๆ ในประเทศไทย ดังนั้นองคกรตางๆ ทั้งของ

ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักวิชาการและองคกรวิชาชีพตางๆ ที่

เกี่ยวของของไทยควรจะไดมีการประชุมทบทวน เพื่อหาขอกำาหนด 

หรือขอตกลงที่มีความถูกตองทางวิชาการและมีความเหมาะสมเปนที่

ยอมรับของทุกฝาย และกำาหนดเปนแนวทางใหหองปฏิบัติการทั้งหลาย

ในประเทศไดปฏิบัติตาม และนี่อาจเปนชวงเวลาที่สำาคัญยิ่ง ที่การ

ปฏิรูปเรื่องคุณภาพและมาตรฐานทางหองปฏิบัติการของประเทศไทย 

ควรจะไดรับการทบทวนและดำาเนินการอยางตอเนื่องจริงจัง เพื่อ

ประโยชนสูงสุดแกประชาชน

คำายอชื่อเรียกองคกรตางๆ

	AABB, American Association of Blood Bank

	CAP, College of American Pathologist

	FDA, Food and Drug Administration of America



นวพรรณ จารุรักษ

JournalofHematologyandTransfusionMedicine  Vol. 21  No. 2  April-June 2011

72

	ISO, International Organization for Standardization

	JACHO, Join Commission for Accreditation of 

Healthcare Organization
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