การควบคุมและการประกันคุณภาพภายในหองปฏิบัติการ
โดย นางสาวยุพิน รัตนะแพร
การควบคุ ม คุ ณ ภาพภายในปฏิ บั ติ ก าร
(Internal quality control :IQC) หมายถึง การ
ดํ า เนิ น การของห อ งปฏิ บั ติ ก ารในการเฝ า ระวั ง
ตรวจสอบความถูกตองของการทดสอบ เพื่อให
เกิ ด ความน า เชื่ อ ถื อ ของผลการทดสอบก อ น
รายงานผล ซึ่ ง แผนการควบคุ ม คุ ณ ภาพที่ ดี
ประกอบดวย

(Internal quality control :IQC)

Method validation

Method Verification

การควบคุมคุณภาพสม่ําเสมอ

Method validation เปนกระบวนการยืนยันความถูกตอง ความเหมาะสมของวิธีการวิเคราะหที่พัฒนาขึ้น
มาเพื่อนํามาใชวิเคราะหตัวอยาง เพื่อใหทราบถึงคุณสมบัติ เงื่อนไข หรือขอจํากัดของวิธีการนั้นๆ ซึ่ง วิธีการทํา
Method validation จะประกอบดวย Accuracy, Precision, Selectivity, Sensitivity ,Limit of detection, Limit of
quantitation ,Linearity และ Range
Method Verification เปนการทดสอบเพื่อที่จะประกันวาวิธีการวิเคราะหมาตรฐานหรือวิธีการวิเคราะห
อางอิงที่จะนํามาใชในหองปฏิบัติการมีความถูกตอง แมนยํา เปนไปตามคุณสมบัติที่กลาวไวของวิธีวิเคราะห
นั้นๆ โดยทั่วไป Method Verification จะเปนสวนหนึ่งของ Method validation ซึ่งวิธีการทํา Method
Verification จะประกอบดวย Accuracy, Precision, Sensitivity และ Linearity
การควบคุมคุณภาพสม่ําเสมอ (routine quality control) เปนการควบคุมคุณภาพผลการทดสอบใน
ระหวางการทดสอบ เพื่อใหแนใจวาการทดสอบมีความถูกตอง แมนยํา และมีความนาเชื่อถือ โดยทั่วไปการ
ควบคุมคุณภาพการทดสอบ จะประกอบดวย การตรวจสอบแบลงค (blank check) ,การวิเคราะหสารมาตรฐาน
สําหรับการตรวจสอบกราฟ (Calibration Check Standard), การวิเคราะหซ้ํา (Duplicates), การวิเคราะหการ
กลับคืนของสารที่ทราบปริมาณ (recovery of known addition)และการทําแผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Control
chart)

คุณสมบัติของวิธีการวิเคราะหที่ควรจะทําการทดสอบในการทํา Method validation
และMethod Verification มีดังนี้
1. Accuracy หมายถึง ความถูกตองของวิธีวิเคราะหที่วัดไดคาใกลเคียงกับคาที่แทจริง (True Value)
มากที่สุด
การหา Accuracy ของวิธีวิเคราะห
1.1 ทําการวิเคราะห reference material แลวนํามาหาคา % bias
1.2 ในกรณีที่ไมมี reference material ใหทํา recovery โดยการspike sample ซึ่งการทํา spike
sample มีขอจํากัดคือจะครอบคลุม เฉพาะขั้นตอนที่วิเคราะห spike sample เทานั้น หรือหากไมทํา spike sample
อาจใชวิธีการทางสถิติเขามาใชเพื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห
2. Precision หมายถึงความแมนยําของวิธีวิเคราะหซ้ําๆกันหลายๆครั้ง ความแตกตางของคาที่ไดจาก
การวิเคราะหซ้ําๆ มักแสดงเปนคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ,SD) หรือสัมประสิทธ
ความแปรปรวน (Coefficient of Variation, CV) มีวิธีวิเคราะห 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 Repeatability คือ ความแมนยําที่เกิดจากการวิเคราะหซ้ําๆในสภาวะเดียวกันโดยใช
หองปฏิบัติการเดี ยวกัน เครื่องมือชุด เดียวกั นและผูวิ เคราะหคนเดีย วกัน วิธีการนี้ จะครอบคลุมเพียงความ
คลาดเคลื่อนขั้นต่ําเทานั้น ดังนั้นคา Repeatability จะวิเคราะหซ้ําในชวงเวลาสั้นๆเทานั้น
2.2 Reproducibility คือ ความแมนยําที่เกิดจากการวิเคราะหซ้ําๆ โดยใชวิธีเดียวกัน ผูวิเคราะห
ตางกัน เครื่องมือที่ใชตางกัน และทําการวิเคราะหตางหองปฏิบัติการ มักวิเคราะหซ้ําโดยใชชวงเวลานาน
พอสมควร
3. Selectivity ( Specificity) หมายถึงความสามารถของวิธีวิเคราะหที่จะสามารถวิเคราะหเฉพาะสารที่
ต อ งการวิ เ คราะห โดยสารนั้ น เป น เพี ย งส ว นประกอบหนึ่ ง ในสารละลายนั้ น ๆ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ใ ดที่ มี
ความสามารถในการเลือกวัดเฉพาะสารที่ตองการจะวัดซึ่งมีความจําเพาะ (specific) การศึกษา Specificity ของ
วิธีการวิเคราะหทําไดโดยการวัดตัวอยางหลายชนิด ตั้งแตสารมาตรฐานไปจนถึงการวัดสิ่งที่มีสวนประกอบ
ซับซอน (Complex Matrices)ในกรณีนี้การทํา recovery study โดยการเติมสารที่ตองการจะวัดลงในตัวอยางจะมี
ประโยชน นอกจากการศึกษา Specificity แลวยังตองคํานึงถึงสารรบกวน (Interfering Substances) ดวยซึ่งใน
บางครั้งสารรบกวนอาจจะทําใหคาที่วัดไดเพิ่มขึ้นและอาจจะไปรบกวนความถูกตองของการวัดได
4. Sensitivity หรือความไวของวิธีวิเคราะห หมายถึงความสามารถในการวัดความเขมขนที่แตกตางกัน
นอยที่สุด วิธีการวิเคราะหที่มีความไวสูงจะสามารถตรวจวิเคราะหสารใน
ปริ ม าณน อ ยมากหรื อ เป น วิ ธี ก ารที่ ส ามารถแยกความเข ม ข น ของสารที่
แตกตางกันนอยมากไดถูกตอง

5. Limit of detection และ Limit of quantitation
Limit of detection หมายถึง การวัด blank หลายๆ ครั้งและนําคาที่ไดมาคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และ
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และนํามาคํานวณหา Limit of detection ดังนี้
Limit of detection = x + 3SD
Limit of quantitation หมายถึงความเขมขนนอยที่สุดที่วิธีการวิเคราะหจะวัดไดโดยที่มี accuracy และ precition
ที่ยอมรับได ซึ่งจะทําไดโดยการวัดสารมาตรฐานหรือตัวอยางที่เหมาะสม โดยทั่วไปจะเปนความเขมขนต่ําสุด
ของ Calibration curve (ยกเวน blank)
6. Linearity หมายถึงความสามารถของวิธีวิเคราะหที่จะทําใหวิเคราะหแลวไดผลการวิเคราะหที่เปน
สัด ส ว นกับ ความเขมข น ของสารที่ วิ เ คราะหใ นชว งความเขมขน ที่กํา หนด ซึ่ ง สามารถจะหาไดโดยทํา การ
วิเคราะหสารตัวอยางที่ความเขมขนตางๆ ตั้งแตนอยไปจนมากที่สุดที่จะวัดได
7. Range หมายถึงชวงความเขมขนของสารที่จะวัดตั้งแตความเขมขนต่ําสุดถึงความเขมขนสูงสุดที่วัด
แลวมี accuracy ,precision ,linearity อยูในระดับที่มีความถูกตองยอมรับไดตามขอกําหนด โดยทั่วไปจะทําการ
วัด reference material ที่ความเขมขนตางๆ อยางนอย 5 จุด อยางไรก็ตามการที่จะวัดกี่จุดนั้นขึ้นอยูกับวิธีการ
วิเคราะหแตละวิธี

การควบคุมคุณภาพสม่ําเสมอ (routine quality control)
ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการเตรียมและวิเคราะหตัวอยาง จะตองมีการควบคุมคุณภาพที่สําคัญ ดังนี้
1. การตรวจสอบแบลงค (blank check)
การตรวจสอบแบลงคเปนการประเมินการปนเปอนที่อาจเกิดขึ้นได คือ
1.1 แบลงคของน้ํายาเคมี (reagent blank) เปนการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ํายาเคมีที่ใช
โดยเตรียมสารละลายที่มีน้ํายาเคมีทั้งหมดที่ตองใชในการเตรียมสารละลายตัวอยาง
1.2 แบลงคของวิธีวิเคราะห (method blank) เปนการตรวจสอบการปนเปอนที่อาจเกิดขึ้น
ระหวางการเตรียมตัวอยาง โดยใชน้ํากลั่นแทนตัวอยาง และดําเนินการเชนเดียวกับการวิเคราะหตัวอยาง
2. การวิเคราะหสารมาตรฐานสําหรับการตรวจสอบกราฟ (Calibration Check Standard)
เปนการยืนยันความถูกตองของกราฟมาตรฐาน โดยการเตรียมสารมาตรฐานที่
ทราบความเข ม ข น จากสารมาตรฐานที่ เ ตรี ย มใหม วั ด ความเข ม ข น สาร
มาตรฐานหลังจากทํากราฟมาตรฐานแลว ทําการตรวจสอบสารมาตรฐานทุก
10 % ของการวิเคราะหตัวอยาง ในกรณีที่สารมาตรฐานที่เติมลงไปไมอยูใน
เกณฑการยอมรับอาจ ใชสารมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง (certified reference
materials)

3. การวิเคราะหซ้ํา (Duplicates) เปนการประเมินความแมนยําของการวิเคราะห โดยการตรวจสอบซ้ํา
อยางนอย 5% ของจํานวนตัวอยาง
4. การวิเคราะหการกลับคืนของสารที่ทราบปริมาณ (recovery of known addition)
เปนการตรวจสอบความถูกตองของการวิเคราะหตั วอยางจากองคประกอบที่ซับซอน (matrix) ใน
ตัวอยาง การเติมสารมาตรฐานที่ทราบปริมาณใหมีความเขมขนอยูที่ระหวาง 1 และ 10 เทาของระดับที่มีใน
ตัวอยาง และวิเคราะหหาความเขมขน ทํา recovery ทุก 1 ตัวอยางตอการวิเคราะห 10 ตัวอยาง สามารถคํานวณ
% recovery จาก
% recovery
=
C1 – C 0 × 100
CA
เมื่อ C1 = ความเขมขนของสารในตัวอยางรวมกับความเขมขนของสารมาตรฐานที่เติมแลว
วิเคราะหได
C 0 = ความเขมขนของสารในตัวอยางที่วิเคราะหได
CA = ความเขมขนของสารมาตรฐานที่เติม
5. การทําแผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Control chart)
เปนวิธีการที่ใชสําหรับควบคุมกระบวนการวิเคราะห ใหไดผลการวิเคราะหที่มีเสถียรภาพในขอบเขตที่
ยอมรับได ที่ควรใชในหองปฏิบัติการมี ดังนี้
5.1 means control chart เปนแผนภูมิสําหรับควบคุมการวิเคราะหสารมาตรฐานหรือการ
วิเคราะหแบลงค สรางขึ้นจากคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวิเคราะห
5.2 range control chart เปนแผนภูมิสําหรับควบคุมการวิเคราะหซ้ํา สรางขึ้นจากคาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลความแตกตางของการวิเคราะหซ้ํา
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