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กอง บก. ขอกล่่าวสวัสดีีท่่านผู้้�อ่าน “จดีหมายข่าว

เพ่ื่�อการเตืือนภััยดี�านมาตืรฐาน” สำาหรับบท่ความ

ที่� น่าสนใจประจำาเดืีอนสิงหาคม 2564 ที่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดี�สรุปบท่วิเคราะห์เร่�อง  

มาตืรฐานไอเอสโอช่่วยเมืองป้องกันอาช่ญากรรม  

แล่ะสตืาร์ท่อัพื่ดีาวรุ่งในออสเตืรียกับการมาตืรฐาน 

STANDARD WARNING ไดี�แก่ ไอเอสโอพัื่ฒนาข�อ

กำาหนดีท่างวิช่าการวิธีีวนิิจฉััยโคโรนาไวรัสแล่ะไอเอสโอ        

เร่งพัื่ฒนามาตืรฐานเกี�ยวกับคล่าวดีค์อมพิื่วติืง สุดีท่�าย

นี� ขอขอบคุณสำานักงานเศรษฐกจิอุตืสาหกรรม ที่�ให�การ

สนับสนุนงบประมาณดีำาเนินการโครงการสร�างระบบ

ข�อม้ล่แล่ะองค์ความร้� ดี�านมาตืรฐานระบบการจัดีการ 

แล่ะการเตืือนภััย หร่อ Intelligence Unit

กอง บก.

มาตรฐาน        มาตรฐาน        

ไอเอสโอ      ไอเอสโอ      

ช่่วยเมือง  ช่่วยเมือง  

ป้้องกัันป้้องกััน

อาช่ญากัรรมอาช่ญากัรรม

โดียทั่�วไป อาช่ญากรรมที่�เกิดีข้�นตืามเมืองใหญ่น�อย

ทั่�วโล่กนั�นเป็นสิ�งที่�สามารถป้องกันไดี�  ปัจจัยที่�

สำา คัญประการหน่� ง ในการป้องกันไ ม่ ให� เ กิดี

อาช่ญากรรมข้�นก็คือ สภัาพื่แวดีล่�อมอย่างอาคาร

สถานที่�  สวนธีารณะ หร่อภ้ัมิสถาปัตืย์นั�นเอง เร่�อง

นี�มีนักอาช่ญาวิท่ยาไดี�ท่ำาการศ่กษาวิจัยไว�เมื�อ 50 ปี

ที่�แล่�ว แล่ะยังคงมีผู้ล่งานศ่กษาอย่างต่ือเนื�องมา

จนถ่งปัจจุบัน 

นับตัื�งแต่ืปี 2514  (ค.ศ.1971) ซีี. เรย์ เจฟเฟอรี   

นักอาช่ญาวิท่ยาจากมหาวิท่ยาลั่ยฟล่อริดีาสเตืท่ ไดี�

ริเริ�มแนวคิดีท่ฤษฏีีการวางแผู้นล่ดีอาช่ญากรรมแล่ะ

ปรับปรุงคุณภัาพื่ชี่วิตืของคนในชุ่มช่นจากการศ่กษา

อาช่ญาวิท่ยาแล่ะโอกาสของการเกิดีอาช่ญากรรมที่�

เรียกว่า CPTED ซ้ี�งเป็นการป้องกันอาช่ญากรรม

โดียการออกแบบสภัาพื่แวดีล่�อม (Crime Preven-

tion Through Environmental Design) เพ่ื่�อ

ป้องกันความรุนแรงแล่ะล่ดีความกลั่วให�กับผู้้�อย่้

อาศัย แล่ะ ทั่� ว โล่กไดี�นำากล่ยุท่ธ์ีการป้องกัน

อาช่ญากรรมนี�ไปใช่�จนกระทั่�งประสบความสำาเร็จ

อย่างกว�างขวาง  ในขณะที่�มีแนวท่างการป้องกัน

อาช่ญากรรมอย่้หล่ากหล่ายแตืก็่ยังไม่มีกลุ่่มแนวคดิี

ใดีที่�ไดี�รับการเห็นพื่�องตื�องกันในระดัีบสากล่  แล่ะใน

ที่�สุดีไอเอสโอก็ไดี�พัื่ฒนามาตืรฐาน ISO 22341, 

Security and resilience – Protective secu-

rity – Guidelines for crime prevention 

through environmental design แล่ะเผู้ยแพื่ร่

เมื�อเดืีอนมกราคม 2564 

มาตืรฐานดัีงกล่่าวให�แนวท่างแก่องค์กรที่�ตื�องการ

กำาหนดีหลั่กการ องค์ประกอบพ่ื่�นฐาน กล่ยุท่ธ์ี แล่ะ

กระบวนการปอ้งกันแล่ะล่ดีอาช่ญากรรม รวมทั่�งการ

จ่้โจมของผู้้�ก่อการร�ายในร้ปแบบต่ืางๆ รวมทั่�งความ

กลั่วอาช่ญากรรมในสภัาพื่แวดีล่�อมของเมืองที่�มีอย่้

เดิีมหร่อเมืองใหม ่โดียครอบคล่มุสถานที่�ทุ่กประเภัท่ 

เ ช่่ น  บ ริ เ วณที่� อ ย่้ อ า ศัย  บ ริ เ วณที่� ค� า ข าย                           

ปีที่� 10 ฉับับที่� 97 เดืีอน สิงหาคม 2564

Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
1025, 2nd  11th 18th Floor, Yakult Building, 

Phaholyothin Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 

10400, Thailand

Tel. (+662) 617-1727-36 Fax. (+662) 617-1708

www.masci.or.th

เขตือุตืสาหกรรม สถาบันการศ่กษา สวนสาธีารณะ

ในเขตืชุ่มช่น เป็นตื�น มาตืรฐานนี� ไดี�รวมเอา

กระบวนการประเมินความเสี�ยงอาช่ญากรรมแล่ะ

การนำาผู้ลิ่ตืภััณฑ์์ฮาร์ดีแวร์ดี� านความมั�นคง

ปล่อดีภััยที่�ไดี�รับการรับรองไปใช่�งานดี�วย

ดีร. ไฮวันโฮ ปาร์ค ผู้้�นำาโครงการคณะกรรมการ       

ผู้้� เชี่�ยวช่าญของไอเอสโอที่�พัื่ฒนามาตืรฐานดัีงกล่่าว

ระบุว่าโล่กของเราจำาเป็นตื�องมีแนวท่างสากล่สำาหรับ

อธิีบายหลั่กการ แนวคิดี แล่ะคำาศัพื่ท์่ของการป้องกัน

อาช่ญากรรมโดียการออกแบบสภัาพื่แวดีล่�อม 

(CPTED) โดียผู้้�มีส่วนไดี�ส่วนเสีย แล่ะผู้้�ปฏิีบัติืงานที่�

เกี�ยวข�องกับ CPTED จำาเป็นตื�องมีความร้�ความเข�าใจ

อย่างชั่ดีเจนในหลั่กการพ่ื่�นฐาน ขอบข่าย บท่บาท่ของ

สถาบัน องค์ประกอบ กล่ยุท่ธ์ี แล่ะกระบวนการตืาม

มาตืรฐานดีังกล่่าวซ้ี� งหากมีการวางแผู้นแล่ะ                

นำาแนวคิดีนี�ไปใช่�เป็นอย่างดีีแล่�ว ก็จะช่่วยให�ชุ่มช่นมี

ความปล่อดีภััย แล่ะเกิดีประสิท่ธิีผู้ล่เป็นอย่างดีี 

ISO 22341 ไดี�รับการพัื่ฒนาโดียคณะกรรมการ

วิช่าการ ISO/TC 292, Security and resilience 

โดียมีเล่ขานุการคือ SIS ซ้ี�งเป็นสถาบันมาตืรฐาน 

แห่งช่าติืของประเท่ศสวีเดีน

ที่�มา: https://www.iso.org/news/ref2620.

html



PA G E  3

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

สถาบันมาตืรฐานแห่งช่าติืของประเท่ศออสเตืรีย 
หร่อ ASI (Austrian Standards International) 
ซ้ี�งเป็นสมาชิ่กของไอเอสโอ ไดี�ก�าวไปอีกขั�นหน่�งกับ
การพัื่ฒนามาตืรฐานเพ่ื่�อคุณภัาพื่ชี่วิตืที่�ดีีของผู้้�คน  
โดีย ASI เป็นสถาบันมาตืรฐานที่�ไดี�รับการยอมรับ
ส้งสุดีในดี�านการมาตืรฐานแล่ะนวัตืกรรมในธุีรกิจ
แล่ะงานวิจัยของประเท่ศออสเตืรีย เนื�องจากไดี�มี
ส่วนสำาคัญที่�ท่ำาให�ธุีรกิจแล่ะนวัตืกรรมในประเท่ศ
ประสบความสำาเร็จจากแนวคิดีแล่ะเท่คโนโล่ยีใหม่ๆ 
ที่�มีศักยภัาพื่ในการส่งออกแล่ะเป็นธุีรกิจสำาหรับโล่ก
อนาคตื
ในประเท่ศออสเตืรีย ไดี�ริเริ�มรางวัล่มาตืรฐานสำาหรับ
ผู้้�ที่�อุทิ่ศผู้ล่งานให�กับการมาตืรฐานแล่ะนวัตืกรรม
เมื�อหล่ายปีมาแล่�ว แล่ะในปีนี�เป็นการจัดีงานในปีที่� 7 
เมื�อวันที่� 21 มกราคม 2564 (ค.ศ.2021)
สำาหรับรางวัล่ 2021 Living Standards มีคณะ
กรรมการตัืดีสินซ้ี�งเป็นผู้้�เชี่�ยวช่าญจากทั่�วโล่ก แล่ะ
มีผู้้�สมัครจากภัาคส่วนธุีรกิจ นักวิท่ยาศาสตืร์ แล่ะ
ผู้้�สนใจกว่า 300 ราย แล่ะที่�พิื่เศษกว่าทุ่กปีคือการนำา
เสนอผู้ล่งานท่ำาในร้ปแบบดิีจิตือล่เนื�องจากภัาวะการ
เกิดีโรคระบาดี COVID-19
การประกวดีรางวัล่ดัีงกล่่าวมาจากผู้ล่งานที่�มีความ
หล่ากหล่าย ท่ำาให�การตัืดีสินไม่ใช่่เร่�องง่ายนัก  
เกณฑ์์ที่�ใช่�ในการตัืดีสินจ้งตื�องมีหลั่กเกณฑ์์ที่�เหมาะ
สมแล่ะมีคุณค่าอย่างแท่�จริง ซ้ี�งคณะกรรมการไดี�ใช่�
เกณฑ์์ดัีงต่ือไปนี�คือ เร่�องของความสามารถในการ
แก�ไขปัญหา การเข�าถ่งตืล่าดีระหว่างประเท่ศ แล่ะ
การพัื่ฒนาเท่คโนโล่ยีแห่งอนาคตื
ส่วนแนวคิดีของผู้้�เข�าชิ่งรางวัล่มีตัื�งแต่ืเร่�องของการ
มุ่งส่้ตืล่าดีโล่ก ซ้ี�งมาตืรฐานท่ำาให�เกิดีผู้ล่ดีีในช่ีวิตื
ประจำาวันในเร่�องของความมั�นใจในคุณภัาพื่แล่ะ
ความปล่อดีภััยของผู้ลิ่ตืภััณฑ์์แล่ะบริการ นอกจาก
นี� ยังข�อแนะนำาเชิ่งปฏิีบัติืที่�กล่ายเป็นแนวนคิดี
นวัตืกรรมที่�ช่่วยแก�ปัญหาต่ืางๆ ไดี�ดีีแล่ะท่ำาให�การ
ท่ำางานของเท่คโนโล่ยีในโล่กอนาคตืเป็นเร่�องง่าย
สำาหรับผู้้�ไดี�รางวัล่ในปีนี�  มาจากการคัดีผู้ล่งาน
จำานวน 15 รายเพ่ื่�อเข�ารับการเสนอช่่�อเข�าชิ่งรางวัล่ 
5 รางวัล่ ซ้ี�งบริษัท่ที่�ไดี�รับรางวัล่มีดัีงต่ือไปนี� 
1. cortEXplore  ไดี�รับรางวัล่ประเภัท่ความสามารถ
ในการแก�ไขปัญหา (ดี�วยการใช่�ภัาพื่จำาล่องสามมิติื
สำาหรับการผู่้าตัืดีสมอง) บริษัท่ก่อตัื�งเมื�อปี 2561 
(ค.ศ.2018) เป็นบริษัท่ที่�ใช่�เท่คโนโล่ยีเฉัพื่าะที่�

พัื่ฒนาระบบนำาท่างสำาหรับการผู้่ า ตัืดีสมอง             
เพ่ื่�อให�มคีวามแมน่ยำาตัื�งแต่ืการวางแผู้น การจำาล่อง
ภัาพื่ผู่้าตัืดี แล่ะการปฏิีบัติืการผู่้าตัืดี โดียสามารถ
วางแผู้นแล่ะล่ดีความเสี�ยงที่�อาจเกิดีข้�นให�แก่คนไข� 
โดียมาตืรฐานที่�บริษัท่นำาไปใช่� คือมาตืรฐานระบบ
คุณภัาพื่สำาหรับอุปกรณ์ท่างการแพื่ท่ย์ ( EN ISO 
13485) แล่ะมาตืรฐานการบริหารความเสี�ยงสำาหรับ
เคร่�องมือแพื่ท่ย์ (EN ISO 14971) 
2. BHS #Technologies  ไดี�รบัรางวัล่ประเภัท่การ
เข�าถ่งตืล่าดีต่ืางประเท่ศ (ดี�วยแขนกล่หุ่นยนต์ืที่�ใช่�
ในห�องปฏีิบัติืการผู่้าตัืดี) เป็นบริษัท่ที่�ใช่�เท่คโนโล่ยี
เฉัพื่าะสำาหรับเคร่�องมือที่�ใช่�ในห�องผู่้าตัืดี ถือเป็น
บริษัท่แห่งแรกของโล่กที่�ท่ำากล่�องขนาดีเล่ก็เพ่ื่�อการ
ผู่้าตัืดีดี�วยหุ่นยนต์ืซ้ี�งท่ำาให�แพื่ท่ย์ที่�ท่ำาการผู่้าตัืดี
สามารถเคลื่�อนไหวไดี�อย่างอิสระดี�วยแขนหุ่นยนต์ื 
พื่ร�อมทั่�งกล่�องไมโครสโคปยังปรับให�เข�ากับการ
เคลื่�อนไหวในส่วนศีรษะดี�วย   เร่�องนี�เกี�ยวข�องกับ
การยศาสตืร์ (ergonomics) ของศัล่ยแพื่ท่ย์ซ้ี�ง
นอกจากจะเคลื่�อนไหวไดี�อย่างอิสระแล่�ว ยังท่ำาให�
มองเห็นภัาพื่รวมไดี�ดีีข้�นระหว่างการผู่้าตัืดีดี�วย ซ้ี�ง
มาตืรฐานสากล่ที่�บริษัท่นำาไปใช่� คือ ระบบบรหิารงาน
คุณภัาพื่สำาหรับเคร่�องมือแพื่ท่ย์  (ISO 13485)  แล่ะ
มาตืรฐานสถาปัตืยกรรมซีอฟต์ืแวร์ (Software 
Architecture) (IEEE Standard 1471)
3. สตืาร์ท่อัพื่ AQT ไดี�รับรางวัล่ประเภัท่การพัื่ฒนา
เท่คโนโล่ยีแห่งอนาคตื (ดี�วยการใช่�เท่คโนโล่ยีควอน
ตัืมคอมพิื่วเตือร์) บริษัท่มีความเชี่�ยวช่าญในการ
พัื่ฒนาเท่คโนโล่ยคีวอนตัืมคอมพิื่วเตือร์ซ้ี�งสามารถ
ประมวล่ผู้ล่ข�อม้ล่จำานวนมหาศาล่ไดี�ในเวล่าที่�รวดีเร็ว
อันเนื�องจากการพ่ื่�งพื่าท่ฤษฎีีท่างกล่ศาสตืร์ควอน
ตัืม AQT เป็นบริษัท่สตืาร์ท่อัพื่จากท่วีปยุโรปบริษัท่
แรกที่�นำาควอนตัืมคอมพิื่วเตือร์ข้�นส่้คล่าวด์ี โดียใช่�
เวล่าศ่กษาวิจัยมานานกว่า 20 ปี จนสามารถสร�าง
ผู้ล่งานที่�ประสบความสำาเร็จ
4. Purency #GmbH  ไดี�รับรางวัล่ประเภัท่การ
พัื่ฒนาเท่คโนโล่ยีแห่งอนาคตื (ดี�วยการค�นหาไมโคร
พื่ล่าสติืกไดี�อย่างแม่นยำาแล่ะรวดีเร็ว) บริษัท่เป็น
สตืาร์ท่อัพื่ที่�เกิดีข้�นมาพื่ร�อมๆ กับช่่วงที่�เกิดีโรค
ระบาดีไวรัสโคโรนาเมื�อเดืีอนสิงหาคม 2563 เพ่ื่�อ
ช่่วยแก�ไขปัญหาสิ�งแวดีล่�อมแล่ะสุขภัาพื่โดียล่ดีการ
รั�วไหล่ของพื่ล่าสติืกแล่ะไมโครพื่ล่าสติืกล่งส่้สิ�ง
แวดีล่�อมแล่ะการควบคุมคุณภัาพื่เกณฑ์์วิธีีการ

สตาร์ทอัพดาวร่่งในออสเตรียกับการมาตรฐาน

ดีำาเนินการซ้ี�งใช่�การวิเคราะห์ข�อม้ล่ของการวัดีไมโคร
พื่ล่าสติืก อย่างแม่นยำาแล่ะรวดีเร็วดี�วยแมช่ชี่นเลิ่ร์น
นิ�ง จากเดีิมที่�ใช่�เวล่านานนับหล่ายชั่�วโมงจนกระทั่�ง
ล่ดีเหลื่อเพีื่ยงเวล่าประมาณ 10 นาที่ ท่ำาให�ท่ราบถ่ง
ประเภัท่ จำานวน แล่ะขนาดีของไมโครพื่ล่าสติืกอย่าง
ชั่ดีเจน แล่ะบริษัท่ยังไดี�เข�าร่วมในคณะกรรมการ
วิช่าการไอเอสโอ ISO / TC 61 / SC 14 / WG 4 
Environmental aspects ดี�วย
5. TTTech #Group ไดี�รบัรางวัล่ประเภัท่มาตืรฐาน 
IEEE (ดี�วยการวิจัยที่�เน�นเท่คโนโล่ยีอีเท่อร์เน็ตื) 
บริษัท่เป็นผู้้�นำาดี�านเท่คโนโล่ยีดี�านการควบคุมความ
ปล่อดีภััยแล่ะเคร่อข่ายเรียล่ไท่ม์โดียให�บริการ
เท่คโนโล่ยีซีอฟต์ืแวร์นวัตืกรรม ซ้ี�งสร�างความมั�นใจ
ให�กับระบบอิเล็่กท่รอนิกส์ในภัาคอุตืสาหกรรมรวม
ถ่งภัาคการขนส่งทั่�งภัาคพ่ื่�นดิีนแล่ะอวกาศโดียใช่�ไอ
โอที่แล่ะเท่คโนโล่ยีอัตืโนมัติื  บริษัท่ไดี�มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการมาตืรฐานตัื�งแต่ืปี 2546 (ค.ศ.2003) 
แล่ะนับตัื�งแต่ืปี  2555 (ค.ศ. 2012) เป็นตื�นมา ไดี�
เข�าเป็นสมาชิ่กในกลุ่่มงานของ IEEE 802.1 ไดี�แก่ 
IEEE P802.1Qcw, IEEE / IEC 60802, 
IEEE802.1DG ซ้ี� ง ช่่วยสนับสนุนเคร่อข่าย
อุตืสาหกรรมแล่ะยานยนต์ืมีความเร็วข้�นดี�วย
เท่คโนโล่ยีอีเท่อร์เน็ตื 
โดียทั่�วไป “มาตืรฐาน” อาจมีบท่บาท่ในการพัื่ฒนา
นวัตืกรรมแล่ะเท่คโนโล่ยใีหม่ๆ ไม่มากนัก แต่ืสถาบัน
มาตืรฐานแหง่ช่าติืของประเท่ศออสเตืรยีไดี�พื่ยายาม
สร�างคุณค่าแล่ะท่ำาให�ผู้้�คนมองเห็นคุณค่าของ
มาตืรฐานซ้ี�งสามารถก่อให�เกิดีนวัตืกรรมแล่ะ
สตืาร์ท่อัพื่ดีาวรุ่งรายใหม่ที่�ประสบความสำาเร็จแล่ะ
นำาพื่าผู้้�คนก�าวไปส่้เท่คโนโล่ยีแห่งอนาคตืดัีงเช่่น
บริษัท่ทั่�ง 5 แห่งที่�ไดี�รับรางวัล่ 2021 Living Stand-
ards ในปีนี�

ที่�มา: 
1. https://www.iso.org/news/ref2618.html
2. https://www.austrian-standards.at/en/
innovation/living-standards-award/living-
standards-award-2021
3 . h t t p s : / / w w w . w o r l d i n .
news/69557/2021/01/the-winners-of-the-
living-standards- award-2021.html
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ปัจจุบัน ในภัาวะที่�โรคระบาดี COVID-19 ยังคงเกิดีข้�นอย่างต่ือเนื�อง ทั่�วโล่กต่ืางก็ตืระหนกัความสำาคัญ

ของการท่ดีสอบในห�องปฏิีบัติืการท่ดีสอบซ้ี�งการพัื่ฒนาวิธีีวินิจฉััยที่�มีความแม่นยำาเป็นบท่บาท่ที่�สำาคัญ

ในการจัดีการกับโรคระบาดีนี�  แล่ะไม่วา่ห�องปฏิีบตัืกิารท่ดีสอบจะพัื่ฒนาวิธีีท่ดีสอบข้�นมาเป็นของตืนเอง

หร่อใช่�วิธีีท่ดีสอบเดิีมที่�มีอย่้แล่�ว ก็มีความจำาเป็นที่�จะตื�องพิื่จารณาหล่ายเร่�องที่�เกี�ยวข�อง ไม่ว่าจะเป็น

ความเสี�ยงของการปนเป้�อน หร่ออุปกรณ์ที่�ไม่เพีื่ยงพื่อหร่อไม่พื่ร�อมสำาหรับการท่ดีสอบแตืล่่ะประเภัท่ 

รวมทั่�งกระบวนการจัดีการที่�ตื�องมีความเข�มงวดี

นับตัื�งแต่ืเกิดีโรคระบาดี COVID-19 ไอเอสโอไดี�ร่วมมือกับผู้้�เชี่�ยวช่าญในหล่ายสาขาเพ่ื่�อพัื่ฒนา

มาตืรฐานการท่ดีสอบในห�องปฏิีบัติืการแล่ะระบบท่ดีสอบภัายนอกร่างกาย เพ่ื่�อเป็นแนวท่างปฏิีบัติื

สำาหรบัห�องปฏีบัิติืการท่ดีสอบ ซ้ี�งในระหวา่งที่�ทั่�วโล่กกำาลั่งพัื่ฒนาแล่ะใช่�วคัซีีน COVID-19 หร่อที่�เรียก

อย่างเป็นท่างการว่า SARS-CoV-2 นักวิท่ยาศาสตืร์ก็ไดี�พัื่ฒนาวิธีีวินิจฉััยโรคไว�หล่ายประเภัท่ รวม

ทั่�งวิธีีที่�เรียกว่า  Nucleic Acid Amplification  แล่ะล่่าสุดี ไอเอสโออย่้ในระหว่างพัื่ฒนามาตืรฐาน

นี� โดียคณะกรรมการวิช่าการ ISO/TC 212, Clinical laboratory testing and in vitro diag-

nostic test systems

ข�อกำาหนดีท่างวิช่าการ specification ISO/TS 5798, Quality practice for detection of Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) by nucleic acid amplifica-

tion methods เป็นเอกสารที่�ให�รายล่ะเอียดีของการพิื่จารณาการออกแบบ  การพัื่ฒนา การท่วน

สอบ การสอบท่วนเพ่ื่�อยืนยันความใช่�ไดี�แล่ะการนำาวิธีีวิเคราะห์ไปใช่�งานเพ่ื่�อวินิจฉััยติืดีตืามเช่่�อโคโรนา

ไวรัสดี�วยวิธีี nucleic acid amplification แล่ะขั�นตือนในกระบวนการก่อนการตืรวจสอบแล่ะ

กระบวนการการตืรวจสอบสำาหรับวินิจฉััยชิ่�นเนื�อของระบบท่างเดิีนหายใจ เป็นตื�น

ข�อกำาหนดีท่างวิช่าการดัีงกล่่าวมีวัตืถุประสงค์เพ่ื่�อช่่วยให�ห�องปฏิีบัติืการท่ดีสอบท่างการแพื่ท่ย์สามารถ

ใช่�งานวิธีีท่ดีสอบในท่างการค�าไดี� แล่ะห�องปฏิีบัติืการท่ดีสอบเองก็สามารถพัื่ฒนาวิธีีท่ดีสอบของตืนเอง

ให�มีความเช่่�อถือแล่ะความแมน่ยำามากข้�น อย่างไรก็ตืามความสมำ�าเสมอแล่ะความแมน่ยำาของผู้ล่ไมไ่ดี�

เกี�ยวข�องกับประเภัท่ของวิธีีท่ดีสอบที่�ใช่� แต่ืเกี�ยวข�องกับคุณภัาพื่ทั่�งหมดีของห�องปฏิีบัติืการท่ดีสอบ

ที่�ดีำาเนินการ

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน
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ความสามารถของห�องปฏิีบัติืการท่ดีสอบที่�ไดี�รับการยอมรับในระดัีบระหว่างประเท่ศหมายถ่งความเช่่�อมั�นในผู้ล่การท่ดีสอบซ้ี�งสามารถแบ่งปันแล่ะเปรียบ

เที่ยบกับห�องปฏีบัิติืการท่ดีสอบทั่�วโล่กหร่อเพ่ื่�อนรว่มวิช่าช่พีื่ไดี� เร่�องนี�ถือว่าเป็นขั�นตือนสำาคัญที่�จะท่ำาให�มั�นใจในการควบคมุคุณภัาพื่ของห�องปฏีบัิติืการ

ท่ดีสอบสำาหรับโรคระบาดีดัีงกล่่าว แล่ะยังรวมไปถ่งโรคระบาดีที่�อาจจะเกิดีข้�นในอนาคตือีกดี�วย

ห�องปฏิีบัติืการท่ดีสอบจะแสดีงความสามารถเช่่นนั�นไดี�ดี�วยการมีระบบการประเมินความสอดีคล่�องที่�ไดี�รับการรับรอง (accreditation) ตืามมาตืรฐาน

สากล่ ซ้ี�งก็คือมาตืรฐาน ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

มาตืรฐานนี�ยังอำานวยความสะดีวกในความร่วมมือระหว่างห�องปฏิีบัติืการท่ดีสอบแล่ะหน่วยงานอื�นดี�วยการสร�างการยอมรับผู้ล่การท่ดีสอบระหว่างประเท่ศ 

ผู้ล่การท่ดีสอบแล่ะใบรับรองจะไดี�รับการยอมรับในประเท่ศต่ืางๆ โดียไม่ตื�องมีการท่ดีสอบซีำ�าซ้ี�งช่่วยส่งเสริมการค�าระหว่างประเท่ศไดี�เป็นอย่างดีี

คำาว่า “การประเมินความสอดีคล่�อง” เป็นกลุ่่มคำาที่�ใช่�เรียกกระบวนการที่�แสดีงว่าผู้ลิ่ตืภััณฑ์์หร่อบริการตือบสนองข�อกำาหนดีบางอย่าง เช่่น มาตืรฐาน ซ้ี�ง

ไม่เพีื่ยงแต่ืท่ำาให�ผู้ลิ่ตืภััณฑ์์หร่อบริการมีเอกสารที่�แสดีงความสอดีคล่�องเท่่านั�น แต่ืยังท่ำาให�ผู้้�บริโภัคแล่ะผู้้�ที่�มีหน�าที่�ปฏิีบัติืตืามกฎีระเบียบมีความมั�นใจว่า

กฎีระเบียบบางอย่างไดี�รับการปฏิีบัติืตืาแล่�ว

องค์กรที่�ท่ำาหน�าที่�ดี�านการประเมินความสอดีคล่�องในลั่กษณะดัีงกล่่าว เรียกว่า หน่วยงานประเมินที่�ท่ำาหน�าที่�ตืรวจสอบแล่ะรับรอง (conformity Assess-

ment Bodies: CABs)  ซ้ี�งห�องปฏิีบัติืการท่ดีสอบรวมทั่�งหน่วยงานที่�ท่ำาหน�าที่�ท่ดีสอบเพ่ื่�อวัตืถุประสงค์ท่างการแพื่ท่ย์ก็เรียกว่า CAB ดี�วย 

แล่�วเราจะมั�นใจใน CABs ไดี�อย่างไร สิ�งที่�จะสร�างความมั�นใจก็คือการที่� CABs ไดี�รับการตืรวจประเมินตืามเกณฑ์์สากล่แล่ะไดี�รับรองจาก Accreditation 

Body นั�นเองซ้ี�งองค์กรที่�ท่ำาหน�าที่�เป็น Accreditation bodies ก็จะไดี�รับการประเมินว่ามีความสามารถในการปฏิีบัติืงานจากองค์กรที่�อย่้ภัายใตื�ความ

ร่วมมือขององค์กรการความร่วมมือภ้ัมิภัาคเอเชี่ยแปซิีฟิกว่าดี�วยการรับรองระบบงาน (Laboratory Accreditation Cooperation: ILAC) ท่ำาให�ไดี�

ผู้ลิ่ตืภััณฑ์์แล่ะบริการที่�ผู่้านการท่ดีสอบตืามเกณฑ์์ไดี�รับการยอมรับในระดัีบสากล่  ซ้ี�งกระบวนการที่� ILAC ดีำาเนินการรับรองนั�นครอบคลุ่มเร่�องห�อง

ปฏิีบัติืการท่ดีสอบแล่ะการท่ดีสอบ (laboratory and inspection accreditation)

สำาหรับมาตืรฐานที่� CABs ให�การรับรองนั�น ไดี�รับการพัื่ฒนาโดียคณะกรรมการประเมินผู้ล่เพ่ื่�อการรับรองคุณภัาพื่ (Committee on conformity 

assessment - CASCO)  ซ้ี�งเป็นคณะกรรมการวิช่าการของไอเอสโอ แล่ะมาตืรฐานหล่ายฉับับ ไอเอสโอไดี�เผู้ยแพื่ร่ร่วมกับไออีซีี แล่ะไดี�กล่ายเป็นเคร่�อง

มือที่�ช่่วยให�ผู้้�มีส่วนไดี�ส่วนเสียทั่�วโล่กไดี�นำาไปใช่�งานอย่างมีประสิท่ธิีผู้ล่ 

มาตืรฐานที่�เป็นเคร่�องมือดัีงกล่่าว ไดี�แก่ ISO/IEC 17020, Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of 

bodies performing inspection, the ISO/IEC 17021 series, Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit 

and certification of management systems แล่ะ ISO/IEC 17065, Conformity assessment – Requirements for bodies certifying 

products, processes and services

นอกจากนี� เพ่ื่�อให�องค์กรที่�ท่ำาหน�าที่�เป็น Accreditation bodies ไดี�รับความเช่่�อมั�นในอีกระดัีบหน่�ง จ้งตื�องไดี�รับการประเมินตืามมาตืรฐาน ISO/IEC 

17011, Conformity assessment – Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies อันเปรียบ

เสมือนการไดี�รับการรับรองวิท่ยฐานะข้�นอีกระดัีบหน่�งดี�วย

ที่�มา: https://www.iso.org/news/ref2617.html



ไอเอสโอ
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จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

คล่าวด์ีคอมพื่วิตืงิ  (Cloud Computing) ไม่เพื่ยีง

แต่ืเป็นการให�บรกิารพืื่�นท่ี�รับฝากบนอนิเท่อร์เนต็ื

เท่่านั�น แต่ืยังเป็นการให�บรกิารครอบคล่มุถง่การ

ประมวล่ผู้ล่ หน่วยจดัีเกบ็ข�อมล้่ แล่ะระบบออนไล่น์

ต่ืางๆ จากผู้้�ให�บรกิารอกีดี�วย ท่ั�งนี� เพื่ื�อล่ดีความ

ยุ่งยากในการตืิดีตัื�ง ดี้แล่ระบบ ประหยัดีเวล่า 

แล่ะล่ดีตื�นทุ่นในการสร�างระบบคอมพื่ิวเตือร์แล่ะ

เครือข่ายเอง

คล่าวด์ีคอมพิื่วตืงิไดี�ท่ำาให�วธีิีการตืดิีต่ือสื�อสาร การ

ท่ำางาน แล่ะการใช่�ชี่วติืประจำาวนัต่ืางๆ เปลี่�ยนแปล่ง

ไป แตื่มาตืรฐานไอเอสโอก็มีคำาตือบท่ี�จำาเป็น

สำาหรับเรื�องนี�แล่�ว 

สำาหรบัหล่ายคนแล่�ว คล่าวด์ีคอืฮาร์ดีไดีรฟ์เสมอืน

จรงิซี่�งเป็นสถานที่�จดัีเก็บข�อม้ล่ ร้ปภัาพื่ แล่ะวดีิีโอ

ของเราให�มีความมั�นคงปล่อดีภััย คล่าวดี์ช่่วยให�

ช่ีวิตืของเรามีความยืดีหยุ่นเพื่ิ�มข่�น เนื�องจากเรา

สามารถเข�าถ่งมันไดี�ทุ่กท่ี�ที่�เราเช่ื�อมโยงกับมัน 

แล่ะยังท่ำาให�เรามีพื่ื�นท่ี�บนแล่็ปท่็อปแล่ะพื่ื�นท่ี�บน

โท่รศัพื่ท่์มือถือเพื่ิ�มข่�น แล่ะอันท่ี�จริงแล่�ว คล่าวดี์

ท่ำาอะไรไดี�มากกว่านั�น

คล่าวด์ีไม่เพีื่ยงแต่ืสนับสนุนเท่คโนโล่ยีการประชุ่ม

ท่างไกล่ที่�ท่ำาให�คนนับล่�านสามารถท่ำางานผู้่าน

วิกฤตืการณ์โรคระบาดีไดี�เท่่านั�น แต่ืยังท่ำาให�การ

ค�าปลี่กออนไล่น์ท่รงพื่ลั่งมากข้�นไม่ว่าจะเป็นเร่�อง

แฟชั่�นหร่ออุปกรณ์ท่างการแพื่ท่ย์ที่�มีความสำาคัญ

ต่ือชี่วิตืของผู้้�คน

ท่่ามกล่างงานที่�ตื�องมีความยืดีหยุ่นแล่ะการประชุ่ม

ท่างไกล่ที่�กำาลั่งกล่ายเป็นนิวนอร์มอล่ ในขณะที่�ทั่�ว

โล่กยังอย่้ในระหว่างการศ่กษาวัคซีีน COVID-19 

เราตื�องการจะเห็นการขยายตัืวที่�รวดีเร็วของบริการ

คล่าวด์ีที่�มีความน่าเช่่�อถือเพ่ื่�อช่่วยให�ช่ีวิตืเป็นไป

ดี�วยความราบร่�น

อย่างไรก็ตืาม เราจะมั�นใจไดี�อย่างไรว่าข�อม้ล่ของ

เรามีการถ่ายโอนอย่างมั�นคงปล่อดีภััยเพีื่ยงพื่อ

คณะอนุกรรมการวิช่าการไอเอสโอISO/IEC JTC 

1/SC 38 Cloud Computing and Distributed 

Platforms เปน็กลุ่่มผู้้�เชี่�ยวช่าญระดีบัโล่กที่�ร่วมกัน

ท่ำางานเพ่ื่�อค�นหาคำาตือบเหล่่านั�น พื่วกเขาเป็นคณะ

กรรมการวชิ่าการที่�เชี่�ยวช่าญในกลุ่่มที่�ท่ำางานรว่มกัน

ระหว่างไอเอสโอหร่อองค์การระหว่างประเท่ศว่าดี�วย

การมาตืรฐาน (International Organization for 

Standardization) กับไออีซีีหร่อคณะกรรมาธิีการ

ระหว่างประเท่ศว่าดี�วยมาตืรฐานสาขาอิเล็่กท่รอเท่

คนิกส์ (International Electrotechnical Com-

mission: IEC) ในเร่�องเท่คโนโล่ยสีารสนเท่ศ (JTC 

1) ซ้ี�งจัดีเตืรียมทั่�งเร่�องท่างวิช่าการแล่ะการประกัน

คุณภัาพื่ที่�จำาเป็นทุ่กอย่างสำาหรับคล่าวด์ีคอมพิื่วติืง

อันที่�จริงแล่�ว ปัจจุบันนี� เศรษฐกิจโล่กแล่ะชี่วิตืประจำา

วันของเราข้�นอย่้กับบริการออนไล่น์อย่้แล่�ว โรค

ระบาดี COVID-19 ก็แค่เน�นบท่บาท่พื่วกนี�ให�มากข้�น

จากการจัดีตัื�งที่มงานของคณะอนุกรมการดัีงกล่่าว

เมื�อปี 2553 (ค.ศ.2010) เพีื่ยงไม่กี�ปีหลั่งจากคล่า

วด์ีเริ�มเข�าส่้กระแสความนิยมแล่ะความตืระหนัก

ถ่งความสำาคัญของคล่าวด์ีท่่ามกล่างสาธีารณช่น 

ท่ำาให�คณะอนุกรรมการไดี�เร่งท่ำางานเพ่ื่�อรักษาก�าว

การเติืบโตืของเท่คโนโล่ยีพ่ื่�นฐาน โดียเฉัพื่าะอย่าง

ยิ�ง ในปีที่�โรคระบาดี COVID 19 ไดี�เปลี่�ยนวิถีการ

ท่ำางานของเรา การประชุ่ม การซ่ี�อของ การแล่ก

เปลี่�ยนไอเดีียแล่ะข�อม้ล่ ท่ำาให�ผู้้�ใช่�งานใหม่นับล่�าน

คนเริ�มหันไปใช่�คล่าวด์ี 

สตีืฟ ฮอล่บรุค ประธีานคณะอนุกรรมการวิช่าการ

ไอเอสโอ ISO/IEC JTC 1/SC 38 อธิีบายถ่งความ

ท่�าท่ายที่�กำาลั่งมุ่งเน�นตัื�งแต่ืปี 2563 เป็นตื�นมา  คือ 

เศรษฐกิจโล่กแล่ะชี่วิตืประจำาวันของเราข้�นอย่้กับ

บริการออนไล่น์แล่ะโรคระบาดี COVID-19 ก็เพีื่ยง

แค่เน�นบท่บาท่ของคล่าวดีใ์ห�มีความสำาคัญมากข้�น 

เขาชี่�ให�เห็นถ่งการตัืดีสินใจเชิ่งกล่ยุท่ธ์ีของคณะ

อนุกรรมการวิช่าการดัีงกล่่าวว่ามีการสร�างความเช่่�อม

โยงที่�แข็งแกร่งข้�นแล่ะการมีปฏิีสัมพัื่นธ์ีที่�กว�างขวาง

ข้�นระหว่างรัฐบาล่ ล้่กค�าแล่ะนักพัื่ฒนาโปรแกรม 

การปรับปรุงการเช่่�อมโยงกับผู้้�ฟังหลั่กเหล่่านั�นไม่

ไดี�เป็นการตือบสนองต่ือโรคระบาดีระดัีบโล่ก แต่ื

สถานการณ์โรคระบาดีไดี�เร่งให�มีการใช่�บริการ

ออนไล่น์มากข้�นแล่ะท่ำาให�มาตืรฐานไอเอสโอในเร่�อง

นี�มีความจำาเป็นมากข้�น

คณะอนุกรรมการวิช่าการดัีงกล่่าวไดี�เน�นว่ามาตืรฐาน

ใหม่ทั่�ง 7 ฉับับจะมีการเผู้ยแพื่ร่ร่วมกับฉับับที่�เผู้ย

แพื่ร่ไปแล่�วกว่า 20 ฉับับดี�วย

หน่�งในความท่�าท่ายที่�ไอเอสโอเน�นคือความใส่ใจ

ของคนที่�เกี�ยวข�องกับความเป็นส่วนตัืวแล่ะความ

มั�นคงปล่อดีภััยของการโอนเงิน สตีืฟต์ืกล่่าวว่ามี

ความจำาเป็นอย่างต่ือเนื�องในการสร�างความมั�นใจ

ให�กับสาธีารณช่นในเร่�องเหล่่านี�  แล่ะชี่�ให�เห็นว่า

ความซ่ี�อสัตืย์ของบุคคล่แล่ะข�อม้ล่ของบริษัท่เป็น

สิ�งที่�มีความสำาคัญส้งสุดีสำาหรับคณะกรรมการนี� 

เนื�องจากเกี�ยวข�องกับการรับส่งข�อม้ล่ระหว่างคล่า

วด์ีกับอุปกรณ์ต่ืางๆ ซ้ี�งมาจากผู้้�ให�บริการที่�หล่าก

หล่าย ซ้ี�งมาตืรฐานไอเอสโอมีบท่บาท่ในการท่ำาให�มี

ความชั่ดีเจนว่าใครเป็นผู้้�รับผิู้ดีช่อบเร่�องอะไร 

คณะกรรมการวิช่าการ ISO/IEC JTC 1/SC 38 

กำาลั่งก�าวไปข�างหน�าดี�วยการพัื่ฒนามาตืรฐานที่�

มีเป้าหมายอย่างชั่ดีเจนแล่ะมีความมุ่งมั�นจะท่ำาให�

มาตืรฐานเหล่่านั�นสามารถปรับเปลี่�ยนไดี�อย่าง

เหมาะสมกับระดัีบความเร็วของการเปลี่�ยนแปล่ง

ของเท่คโนโล่ยีในโล่กนี� 

แล่�วมาตืรฐานนี�มีความยืดีหยุ่นเพีื่ยงพื่อหร่อไม่ที่�

จะช่่วยให�เศรษฐกิจโล่กที่�มาพื่ร�อมกับ COVID-19 

แล่ะปรับโฉัมหน�าซัีพื่พื่ล่ายเช่นแล่ะบริการต่ืางๆ ไดี� 

สตีืฟยืนยันว่าคณะกรรมการวิช่าการที่�พัื่ฒนา

มาตืรฐานในเร่�องเหล่่านั�น  เน�นความร่วมมือดี�าน

เท่คโนโล่ยีที่�เช่่�อมผู่้านคล่าวด์ีคอมพิื่วติืง อย่างใน

เร่�องไอโอที่ เอไอ ความมั�นคงปล่อดีภััยแล่ะความ

เป็นส่วนตัืว แล่ะคณะกรรมการกำาลั่งกำาจัดีการ

ซีำ�าซี�อนแล่ะสังเคราะห์มาตืรฐานดี�านคล่าวดี์คอม

พิื่วติืงที่�สนับสนุนอุตืสาหกรรมทั่�งหมดีให�ไดี�อย่าง

สมบ้รณ์แบบที่�สุดี

ที่�มา: 1. https://medium.com/@nuttakitruang-

sujitwat/cloud-computing-9e5497ca8f88

2. https://www.iso.org/news/ref2592.html


