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การทดสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห ์
Analytical Method Validation 

ดร.ภญ.สภุาณ ี ดวงธรีปรชีา 
 
1. วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้อ้่านเขา้ใจแนวทางการทดสอบความถูกตอ้งของวธิวีเิคราะห ์
2. เพือ่ใหผู้อ้่านสามารถเลอืก parameter ทีเ่หมาะสมในการท า method validation ของวธิี

วเิคราะหแ์ต่ละประเภท 
 
2. บทน า 

Method validation คือการทดสอบประเมินวิธีวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสม สามารถใช้
วเิคราะหต์วัอย่างไดถู้กตอ้ง แม่นย า เชื่อถอืได ้ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด วธิวีเิคราะหท์ีอ่ยู่ในต ารายา
ม าต ร ฐ านหรือที่ เ รีย ก ว่ า เ ภสัชต า รับ  เ ช่ น  USP (United State Pharmacopeia), BP (British 
Pharmacopeia) ซึง่เรยีกว่า compendial methods เป็นวธิวีเิคราะหท์ีไ่ดร้บัการทดสอบมาแลว้วา่มคีวาม
ถูกตอ้ง แมน่ย า เชื่อถอืไดใ้นขอบขา่ยการใชท้ีก่ าหนด จงึไมต่อ้งท าการศกึษา method validation อกี แต่
วธิวีเิคราะหอ์ื่นๆ นอกเหนือต ารายามาตรฐาน ซึง่เรยีกวา่ non-compendial methods รวมทัง้วธิวีเิคราะห์
ทีพ่ฒันาขึน้มาใหม่ หรอืการน า compendial methods มาใชน้อกขอบขา่ยทีร่ะบุไว ้จะตอ้งท าการศกึษา 
method validation  

ในการยื่นขึ้นทะเบียนต ารบัยา บริษัทจะต้องแสดงข้อมูลทัง้ทางด้าน safety, efficacy และ 
quality ของผลิตภณัฑ์ยา ซึ่งขอ้มูลการศึกษา method validation ของวธิีวเิคราะห์ที่ใช้ในการควบคุม
คุณภาพยา จะเป็นขอ้มูลทีส่ าคญัอย่างหน่ึงทีใ่ชป้ระกอบในการขึน้ทะเบยีนต ารบัยาในส่วนของ quality 
ประเทศไทยมีการก าหนดให้การขึ้นทะเบียนต ารับยาเป็นไปตามข้อตกลง ASEAN หรือ ASEAN 
Harmonization ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยวิธีปฏิบัติส าหรับ method 
validation ตามแบบ ASEAN เป็นขอ้ปฏบิตัทิีร่บัมาจาก The International Council for Harmonization 
of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guideline Q2(R1) ซึ่งจะให้
แนวทางและขอ้แนะน าเกี่ยวกบัลกัษณะเฉพาะ (characteristics) หรอืพารามเิตอร์ (parameters) ของ
การทดสอบความถูกตอ้งส าหรบัวธิวีเิคราะหแ์ต่ละประเภทส าหรบัยาทีเ่ป็นสารเคม ีไมร่วมผลติภณัฑช์วี
วตัถุ และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากเทคโนโลยชีวีภาพ 
 
ค าส าคญั : การทดสอบความถูกตอ้งของวธิวีเิคราะห,์ method validation   
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3. วิธีวิเคราะหท่ี์ต้องทดสอบความถกูต้อง 
แบ่งเป็น 3 ประเภทคอื 
1. การพสิจูน์เอกลกัษณ์ (Identification tests) 
2. การควบคุมสารปนเป้ือน (Control of impurities) 

2.1 Quantitative tests for impurities content 
2.2 Limit tests for the control of impurities 

3. การวเิคราะหป์รมิาณตวัยาส าคญั (Assay) 
ก่อนการท า method validation จะตอ้งเขา้ใจถงึวตัถุประสงคข์องวธิวีเิคราะหอ์ยา่งชดัเจน 

เน่ืองจากจะเป็นสิง่ทีค่วบคมุวา่จะตอ้งประเมนิ performance characteristics หรอื parameters ใดบา้งใน
การทดสอบความถูกตอ้งของวธิวีเิคราะห ์ 

Parameters ทีค่วรพจิารณาในการท า method validation มดีงัน้ี 
- ความเทีย่ง (accuracy) 
- ความแมน่ (precision) ม ี3 ระดบั 
- Repeatability 
- Intermediate precision 
- Reproducibility 

- ความจ าเพาะ (specificity) 
- ขดีจ ากดัของการตรวจพบ (detection limit) 
- ขดีจ ากดัของการหาเชงิปรมิาณ (quantitation limit) 
- ความเป็นเสน้ตรง (linearity) 
- พสิยั (range) 
- ความคงทน (robustness) 
การประเมนิความถูกตอ้งของวธิวีเิคราะหไ์มจ่ าเป็นตอ้งท าครบทุกหวัขอ้ การจะท าหวัขอ้ใดบา้ง

ขึน้อยูก่บัประเภทของวธิวีเิคราะห ์แนวทางการพจิารณาเลอืก parameter ในการท า method validation 
แสดงในตารางที ่1 
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4. Analytical Performance Characteristics (Parameters) 

4.1 Specificity คอื ความสามารถของวธิวีเิคราะหใ์นการจ าแนกสารทีต่อ้งการวเิคราะหอ์อกจาก
สารอื่นๆ รวมถงึสารปนเป้ือน (impurities) สารทีเ่กดิจากการสลายตวั (degradants) และ matrix เป็น
พารามเิตอรท์ีก่ าหนดใหท้ดสอบส าหรบัวธิวีเิคราะหท์ุกประเภท  

4.2 Linearity คอืการประเมนิความเป็นเสน้ตรงระหวา่งค่าสญัญานจากการวเิคราะหก์บัความ
เขม้ขน้ของสาร โดยตอ้งประเมนิตลอดชว่ง (range) ทีร่ะบุส าหรบัการวเิคราะหน์ัน้ การศกึษา linearity 
อาจใชส้ารละลายชุดความเขม้ขน้ทีเ่ตรยีมจากสารมาตรฐาน หรอืเตรยีมจาก synthetic mixtures ของ
ผลติภณัฑย์า ควรใชร้ะดบัความเขม้ขน้อยา่งน้อย 5 ระดบั การประเมนิ linearity จะประเมนิดว้ยตา 
(visual inspection) ถา้มคีวามสมัพนัธเ์ป็นเสน้ตรง ใหค้ านวณหา regression line โดยวธิ ีleast squares 

ในการขึน้ทะเบยีนต ารบัยา ควรยืน่ขอ้มลู correlation coefficient, y-intercept, slope of the 
regression line และ residual sum of squares รวมทัง้กราฟทีไ่ด ้  

4.3 Range คอืช่วงระดบัความเขม้ขน้ต ่าสดุและสงูสดุทีว่ธิวีเิคราะหน์ัน้มคีา่ linearity, accuracy 
และ precision ทีย่อมรบัไดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนด 

ตารางที ่1 การแบ่งประเภทการทดสอบและพารามเิตอรข์อง method validation ตามแนวทาง ASEAN 

Performance 
Characteristics 

(parameters) 

Type of Analytical Procedure 

Identification 

Testing for Impurities Assay 

Quantitative 
 

Limit 
test 

-dissolution 
(measurement only) 

-content/potency 

Accuracy  - + - + 

Precision  
 

    

  - Repeatability  
 

- + - + 

  - Intermediate 
Precision  

- + - + 

Specificity  + + + + 

Detection limit - - + - 

Quantitation limit - + - - 

Linearity  - + - + 

Range  - + - + 

+ เป็นพารามเิตอรท์ีต่อ้งทดสอบ 
ข - เป็นพารามเิตอรท์ีไ่มต่อ้งทดสอบ 
-  
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การก าหนดค่า range ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องงานทีใ่ช ้ แนวทางในการก าหนดชว่งความ
เขม้ขน้ (range) ส าหรบังานวเิคราะหต์่างๆ มดีงัน้ี 

-  วธิ ีassay ควรใหค้รอบคลุมชว่ง 80-120% ของ test concentration 
-  วธิ ีcontent uniformity ควรใหค้รอบคลุมชว่ง 70-130% ของ test concentration 
-  วธิ ีdissolution test ก าหนดชว่ง + 20% over the specified range 
-  วธิหีาปรมิาณ Impurity ก าหนด range ตัง้แต่ระดบัสารปนเป้ือนทีร่ายงาน ถงึ 120% ของ 
specification 
4.4 Accuracy คอืความเทีย่งของวธิวีเิคราะห ์แสดงโดยความใกลเ้คยีงกนัระหวา่งคา่ทีไ่ดจ้ากการ

วเิคราะหน์ัน้ เปรยีบเทยีบกบัคา่จรงิ หรอืค่าอา้งองิทีเ่ป็นทีย่อมรบั  
accuracy ตอ้งประเมนิตลอดช่วงความเขม้ขน้ทีร่ะบุส าหรบัวธิวีเิคราะหน์ัน้ โดยทัว่ไปจะวเิคราะห์

อยา่งน้อย 9 ซ ้าที ่3 ความเขม้ขน้ ทีค่รอบคลุม range ทีก่ าหนด โดยการเตมิสารมาตรฐานทีท่ราบความ
เขม้ขน้ลงใน sample และหาคา่ความต่างของค่าทีว่เิคราะหไ์ดก้บัค่าทีแ่ทจ้รงิ แลว้รายงานเป็นคา่รอ้ยละ
การคนืกลบั (percent recovery) 

4.5 Precision คอืความแมน่ของวธิวีเิคราะห ์แสดงโดยความใกลเ้คยีงกนัระหวา่งคา่ทีไ่ดจ้ากการ
วเิคราะหต์วัอยา่งเดยีวกนัซ ้าหลายๆครัง้ โดยตวัอยา่งตอ้งเป็นเน้ือเดยีวกนั หวัขอ้ precision น้ีแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบัคอื 

- Repeatability คอืการแสดงความแมน่ของการวเิคราะหช์ุดการวเิคราะหซ์ ้า ทีท่ าในสภาวะ
เดยีวกนั ในระยะเวลาทีห่า่งกนัไมน่าน 

- Intermediate precision คอืการแสดงความแมน่ของการวเิคราะหช์ุดการวเิคราะห ์ ทีท่ าซ ้า
โดยมกีารเปลีย่นแปลงปัจจยัในการวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิารเดยีวกนัเชน่เปลีย่นเครือ่งมอื เปลีย่น
นกัวเิคราะห ์เปลีย่นวนั 

- Reproducibility คอืการแสดงความแมน่ของการวเิคราะหท์ีท่ าโดยหอ้งปฏบิตักิารหลายหอ้ง 
โดยทัว่ไปใชใ้นการน าเสนอวธิใีหมท่ีจ่ะใชเ้ป็นวธิมีาตรฐานในเภสชัต ารบั 

การรายงานคา่ precision แต่ละชนิด ใหร้ายงานเป็น standard deviation, relative standard 
deviation และ confidence interval 

4.6 Detection limit หรอื Limit of detection (LOD) คอืปรมิาณต ่าสดุของสารทีว่เิคราะหใ์น
ตวัอยา่งใดๆ ทีส่ามารถตรวจพบได ้ แต่ไมจ่ าเป็นตอ้งทราบวา่มปีรมิาณทีแ่น่นอนเทา่ใด การหา LOD มี
หลายวธิ ีไดแ้ก่ 

4.6.1 Based on visual evaluation คอืการประเมนิดว้ยการมองเหน็ โดยการวเิคราะห์
ตวัอยา่งทีท่ราบความเขม้ขน้ และหาคา่ต ่าสุดของตวัอยา่งทีว่ธิวีเิคราะหส์ามารถตรวดวดัได ้

4.6.2 Based on signal-to-noise วธิน้ีีสามารถใชก้บัเทคนิคทีใ่ห ้ baseline noise เชน่ 
เทคนิค HPLC โดยท าการเปรยีบเทยีบ signal ทีว่ดัไดจ้ากตวัอยา่งทีรู่ค้วามเขม้ขน้ต ่าของสารทีว่เิคราะห์
กบัตวัอยา่งทีเ่ป็น blank เรยีกวา่ signal-to-noise ratio โดยทัว่ไปส าหรบั LOD คา่ทีย่อมรบัคอื 3 หรอื 2 
ต่อ 1  
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4.6.3 Based on the standard deviation of the response on the slope 
 โดย LOD = 3.3 /S 

 ซึง่   = the standard deviation of the response 
        S = the slope of the calibration curve 

ในการยืน่ขอขึน้ทะเบยีนต ารบัยา วธิวีเิคราะหส์ารปนเป้ือนแบบ limit test ตอ้งมกีารแสดง
คา่ LOD และระบุวธิทีีใ่ชใ้นการประเมนิดว้ย  

4.7 Quantitation limit หรอื Limit of quantitation (LOQ) คอืปรมิาณต ่าสดุของสารทีว่เิคราะห์
ในตวัอยา่งทีส่ามารถตรวจหาเชงิปรมิาณโดยมคีวามเทีย่งและความแมน่อยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสม การหา 
LOQ มหีลายวธิ ีไดแ้ก ่

4.7.1 Based on visual evaluation คอืการประเมนิดว้ยการมองเหน็ โดยการวเิคราะห์
ตวัอยา่งทีท่ราบความเขม้ขน้และหาคา่ต ่าสดุซึง่สามารถหาปรมิาณสารทีว่เิคราะหไ์ดด้ว้ยความเทีย่งและ
ความแมน่ทีเ่หมาะสม 

4.7.2 Based on signal-to-noise วธิน้ีีสามารถใชก้บัเทคนิคทีใ่ห ้baseline noise เชน่เทคนิค 
HPLC โดยท าการเปรยีบเทยีบ signal ทีว่ดัไดจ้ากตวัอยา่งทีรู่ค้วามเขม้ขน้ต ่าของสารทีว่เิคราะหก์บั
ตวัอยา่งทีเ่ป็น blank เรยีกวา่ signal-to-noise ratio โดยทัว่ไปส าหรบั LOQ คา่ทีย่อมรบัคอื 10 ต่อ 1  

4.7.3 Based on the standard deviation of the response on the slope  
โดย LOD = 10 /S 
ซึง่   = the standard deviation of the response 
 S = the slope of the calibration curve 

ในการยืน่ขอขึน้ทะเบยีนต ารบัยา วธิวีเิคราะหป์รมิาณสารปนเป้ือน ตอ้งมกีารแสดงคา่ LOQ 
และระบุวธิทีีใ่ชใ้นการประเมนิดว้ย  

 
5. บทสรปุ 

 การศกึษา method validation ของวธิวีเิคราะหท์ีใ่ชใ้นการควบคุมคณุภาพยา เป็นขอ้มลูทีส่ าคญั
อยา่งหน่ึงทีใ่ชป้ระกอบในการขึน้ทะเบยีนต ารบัยาในสว่นของ quality เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่วธิวีเิคราะหน์ัน้
สามารถใชว้เิคราะหต์วัอยา่งไดถู้กตอ้ง แมน่ย า เชื่อถอืได ้ ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด โดยแนวทาง
การศกึษา method validation ในอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย จะปฏบิตัติามแนวทางของ ASEAN 
Analytical Validation Guideline ทีร่บัมาจาก ICH Guideline Q2(R1) ซึง่จะใหแ้นวทางปฏบิตัแิละ
ขอ้แนะน าเกีย่วกบัลกัษณะเฉพาะ (characteristics) หรอืพารามเิตอร ์ (parameters) ของการทดสอบ
ความถูกตอ้งส าหรบัวธิวีเิคราะหแ์ต่ละประเภท 
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