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ปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มีนโยบายในการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารให้ออกสู่ตลาดโลก
มากยิ่งขึ้น ซึ่งอาหารเหล่านั้นจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์ก�ำหนด
หรือไม่ โดยคุณภาพนี้หมายรวมถึง วัตถุดิบ
วัตถุเจือปนอาหาร และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเกณฑ์
ก�ำหนดคุณภาพจะมีหลากหลายขึ้นอยู่กับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย หรือ
ประเทศคู่ค้านั้นๆ เช่น ประกาศส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตให้มี
Acesulfame Potassium ซึ่งเป็นสารให้
ความหวาน ในผลไม้แห้ง และผลไม้แห้งแช่แข็ง
ปริมาณสูงสุด 500 มก./กก. และอนุญาตให้
มี Allura Red AC ซึ่งเป็นสารให้สี ในปลาและ
ผลิตภัณฑ์ปลาปรุงสุก ปริมาณสูงสุด 300
มก./กก. เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ก�ำหนดเหล่านี้เป็น
สาเหตุท�ำให้ผู้ผลิตจะต้องส่งผลิตภัณฑ์ไป
ตรวจสอบคุณภาพยังห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่น่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล โดยห้องปฏิบัติการทดสอบ
ถือเป็นตัวแปรส�ำคัญที่มีส่วนในการตัดสินว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีคุณภาพพร้อมที่จะออกสู่
ตลาดได้หรือไม่
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Decision
Rule
เมือ่

ห้องปฏิบัติการต้องตัดสินผลการทดสอบ เช่น
ตัดสินว่าสินค้าผ่านเกณฑ์ก�ำหนดหรือไม่ จ�ำเป็น
ต้องใช้กฎการตัดสิน (Decision Rule) ซึง่ กฎการตัดสิน หมายถึง
กฎเกณฑ์ที่อธิบายว่าจะน�ำค่าความไม่แน่นอนของการวัดมาใช้
อย่างไรในการระบุวา่ เป็นไปตามเกณฑ์กำ� หนด (Specification)
โดยการพิจารณาเลือกใช้กฎการตัดสินนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งาน
เช่น กรณีการทดสอบไม่ก�ำหนดให้รายงานความสอดคล้อง
กับเกณฑ์ก�ำหนด ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานในรูปแบบ
ผลทดสอบ ± ค่าความไม่แน่นอน (Measured value ±
Uncertainty) ได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ผลการทดสอบใน
การตัดสินผล หรือกรณีการทดสอบที่ถูกบังคับด้วยกฎหมาย
มาตรฐานของผูค้ วบคุม หรือมาตรฐานวิธที ดสอบ จ�ำเป็นต้องใช้
กฎการตัดสินตามที่มาตรฐานนั้นๆ ก�ำหนด แต่หากการทดสอบ
นัน้ ไม่มเี กณฑ์กำ� หนดไว้ ทางห้องปฏิบตั กิ ารต้องพิจารณาร่วมกับ
ลูกค้าเพื่อเลือกใช้กฎการตัดสินที่เหมาะสม

* ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
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การค�ำนวณหาแถบป้องกัน (Guard Band, w) เพื่อใช้
ในการก�ำหนดเกณฑ์การยอมรับหรือปฏิเสธผลการทดสอบ
เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างกฎการตัดสิน ซึ่งแถบป้องกัน คือ
ระยะห่างระหว่างเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ (Tolerance limit) กับ
เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance limit) ดังภาพ

• ภาพ Graphical representation of a Guard Band

ข้อมูลที่จ�ำเป็นในการตัดสิน

• ก�ำหนดสิ่งที่ต้องการวัด (measurand) อย่างชัดเจน
• ผลการทดสอบ (analytical result)
• ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (uncertainty) ในกรณีทใี่ ช้
ค่าความไม่แน่นอนแบบขยาย (expanded uncertainty)ต้อง
ก�ำหนดค่าตัวแปร kและระดับความเชื่อมั่น เช่น k = 2 ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%
• เกณฑ์ก�ำหนด (specification) เป็นขีดจ�ำกัดสูงสุดหรือ
ต�่ำสุด (upper or lower limit) หรือ เป็นช่วง (interval limit)
• กฎการตัดสิน (decision rule)
ค่าความไม่แน่นอนและกฎการตัดสินท�ำให้ได้แถบป้องกัน
ซึ่งเมื่อน�ำไปเทียบกับเกณฑ์ก�ำหนดก็จะท�ำให้ได้ขอบเขตการ
ยอมรับและช่วงการยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งการน�ำไปใช้เป็นดัง
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 1
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 9002-2556) เรื่อง
สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ก�ำหนดปริมาณ
สารพิษตกค้างคลอร์ไพริฟอสในกล้วย ซึ่งค่าสูงสุดต้องไม่เกิน
2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
• สิง่ ทีต่ อ้ งการวัดคือปริมาณของสารคลอร์ไพริฟอสในกล้วย
• ผลการทดสอบที่ได้คือ ปริมาณของสารคลอร์ไพริฟอส =
1.82 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
• ค่าความไม่แน่นอน, U = 0.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม, k = 2
(95%) ความไม่แน่นอนมาตรฐาน (standard uncertainty),
u = 0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
• เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา : ค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ (upper
limit) คือ 2.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
• กฎในการตัดสินใจ : เกณฑ์ทใี่ ช้ในการตัดสินใจ คือ ปริมาณ
ของสารคลอร์ไพริฟอสที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%

( = 0.05) และปริมาณของสารคลอร์ไพริฟอส นั้นต้องมีค่าต�่ำ
กว่าค่าสูงสุดที่ยอมรับได้
ดังนัน้ แถบป้องกันจะค�ำนวณจาก 1.65u = 0.165 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม (1.65 คือค่า k จากการเปิดตาราง normal
distribution ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) จะได้ขอบเขตในการ
ตัดสินใจคือ 2 - 0.165 = 1.84 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้นผล
การทดสอบทุกค่าที่ต�่ำกว่า 1.84 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ถือว่าอยู่
ในช่วงที่ยอมรับได้ ส่วนค่าที่เท่ากับหรือสูงกว่า 1.84 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมจะอยู่ในช่วงที่ปฏิเสธ
การใช้แถบป้องกันเหมาะส�ำหรับผลการวัดที่มีค่าความ
ไม่แน่นอนของการวัดคงที่ โดยวิธีการง่ายๆ ในการสร้างกฎ
การตัดสินใจคือการเปรียบเทียบผลการวัดกับขีดจ�ำกัดเขตการ
ยอมรับ (Acceptance zone limits) พิจารณาว่าเป็นไปตามเกณฑ์
เมื่อผลอยู่ในขอบเขตการยอมรับ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์เมื่อ
ผลอยู่ในนอกขอบเขตการยอมรับ แต่หากผลการวัดมีค่าความ
ไม่แน่นอนของการวัดไม่คงที่ ควรใช้วธิ กี ารตัง้ สมมติฐานของการ
ทดสอบเป็นตัวช่วยส�ำหรับกฎการตัดสิน ดังตัวอย่างที่ 2

• ภาพ Example with single upper tolerance

จากภาพก�ำหนดค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ (Tu) เช่น ก�ำหนด
ปริมาณสารในตัวอย่างต้องไม่เกิน Tu ผลการทดสอบเท่ากับ y
และมีค่า uncertainty เท่ากับ u(y)
ตัวอย่างที่ 2
ผลการทดสอบปริมาณสาร A ในผลิตภัณฑ์ได้ค่าเฉลี่ย 2.7
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน หรือ
u(y) เป็น 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ตามประกาศ B ก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีสาร A ไม่เกิน 3.0
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
จะยอมรับเมื่อสมมติฐาน H0 : P(Y≤3.0 mg/kg) ≥ 0.95,
เป็นจริง
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จะปฏิเสธเมื่อสมมติฐาน H0 เป็นเท็จ หรือ H0 : P(Y≤3.0
mg/kg) < 0.95

การค�ำนวณ
(หมายเหตุ 0.933 มาจากการเปิ ด ตาราง normal
distribution)
ดังนั้น สรุปได้ว่าผลการทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์นี้ไม่เข้า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ A ตามประกาศ B ที่ระดับความเชื่อมั่น
95%
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่ ง เป็ น ข้ อ ก� ำ หนดทั่ ว ไป
ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบและสอบเทียบ
ได้ให้ความส�ำคัญและก�ำหนดรายละเอียดในการด�ำเนินการ
ในการตัดสินผลไว้หลายข้อ เช่น
• ข้อ 7.3.1 เมื่อลูกค้าร้องขอให้มีการระบุความเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดรายการหรือมาตรฐานส�ำหรับการทดสอบ (เช่น
ผ่าน (pass) ตก (fail) อยู่ในค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้ (in-tolerance) เกินจากค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
(out-of0tolerance)) ข้อก�ำหนดรายการหรือมาตรฐานและ
เกณฑ์การตัดสิน (decision rule) ต้องระบุให้ชัดเจน หากไม่มี
เกณฑ์การตัดสินระบุไว้ในข้อก�ำหนดรายการหรือมาตรฐานที่
ร้องขอ จะต้องแจ้งและมีการตกลงกับลูกค้าถึงเกณฑ์การตัดสิน
ที่เลือกใช้
• ข้อ 6.2.6 b ห้องปฏิบัติการต้องมอบหมายบุคลากร
ในการวิเคราะห์ผล รวมถึงการระบุการเป็นไปตามข้อก�ำหนด
และการแปลผล
• ข้อ 7.8.6.1 เมื่อมีการระบุความเป็นไปตามข้อก�ำหนด
รายการหรือมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการต้องจัดท�ำเอกสารเกี่ยว
เอกสารอ้างอิง

กับเกณฑ์การตัดสินที่ใช้ โดยค�ำนึงถึงระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับ
เกณฑ์การตัดสินที่ใช้ และการน�ำเกณฑ์การตัดสินไปใช้ เป็นต้น
ดั ง นั้ น การตั ด สิ น ผลจึ ง จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมาจาก
ห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
สากล ซึ่ ง ส� ำ นั ก บริ ห ารและรั บ รองห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร กรม
วิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐาน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
หากผูป้ ระกอบการต้องการข้อมูลของห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การ
รับรองฯ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://labthai.dss.go.th
หรือหากต้องการขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติ
การทดสอบ
สามารถติดต่อได้ที่ :
ส�ำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
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