กฎการตัดสินและการระบุความเป็นไปตามข้อกำหนดรายการตามแนวทางของ ILAC G8:09/2019
กฎการตัดสินและการระบุความเป็นไปตามข้อกำหนดรายการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ระบุถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎการตัดสินใจและการระบุความเป็นไปตาม
ข้อกำหนดรายการไว้ในข้อกำหนดด้านทรัพยากรและข้อกำหนดด้านกระบวนการในเรื่องบุคลากร การทบทวนคำขอ
ข้อเสนอการประมูล และข้อสัญญา และ การรายงานผล ดังนี้
1. ข้อ 3.7 ระบุคำนิยามของกฎการตัดสินไว้ว่าหมายถึง “กฏที่ใช้การใช้ในการอธิบายการนำค่าความไม่แน่นอนมา
ใช้อย่างไรในการพิจารณาความเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะ”
2. ข้อ 6.2.6 กำหนดให้ห้องปฏิบัติการต้องมอบอำนาจให้กับ บุคลากรที่ทำหน้าที่ “วิเคราะห์ผล รวมถึงการระบุ
ความเป็นไปตามข้อกำหนดรายการ หรือ ให้ข้อคิดเห็นและแปลผล”
3. ข้อ 7.1.3 กำหนดให้ “เมื่อลูกค้าร้องขอให้ระบุความเป็นไปตามข้อกำหนดรายการ หรือ มาตรฐานสำหรับการ
ทดสอบหรือสอบเทียบ (คือ ผ่าน (Pass) /ตก (Fail) อยู่ในค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ (in-tolerance) / เกินจาก
ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ (Out of tolerance) ) ข้อกำหนดรายการหรือมาตรฐาน และ กฎการตัดสินต้องระบุ
ให้ชัดเจน หากไม่มีกฎการตัดสินระบุไว้ในข้อกำหนดรายการหรือมาตรฐานที่ร้องขอ จะต้องแจ้งและมีการตกลง
กับลูกค้าถึงกฏการตัดสินที่เลือกใช้”
4. ข้อ 7.8.3.1 b)ระบุว่า “ข้อความระบุความเป็นไปตามข้อกำหนด หรือ ข้อกำหนดรายการ แล้วแต่กรณี” และข้อ
7.8.3.1 c)ระบุว่า “ถ้าทำได้ ต้องแสดงค่าความไม่แน่นอนของการวัดในหน่วยเดียวกับปริมาณที่วัดได้ หรือใน
หน่วยที่ สัม พั นธ์กั บ ปริม าณที่ วัด (เช่น เปอร์เซ็นต์ (%))ในกรณี ที่ มี ความเกี่ ยวข้องกับ ความใช้ได้ห รือการนำ
ผลทดสอบไปใช้ หรือ เป็นความต้องการของลูกค้า หรือ ความไม่แน่นอนของการวัดมีผลกระทบต่อความเป็นไป
ตามขีดจำกัดข้อกำหนดรายการ(Specification limit)”
5. ข้อ 7.8.4.1 a) ระบุว่า “ต้องแสดงค่าความไม่แน่นอนของการวัดในหน่วยเดียวกับปริมาณที่วัดได้ หรือในหน่วยที่
สัมพันธ์กับปริมาณที่วัด (เช่น เปอร์เซ็นต์ (%)”
6. ข้อ 7.8.4.1 e) ระบุว่า “ข้อความระบุความเป็นไปตามข้อกำหนด หรือ ข้อกำหนดรายการ”
7. ข้อ 7.8.6.1 ระบุว่า “ในกรณีที่ระบุความเป็นไปตามข้อกำหนดรายการหรือมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำ
เอกสารเกี่ยวกับกฏการตัดสินที่ใช้ โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยง (เช่น ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ (False accept)
และค่าผิดพลาดที่ยอมรับ ไม่ได้ (False reject) และ สมมติฐานทางสถิติ (Statistic assumption)) เกี่ยวกั บ
กฏการตัดสินที่ใช้ และการนำกฎการตัดสินไปใช้”
8. ข้อ 7.8.6.2 ระบุว่า “ห้องปฏิบัติการต้องรายงานความเป็นไปตามข้อกำหนดรายการ โดยข้อความที่รายงาน
จะต้องมีการชี้บ่งอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
a) ผลใดที่ระบุว่าเป็นไปตามข้อกำหนด
b) เป็นไปตามหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดรายการ มาตรฐาน หรือเฉพาะบางส่วนของข้อกำหนดรายการหรือ
มาตรฐานใด
c) กฎการตัดสินที่นำมาใช้ (ยกเว้นที่มีระบุในข้อกำหนดรายการหรือมาตรฐานที่ขอให้ใช้)”
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ภาพรวมของค่าความไม่แน่นอนของการวัดและกฎการตัดสิน
เมื่อทำการวัดและพิจารณาถึงความเป็นไปตามข้อกำหนดรายการ จะมีผลลัพธ์เป็น 2 แบบ คือ
1. ตัดสินความเป็นไปตามข้อกำหนดรายการได้ถูกต้อง
2. ตัดสินความเป็นไปตามข้อกำหนดรายการไม่ถูกต้อง

รูปที่ 1 ภาพประกอบของความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัด (รูปจากเอกสาร ILAC G8 : 09/2019)
ในการวัดแต่ละครัง้ จะมีค่าความไม่แน่นอนของการวัด ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการวัด 2 แบบ
ที่มีค่าความไม่แน่นอนแตกต่างกัน ดังนี้
1. แบบ A มีค่าความไม่แน่นอนของผลการวัดอยู่ในขีดจำกัดข้อกำหนดรายการ สามารถพิจารณาได้อย่างถูกต้องว่า
เป็นไปตามข้อกำหนดรายการ
2. แบบ B มีค่าความไม่แน่นอนของผลการวัดเกินขีดจำกัดข้อกำหนดรายการ ทำให้ไม่สามารถพิจารณาความเป็นไป
ตามข้อกำหนดรายการได้อย่างถูกต้อง เพราะว่ามีบางส่วนของค่าอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ แล้วจะมีกฎการตัดสิน
อย่างไร และมีความเสี่ยงในการยอมรับจะมีค่าเป็นเท่าไร
แถบเฝ้าระวัง (Guard bands)
การใช้แถบเฝ้าระวัง (Guard bands) เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับ ช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินความเป็นไป
ตามข้อกำหนดรายการ และเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สร้างความปลอดภัยของการตัดสินในกระบวนการวัด โดยลดขีดจำกัด
ของค่าที่ยอมรับ (Acceptance limit) ให้ต่ำกว่าขีดจำกัดข้อกำหนดรายการ (Tolerance limit (TL) Specification
limit) และนำค่าความไม่แน่นอนของการวัดมาเป็นแนวทางในการกำหนดแถบเฝ้าระวัง (Guard bands)
กำหนดให้ ค วามกว้ างของแถบเฝ้ าระวั ง (Guard bands) (w) คื อ ผลต่ า งของค่ า ขี ด จำกั ด ข้ อ กำหนดรายการ
(Tolerance limit (TL) Specification limit) แ ล ะ ขี ด จ ำกั ด ข อ งค่ าที่ ย อ ม รั บ (Acceptance limit) ห รื อ
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w = TL – AL ดังนั้น หากค่าผลการวัดอยู่ภายใต้ขีดจำกัดของค่าที่ยอมรับ (Acceptance limit) สามารถยอมรับได้ว่า
ผลการวัดเป็นไปตามข้อกำหนดรายการ รายละเอียดดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แถบเฝ้าระวัง (Guard bands) (รูปจากเอกสาร ILAC G8 : 09/2019)
กรณีที่ความกว้างของแถบเฝ้าระวัง (Guard bands) มีค่าเท่ากับศูนย์ w = 0 หมายความว่า จะยอมรับก็ต่อเมื่อผล
การวั ด มี ค่ า ต่ ำ กว่ า ขี ด จำกั ด ข้ อ กำหนดรายการ (Tolerance limit (TL) Specification limit) การยอมรั บ
แบบนี้เรียกว่า “ยอมรับอย่างง่าย (Simple acceptance)” หรือ เรียกอย่างว่า “ความเสี่ยงร่วมกัน (Shared risk)”
เนื่องจากโอกาสที่ผลการวัดอยู่นอกขีดจำกัดข้อกำหนดรายการ (Tolerance limit (TL) Specification limit) สูงสุด
50 % ในกรณี ที่ ค่ าที่ วัดได้อ ยู่บ นขีดจำกั ดข้อ กำหนดรายการ (Tolerance limit (TL) Specification limit) (บน
สมมติฐานที่มีการกระจายของผลการวัดแบบปกติที่สมมาตร)
กฎการตัดสิน (Decision rules)
กฏการตัดสินมี 2 รูปแบบดังนี้
• แบบไบนารี รายงานการตัดสินผล 2 แบบ (ผ่าน หรือ ตก)
• แบบนอน-ไบนารี รายงานการตัดสินผลหลายรูปแบบ (ผ่าน ผ่านแบบมีเงื่อนไข ตกแบบมีเงื่อนไข ตก)
โดยมีคำอธิบายเพิม่ เติมดังข้างล่างนี้
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1 กฏการตัดสินแบบไบนารีสำหรับการยอมรับอย่างง่าย (Simple acceptance) (w = 0)

รูปที่ 3 ภาพแสดงกฏการตัดสินแบบไบนารี-การยอมรับอย่างง่าย (รูปจากเอกสาร ILAC G8 : 09/2019)
การรายงานการตัดสินผล
• ผ่าน - ค่าที่วัดได้ต่ำกว่าขีดจำกัดของค่าที่ยอมรับ (Acceptance limit), AL = TL
• ตก - ค่าที่วัดได้สูงกว่าขีดจำกัดของค่าที่ยอมรับ (Acceptance limit), AL = TL
2 กฏการตัดสินแบบไบนารีโดยใช้แถบเฝ้าระวัง (Guard bands)

รูปที่ 4 ภาพแสดงกฏการตัดสินแบบไบนารีโดยใช้แถบเฝ้าระวัง (Guard bands) (รูปจากเอกสาร ILAC G8 : 09/2019)
การรายงานการตัดสินผล
• ผ่าน - ยอมรับโดยใช้แถบเฝ้าระวัง (Guard bands) ค่าที่วัดได้ต่ำกว่าขีดจำกัดของค่าที่ยอมรับ
(Acceptance limit), AL = TL-w
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• ตก - ไม่ยอมรับโดยใช้แถบเฝ้าระวัง (Guard bands) ค่าที่วัดได้สูงกว่าขีดจำกัดของค่าที่ยอมรับ
(Acceptance limit), AL = TL–w
3 กฏการตัดสินแบบนอน-ไบนารีโดยใช้แถบเฝ้าระวัง (Guard bands)

รูปที่ 5 ภาพแสดงกฏการตัดสินแบบนอน-ไบนารีโดยใช้แถบเฝ้าระวัง (Guard bands) (w = U)
(รูปจากเอกสาร ILAC G8 : 09/2019)
การรายงานการตัดสินผล
• ผ่าน - ค่าที่วัดได้ต่ำกว่าขีดจำกัดของค่าที่ยอมรับ (Acceptance limit), AL = TL–w
ผ่านแบบมีเงื่อนไข - ค่าที่วัดได้อยู่ในแถบเฝ้าระวัง (Guard bands) และต่ำกว่าขีดจำกัด
ข้อกำหนดรายการ (Tolerance limit (TL) Specification limit) โดยอยู่ในช่วง
TL–wและTL
ตกแบบมีเงื่อนไข - ค่าที่วัดได้อยู่สูงกว่าขีดจำกัดข้อกำหนดรายการ (Tolerance limit
(TL) Specification limit) แต่ต่ำกว่าผลรวมของขีดจำกัดข้อกำหนดรายการ
(Tolerance limit (TL) Specification limit) และแถบเฝ้าระวัง (Guard bands) โดย
อยู่ในช่วง TL และ TL+w
• ตก - ค่าที่วัดได้สูงกว่าผลรวมของขีดจำกัดข้อกำหนดรายการ (Tolerance limit (TL)
Specification limit) และแถบเฝ้าระวัง (Guard bands), TL+w
จะเห็นได้ว่า การตัดสินผลการวัดอาจจะมีผลเป็นไปตามเกณฑ์ (ยอมรับ) หากใช้แถบเฝ้าระวัง (Guard bands) เท่ากับ
ค่าความไม่แน่นอนแต่หากเพิ่มขนาดของแถบเฝ้าระวัง (Guard bands) มากขึ้น จะส่งผลให้การตัดสินผลการวัดไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้น การตัดสินความเป็นไปตามเกณฑ์จึงมีความสัมพันธ์กับกฏการตัดสินที่นำมาใช้ ซึ่งจะต้องทำ
ความตกลงให้ชัดเจนก่อนที่จะทำการวัด
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การนำค่าความไม่แน่นอนของการวัดมาพิจารณา
1. การนำค่าความไม่แน่นอนของการวัดมาพิจารณาโดยทางอ้อม
หากนำค่าความไม่แน่นอนมาพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับช่วงของค่าที่ยอมรับ (Acceptance interval) จะเห็น
ได้ว่า หากค่าความไม่ แน่น อนของการวัดมี ค่าสู ง จะส่ง ผลให้ ช่วงของค่าที่ ยอมรับ (Acceptance interval)
มีค่าน้อย (กรณี B) ในทางตรงกันข้าม หากค่าความไม่แน่นอนของการวัดมีค่าต่ำ จะส่งผลให้ช่วงของค่าที่ยอมรับ
(Acceptance interval) มีค่ามากกว่า (กรณี A) ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 ช่วงของค่าที่ยอมรับสำหรับกรณีที่ค่าความไม่แน่นอนขยายมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับ A) และกรณีที่ค่าความไม่แน่นอนขยายมีค่ามากเมื่อเทียบกับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ B) โดยที่มี
ขีดจำกัดข้อกำหนดรายการ (Tolerance limit) เดียวกัน การมีแถบเฝ้าระวัง (Guard band) ที่ใหญ่ ทำให้การ
กระจายของตัวอย่างที่ยอมรับแคบลง (รูปจากเอกสาร ILAC G8 : 09/2019)
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แถบเฝ้าระวัง (Guard bands) ที่ต่างกันของแต่ละห้องปฏิบัติการ ผู้คุมกฎกระเบียบ
(Regulators) จึงนำค่าความไม่แน่นอนของการวัดมาพิจารณาโดยทางอ้อม ซึง่ มีวิธีการหลายรูปแบบขึ้นอยู่กบั
สาขาของการทดสอบหรือการสอบเทียบ ตัวอย่างเช่น
• OIML R 76-1:2006 (NAWIs) cl. 3.7.1 กำหนดว่า “ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard mass) ที่ใช้
สำหรับการตรวจสอบประเภท (Type) หรือทวนสอบเครือ่ งมือ...จะต้องมีค่าผิดพลาดไม่เกิน 1/3 MPE
ถ้าตุ้มน้ำหนักมาตรฐานอยู่ในระดับชั้น (Class) E2 หรือระดับชั้นที่สูงกว่า ดังนั้นค่าความไม่แน่นอน
จะต้องไม่มากกว่า 1/3 MPE ของเครือ่ งมือ (ค่าคลาดเคลือ่ นที่ยอมรับ (Tolerance))”
• OIML R 117-1:2007 ระบบการวัดแบบไดนามิกสำหรับของเหลวอื่นที่ไม่ใช่น้ำ ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดทาง
มาตรวิทยาและทางด้านวิชาการ A.2 ค่าความไม่แน่นอนของการวัด “เมื่อจะทำการทดสอบ
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ค่าความไม่แน่นอนขยายของค่าผิดพลาดของค่าชี้บอกของปริมาตรหรือมวลจะต้องมีค่าน้อยกว่าหนึง่ ใน
ห้าของค่า MPE (ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ (Tolerance))”
• WADA Technical document-TD2014DL “ขีดจำกัดของการตัดสิน (Decision limit ; DL) คำนวณ
จากผลรวมของค่า T และแถบเฝ้าระวัง (g) โดยที่ค่า g คำนวณจากค่าการยอมรับสูงสุด WADA ของค่า
ความไม่แน่นอนมาตรฐานรวม (Combined standard uncertainty) (ucMax)
DL = T + g, และ g = k ucMax, โดยที่ค่า k = 1.645
ส่วนใหญ่ ucMax ได้มาจากการนำข้อมูลของผลรวมของผลจากผูเ้ ข้าร่วมที่ได้รับจากโครงการประเมิน
คุณภาพภายนอก (EQAS)
หมายเหตุ ค่านี้ใช้เป็นแถบเฝ้าระวัง (Guard bands) (w) สำหรับห้องปฏิบัติการทัง้ หมด โดยไม่ใช้ค่า
ความไม่แน่นอนของแต่ละห้องปฏิบัติการ และค่า T มีค่าเท่ากับขีดจำกัดข้อกำหนดรายการ (Tolerance
limit)
• กรณีการบังคับใช้กฎหมายทางหลวง ตำรวจจะวัดความเร็วของผู้ขับขี่โดยใช้อปุ กรณ์ตรวจจับ เช่น เรดาร์
หรือ ปืนเลเซอร์ เป็นต้น การตัดสินใจในการออกใบสั่งให้เสียค่าปรับอย่างรีบเร่ง จะทำให้เกิดการ
ฟ้องร้องในศาล ดังนั้น จะต้องมีความเชื่อมั่นในระดับสูงเพื่อให้มั่นใจว่ารถวิ่งความเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
กำหนด ในเอกสาร JCGM 106 หน้า 22 ตัวอย่างที่ 1 จะระบุรายละเอียดการกำหนดแถบเฝ้าระวัง
(Guard bands) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขับขี่ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กำหนดโดยมีระดับความเชื่อมั่น 99.9 %
• กรณีมาตรฐานวิธีการทดสอบระบุรายละเอียดการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด กำหนด
ขีดจำกัดข้อกำหนดรายการ (Tolerance limit) และ ขีดจำกัดของค่าที่ยอมรับ (Acceptance limit) จะ
เท่ากับขีดจำกัดข้อกำหนดรายการ (Tolerance limit)
• กรณีทลี่ ูกค้ากำหนดแถบเฝ้าระวัง (Guard bands) สำหรับใช้ในการตัดสินความเป็นไปตามข้อกำหนด
รายการ แถบเฝ้าระวัง (Guard bands) จะถูกกำหนดโดยใช้ค่าความไม่แน่นอนของการวัด ดังที่จะกล่าว
ในตอนต่อไป
2. การนำค่าความไม่แน่นอนมาพิจารณาโดยตรง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 กำหนดให้หอ้ งปฏิบัติการจะต้องประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
และนำกฏการตัดสินที่ได้จัดทำเป็นเอกสารไว้มาพิจารณาในการตัดสินความเป็นไปตามข้อกำหนดรายการ
ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ แนวทางที่นำมาใช้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับสถานการณ์
และการใช้แถบเฝ้าระวัง (Guard bands) ที่แตกต่างกัน
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แถบเฝ้าระวัง (Guard bands) จะเป็นผลคูณของค่า r และค่าความไม่แน่นอนขยาย (Expanded
measurement uncertainty) Uโดยที่ w = rU สำหรับกฎการตัดสินแบบไบนารี ค่าที่วัดได้จะต้องมีค่าต่ำ
กว่าขีดจำกัดของค่าที่ยอมรับ (Acceptance limit) AL = TL – w จึงจะถือว่ายอมรับได้
โดยทั่วไปแถบเฝ้าระวัง (Guard bands)w = U ซึ่งอาจจะมีบางกรณีที่ตัวคูณจะมีค่ามากกว่า 1 ตามความ
เหมาะสม ตารางที่ 1 แสดงถึงตัวอย่างของแถบเฝ้าระวัง (Guard bands) แบบต่างๆ ซึ่งส่งผลให้มรี ะดับ
ความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นกับความต้องการของลูกค้า

ตารางที่ 1PFA-ความน่าจะเป็นของค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ (False accept) และ PFR-ความน่าจะเป็นของค่า
ผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้ (ภายใต้สมมติฐานของข้อกำหนดรายการด้านเดียว (Single sided specification) และ
การกระจายของผลการวัดแบบปกติ) (ตารางจากเอกสาร ILAC G8 : 09/2019)
3. ความเสี่ยงเฉพาะ (Specific risk) และ ความเสี่ยงโดยรวม (Global risk) ในการสอบเทียบ
กรณีที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือหมายเลขเครื่องนั้นเพียงครั้งเดียวและไม่มีประวัติการสอบเทียบ
เครื่องมื อหมายเลขเครื่อ งนั้น หรือ ไม่มี ข้อมูลเกี่ ยวกับ พฤติก รรมของเครื่องมือรุ่น (Model) นั้น สามารถ
พิจารณาได้ว่า “มีข้อมูลก่อนหน้านี้น้อยมาก” (ข้อ 7.2.2 ของ JCGM 106) หากห้องปฏิบัติการสอบเที ยบ
เครื่อ งมือและตัดสินความเป็นไปตามข้อกำหนดรายการของบริษัท ผู้ผลิต ถือว่า “มี ข้อมูลก่ อนหน้านี้น้อย
มาก” ดังนั้น ห้องปฏิบัติการจะให้ข้อมูลที่เป็นความเสี่ยงเฉพาะ (Specific risk) เท่านั้น
ลูกค้าบางรายจะมีการดำเนินงานเพื่อลดความเป็นไปได้ในการส่งเครื่องมือไปสอบเทียบและนำกลับมา
ทวนสอบผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ โดยทำระบบการสอบเทียบ (Calibration system) (ข้อ 5.3.4 ของ Z540.3)
ดังนั้น บันทึกผลการสอบเทียบจะถูกเฝ้าระวังตามหมายเลขรุ่น (Model number) และกำหนดช่วงระยเวลา
การสอบเทียบเพื่อให้มีความเชื่อมั่นตามที่ต้องการ (ข้อ 5.4.1 ของ Z540.3) ซึ่งความเชื่อมั่นตามที่ต้องการนั้น
จะอ้างอิงจากร้อยละของเครือ่ งมือทีส่ อบเทียบแล้วมีผลผ่านเกณฑ์ สุดท้ายก็คือกระบวนการจัดส่งเครื่องมือ
ของลูกค้า หากกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้คุณสมบัติของเครื่องมือมีค่าใกล้เคียงกับขีดจำกัดข้อกำหนด
รายการ (Tolerance limit) จะทำให้มีโอกาสน้อยสำหรับการตัดสินผลผิด (ข้อ 9.1.4 ของ JCGM 106)
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ดังนั้น ความน่าจะเป็นของค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ (False accept) และค่าผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้ (False
reject) (ความเสี่ยงโดยรวม (Global risk)) สามารถคำนวณได้จากความน่าจะเป็นในการจัดการเครือ่ งมือ
ของลูกค้าและค่าความไม่แน่นอนของกระบวนการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ (สมการ 17 และ 19 ของ
JCGM 106) ซึ่งเป็นเทคนิคอย่างง่ายสำหรับการคำนวณค่าความเสี่ยงโดยรวม (Global risk)
หากลูกค้ามีการจัดการช่วงระยะเวลาการสอบเทียบ (Calibration interval) ตามทีก่ ล่าวไว้แล้วนั้น ในการ
ทบทวนข้อตกลงสำหรับการบริการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ห้องปฏิบัติการสามารถ
รายงานค่าความเสี่ยงโดยรวม (Global risk) พร้อมด้วยกฎการตัดสินในใบรายงานผลซึ่งเป็นไปตามข้อ
7.8.2.2 จากคำนิยามของความเสี่ยงโดยรวม (Global risk) ถือได้ว่าเครื่องมือผ่านเกณฑ์โดยมีระดับความ
เสี่ยงโดยรวม (Global risk) 2 % PFA แต่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับระดับความเสี่ยงเฉพาะ (Specific risk)
ที่ใช้แถบเฝ้าระวัง (Guard band) เท่ากับค่าความไม่แน่นอนของการวัดแบบขยาย (Expanded
uncertainty) และอาจจะมีระดับความเสี่ยงเฉพาะ (Specific risk) สูงสุดไม่เกิน 50 % สิ่งนี้มลี ักษณะคล้าย
กับเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือที่ใช้ในมาตรวิทยาทางกฎหมาย โดยทั่วไปการตัดสินตามหลักการของ
OIML (TUR > 3:1, 5:1) และระดับความเสี่ยงโดยรวม (Global risk) 2 % PFA อาจจะให้ผลลัพธ์แบบ
เดียวกันสำหรับค่าผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้ (False reject) ของเครือ่ งมือ
4. การพิจารณาความเสี่ยงของค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ (False accept) และความเสี่ยงของค่าผิดพลาดที่
ยอมรับไม่ได้ (False reject)
“กฎการตัดสินแบบไบนารีจะช่วยลดความเสี่ยงของผู้ซอื้ แต่จะเพิม่ ความเสี่ยงให้ผู้ขาย” (หน้า 31 ของ JCGM
106) ข้อความดังกล่าวอธิบายถึงกับกฎการตัดสินที่ใช้แถบเฝ้าระวัง (Guard band) เพื่อปรับปรุง หรือ
กำหนดระดับความเสี่ยงของค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ (False accept risk) ขั้นต่ำที่ยอมรับได้ เมือ่ ลูกค้าส่ง
ตัวอย่างเพื่อทำการสอบเทียบหรือทดสอบไปยังห้องปฏิบัติการ อาจจะพิจารณาเป็น “ความเสี่ยงในการ
ยอมรับสิง่ ทีผ่ ิดของผูซ้ ื้อ (Consumer false accept risk)” อย่างไรก็ตาม เมื่อห้องปฏิบัติการส่งตัวอย่างที่มี
ผลไม่ผ่านกลับคืนมา ลูกค้าจะต้องสอบสวนถึงผลกระทบผลิตภัณฑ์ ซึ่งบ่อยครัง้ นำมาสู่ค่าใช้จ่ายในการเรียก
คืนสินค้าที่สงู
แผนผังการเลือกกฎการตัดสิน
หากจำเป็นต้อ งเลือกใช้ก ฎการตัดสิน ลูก ค้าและห้องปฏิบัติก ารจะต้องพิจ ารณาร่วมกั นถึงระดับ ความเสี่ยงของ
ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ (False accept) และค่าผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้ (False reject) ที่เกี่ยวข้อง กฎการตัดสิน
แบบใดแบบหนึ่งไม่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกขอบข่ายการสอบเทียบและการทดสอบ แต่ละสาขากลุ่มอุตสาหกรรม
และผู้คุมกฎระเบียบ จึงได้กำหนดกฎการตัดสินที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ และเผยแพร่ในข้อกำหนดมาตรฐาน
หรือข้อบังคับ
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รูปที่ 7 แผนผังการเลือกกฎการตัดสิน (รูปจากเอกสาร ILAC G8 : 09/2019)
คำแนะนำในการเลือกใช้กฎการตัดสินมีดังนี้
1. บางการสอบเทียบหรือการทดสอบไม่ได้กำหนดให้มีการระบุความสอดคล้องความเป็นไปตามข้อกำหนดทาง
มาตรวิทยา ตัวอย่างนี้อาจรวมถึง มวลทีม่ ีความแม่นยำสูง ประสิทธิภาพของ Power sensor เป็นต้น จาก
กรณีดังข้างต้น จะต้องรายงานผลการวัดและค่าความไม่แน่นอนของการวัด (ต้องรายงานสำหรับการสอบ
เทียบ)
2. หากผลการวัดอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน หรือ ข้อบังคับ ดังนั้น ให้ใช้กฏการ
ตัดสินตามที่กำหนดไว้ในเอกสารดังกล่าวข้างต้น สำหรับแนวทางในการตัดสินเพื่อประเมินความสอดคล้อง
ตามมาตรวิทยาทางกฎหมายดูได้ในเอกสาร OIML Guide G19
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3. ลำดับต่อมาให้พจิ ารณาว่า หากกฏการตัดสินระบุไว้ในเอกสารคำแนะนำมาตรฐานทีเ่ ผยแพร่ (เช่น ISO
14253, ISO 8655, ISO 6508 เป็นต้น)โดยปกติวิธีการทดสอบที่เป็นมาตรฐานจะรวมแถบเฝ้าระวัง (Guard
band) อยู่ในขีดจำกัด ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องกำหนดแถบเฝ้าระวัง (Guard band) เพิ่มเติมเพือ่ ลดความเสี่ยง
4. หากมาถึงขั้นตอนที่ 4 หมายถึงว่าไม่มีกฎการตัดสินกำหนดไว้ ห้องปฏิบัติการและลูกค้าจะต้องเลือกกฎการ
ตัดสินจากมาตรฐานทีเ่ ผยแพร่ หรือ กฎการตัดสินทีจ่ ัดทำขึน้ มาเอง (ดูในภาคผนวก ข) ตัวอย่างของ
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการตัดสินในการประเมินความสอดคล้อง เช่น EURALAB Technical Report no.12017, EURACHEM/CITAC Guide เป็นต้น
หมายเหตุ หากเลือกใช้กฎที่กำหนด TUR ≥ N:1 แต่หากค่า TUR มีค่าต่ำกว่ากฎที่ระบุไว้ดังข้างต้นจะต้อง
มั่นใจว่ามีการดำเนินการใดๆเพิม่ เติมสำหรับผลการวัด
เอกสารเกี่ยวกับกฎการตัดสินและการนำไปใช้
เป็นความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการที่จะต้องทำความตกลงการให้บริการกับลูกค้า ข้อกำหนดข้อ 7.1.3 ระบุว่า
การร้องขอให้ตัดสินความเป็นไปตามข้อกำหนดรายการจะต้องมาจากลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม ห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบอาจจะเสนอกฏการตัดสินโดยใช้แถบเฝ้าระวัง (Guard band) หลายแบบ (รวมถึงไม่ใช้แถบเฝ้าระวัง) เพื่อเป็น
ทางเลือกของลูกค้าตามระดับความเสี่ยง
ในทำนองเดียวกัน ข้อกำหนดข้อ 7.8.3.1 (b) ระบุว่า “ห้องปฏิบัติการทดสอบจะต้องระบุความเป็นไปตามข้อกำหนด
รายการ หากมีความจำเป็นต่อการแปลความหมายของผล”
กฎการตัดสินจะต้องเหมาะสมกับลูกค้า กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดมาตรฐาน ต้องทำความตกลงและจัดทำเป็น
เอกสารก่อนที่จะเริ่มงาน ต้องกำหนดขีดจำกัดข้อกำหนดรายการ (Tolerance limit) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด และ
ค่าความไม่แน่นอนของการวัดและการคำนวณอื่นๆจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
กฎการตัดสินที่ใช้เป็นข้อความระบุความเป็นไปตามข้อกำหนดรายการที่ได้ตกลงไว้จะต้องระบุในใบรายงานผลการวัด
อย่างชัดเจน
เอกสารที่ใช้สำหรับกฎการตัดสินควรสอดคล้องกับความซับซ้อนของกฎการตัดสิน เอกสารทีจ่ ำเป็นประกอบด้วย
1. เอกสารสนับสนุนอื่นๆ เช่น สมมติฐานทางสถิติ รวมถึงประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงเฉพาะ (Specific
risk) หรือ ความเสี่ยงโดยรวม (Global risk) และค่าความไม่แน่นอนของการวัด เป็นต้น (ข้อกำหนดข้อ
7.8.6.1)
หมายเหตุ ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงเฉพาะ (Specific risk) หรือ ความเสี่ยงโดยรวม (Global risk) ดูเพิ่มเติม
ในข้อ 7.3
2. เอกสารประเภทของการประเมินความสอดคล้องและข้อความที่ระบุความสอดคล้อง (ข้อกำหนดข้อ 7.8.6.2)
หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการตัดสินและข้อความระบุความสอดสอดคล้อง ดูเพิ่มเติมได้ในข้อ 6
ความเข้ากันได้ของเอกสารกฎการตัดสินกับบันทึกการทดสอบและการสอบเทียบ (ข้อกำหนดข้อ 7.8.6.2)
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ข้อสรุป
หลักการของกฎการตัดสินที่นำมาใช้ในการระบุความเป็นข้อกำหนดรายการหรือมาตรฐานไม่ได้เป็นสิง่ ใหม่ แต่
อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยกำหนดให้ห้องปฏิบัติการ
จะต้อง
1. ทำความเข้าใจกับลูกค้าเกี่ยวกับการระบุความเป็นไปตามข้อกำหนดรายการและยืนยันการทำการทดสอบ
และการสอบเทียบ ในขั้นตอนการทบทวนคำขอจะต้องพิจารณาถึงการร้องขอการระบุความเป็นไปตาม
ข้อกำหนดรายการ และทำความตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับกฎการตัดสินที่ใช้ โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับ
2. ระบุกฎการตัดสินที่รายงานและข้อความระบุถึงความเป็นไปตามข้อกำหนดรายการในใบรายงานผล (ยกเว้น
ในกรณีที่มีการระบุในข้อกำหนดรายการ หรือมาตรฐานที่ใช้)
เอกสารอ้างอิง
ILAC G8 : 09/2019 – Guidelines on decision rules and statement of conformity
นำเสนอโดย นายคมสัน ยังจรูญ
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ
กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 3
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