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รายงานการอบรม Hands-on training on the measurement of Specific Absorption Rate (SAR)
for wireless communication devices และ การศึกษาดูงาน SAR measurements
20 พฤษภาคม – 4 มิ ถนุ ายน 2556, ประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริ กา
1.

การอบรม
การอบรม Hands-on training on the measurement of Specific Absorption Rate (SAR) for
wireless communication devices และการการศึกษาดูงาน SAR measurements จัดขึน้ ระหว่างวันที่
20 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2556 ณ ประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ รับความ
อนุเคราะห์ จากหน่วยงาน Industry Canada จัดการฝึกอบรมหัวข้อ Hands-on training on the
measurement of Specific Absorption Rate (SAR) for wireless communication devices ณ กรุง
ออตตาวา ประเทศแคนาดา และได้รบั ความอนุเคราะห์จาก Motorola Solutions Inc. ในการจัด
การศึกษาดูงานห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบหัวข้ออัตราการดูดกลืนพลังงานจาเพาะ (SAR measurements)
ณ เมือง Plantation มลรัฐ ฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2.

ผูเ้ ข้าร่วมอบรม
ผูเ้ ข้าร่วมการอบรมและการศึกษาดูงาน ประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม สานักงาน กสทช. จานวน 3 คน ประกอบด้วย
( 1) นายสมศักดิ ์ หล่าศรี (บ
3)
(2) นายสุรชั ลีลาวรรณเขต (ก 1)
(3) นายอรรถปรีชา รักษาชาติ (ก 1)
3.

รายละเอียดการอบรม
การอบรม Hands-on training on the measurement of Specific Absorption Rate (SAR) for
wireless communication devices และการการศึกษาดูงาน SAR measurements จัดขึน้ ระหว่างวันที่
20 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2556 ณ ประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ รับความ
อนุเคราะห์ จากหน่วยงาน Industry Canada จัดการฝึกอบรมหัวข้อ Hands-on training on the
measurement of Specific Absorption Rate (SAR) for wireless communication devices ณ กรุง
ออตตาวา ประเทศแคนาดา และได้รบั ความอนุเคราะห์จาก Motorola Solutions Inc. ในการจัด
การศึกษาดูงานห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบหัวข้ออัตราการดูดกลืนพลังงานจาเพาะ (SAR measurements)
ณ เมือง Plantation มลรัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานดังกล่าว
แบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้
- การเยีย่ มชมศึกษาดูงานห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของหน่ วยงาน Health
Canada
- การอบรม Hands-on training on the measurement of Specific Absorption Rate (SAR) for
wireless communication devices โดยหน่วยงาน Industry Canada
- การเยีย่ มชมศึกษาดูงาน SAR measurements โดยหน่วยงาน Motorola Solutions Inc.
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3.1 การเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิ บตั ิ การทดสอบด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าของหน่ วยงาน
Health Canada
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็นการเยีย่ มชมศึกษาดูงานห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบด้านคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าของหน่ วยงาน Health Canada ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา โดยหน่วยงาน
Health Canada มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบจัดทากฎระเบียบและกากับดูแลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพของ
ประชาชน
การเยีย่ มชมศึกษาดูงาน
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของหน่ วยงาน Health
Canada ในครัง้ นี้ของผูแ้ ทนจากสานักงาน กสทช. ได้รบั ความอนุเคราะห์จาก ดร. อาจณรงค์ ฐานสนั โดษ,
Senior Emeritus, Consumer and Clinical Radiation Protection Bureau เป็นผูน้ าคณะผูแ้ ทนจาก
สานักงาน กสทช. เยีย่ มชมศึกษาดูงานห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบต่างๆ ของ Health Canada ประกอบด้วย
- ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบด้านเสียง (Full Anechoic Acoustic Chamber)
- ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (RF Full Anechoic Chamber and SAR
laboratory)

RF Full Anechoic Chamber

SAR laboratory
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โดยห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบดังกล่าว หน่วยงาน Health Canada ได้จดั สร้างขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อใช้ในการศึกษาวิจยั การพัฒนากฎระเบียบ มาตรฐาน และกระบวนการตรวจวัดเกีย่ วข้องกับสุขภาพ
ของมนุษย์ในด้านต่างๆ
และนอกจากนี้ได้มกี ารนาเสนอข้อมูลถึงการศึกษาวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพของมนุษย์
จากการได้รบั คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทีห่ น่ วยงานได้ทาการศึกษา เช่น การศึกษาวิจยั ผลกระทบจากการ
ได้รบั คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในหนูทดลอง และการศึกษาวิจยั ผลกระทบจากการได้รบั คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่
มีต่อเซลล์ และ DNA ของมนุษย์ เป็นต้น

ระบบศึกษาวิจยั ผลกระทบจากการได้รบั คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าในหนูทดลอง

ระบบศึกษาวิจยั ผลกระทบจากการได้รบั คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีม่ ตี ่อเซลล์ และ DNA ของมนุษย์
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3.2 การอบรม Hands-on training on the measurement of Specific Absorption Rate (SAR)
for wireless communication devices โดยหน่ วยงาน Industry Canada
วันที่ 21 – 30 พฤษภาคม 2556 เป็นการอบรมทัง้ ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ใิ นเรือ่ งของการ
ทดสอบหัวข้ออัตราการดูดกลืนพลังงานจาเพาะ (Hands-on training on the measurement of Specific
Absorption Rate (SAR) for wireless communication devices) การทางานของห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
การใช้งานและการบารุงรักษาห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ จากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเครือ่ งมือวัดและทดสอบของ
หน่วยงาน Industry Canada ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
3.2.1 การวัดค่า Specific Absorption Rate (SAR)
Specific Absorption Rate (SAR) เป็ นหน่ วยในการวัดปริมาณการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(Radio Frequency – RF) โดยร่างกายของมนุษย์จากการใช้งานเครือ่ งวิทยุคมนาคม โดยค่า SAR ทีว่ ดั
ได้มหี น่วยเป็น วัตต์ต่อกิโลกรัม (W/kg) หรือ มิลลิวตั ต์ต่อกรัม (mW/g) โดยขีดจากัดการได้รบั คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าจากการใช้งานเครือ่ งวิทยุคมนาคมถูกกาหนดโดยค่า SAR ดังกล่าว ซึง่ เป็นการวัดค่า
ความเข้มสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า และความหนาแน่ นกาลังส่งของคลื่นวิทยุ โดยวิธใี นการวัดค่า
SAR ทีไ่ ด้รบั การยอมรับโดยทั ่วไป จะใช้วธิ กี ารวัดค่า SAR โดยตรง (direct method SAR test) ซึง่ วิธ ี
ดังกล่าวจะใช้แบบจาลอง (model) ทีเ่ รียกว่า S AM phantom เพื่อจาลองศีรษะของมนุษย์ และ Flat
phantom เพื่อจาลองในส่วนของร่างก าย โดยวิธดี งั กล่าวอุปกรณ์วทิ ยุคมนาคมจะถูกทดสอบทีก่ าลังส่ง
สูงสุด ในห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบทีป่ ระกอบด้วยระบบการทดสอบค่า SAR และแขนกล โดยการใช้
orthogonal probe ซึง่ ติดตัง้ อยู่บนแขนกลในการวัดค่า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของคลื่นวิทยุทถ่ี ูกส่งเข้าไป
ในของเหลวทีจ่ าลองคุณสมบัตทิ างแม่เหล็กไฟฟ้าของเนื้อเยือ่ มนุ ษย์ทบ่ี รรจุอยูใ่ นแบบจาลอง
(phantom) ดังกล่าวข้างต้น

ตัวอย่างระบบและตรวจวัดค่า Specific Absorption Rate (SAR)
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3.2.2 ระบบการทดสอบค่า Specific Absorption Rate (SAR) และการตัง้ ค่าอุปกรณ์
1)

อุปกรณ์สาหรับระบบการตรวจวัด Specific Absorption Rate (SAR)

SAR testing system setup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Control, data capture and processing unit (PC
Field-probe readout electronic (data acquisition unit)
Dosimetric E-field probe
Probe positioned (multi-axis robot)
Low-ambiend field/stable temperature environment
Phantom shell filled with tissue equivalent liquid
Device under test
Device holder/Positioner
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ตัวอย่างแบบจาลอง phantom

2)

การติดตัง้ และการตัง้ ค่าการทางานของอุปกรณ์ทถ่ี ูกทดสอบ

ใน การทดสอบค่า SAR ของอุปกรณ์ ควรทาการทดสอบอุปกรณ์ ซึง่ อยูใ่ นโหมดการทางาน และ
configurations ของสายอากาศ ต่างๆ ทีม่ กี ารใช้งานโดยปกติ และต้องไม่มกี ารต่อสายไฟชาร์จเจอร์ไป
ยังอุปกรณ์ เนื่องจากสายไฟอาจทาให้คุณสมบัตกิ ารแพร่คลื่นของอุปกรณ์เปลีย่ นแปลงได้
โหมดการทางานของอุปกรณ์
ในการวัดค่า SAR โหมดการทางานต่างๆ ของอุปกรณ์ทจ่ี ะต้องทาการวัดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั เทคโนโลยี
และวิธกี ารในการส่งสัญญาณของอุปกรณ์ (เช่น ความถี่ , การมอดูเลตสัญญาณ , กาลังส่ง ฯลฯ) ซึง่
โดยทัวไปจะต้
่
องทาการวัดในทุกๆ โหมดการทางานของอุปกรณ์ทม่ี กี ารใช้งานในสภาพแวดล้อมการใช้
งานจริง (ในขณะใช้งานข้างหูของผูใ้ ช้งาน)
ย่านความถีว่ ทิ ยุในการทดสอบ
โดยทัวไปค่
่ า SAR ของอุปกรณ์จะต้องสอดคล้องเป็นไปตามขีดจากัดทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐาน ใน
ทุกๆ ช่องความถีใ่ ช้งาน ซึง่ ในการทดสอบค่า SAR นัน้ จะต้องดาเนินการทดสอบในช่องความถีท่ ่ี
ใกล้เคียงกับความถีก่ ง่ึ กลางของแถบความถีใ่ ช้งานของอุปกรณ์ ซึง่ ในกรณีทค่ี วามกว้างแถบความถีใ่ ช้
งานมีค่ามากกว่า 1 เปอร์เซ็นของความถีก่ ง่ึ กลาง จะต้องทาการวัดทีช่ ่องความถีต่ ่าสุดและช่องความถี่
สูงสุดด้วย และถ้ากว้างแถบความถีใ่ ช้งานมีค่ามากกว่า 10 เปอร์เซ็นของความถีก่ ง่ึ กลางแล้ว จะต้องมี
การวัดทีช่ ่องความถีอ่ ่นื เพิม่ เติมตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐานด้วย
กาลังส่งในการทดสอบ
กาลังส่งทีใ่ ช้ในการทดสอบค่า SAR ของอุปกรณ์ตอ้ งเป็นค่ากาลังส่งสูงสุดของอุปกรณ์
แบตเตอรีไ่ ด้รบั การชาร์จเต็ม

โดยที่
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รูปแบบทางกายภาพของอุปกรณ์ในการทดสอบ
สายอากาศ : ในกรณีทส่ี ายอากาศสามารถปรับเลื่อนเข้าหรือออกได้ ต้องทาการทดสอบทัง้ ใน
ตาแหน่งสายอากาศถูกปรับเลื่อนเข้าและเลื่อนออกเต็มที่
การทดสอบกับอุปกรณ์เสริม : ในกรณีทอ่ี ุปกรณ์เสริมอาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัตกิ ารแพร่คลื่น
ของอุปกรณ์ ( เช่น สายอากาศเสริม แบตเตอรีเ่ สริม ฯลฯ) กรณี การใช้อุปกรณ์เสริม ดังกล่าวควรได้รบั
การทดสอบด้วย
3)

ตาแหน่งการติดตัง้ อุปกรณ์ในการวัดค่า SAR

ในการทดสอบวัดค่า SAR จะต้องทาการวัดโดยทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ทงั ้ ในลักษณะการจาลองการใช้
งานทัง้ ด้านขวาและด้านซ้ายของแบบจาลอง ทัง้ ในลักษณะติดตัง้ อุปกรณ์แนบชิดกับในหน้าของ
แบบจาลอง (cheek position) และอุปกรณ์เอียงทามุมกับใบหน้าของแบบจาลอง (tilt position) โดย
ตาแหน่งในการจัดวางอุปกรณ์ในการทดสอบ สามารถแสดงได้ดงั รูป (จุดตัดระหว่างเส้นตรงสองเส้นอยู่
บริเวณหูโดยให้แนวของเส้นในแกนตัง้ ทามุมไปยังปากของแบบจาลอง)
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Test position of device relative to head

3.2.3 ขัน้ ตอนและวิ ธีการในการทดสอบค่า SAR
1)

การเตรียมการทดสอบ

สภาพแวดล้อม
สัญญาณรบกวน : สัญญาณรบกวนอันเกิดจากสภาวะแวดล้อมในการทดสอบต้องมีค่าต่ากว่า 3
เปอร์เซ็นของค่า SAR ที่ 0.4 W/kg หรือ 12 mW/kg
สัญญาณสะท้อน : สัญญาณสะท้อนในการทดสอบซึง่ เกิดจากการสะท้อนของสัญญาณจาก
อุปกรณ์กบั สิง่ แวดล้อมทีส่ ามารถทาให้เกิดการสะท้อ นของสัญญาณกลับไปยังแบบจาลอง (phantom)
จะต้องมีค่าต่ากว่า 3 เปอร์เซ็นของค่า SAR ทีว่ ดั ได้
อุณหภูม ิ : อุณ หภูมแิ วดล้อมต้องทาการวัดและตรวจสอบโดยทันทีก่อนทีจ่ ะทาการทดสอบค่า
SAR ในแต่ละครัง้ ซึง่ โดยทัวไปอุ
่ ณหภูมแิ วดล้อมควรอยูร่ ะหว่าง 18-25 °C โดยจะขึน้ อยูก่ บั ย่านความถี่
และชนิดของเหลวทีใ่ ช้ทาการทดสอบ (Tissue Simulating Liquid) และอุณหภูมไิ ม่ควรแปรปรวนไป
มากกว่า 1 °C
การวัดคุณสมบัตทิ างไฟฟ้าของของเหลว (Measurement of dielectric parameters)
ในการทดสอบวัดค่า SAR ค่า คุณสมบัตทิ างไฟฟ้าของของเหลว จาลองเนื้อเยือ่
(Tissue
Simulating Liquid) ในการทดสอบควรได้รบั การตรวจวัดภายใน 24 ชัวโมงก่
่
อนการทดสอบวัดค่า SAR
โดยทีค่ ่าคุณสมบัตทิ างไฟฟ้าทีว่ ดั ได้ของของเหลวต้องเป็ นไปตามทีก่ าหนด และในระหว่างการทดสอบ
วัดค่า SAR อุณหภูมขิ องของเหลวจะต้องเปลีย่ นแปลงไปไม่เกิน 2 °C ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าของของเหลวจะไม่เปลีย่ นแปลงจนเกินไปกว่าทีจ่ ะยอมรับได้ โดยรายละเอียดกระบวนการ
ตรวจวัดคุณสมบัตทิ างไฟฟ้าของของเหลวแสดงไว้ใน 3.2.4
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การตรวจเช็คการทางานของระบบ (System performance checking)
เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการทดสอบค่า SAR ทางานได้อย่างถูกต้อง ควรต้องทาการตรวจเช็คการ
ทางานของระบบ (system performance checking) ก่อนการดาเนินการทดสอบค่า SAR และทุกๆ 24
ชั ่วโมงในการทดสอ บค่า SAR โดยขัน้ ตอนและวิธกี ารในการตรวจเช็คการทางานของระบบมี
รายละเอียดใน 3.2.5
2) กระบวนการในการประเมินค่า peak spatial-average SAR สาหรับแต่ละ configuration ของ
อุปกรณ์ทท่ี าการทดสอบ
ขัน้ ตอนที่ 1 : การวัดค่ากาลังอ้างอิงก่อนการทดสอบ (Power reference measurement (drift))
ก่อนทีจ่ ะทาการวัดค่า SAR จะต้องทาการวัดค่ากาลังอ้างอิง (power reference) ทีต่ าแหน่งที่
กาหนดไว้ล่วงหน้า ทัง้ นี้ เพื่อใช้ในการประเมินค่าความเปลีย่ นแปลงของกาลังส่งสัญญาณในระหว่างการ
ทดสอบ (power drift) ซึง่ อาจเกิดได้จากสาเหตุต่างๆ เช่นการสูญเสียพลังงานของแบตเตอรีร่ ะหว่างการ
ทดสอบ โดยค่ากาลังทีว่ ดั ได้น้จี ะนาไปถูกเปรียบเทียบการค่ากาลังทีว่ ดั ได้ภายหลังการทดสอบในการ
ประเมินความเปลีย่ นแปลงของกาลังส่ง และจะถูกนาไปใช้ประกอบการประเมินผลกระทบต่อ
uncertainty budget ของระบบ ซึง่ ค่าความเปลีย่ นแปลงของกาลังส่งนี้ควรมีค่าไม่เกิน 5 เปอร์เซ็น
ขัน้ ตอนที่ 2 : การกราดตรวจแบบพืน้ ที่ (Area scan)
การเริม่ ต้นการวัดค่า SAR จะเริม่ จากการวัดแบบกราดตรวจพืน้ ที่ (Area scan) โดยการกราด
ตรวจดังกล่าวจะทาการวัดในลักษณะจุดๆ บนพืน้ ทีต่ ารางสมมติคร่าวๆ แบบ 2 มิตใิ นของเหลวเหนือ
พืน้ ผิวภายในแบบจาลอง phantom โดยพืน้ ทีต่ ารางดังกล่าวต้องครอบคลุมพืน้ ที่ projection
ของอุปกรณ์ทถ่ี ูกทาการทดสอบ ซึง่ ระยะระหว่างจุดทีท่ าการวัดและพืน้ ผิวของแบบจาลองควรคงที่ โดย
ต้องไม่เกิน 8 มิลลิเมตร และระยะระหว่างจุดทีท่ าการวัดบนตารางต้องมีค่าไม่เกินทีก่ าหนด เพื่อความ
แม่นยาในการประมาณค่าในค่าช่วง (interpolation) ของค่า SAR ทีเ่ หมาะสม

Example of Area scan
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ขัน้ ตอนที่ 3 : การกราดตรวจแบบเจาะจงปริมาตร (Zoom scan)
ภายหลังจากการวัดแบบกราดตรวจพืน้ ที่ เพื่อทาการประเมินค่า
peak spatial-average SAR จะ
ทาการกราดตรวจแบบเจาะจงปริมาตร (Zoom scan) ทีต่ าแหน่งทีป่ ระเมินค่า SAR ได้สงู สุดจากการวัด
แบบกราดตรวจพืน้ ที่ โดยทีป่ ริมาตรในการ กราดตรวจแบบเจาะจงปริมาตร จะมีขนาดอย่างต่าไม่น้อย
กว่า 1.5 เท่า ของปริมาตรลูกบาศก์ของเนื้อเยือ่ 1 g หรือ 10 g อย่างใดอย่างหนึ่งตามทีจ่ ะทาการ
ทดสอบ โดยการ กราดตรวจแบบเจาะจงปริมาตร นี้จะมีความละเอียดและจานวนจุดทาทาการวัดสูงกว่า
การวัดแบบกราดตรวจพืน้ ที่

Example of Zoom scan

ขัน้ ตอนที่ 4 : การวัดค่ากาลังอ้างอิงหลังการทดสอบ (Power reference measurement)
ภายหลังจากทาการวัดค่า
SAR จะต้องทาการวัดค่ากาลังอ้างอิง (power reference) ทีต่ าแหน่ง
เดียวกันกับทีว่ ดั ไว้ในขัน้ ตอนที่ 1 เพื่อใช้ในการประเมินค่าความเปลีย่ นแปลงของกาลังส่งสัญญาณใน
ระหว่างการทดสอบดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
เพื่อการประเมินค่า
peak spatial-average SAR สูงสุดของอุปกรณ์จะต้องถูกทดสอบในตาแหน่ง
configurations โหมดการใช้งาน และย่านความถีใ่ ช้งานต่างๆ ซึง่ มาตรฐานจะกาหนดการพิจารณาว่า
อุปกรณ์จะต้องถูกทดสอบในตาแหน่ง configurations โหมดการใช้งาน และย่านความถีใ่ ช้งานใดบ้าง
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3.2.4 การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้ าของของเหลวจาลองเนื้ อเยื่อ
Dielectric property
measurements
การทดสอบคุณสมบัตทิ างไฟฟ้าของของเหลวจาลองเนื้อเยือ่ (Tissue Simulating Liquid) ต้องทา
การทดสอบตรวจวัดภายใน 24 ชัวโมงก่
่
อนการทดสอบวัดค่า SAR โดยทีค่ ่าคุณสมบัตทิ างไฟฟ้าทีว่ ดั ได้
ของของเหลวต้องเป็นไปตามทีก่ าหนด ซึง่ การทดสอบนี้สามารถทาได้หลายวิธ ี โดยการอบรมในครัง้ นี้
ได้แสดงตัวอย่างการทดสอบจานวน 2 วิธ ี ประกอบด้วย
- Open-ended coaxial transmission-line probe/sensor
- TEM line
การทดสอบแบบ Open-ended coaxial transmission-line probe/sensor
การทดสอบ
คุณสมบัตทิ างไฟฟ้าของของเหลวจาลองเนื้อเยือ่
โดยวิธ ี Open -ended coaxial
transmission-line probe /sensor เป็นการทดสอบโดยจัดให้หวั วัด คุณสมบัตทิ างไฟฟ้า (Dielectric
probe) สัมผัสกับของเหลวทีจ่ ะวัด เปรียบเทียบผลทีว่ ดั ได้กบั กรณีวงจรปลายเปิด (open-circuit end)
โดยใช้อุปกรณ์ vector network analyzer ในการวิเคราะห์ผล
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดสอบ (Test equipments)
- Vector Network Analyzer
- E-field calibration module
- Open-ended coaxial probe
- Non-metallic beaker (Tissue Simulating liquid container)
- De-ionized water
- Tissue Simulating Liquids (TSL)

Open-ended coaxial probe diagram
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ขัน้ ตอนการทดสอบ
- ติดตัง้ อุปกรณ์ในการทดสอบและทาการสอบเทียบ (Calibrate) อุปกรณ์ vector
network analyzer และระบบของหัววัด (probe system) โดยการทดสอบแบบ open,
short, และใช้ reference liquid (deionized water)

Open-ended coaxial transmission-line probe dielectric measurement test setup

Shorting block connection
- จัดเตรียมของเหลวทีจ่ ะทาการทดสอบลงใน beaker และติดตัง้ ให้หวั วัดจมอยูภ่ ายใน
ของเหลว ตามรูป
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Tissue Simulating Liquid (TSL) measurement
- ทาการวัดและนาผลทีไ่ ด้มาคานวณหาค่า คุณสมบัตทิ างไฟฟ้าของของเหลวจาลอง
เนื้อเยือ่ ตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐาน เพื่อทีจ่ ะนาค่า คุณสมบัตทิ างไฟฟ้าของของเหลว
จาลองเนื้อเยือ่ ดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลของของเหลวทีใ่ ช้ในการทดสอบค่า SAR ของ
อุปกรณ์ต่อไป
การทดสอบโดยวิธกี ารใช้ TEM line
การทดสอบ คุณสมบัตทิ างไฟฟ้าของของเหลวจาลองเนื้อเยือ่ โดยวิธกี ารใช้ TEM line เป็นการ
ทดสอบโดยการวัด complex transmission coefficient ของ TEM-mode coaxial transmission line ที่
ถูกบรรจุ ไว้ดว้ ยของเหลวจาลองเนื้อเยือ่ (Tissue Simulating Liquid) โดยใช้ vector network analyzer
ในการวิเคราะห์ผล
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทดสอบ (Test equipments)
- Vector Network Analyzer
- E-field calibration module
- TEM line (ตามความถีว่ ทิ ยุทท่ี ดสอบ)
- De-ionized water
- Tissue Simulating Liquids (TSL)
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TEM line dielectric test setup
ขัน้ ตอนการทดสอบ
- ติดตัง้ อุปกรณ์ในการทดสอบและทาการสอบเทียบ
network analyzer และระบบ TEM line

(Calibrate)

อุปกรณ์ vector

TEM line preparation

Calibrating vector network analyzer using E-field calibration module
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Exam TEM line test setup
เติมของเหลวทีจ่ ะทาการทดสอบลงใน TEM line

Filling TEM line with Tissue Simulating Liquid

- ทาการวัดและนาผลทีไ่ ด้มาคานวณหาค่า คุณสมบัตทิ างไฟฟ้าของของเหลวจาลอง
เนื้อเยือ่ ตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรฐาน เพื่อทีจ่ ะนาค่า คุณสมบัตทิ างไฟฟ้าของของเหลว
จาลองเนื้อเยือ่ ดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลของของเหลวทีใ่ ช้ในการทดสอบค่า SAR ของ
อุปกรณ์ต่อไป
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3.2.5 การตรวจเช็คการทางานของระบบ (System performance check)
การตรวจเช็คการทางานของระบบ (System performance check- system check) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็นการตรวจยืนยันการทางานของระบบการทดสอบ
SAR ว่าทางานเป็ นไปตามข้อกาหนด
ทางเทคนิค (specifications ) ของอุปกรณ์ในย่านความถีว่ ทิ ยุทท่ี าการทดสอบ การตรวจเช็คนี้เป็นการ
ตรวจเช็คอย่างง่ายทีส่ ามารถทาซ้าได้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าระบบจาทางานอย่างถูกต้องเมือ่ ทาการทดสอบ
SAR ซึง่ การตรวจเช็คนี้ควรกระทาทุกๆวัน หรือทุกๆ ครัง้ ก่อนการทดสอบวัดค่า
SAR โดยการ
ตรวจเช็คนี้จะตรวจจับความคลาดเคลื่อนของระบบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระยะสัน้ ได้ เช่น
- การเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องเหลว (อันเนื่องมาจากการระเหยของน้า หรือการ
เปลีย่ นแปลงอุณหภูม)ิ
- การเสียหายของอุปกรณ์
- ความคลาดเคลื่อนในการทางานของอุปกรณ์
- ความผิดพลาดในการจัดและตัง้ ค่าระบบของบุคลากรทีท่ าการวัด
- ฯลฯ
การตรวจเช็คการทางานของระบบนี้ กระทาโดยการทดสอบวัดค่า
SAR (1g หรือ 10g) ในระบบ
การทดสอบอย่างง่ายโดยใช้แหล่งกาเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐาน (โดยใช้ continuous wave
ส่งออกไปยัง half-wave dipole antenna) ซึง่ จะดาเนินขัน้ ตอนการตรวจวัดเช่นเดียวกับการทดสอบวัด
ค่า SAR ทัวไป
่
และนาผลการวัดทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเพื่อยืนยันการทางานของระบบ
ต่อไป โดยรายละเอียดของอุปกรณ์และการติดตัง้ สาหรับการตรวจเช็คการทางานของระบบแสดงดังรูป

System performance check system configuration
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บรรยากาศห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบวัดค่า SAR ของ Industry Canada
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3.3 การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน SAR measurements โดยหน่ วยงาน Motorola Solutions Inc.
วันที่
3 - 4 มิถุนายน 2556 เป็นการศึกษาดูงานในการปฏิบตั งิ านจริงของห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
หัวข้ออัตราการดูดกลืนพลังงานจาเพาะ (SAR measurements) ของ Motorola Solutions Inc. ณ
เมือง Plantation มลรัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รบั ความอนุเคราะห์จาก C- K. Chou, Ph.D.
Chief EME Scientist Motorola Solutions, Inc. Fort Lauderdale, Florida USA บรรยายสรุปในหัวข้อ
ความปลอดภัยจากคลื่นความถีว่ ทิ ยุ (RF Safety) มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ความเป็ นมาของปญั หาอันเนื่องจากความกังวลเกีย่ วกับความปลอดภัยจากคลื่นวิทยุ
1.
2.
3.
4.
5.

Radar ปี 1950-1960 : ช่วงสงครามโลก
Radio and TV Broadcasting ปี 1960-1970
Microwave Oven ปี 1970-1980
Police Radar ปี 1980
Wireless Communication ปี 1990 ถึงปจั จุบนั (mobile phones, base stations, Wi-Fi,
WiMAX, smart meters, RFID, etc.)
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จากภาพจะพบว่าประชาชนมีความวิตกกังวลเกีย่ วกับอันตรายต่อสุขภาพจากการแพร่กระจาย
คลื่นในทางตรงกันข้ามกับข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อน
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เพื่อป้องกันความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนของประชาชนในกรณีของการแพร่กระจายคลื่น จึงใช้คาว่า
RF Exposure แทนคาว่า RF Radiation และกาหนดให้มสี ญ
ั ญลักษณ์ทต่ี ่างกัน
คลื่นความถีแ่ ละการประยุกต์ใช้งาน

ความแตกต่างระหว่างพลังงานแบบ Ionizing Energy กับ Non-Ionizing Energy
Ionizing Energy
1.
พลังงานเพียงพอทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงพันธะเคมีและโครงสร้างอะตอม
2.
ได้รบั การยืนยันผลกระทบต่อสุขภาพรวมถึงความเสียหายทางพันธุกรรม
3.
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการสัมผัสสะสม
Non-Ionizing Energy
1.
พลังงานมีค่าน้อยไม่เพียงพอทีจ่ ะก่อให้เกิดผลข้างต้น
2.
ได้รบั การยืนยันว่าคลื่นความถีว่ ทิ ยุมผี ลกระทบต่อสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับความร้อนของ
เนื้อเยือ่ หากระดับพลังงานทีไ่ ด้รบั สูงกว่ากาหนดกรณีการสื่อสารไร้สาย
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ขัน้ ตอนในการแก้ไขความกังวลด้านความปลอดภัย
1.
การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
2.
สิง่ พิมพ์ทบทวนตรวจสอบ
3.
ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
4.
กาหนดเป็นกฎระเบียบ
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การศึกษาวิจยั แต่ละประเภท
- การศึกษาทางระบาดวิทยา ( Epidemiological Studies)
- การศึกษาจากมนุษย์ (Human Studies)
- การศึกษาจากสัตว์ (Animal Studies)
- การศึกษาในหลอดทดลอง (In Vitro Studies)
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ผลการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับโทรศัพท์มอื ถือ

ความเห็นขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
"
ปจั จุบนั ยังไม่มหี ลักฐานยืนยันว่าการแพร่กระจายของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับต่ ามี
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ "
มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์
การศึกษาเพียงสิง่ เดียวสามารถเป็นพืน้ ฐานของสมมติฐาน แต่ไม่ได้เป็นพืน้ ฐานสาหรับการชีบ้ ่ง
อันตราย
การยืนยันจากผลการศึกษาใดๆ จาเป็นต้องมีการศึกษาหาเหตุผลสนับสนุนผลการศึกษานัน้ ๆ
การศึกษาเนื้องอกในสมอง (13 ประเทศ)
ผลการศึกษาได้ถูกตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติทางระบาดวิทยาเมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2010
(Acoustic neuroma and parotid gland tumor not included) สรุปว่า
" ไม่มคี วามเสีย่ งเพิม่ ขึน้ ในการเกิดโรคมะเร็งสมองจากการใช้งานโทรศัพท์มอื ถือ โดยมี ข้อแนะนา
เกีย่ วกับความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ เมือ่ มีระดับการแพร่กระจายสูง อย่างไรก็ตามต้องมีการพิจารณา
ข้อผิดพลาด
ของการตีความด้วย สาหรับผลกระทบทีเ่ ป็นไปได้ของการใช้งานในระยะเวลาทีน่ านของโทรศัพท์มอื ถือ
จาเป็นต้องมีการตรวจสอบต่อไป"
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ข้อมูลทางระบาดวิทยา : แนวโน้มมะเร็งสมองในอีก 30 ปี มีขอ้ มูลการศึกษาในหลายประเทศ ดังนี้
ไต้หวัน : ไต้หวันไม่ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการปว่ ยหรือตายทีเ่ กิดจากมะเร็งเนื้องอก
ในสมองกับการใช้งานโทรศัพท์มอื ถือ
สหราชอาณาจักร : ระยะเวลาการตรวจสอบแนวโน้มอัตราการเกิดโรคมะเร็งสมองในประเทศ
อังกฤษตัง้ แต่ปี 1998-2007 พบว่าหากการใช้โทรศัพท์มอื ถือมีความสาคัญต่อความเสีย่ งการเกิด
โรคมะเร็ง ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บบันทึกลงในฐานข้อมูลการเกิดโรคมะเร็ง
สหรัฐอเมริกา : จากข้อมูลทีม่ อี ยูไ่ ม่พบว่าการใช้โทรศัพท์มอื ถือทาให้เกิดโรคมะเร็งสมอง
สแกนดิเนเวีย : จากการตัง้ ข้อสังเกตไม่มแี นวโน้มการเปลีย่ นแปลงใน
ช่วงปี 1998-2003 หากมี
ความเป็นไปได้ทจ่ี ะมีความเกีย่ วข้องระหว่างการใช้โทรศัพท์มอื ถือกับความเสีย่ งการเกิดโรคมะเร็งต้องมี
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในระยะเวลา 5-10 ปี
สวิสเซอร์แลนด์ : หลังจากมีการใช้งานโทรศัพท์มอื ถือ อัตราการตายจากโรคเนื้องอกในสมองยัง
คงทีใ่ นทุกกลุ่มอายุ
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International Agency for Research on Cancer (IARC)
IARC เป็นองค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจยั มะเร็งโดยเป็นหน่วยงานขององค์การอนามัยโลก
(WHO)
IARC ได้จาแนกสาร 955 ชนิด บนพืน้ ฐานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับอันตรายต่อ
การเกิดโรคมะเร็งของมนุษย์ โดยได้มกี ารจัดกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ม 1 สารก่อมะเร็งทีร่ จู้ กั (known carcinogen) : 111
กลุ่ม 2A น่าจะเป็นสารก่อมะเร็ง (probable carcinogen) : 65
กลุ่ม 2B มีความเป็นไปได้ทจ่ี ะเป็นสารก่อมะเร็ง (possible carcinogen) : 274
กลุ่ม 3 ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ (not carcinogen) : 504
กลุ่ม 4 อาจจะไม่เป็นสารก่อมะเร็ง (probably not a carcinogen) : 1
IARC ได้มกี ารจัดประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเมือ่ วันที่ 24-31 พฤษภาคม 2011 ทีป่ ระเทศ
ฝรังเศส
่
ในหัวข้อ
“ RF Electromagnetic Fields (EMF) scope covers all RF transmitting devices operating in
the 3 kHz to 300 GHz frequency range, e.g. , Radio and TV transmitters, Radar , microwave
ovens, mobile phones , DECT phones, 2-way radios ”
แถลงการณ์จาก WHO
WHO ได้มกี ารเผยแพร่เอกสาร Fact Sheet #193 “ Electromagnetic fields and public health
: mobile phones ”
Website http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/index.html สรุปว่า
“มีการศึกษามากมายทีไ่ ด้ดาเนินการในช่วงสองทศวรรษทีผ่ ่านมาเพื่อประเมินว่าโทรศัพท์มอื ถือ
ก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อสุขภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ ขณะนี้ยงั ไม่มผี ใู้ ดได้รบั ผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้
โทรศัพท์มอื ถือ ”
แถลงการณ์จาก ICNIRP
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) มีแถลงการณ์เมือ่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2011
“ Mobile phone , Brain Tumours and the Interphone Study ”
Website http://ehp03.niehs.nih.gov/article/info 3Adoi 2F10.1289% 2Fehp.1103693
“ สรุปได้ว่าโดยทัวไปไม่
่
ได้แสดงให้เห็นถึงความเสีย่ งทีม่ ากขึน้ ของการเกิดเนื้องอกในสมองกับ
การใช้งานโทรศัพท์มอื ถือในเวลานาน ”
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ข้อเท็จจริงทีส่ าคัญ
- กลุ่มเป้าหมายคือผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือ
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในประเทศเดนมาร์ก , สวีเดน, อังกฤษ, ฟินแลนด์และเนเธอร์แลนด์
- การติดตามระยะยาวมากกว่า 25 ปี ผูเ้ ข้าร่วมมากกว่า 200 ,000 คน
- การสัมภาษณ์ในช่วงเริม่ ต้นและในช่วงเวลาปกติ
- รวมข้อมูลเกีย่ วกับการใช้โทรศัพท์มอื ถือจากแบบสอบถามและการลงทะเบียนของผูป้ ระกอบการ
- มีการประเมินผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพรวมทัง้ โรคมะเร็ง
- ติดตามการเปลีย่ นแปลงในการใช้งานและเทคโนโลยี
ผลงานวิจยั ของเดนมาร์ก
- ศึกษาประชากรชาวเดนมาร์กอายุมากกว่า 30 ปี และเกิดในประเทศเดนมาร์กหลังจากปี 1925
จานวน 358,403 คน
- ช่วงปี 1990-2007 เกิดเนื้องอกของระบบประสาทส่วนกลาง จานวน 10,729 กรณี
- ไม่มคี วามเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ ของเนื้องอกของระบบประสาทส่วนกลาง [หรือโรคมะเร็งทัง้ หมด] จาก
การใช้โทรศัพท์มอื ถือ
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หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อกับการสร้างมาตรฐานการแพร่กระจายคลื่นความถีว่ ทิ ยุ
ICNIRP
การพัฒนาแนวทาง (guideline) ดาเนินการโดยคณะกรรมการของผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
โดยไม่มตี วั แทนภาคอุตสาหกรรม รับรองโดยองค์การอนามัยโลก

IEEE-ICES
- เป็นรูปแบบคณะกรรมการทีม่ ขี นาดใหญ่เปิดให้ทุกคนทีม่ คี วามสนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้
- ขณะนี้มสี มาชิกประมาณ 130 คน จาก 26 ประเทศ
- ใช้กระบวนการฉันทามติ

IEEE กับมาตรฐานความปลอดภัย
1960 : USASI C95 Radiation Hazards Project and Committee chartered
1966 : USAS C95.1-1966
 10 mW/cm2 (10 MHz to 100 GHz)
 based on simple thermal model
1974 : ANSI C95.1-1974 (limits for E2 and H2)
1982 : ANSI C95.1-1982 (incorporates dosimetry)
1991 : IEEE C95.1-1991 (two tiers – reaffirmed 1997)
2002 : IEEE C95.6-2002 (0-3 kHz)
2006 : IEEE C95.1-2005 published on April 19, 2006 (comprehensive revision, 250 pages,
1143 ref.)
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IEEE ICES TC34 Subcommittee 1
- ปรับปรุงมาตรฐาน 1528 วิธกี ารวัดในย่านความถี่ 0.3 - 6
GHz ได้รบั การตีพมิ พ์โดย IEEE
- มีความร่วมมือกับมาตรฐาน
IEC 62209-1 ซึง่ กาหนดวิธกี ารวัดในย่านความถี่ 0.3 - 6 GHz
โดยมีความพยายามทีจ่ ะพัฒนาทัง้ สองมาตรฐาน IEC / IEEE เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ในอนาคต)
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Whole body exposure limits for base stations
ICNIRP Guidelines (more than 60 countries)
Argentina, Australia, Austria, Brazil, Colombia, Croatia, Czech Republic, Denmark,
Ecuador, France, Finland, Germany, Hong Kong, Japan, Hungary, Iraq, Ireland, Malaysia,
Morocco, Netherlands, New Zealand, Norway, Omen, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines,
Portugal, Romania, Rwanda, Saudi Arabia, Singapore, Slovak, Slovenia, South Africa, South
Korea, Spain, Sweden, Thailand, Taiwan, Tanzania, Turkey, Uganda, UK, Venezuela, etc.
IEEE/NCRP standard (FCC)
Bolivia, Canada, Estonia, Panama, USA
Below ICNIRP and IEEE
Belarus, Bulgaria, China, Lithuania, Poland, Russia ,Belgium, Chile, Greece, India,
Israel, Italy, Liechtenstein, Switzerland
ตัวอย่างมาตรฐานของคลื่นความถีว่ ทิ ยุทท่ี วโลกเห็
ั่
นสอดคล้องกัน
RF safety standard
- IEEE C95.1/ICNIRP guidelines
Portable device SAR measurement standard
- IEEE 62209-1/IEEE 1528 (บริเวณหู)
IEEE 62209-2 (บริเวณลาตัว , บริเวณใบหน้า)

หน้า 36 จาก 36

