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ระบบคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. กำรติดตั้ง 1. เครื่องมือแพทย์ที่สำมำรถส่งคลื่นสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำออกไปรบกวนกำร
ท ำงำนของเครื่องมือแพทย์อ่ืนๆ ตัวเครื่องและกำรติดตั้งต้องเป็นไปดังนี้ 
1.1 ต้องมีกำรก ำบังคลื่น  (Shielding) โดยอำศัยหลักกำรสะท้อน

พลังงำนและดูดกลืนพลังงำนในตัวกลำง เช่น  แผ่นทองแดงที่ใช้
ก ำบังคลื่นควำมถี่สูงเป็นต้น 

1.2 ต้องมีกำรต่อลงดิน (Grounding) เพ่ือก ำหนดให้มีจุดอ้ำงอิงที่
ถูกต้องและสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน 

1.3 ต้องมีกำรสร้ำงสมดุล (Balancing) เพ่ือลดผลของกำรเกิดกระแส
โหมดผลร่วม 

1.4 ต้องมีกำรกรองควำมถี่ (Filtering) เพ่ือเลือกกรองเฉพำะย่ำนควำมถี่
ใช้งำน 

1.5 ต้องกำรแยกสัญญำณออกจำกกัน (Isolation) เป็นวิธีกำรหนึ่งที่ลด
ผลกำรเกิดควบคู่ระหว่ำงสองวงจร 

1.6 ต้องกำรจัดแยกและจัดทิศทำง (Separation and orientation) 
ช่วยลดผลของกำรควบคู่ระหว่ำงวงจรหรืออุปกรณ์ 

1.7 ต้องมีกำรควบคุมระดับอิมพีแดนซ์ (Circuit impedance level 
control) กำรส่งผ่ำนพลังงำนไฟฟ้ำของระบบหรือวงจรใดๆมีควำม
เกี่ยวข้องกับอิมพีแดนซ์ของวงจรหรือระบบนั้นๆ 

1.8 ต้องมีกำรออกแบบสำยเคเบิลที่เหมำะสม (Cable design) กำร
เลือกสำยที่มีเปลือกหุ้มจะช่วยก ำบังคลื่นไม่ให้แผ่กระจำยออกไปได้ 

1.9 ต้องมีกำรหักล้ำงกัน [Cancellation technique (frequency or 
time domain)]เป็น เทคนิคหนึ่ งที่ ลดสัญญำณด้วยกำรจัดให้
สัญญำณมีเฟสตรงข้ำมกันเพื่อให้สัญญำณหักล้ำงกัน 

1.10 เพ่ือจะมั่น ใจห้องชิลด์ที่ ติดตั้ งหรือออกแบบมำว่ำ  มี
ประสิทธิภำพในกำรกรองสัญญำณรบกวนทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำได้มำก
น้ อ ย เพี ย งไรจึ งจ ำ เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง  ที่ จ ะต้ อ งท ำก ำรท ดสอบ 
ประสิทธิภำพกำรปิดกั้นคลื่นสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Shielding 
Effectiveness) เสียก่อน วิธีกำรในกำรทดสอบ จะต้องอ้ำงอิงกับ
มำตรฐำนกำรทดสอบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ เช่น MIL-
STD-285 IEEE 299  เป็นต้น 

1.11 ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ใกล้แนวสำยไฟฟ้ำ
ของกำรไฟฟ้ำ หรือควรใช้งำนห่ำงจำกแนวสำยของกำรไฟฟ้ำเป็น
ระยะประมำณ 5 ถึง 15 เมตร 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

2. มำตรฐำนทั่วไป 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำในจุดที่ใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีควำมเสี่ยง ควร
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน EMC อุปกรณ์เหล่ำนั้น จะสำมำรถท ำงำน
ร่วมกันพร้อมกันได้โดยปรำศจำกคลื่นรบกวนต่ำง ๆ  ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนนี้  ได้แก่ อุปกรณ์ส่องสว่ำง เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
ผลิตภัณฑ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรสำร 
โทรศัพท์มือถือและทั่วไปรวมไปถึงเครื่องมือทำงกำรแพทย์ เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์ เป็นต้น 

2. กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนกำรแพร่กระจำยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำเป็นกำร
รับรองตัวผลิตภัณฑ์ว่ำไม่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำที่ไปรบกวนทำง
แม่เหล็กไฟฟ้ำกับอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ทั้งสัญญำณรบกวนจำก
ธรรมชำติ เช่น ฟ้ำผ่ำ ฟ้ำแลบ และจำกกำรกระท ำของมนุษย์ เช่น 
สัญญำณรบกวนของคลื่นวิทยุ สำยส่งก ำลังงำนไฟฟ้ำ มอเตอร์ หลอด
ฟลูออเรสเซนท์เป็นต้น ซึ่งโดยปกติกำรรบกวนสำมำรถแพร่ออกมำได้ทั้ง
สัญ ญ ำณ ที่ แผ่ ก ระจำย เป็ น คลื่ น  (Radiated Emission) จำกตั ว
ผลิตภัณฑ์ทำงอำกำศ เช่นโทรศัพท์มือถือ และสัญญำณรบกวนที่น ำมำ
ตำมสำย (Conducted Emission)หำกอุปกรณ์ไฟฟ้ำหลำย ๆ ตัวที่มำ
จำกแหล่งไฟเดียวกัน 

3. หลีกเลี่ยงกำรติดตั้งอุปกรณ์ส่งจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟฟ้ำแรงสูง 
หม้อแปลง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ในตัวอำคำรที่
มีเครื่องมือแพทย์ช่วยชีวิตติดตั้งอยู่ ท ำให้เกิดกำรรบกวนกันขึ้นระหว่ำง
เครื่องที่แพร่กระจำยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำกับเครื่องที่ถูกรบกวน 

3. เครื่องมือแพทย ์ 1. เครื่องมือแพทย์ที่มีควำมเสี่ยงสูง อย่ำงน้อยควรมีมำตรฐำนของ CISRR 
และ IEC เป็นหลัก ทั้ งนี้ เพ่ือช่วยคุ้มครองควำมปลอดภัย  ประกัน
ประสิทธิภำพในกำรใช้งำนแก่ผู้ป่วย  ซึ่ งมำตรฐำน EMC จะช่วย
ยกระดับกำรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเลคทรอนิคส์ของไทยให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล ซ่ึงจะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรป้องกัน 

2. เครื่องมือแพทย์ที่มีควำมเสี่ยงสูง ควรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมคงทน
ต่อสัญญำณรบกวนคลื่นสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ เป็นกำรรับรองว่ำตัว
ผลิตภัณฑ์จะสำมำรถคงทนต่อสภำวะถูกรบกวนสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ
จำกภำยนอกได้โดยไม่เกิดอำกำรผิดปกติใด ๆ หรือเกิดควำมเสียหำยได้
ยำกในระดับที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำน เช่น กำรที่เครื่องรับโทรทัศน์ได้รับ
กำรออกแบบให้สำมำรถทนต่อคลื่นสัญญำณวิทยุสื่อสำรได้โดยที่ไม่เกิด
อำกำรผิดปกติ เช่น จอภำพสั่นหรือล้ม 

3. ต้องมีกำรรับรองตัวผลิตภัณฑ์ว่ำไม่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำที่ไป
รบกวนทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำกับอุปกรณ์กำรแพทย์หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
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3. เครื่องมือแพทย(์ต่อ) 4. เครื่องมือแพทย์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  ที่เสี่ยงต่อกำรถูกรบกวนได้ง่ำยที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำรรักษำ  ควำมปลอดภัย และกำรถูกรบกวน เครื่องมือ
ที่ถูกใช้ในบริเวณเหล่ำนี้ควรจะถูกใช้งำนในสถำนที่ที่ปลอดภัยจำก
สัญญำณ 

5. กำรป้องกันกำรรบกวนคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ำ  กำรชิลด์  (shielding 
effectiveness)เป็นวิธีที่ดีสำมำรถป้องกันกำรแพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
จำกภำยในระบบออกสู่ภำยนอก(Emission) และป้องกันสนำมแม่เหล็ก
ไฟฟ้ำภำยนอกเข้ำสู่ระบบภำยใน(Immunity) 

6. หำกมีควำมจ ำเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้งำนคอมพิวเตอร์ใน
บริเวณที่มีสนำมแม่เหล็กรบกวน ควรเลือกใช้จอคอมพิวเตอร์ที่เป็น
จอภำพชนิด LCD แทนจอชนิดหลอดภำพ CRT เนื่องจำกสนำมแม่เหล็ก
ไม่มีผลกระทบต่อกำรท ำงำนของจอภำพชนิดนี้ 

7. ในโรงพยำบำล ควรจะใช้โทรศัพท์มือถือเฉพำะในเวลำที่หำโทรศัพท์
ปกติใช้ไม่ได้ และหำกจ ำเป็นต้องใช้ก็ควรจะใช้ควบคู่กับหูฟังส ำหรับ
โทรศัพท์มือถือ 

8. ควรมีกำรตรวจกำรรบกวนกำรแพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกภำยในระบบ
ออกสู่ภำยนอก(Emission) และป้องกันสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำภำยนอก
เข้ำสู่ระบบภำยใน(Immunity) เมื่อมีกำรติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีผล
เกี่ยวกับสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


