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ปั จจุบนั “โทรศัพท์มือถือ” เป็ นเครือ่ งมือที่มีบทบาทหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นการติดต่อสือ่ สารกับผูอ้ ื่นผ่านการพูดคุย การ
ส่งข้อความ วีดีโอคอล การใช้บริการสือ่ สังคมออนไลน์ (social media) การทาธุรกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้เป็ นสือ่ การ
เรียนรู ้ หรือใช้เป็ นอุปกรณ์เสพสือ่ บันเทิงออนไลน์ เป็ นต้น นอกจากใช้งานได้หลากหลายหน้าทีแ่ ล้ว ยังเข้าถึงได้งา่ ยและมี
แนวโน้มแพร่หลายมากขึน้ จากข้อมูลเชิงสถิติ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2563 ทาง Digital Thailand ได้รายงานข้อมูล
สาคัญเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มอื ถือ และการใช้อินเตอร์เน็ต พบว่า คนไทยมียอดเบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อจานวนทัง้ สิน้ 93.39
ล้านเบอร์ (เมื่อเทียบกับประชากรทั่วประเทศ 69.71 ล้านคน) และมีผใู้ ช้งานอินเตอร์เน็ตสูงถึง 52 ล้านคน (เพิม่ ขึน้ จากปี
พ.ศ. 2562 จานวน 1 ล้านคน หรือขึน้ มา 2%) [1] ถึงแม้จะไม่มีขอ้ มูลรายงานที่ชดั เจน เรือ่ งการใช้โทรศัพท์มือถือและ
อินเตอร์เน็ตในกลุม่ ประชากรเด็ก แต่จากสถิติที่รายงานข้างต้น ทาให้นกั วิชาการคาดการณ์วา่ การใช้โทรศัพท์มือถือและ
อินเตอร์เน็ตของผูใ้ หญ่ทเี่ พิ่มมากขึน้ นัน้ น่าจะส่งผลถึงกลุม่ ประชากรเด็ก ทาให้มกี ารใช้งานโทรศัพท์มือถือ และ
อินเตอร์เน็ตทีเ่ พิ่มมากขึน้ ได้
ในแง่ของหลักการทางาน โทรศัพท์มือถือ เป็ นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่สง่ ถ่าย แลกเปลีย่ นข้อมูล ผ่านตัวกลางเป็ นคลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave) ซึง่ เชื่อมต่อกับเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ โดยทีค่ ลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า มี
ความสามารถเคลือ่ นที่และส่งผ่านได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยตัวกลาง สามารถทะลุเข้าไปในร่างกายของสิง่ มีชีวิต และก่อให้เกิด
ความผิดปกติตา่ ง ๆ ได้[2]
จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่าหากนาหนูเพศเมียที่ตงั้ ครรภ์ มาสัมผัสกับคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ 900MHz
(Radiofrequency-Electromagnetic wave) ในระยะเวลาหนึง่ ลูกหนูที่คลอดออกมาจะมีการลดลงของ granule
cells และ pyramidal neurons ในสมองอย่างมีนยั สาคัญ[3] ในอีกการศึกษาหนึง่ พบว่าลูกหนูที่สม
ั ผัสกับคลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้า Radiofrequency ตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ จะมีอาการ Hyperactive และมี memory impairment หลังเกิด
ได้[4] ซึง่ อาจมีหลายทฤษฏีที่ถกู นามาอธิบายการเปลีย่ นแปลงนี ้ เช่น คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือจะทาให้มีการ
เปลีย่ นแปลงคุณสมบัติ Permeability ของ blood-brain barrier ส่งผลทาให้มีการทาลายเซลล์ประสาทในสมองของ
หนูที่ได้รบั การสัมผัส หรืออาจทาให้เกิด Oxidative stress ในสมองหนูที่สมั ผัสคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านีไ้ ด้ [5-7]
นอกเหนือไปจากนี ้ ยังมีทฤษฏีทอี่ า้ งถึงระดับ Epigenetic ร่วมด้วย กล่าวคือ คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า อาจส่งผลทาให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงของ Deoxyribonucleic acid methylation, Histone modification, Chromatin remodeling และ
microribonucleic acid เป็ นต้น[8]
สาหรับการศึกษาในมนุษย์ INTERPHONE study ในปี ค.ศ. 2010 ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสีย่ งต่อการเกิด
มะเร็งสมองในผูใ้ หญ่ กับการใช้โทรศัพท์มือถือ พบว่าโดยรวมไม่มคี วามสัมพันธ์กนั แต่อย่างไรก็ตามหากมีการใช้

โทรศัพท์มือถือสะสมรวมกันมากกว่า 1640 ชั่วโมง จะมีความเสีย่ งต่อเกิด Glioma 1.4 เท่า และการเกิด Meningioma
1.15 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือสะสมน้อยกว่า 1640 ชั่วโมง และนอกจากนี ้ ยังพบอีกว่า Glioma ที่เกิดขึน้
นัน้ มักพบที่บริเวณ temporal lobe ของสมองด้านทีม่ ีการใช้โทรศัพท์เป็ นประจา[9] ส่งผลให้ในปี ค.ศ. 2013 ทาง
International Agency for Research on Cancer (IARC) จึงได้มีการจัดคลืน
่ แม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือใน
ระดับ Radiofrequency เป็ นกลุม่ ปั จจัยเสีย่ งที่นา่ จะทาให้เกิดมะเร็งในคนได้ (possibly carcinogenic to humans,
Group 2B) [10]
นอกจากความเสีย่ งของการเป็ นมะเร็งแล้ว มีการศึกษาในประชากรประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 2002 พบว่าประชากรที่อยู่
ใกล้เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในรัศมีนอ้ ยกว่า 300 เมตร มักจะมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะ คลืน่ ไส้ ความจาเสือ่ ม
นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ฉุนเฉียวง่าย ซึมเศร้า ลืมง่าย และมีปัญหาในการมองเห็นด้วย [11]
สาหรับข้อมูลในเด็ก ปี 2000 UK Independent Expert Group on Mobile Phones ได้ออกมาระบุวา่ ผลกระทบของ
การสัมผัสคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าในเด็กมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงได้มากกว่าผูใ้ หญ่ ซึง่ สามารถอธิบายจากศีรษะของเด็กที่
เล็ก มีกะโหลกศีรษะบาง และในช่วงสมองที่กาลังพัฒนาในเด็ก มีความสามารถในการนาไฟฟ้าได้มากกว่า มีความชืน้ ที่สงู
กว่า และมี ionic content ที่มากกว่า ดังนัน้ ศีรษะของเด็กจึงดูดซับพลังงานคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าระดับ Radiofrequency
ได้มากกว่า[12]
ถึงแม้วา่ การศึกษาในเด็กที่สมั ผัสกับคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าระดับ Radiofrequency ที่มากกว่า จะไม่ได้สง่ ผลกับคะแนนจาก
การประเมิน cognitive function โดยรวม แต่พบว่าเด็กกลุม่ นีจ้ ะมี verbal score ที่ต่ากว่า และมีปัญหาทางอารมณ์
เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล ได้มากกว่า[13]
ถึงแม้วา่ WHO จะยังไม่ได้รบั รองผลของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าระดับ Radiofrequency จากโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อเด็ก แต่
ควรต้องมีนโยบายป้องกันไว้ก่อน (Precautionary principles) เพราะอาจเกิดอันตรายได้เมือ่ อธิบายด้วยเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ ถึงแม้ไม่มีหลักฐานที่แน่นอนก็ตาม ยิ่งในปั จจุบนั เทคโนโลยีการสือ่ สารก้าวเข้าสู่ยคุ 5G ที่อาศัยคลืน่
แม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ในระดับ Radiofrequency 2 ช่วงความถี่ คือ 3.5 GHz และ 28 GHz เมื่อเทียบกับยุค 4G ที่มีการ
ใช้คลืน่ ความถี่เฉพาะในช่วง 3.5 GHz ดังนัน้ ทาให้ในปั จจุบนั ยังไม่มีขอ้ มูลถึงผลกระทบที่เกิดจากคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า 28
GHz ของ 5G ส่งผลให้เรือ่ งนี ้ เป็ นเรือ่ งที่ตอ้ งเฝ้าระวังและติดตามต่อไป[14]
ดังนัน้ จึงมีขอ้ แนะนาสาหรับการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อทีจ่ ะลดความเสีย่ งต่อสุขภาพเด็กและวัยรุน่ ดังนี ้ [15]
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2.

3.
4.

ไม่ควรคุยโทรศัพท์มือถือนานในบริเวณที่มีสญ
ั ญาณต่า เช่น ในรถไฟฟ้า รถยนต์ เป็ นต้น เนื่องจากคลืน่ จะ
สะท้อนเข้าสูผ่ ใู้ ช้งานเพิ่มขึน้
ควรยกโทรศัพท์มือถือขึน้ มาแนบหูภายหลังต้นสายรับแล้ว เพื่อลดการรับคลืน่ สัญญาณให้นอ้ ยลง เนื่องจากการ
ใช้โทรศัพท์มือถือแนบหูนนั้ โทรศัพท์มือถือจะมีกาลังส่งสูงกว่าเสาสัญญาณที่อยูด่ า้ นบน
หากต้องพกพาโทรศัพท์มือถือ ควรใส่ซองหรือใส่กระเป๋ าเพือ่ ลดการแพร่ของคลืน่ สูร่ า่ งกาย
ควรวางโทรศัพท์มือถือที่เปิ ดสัญญาณคลืน่ มือถือและสัญญาณไวไฟ ให้หา่ งจากตัวหรือศีรษะประมาณ 1 เมตร
หรือในระยะที่มือเอือ้ มถึง

5.

6.

7.

หากต้องการเปิ ดเครือ่ งเพื่อตัง้ นาฬิกาปลุกขณะนอนหลับ ควรตัง้ เป็ นโหมดเครือ่ งบิด (Airplane Mode) เพราะ
จะทาให้ปลอดจากคลืน่ สัญญาณที่แผ่จากโทรศัพท์
หลีกเลีย่ งการใช้ในเด็กอายุต่ากว่า 10 ปี เพราะคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าจะผ่านกะโหลกศีรษะของเด็กเข้าสูส่ มองได้
มากกว่าผูใ้ หญ่
ไม่ควรนาโทรศัพท์มือถือไปวางไว้ใกล้ทารก เพราะกะโหลกศีรษะของทารกบางมาก ควรวางให้หา่ งอย่างน้อย 20
เซนติเมตร หากผูเ้ ลีย้ งดูมคี วามจาเป็ นต้องใช้งาน ให้เดินออกไปใช้งานให้หา่ งจากทารก
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