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ปัจจบุนั “โทรศพัทม์ือถือ” เป็นเครือ่งมือที่มีบทบาทหลากหลาย ไมว่า่จะเป็นการตดิตอ่สือ่สารกบัผูอ้ื่นผา่นการพดูคยุ การ

สง่ขอ้ความ วดีีโอคอล การใชบ้รกิารสือ่สงัคมออนไลน ์(social media) การท าธุรกรรมตา่ง ๆ รวมไปถึงการใชเ้ป็นสือ่การ

เรยีนรู ้หรอืใชเ้ป็นอปุกรณเ์สพสือ่บนัเทิงออนไลน ์เป็นตน้ นอกจากใชง้านไดห้ลากหลายหนา้ทีแ่ลว้ ยงัเขา้ถงึไดง้า่ยและมี

แนวโนม้แพรห่ลายมากขึน้  จากขอ้มลูเชิงสถิติ ในเดือนกมุภาพนัธ ์ปี พ.ศ. 2563 ทาง Digital Thailand ไดร้ายงานขอ้มลู

ส าคญัเก่ียวกบัการใชโ้ทรศพัทม์อืถือ และการใชอ้ินเตอรเ์น็ต พบวา่ คนไทยมยีอดเบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่จ านวนทัง้สิน้ 93.39 

ลา้นเบอร ์(เมื่อเทียบกบัประชากรทั่วประเทศ 69.71 ลา้นคน) และมีผูใ้ชง้านอินเตอรเ์นต็สงูถงึ 52 ลา้นคน (เพิม่ขึน้จากปี 

พ.ศ. 2562 จ านวน 1 ลา้นคน หรอืขึน้มา 2%) [1] ถงึแมจ้ะไมม่ีขอ้มลูรายงานท่ีชดัเจน เรือ่งการใชโ้ทรศพัทม์ือถือและ

อินเตอรเ์น็ตในกลุม่ประชากรเดก็ แตจ่ากสถิติที่รายงานขา้งตน้ ท าใหน้กัวชิาการคาดการณว์า่การใชโ้ทรศพัทม์ือถือและ

อินเตอรเ์น็ตของผูใ้หญ่ทีเ่พิ่มมากขึน้นัน้ นา่จะสง่ผลถึงกลุม่ประชากรเด็ก ท าใหม้กีารใชง้านโทรศพัทม์ือถือ และ

อินเตอรเ์น็ตทีเ่พิ่มมากขึน้ได ้ 

ในแง่ของหลกัการท างาน โทรศพัทม์ือถือ เป็นอปุกรณท์ี่มีหนา้ที่สง่ถ่าย แลกเปลีย่นขอ้มลู ผา่นตวักลางเป็นคลืน่

แมเ่หลก็ไฟฟา้ (Electromagnetic wave) ซึง่เช่ือมตอ่กบัเสาสง่สญัญาณโทรศพัท ์โดยทีค่ลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ มี

ความสามารถเคลือ่นท่ีและสง่ผา่นไดโ้ดยไมต่อ้งอาศยัตวักลาง สามารถทะลเุขา้ไปในรา่งกายของสิง่มีชีวิต และก่อใหเ้กิด

ความผิดปกตติา่ง ๆ ได[้2] 

จากการศกึษาในสตัวท์ดลอง พบวา่หากน าหนเูพศเมียที่ตัง้ครรภ ์มาสมัผสักบัคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ความถ่ี 900MHz 

(Radiofrequency-Electromagnetic wave) ในระยะเวลาหนึง่ ลกูหนทูี่คลอดออกมาจะมีการลดลงของ granule 

cells และ pyramidal neurons ในสมองอยา่งมีนยัส าคญั[3] ในอีกการศกึษาหนึง่ พบวา่ลกูหนทูี่สมัผสักบัคลืน่

แมเ่หลก็ไฟฟา้ Radiofrequency ตัง้แตอ่ยูใ่นครรภ ์จะมีอาการ Hyperactive และมี memory impairment หลงัเกิด

ได[้4] ซึง่อาจมีหลายทฤษฏีที่ถกูน ามาอธิบายการเปลีย่นแปลงนี ้เช่น คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้จากโทรศพัทม์ือถือจะท าใหม้ีการ

เปลีย่นแปลงคณุสมบตัิ Permeability ของ blood-brain barrier สง่ผลท าใหม้ีการท าลายเซลลป์ระสาทในสมองของ

หนทูี่ไดร้บัการสมัผสั หรอือาจท าใหเ้กิด Oxidative stress ในสมองหนทูี่สมัผสัคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้เหลา่นีไ้ด ้[5-7] 

นอกเหนือไปจากนี ้ยงัมีทฤษฏีทีอ่า้งถงึระดบั Epigenetic รว่มดว้ย กลา่วคือ คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ อาจสง่ผลท าใหเ้กิดการ

เปลีย่นแปลงของ Deoxyribonucleic acid methylation, Histone modification, Chromatin remodeling และ 

microribonucleic acid เป็นตน้[8] 

ส าหรบัการศกึษาในมนษุย ์INTERPHONE study ในปี ค.ศ. 2010 ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความเสีย่งตอ่การเกิด

มะเรง็สมองในผูใ้หญ่ กบัการใชโ้ทรศพัทม์ือถือ พบวา่โดยรวมไมม่คีวามสมัพนัธก์นั แตอ่ยา่งไรก็ตามหากมีการใช้



โทรศพัทม์ือถือสะสมรวมกนัมากกวา่ 1640 ชั่วโมง จะมีความเสีย่งตอ่เกิด Glioma 1.4 เทา่ และการเกิด Meningioma 

1.15 เทา่ เมื่อเทียบกบัคนที่ใชโ้ทรศพัทม์ือถือสะสมนอ้ยกวา่ 1640 ชั่วโมง และนอกจากนี ้ยงัพบอกีวา่ Glioma ที่เกิดขึน้

นัน้ มกัพบที่บรเิวณ temporal lobe ของสมองดา้นท่ีมีการใชโ้ทรศพัทเ์ป็นประจ า[9] สง่ผลใหใ้นปี ค.ศ. 2013 ทาง 

International Agency for Research on Cancer (IARC) จงึไดม้ีการจดัคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้จากโทรศพัทม์ือถือใน

ระดบั Radiofrequency เป็นกลุม่ปัจจยัเสีย่งที่นา่จะท าใหเ้กิดมะเรง็ในคนได ้(possibly carcinogenic to humans, 

Group 2B) [10] 

นอกจากความเสีย่งของการเป็นมะเรง็แลว้ มีการศกึษาในประชากรประเทศฝรั่งเศสในปีค.ศ. 2002 พบวา่ประชากรท่ีอยู่

ใกลเ้สาสง่สญัญาณโทรศพัทใ์นรศัมีนอ้ยกวา่ 300 เมตร มกัจะมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะ คลืน่ไส ้ความจ าเสือ่ม 

นอนไมห่ลบั เบื่ออาหาร ฉนุเฉียวง่าย ซมึเศรา้ ลมืงา่ย และมีปัญหาในการมองเห็นดว้ย[11] 

ส าหรบัขอ้มลูในเด็ก ปี 2000 UK Independent Expert Group on Mobile Phones ไดอ้อกมาระบวุา่ ผลกระทบของ

การสมัผสัคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ในเด็กมีแนวโนม้ที่จะมคีวามรุนแรงไดม้ากกวา่ผูใ้หญ่ ซึง่สามารถอธิบายจากศีรษะของเดก็ที่

เลก็ มีกะโหลกศีรษะบาง และในช่วงสมองที่ก าลงัพฒันาในเดก็ มคีวามสามารถในการน าไฟฟา้ไดม้ากกวา่ มีความชืน้ท่ีสงู

กวา่ และมี ionic content ที่มากกวา่ ดงันัน้ศีรษะของเด็กจงึดดูซบัพลงังานคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ระดบั Radiofrequency 

ไดม้ากกวา่[12] 

ถึงแมว้า่การศกึษาในเดก็ที่สมัผสักบัคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ระดบั Radiofrequency ที่มากกวา่ จะไมไ่ดส้ง่ผลกบัคะแนนจาก

การประเมิน cognitive function โดยรวม แตพ่บวา่เดก็กลุม่นีจ้ะมี verbal score ที่ต  ่ากวา่ และมปัีญหาทางอารมณ ์

เชน่ ซมึเศรา้ วิตกกงัวล ไดม้ากกวา่[13] 

ถึงแมว้า่ WHO จะยงัไมไ่ดร้บัรองผลของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ระดบั Radiofrequency จากโทรศพัทม์ือถือที่มีผลตอ่เด็ก แต่

ควรตอ้งมีนโยบายปอ้งกนัไวก้่อน (Precautionary principles) เพราะอาจเกิดอนัตรายไดเ้มือ่อธิบายดว้ยเหตผุลทาง

วิทยาศาสตร ์ถงึแมไ้มม่ีหลกัฐานที่แนน่อนก็ตาม ยิ่งในปัจจบุนัเทคโนโลยีการสือ่สารกา้วเขา้สู่ยคุ 5G ที่อาศยัคลืน่

แมเ่หลก็ไฟฟา้เพิ่มขึน้ในระดบั Radiofrequency 2 ชว่งความถ่ี คือ 3.5 GHz และ 28 GHz เมื่อเทียบกบัยคุ 4G  ที่มีการ

ใชค้ลืน่ความถ่ีเฉพาะในช่วง 3.5 GHz ดงันัน้ท าใหใ้นปัจจบุนั ยงัไมม่ีขอ้มลูถงึผลกระทบที่เกิดจากคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ 28 

GHz ของ 5G สง่ผลใหเ้รือ่งนี ้เป็นเรือ่งที่ตอ้งเฝา้ระวงัและติดตามตอ่ไป[14] 

ดงันัน้จงึมีขอ้แนะน าส าหรบัการใชโ้ทรศพัทม์ือถือเพื่อท่ีจะลดความเสีย่งตอ่สขุภาพเด็กและวยัรุน่ ดงันี ้[15] 

1. ไมค่วรคยุโทรศพัทม์ือถือนานในบรเิวณที่มีสญัญาณต ่า เช่น ในรถไฟฟา้ รถยนต ์เป็นตน้ เนื่องจากคลืน่จะ

สะทอ้นเขา้สูผู่ใ้ชง้านเพิ่มขึน้ 

2. ควรยกโทรศพัทม์ือถือขึน้มาแนบหภูายหลงัตน้สายรบัแลว้ เพื่อลดการรบัคลืน่สญัญาณใหน้อ้ยลง เนื่องจากการ

ใชโ้ทรศพัทม์ือถือแนบหนูัน้ โทรศพัทม์ือถือจะมีก าลงัสง่สงูกวา่เสาสญัญาณที่อยูด่า้นบน 

3. หากตอ้งพกพาโทรศพัทม์ือถือ ควรใสซ่องหรอืใสก่ระเป๋าเพือ่ลดการแพรข่องคลืน่สูร่า่งกาย 

4. ควรวางโทรศพัทม์ือถือที่เปิดสญัญาณคลืน่มือถือและสญัญาณไวไฟ ใหห้า่งจากตวัหรอืศีรษะประมาณ 1 เมตร 

หรอืในระยะที่มือเอือ้มถงึ 



5. หากตอ้งการเปิดเครือ่งเพ่ือตัง้นาฬิกาปลกุขณะนอนหลบั ควรตัง้เป็นโหมดเครือ่งบิด (Airplane Mode) เพราะ

จะท าใหป้ลอดจากคลืน่สญัญาณที่แผจ่ากโทรศพัท ์

6. หลกีเลีย่งการใชใ้นเด็กอายตุ  ่ากวา่ 10 ปี เพราะคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้จะผา่นกะโหลกศีรษะของเด็กเขา้สูส่มองได้

มากกวา่ผูใ้หญ่ 

7. ไมค่วรน าโทรศพัทม์ือถือไปวางไวใ้กลท้ารก เพราะกะโหลกศีรษะของทารกบางมาก ควรวางใหห้า่งอยา่งนอ้ย 20 

เซนตเิมตร หากผูเ้ลีย้งดมูคีวามจ าเป็นตอ้งใชง้าน ใหเ้ดินออกไปใชง้านใหห้า่งจากทารก 
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