
 
ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน 

 

“มนุษยยคุดิจิตอล” 
กับมหันตภัยในวนัธรรมดาๆ 

 
โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร…โนตบุค...เอ็มพี 3...ไอพ็อด...บลูทูธ...สมอลทอลค...แฮนดฟรี... 
อุปกรณที่คนยุคปจจุบันมีติดตัวและใชเปนประจําในวันธรรมดาๆ ของชีวิตไมเพียงแตมีรูปลักษณที่

แตกตางไปจากยุคที่ผานมาอยางนาต่ืนตาต่ืนใจ  แตยังมีธรรมชาติที่อัศจรรยพันลึก อันเปนผลจากเทคโนโยลีที่
กาวหนาลํ้ายุค เพราะอุปกรณแข็งๆ เหมาะมือเหลานี้ขับเคล่ือนดัวยคล่ืนสัญญาณท่ีมองไมเห็น ทวามีฤทธิ์กระทํา
การใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ไมเพียงการนําพาภาพ เสียง ขอมูล ใหเคล่ือนผานอากาศอยางไรรองรอยรูปและ
เสียง   

แตยังสงผลกระทําการบางอยางตอรางกายของมนุษย... 
“ตนคิดเร่ืองเดน” ฉบับนี้ นําผลการประมวลขอมูลฤทธิ์ขางเคียงของอุปกรณส่ือสารไฮเทคตอสุขภาพ

มนุษยมานําเสนอเพื่อสะทอนภาพอีกดานของชีวิตยุตดิจิตอล ที่มีทั้งความเจริญกาวหนาและขอพึงระมัดระวัง 
 

ไทยแลนดแดนดิจิตอล 
ขอมูลลาสุดช้ีใหเห็นวา ชีวิตคนไทยใกลชิดกับอุปกรณดิจิตอลมากยิ่งขึ้นทุกที  
จากการเปรียบเทียบจํานวนผูใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ (ขอมูลจากการสํารวจ

การมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2551 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ) พบวา  
- คนไทยมีอัตราการใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ประเภท 

โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ ซึ่งมีผูใชประมาณ 16.54 ลานคน (รอยละ28.2) ในป 2547 ได
เพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวคือ 31.86 ลานคน (รอยละ 52.8) ในป 2551  

- การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน คือ ในป 2547 มีจํานวนผูใช
คอมพิวเตอร 12.54 ลานคน (รอยละ 21.4) และจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต 6.97 ลานคน (รอย
ละ 11.9)แตในป 2551 มีผูใชเพิ่มขึ้น เปน 16.99 ลานคน (รอยละ 28.2) และ 10.96 ลาน
คน (รอยละ 18.2) ตามลําดับ  
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นอกจากนี้ยังพบวากลุมคนที่ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตมากที่สุด คือ กลุมเด็กและวัยรุน โดยใน
กลุมอายุ 6-14 ป มีอัตราการใชคอมพิวเตอรมากที่สุดคิดเปนรอยละ 61.6 สวนการใชอินเทอรเน็ตพบมากท่ีสุดใน
กลุมอายุ 15-24 ป คือรอยละ 54.7 นับวาเปนกลุมเส่ียงท่ีหลายๆ คนควรใหความสําคัญเปนอยางย่ิง  
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ดิจิตอลกัดกรอนสุขภาพ  
 ตอไปนี้คือการประมวลขอคนพบเก่ียวกับผลกระทบจากอุปกรณดิจิตอลตอสุขภาพท่ีมีการเผยแพร
ในชวงที่ผานมา 

 โทรศัพทมือถือ  ผูใชโทรศัพทมือถือที่มักมีพฤติกรรมการใชแนบหูผูใชกับเคร่ืองอยูตลอด
ชวงเวลาของการใชงาน นั้นจะทําใหคล่ืนแมเหล็กไฟฟาท่ีเกิดจากการรับ-สงสัญญาณของ
โทรศัพทมือถือกระทบกับอวัยวะโดยตรง ทั้งบริเวณ หู ตา และเขาไปถึงสมองสงผลใหเกิดการ
ทําลายเซลลและเนื้อเย้ือในบริเวณดังกลาว และถาผูใชยังคงมีพฤติกรรมทํานองน้ีเปนประจําจะ
เกิดผลกระทบ โดย ผลกระทบในระยะส้ัน คือ อาจเกิดอาการปวดหู ปวดศีรษะ ตาพรามัว มึนงง 
ขาดสมาธิและเครียด เน่ืองจากระบบพลังงานในรางกายถูกรบกวน ดาน ผลกระทบในระยะยาว 
คือ อาจทําใหเกิดโรคความจําเส่ือม มะเร็งสมอง มะเร็งเม็ดเลือดขาว นอกจากนี้ ผลจากการศึกษา
พบวา เน้ืองอกในสมองมีความสัมพันธกับการใชโทรศัพทมือถือ เพราะการเกิดเนื้องอกในสมอง
มักจะเปนขางเดียวกับขางที่ใชฟง-พูดโทรศัพทมือถือเปนประจํา  

 เครื่องเลน MP-3, IPOD และหูฟงของโทรศัพทมือถือ  
o จากขอมูลสรุปภาวะสังคมรายเดือน (กรกฎาคม2552) โดย สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระบุวา  การเปนโรคหูเส่ือมหรือหูดับ สาเหตุมาจาก
การนิยมฟงเพลงโดยใชหูฟงจากเคร่ืองเลนเอ็มพี 3  หรือ ไอพ็อด รวมถึงการใชหูฟงของเคร่ือง
โทรศัพทมือถือเปนเวลานาน และหากอยูในสภาพแวดลอมที่มีเสียงดังมาก เชน ใน
ศูนยการคาก็ตองเปดเสียงใหดังเพื่อใหไดยินชัดขึ้นซึ่งเกินระดับมาตรฐานการรับเสียง สงผล
ใหการไดยินของเด็กไทยมีปญหาคอนขางมาก  

o จากผลการสุมตรวจการไดยินของของนักเรียนวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ 400 
คน โดยกรมควบคุมมลพิษ พบวา 1 ใน 4 ของ กลุมตัวอยาง มีความผิดปกติในการรับฟง
เสียง ขณะที่ขอมูลจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ป 2550 มีผูพิการ
ทางหูเพิ่มขึ้นวันละ 35 คน หรือทั้งประเทศคาดวาจะมีผูปวยอาการประสาทหูเส่ือมประมาณ 
2 ลานคน  

 การใชคอมพิวเตอร ผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ ไมวาจะเลนเกม ทํางาน 
หรือเลนอินเทอรเน็ตมีดังนี้  
o ปญหาเกี่ยวกับสายตา การใชคอมพิวเตอรนานเกินกวา 6 ชั่วโมงตอวัน จะทําใหตาขาดน้ํา

หลอเล้ียงเกิดอาการระคายเคืองได และอาการที่ตามมาคือ ตาพราและมองไมเห็นชั่วคราว 
รวมทั้งสายตาส้ันนอกจากนี้ยังมีอาการไมเกรนมาดวย เพราะกลามเน้ือตาจะบีบรัดเลนสตา
จนลา  

o Computer Vision Syndrome (CVS) มีอาการเมื่อยลาตา ปวดตา เคืองตา ตาแหง น้ําตา
ไหล ตามัว เห็นภาพซอน ปวดคอ หลังและไหล  
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o Repetitive Strain Injury หรือ RSI อาการนี้จะเกิดขึ้นจากการท่ีคนเราน่ังทํางานหนาเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบไมถูกสุขลักษณะ เชน เอามือวางไวบนคียบอรด และสามารถเกิดไดทุกสวน
ของรางกาย ต้ังแตแขน ขอมือ ขอนิ้ว แผนหลัง ตนคอ หัวไหลและสายตา หากปลอยไวนานๆ 
อาจตองผาตัดเอ็นก็มี  

o อาการทองรวงเพราะคียบอรด (Qwerty Tummy) ชื่อของอาการนี้เอามาจากตัวอักษรชุด
แรกบนแปนคียบอรดนั่นเอง สาเหตุที่ทําใหเกิดอาการทองรวงคือ คียบอรดมักมีแบคทีเรีย
สะสมอยู หลายคนมักรับประทานอาหารหนาจอคอมพิวเตอรที่มีคียบอรดต้ังอยู แบคทีเรีย
เหลานี้อาจจะปะปนในอาหารได  

o Carpal Tunnel Syndrome เกิดจากการใชงานซํ้าๆ ที่บริเวณขอมือ ทําใหเอ็นรอบบริเวณ
ขอมือหนาตัวขึ้น แลวไปกดเสนประสาทที่วิ่งผาน ทําใหเกิดอาการชาและเจ็บได  

 
ที่มา ปญหาสุขภาพกับมนุษยยุคดิจิตอล โดย ชัญญาภรณ น้ําคาง สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
ใน สถานการณขาวสุขภาพ www.hiso.or.th 

 
 

ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ กิติมาภรณ 081 449 7479 

สงเสริมใหเด็กมีงานอดิเรกทํา ไมวาจะเปนการปลูกตนไม เล้ียงสัตว แมกระท่ังการเลน
กีฬาท่ีชื่นชอบ 

 
กระตุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมภายในครอบครัวมากขึ้น   

สอดแทรกความรูถึงผลกระทบจากการใชอุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณเสริม
ในการสนทนาและฟงเพลงเปนเวลานาน หรือเปดเสียงดังเกินไป โดยชี้ใหเห็นถึงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นหากใชงานอยางไมเหมาะสมหรือผิดวิธี  

 
ใหคําแนะนําดวยความเขาอกเขาใจ แสดงถึงความรักและหวงใย   
แบงเวลาสําหรับพูดคุยกันในแตละวัน   
ใหความเอาใจใสและเขาใจบุตรหลานที่เร่ิมเปนวัยรุน  

 
สถานการณขณะนี้ชี้วา “กลุมเส่ียง” สําคัญของผลกระทบจากวิถีชีวิต “มนุษยยุคดิจิตอล” คือเด็ก

และวัยรุน "ครอบครัว" จึงเปนหนวยสําคัญที่สุดในการปกปองพวกเขาจากภัยสุขภาพในรูปใหมกอนจะสาย
เกินไป โดยผูเช่ียวชาญมีขอแนะนําดังนี้  

 

สรางเกราะกนัภัย  
“วัยสะรุนวุนไฮเทค”  
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http://www.hiso.or.th/

