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บทคัดยอ 
ในปจจุบันจะเห็นไดวาแทบทุกพื้นที่ในประเทศไทยลวนมีการใชพลังงานจากกระแสไฟฟาทั้งสิ้น ซึ่งสายสง

ไฟฟาแรงสูงนบัเปนองคประกอบสําคัญของระบบสายสงไฟฟาแรงสูงที่ทําการสงจายกระแสไฟฟาไปยังภูมิภาคตางๆ 
แตในขณะเดียวกันก็มีการปลดปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมาจํานวนมาก ซึ่งมีงานวิจัยจํานวนไมนอยที่กลาวถึง
ผลเสียของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีตอสิ่งมีชีวิต งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ที่มีตอประชาชนที่อาศัยอยูใกลสายสงไฟฟาแรงสูงที่พาดผานพื้นที่ที่มีความหนาแนนประชากรแตกตางกันทั่วทั้ง
ประเทศไทย และใชแนวคิดประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ที่มุงเนนผลกระทบสิ่งแวดลอม
ปลายทางคือ สุขภาพของประชาชนเปนหลัก โดยทําการรวบรวมขอมูลงานวิจัยทางระบาดวิทยาที่เกี่ยวของกับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเนื่องมาจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา แลวทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อคัดเลือกโรคที่สําคัญ 7 โรค
มาทําการศึกษาโดยการคํานวณจากขอมูลที่รวบรวมไดตามลําดับดังนี้คือ การคํานวณหาระยะทางสายสง
ไฟฟาแรงสูงทั่วทั้งประเทศ, การคํานวณหาระยะทางที่มีผูคนอาศัยอยูใกลเสาไฟฟาแรงสูงแลวเสี่ยงตอการเกิดโรค, 
การคํานวณหาจํานวนประชากรในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเปนโรค, การคํานวณหาเปอรเซ็นตในการเกิดโรคเพิ่มขึ้น 
ทายที่สุดคือการนําสิ่งที่คํานวณไดในแตละขั้นตอนมาคํานวณหาจํานวนประชากรที่เสี่ยงในการเกิดโรคพบวา โรค
เนื้องอกในไตมีโอกาสเสี่ยงเปนเพิ่มขึ้นมากที่สุดและมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นนอยที่สุด 
ซึ่งผลที่ไดนั้นสามารถนําไปหาภาระความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากโรคโดยใชดัชนีชี้วัดความสูญเสียทางสุขภาพ
(DALYs) เปนเครื่องมือ เพื่อเปนแรงผลักดันใหเกิดแนวคิดในการแกไขและปองกันผลกระทบของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
จากสายสงไฟฟาแรงสูงตอไป 
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Abstract 
Electricity is part of Thailand’s development and it is used by both industry and households. To 

these customers who are in various areas in the country, high voltage electric transmission networks 
(power grids) are used to deliver electricity from power stations. However, intense electromagnetic field 
is generated with the power grids. Detrimental health effects on those exposed to such electromagnetic 
field have been remarked by research papers. 
 This paper, hence, aimed to investigate the environmental impacts of electromagnetic field on 
the populations residing in close proximity to the power grids in Thailand. Life cycle Assessment (LCA) 
was used as a tool in the investigation and Life Cycle Impacts Assessment (LCIA) was made up to the 
end point focusing at impacts on health. From literature review, seven diseases were selected as a 
focus of the study. The analysis was done based on information of population and power grids location 
database, the following was calculated: a distance of the power grids throughout Thailand, a distance 
from the power grids to the residence that increases the health risks of the residence, number of 
populations in the areas of high health risks and percentage of number of patients increases due to the 
power grids. Finally, number of populations with increased health risks caused by the power grids was 
estimated. 
 From this study, the risk of having tumor in kidney increased the highest whereas the risk of 
having leukemia increased the least. The obtained results then were translated in the from of DALYs. 
This information would be useful in identifying the diseases with high effects in order to find prevention. 
 
Keywords : Environmental Evaluation, Electromagnetic field, High voltage power lines, DALYs (Disability Adjusted Life Years)     
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คํานํา 

สายสงไฟฟาแรงสูงนับเปนองคประกอบสําคัญของระบบสงไฟฟาแรงสูง ซึ่งการใชสายสงไฟฟาก็เพื่อให
สามารถสงพลังงานไฟฟาไดไกลโดยมีความสูญเสียนอย และมีขนาดตางๆ กันคือ 500 kV, 230 kV, 115 kV ,69 kV 
(ปจจุบันเลิกใชแลว) โดยขณะที่มีการสงจายกระแสไฟฟานั้นจะมีการปลดปลอยสนามแมเหล็กไฟฟาเกิดขึ้นโดยคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงจะมีระดับพลังงานสูงและคลื่นแมเหล็กที่มีความถี่ต่ําจะมีระดับพลังงานต่ํา เรียงลําดับ
ความถี่สูงไปต่ําดังนี ้รังสีคอสมิก , รังสีแกมมา , รังสีเอกซ , แสงอาทิตย , คลื่นความรอน , คลื่นไมโครเวฟ , คลื่นวิทยุ
และสนามแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟาตามลําดับ โดยเซลลคนเราตอบสนองกับสนามแมเหล็กที่มีพลังงานต่ํา
ดวยในกรณีที่ขนาดของสนามแมเหล็กไฟฟานั้นมีคาสูงหรือการสัมผัสกับสนามแมเหล็กไฟฟาเปนระยะเวลานาน 
จากผลงานวิจัยพบวาสนามแมเหล็กฟา มีผลตอการเกิดโรคตางๆดังนี ้ Hakasson et al [1] ไดศึกษาทางระบาด
วิทยาพบวาการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาในปริมาณ (>0.53 µT) ขณะทํางานของพนักงานเชื่อมโลหะจะเพิ่ม
อุบัติการณในการเกิดโรคมะเร็งที่ไต,ตับและตอมใตสมองพิทูอิทารีในพนักงานชายและในพนักงานหญิงที่ไดรับ
ปริมาณ (0.2501-0.5300 µT) จะเพิ่มอุบัติการณในการเกิดโรคเนื้องอกในสมอง,มะเร็งมดลูกและมะเร็งของ
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พลาสมาเซลล  ในงานวิจัยที่ทําการศึกษาคนงานการรถไฟของประเทศสวิสเซอรแลนดระหวางป1972-2002 [2-4] 
พบวามีความสัมพันธกับการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว,เนื้องอกในสมองและโรคสมองเสื่อมในวัยชราเมื่อไดรับคลื่น
แมเหล็กไฟฟาความถี่ต่ําปริมาณมาก (21 µT ตอป) [2,3] สวนโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นพบวาไมมีผลสัมพันธกับการ
ไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาความถี่ต่ํา เปนระยะเวลานาน[4]ซึ่งใหผลสอดคลองกับงานวิจัยของKheifets et al[5-6] 
ที่วาคลื่นแมเหล็กไฟฟาเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะและหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแตไมเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรัง หลายงานวิจัยที่กลาวถึงความสัมพันธที่อยูอาศัยที่หางจาก
เสาไฟฟาแรงสูงกับการเกิดโรคมะเร็งอยางงานของ Draper et al [7-9] จากการศึกษาพบวาเด็กอายุ 0-14 ปที่อาศัย
อยูใกลเสาไฟฟาแรงสูงในระยะ 200 เมตรและในระยะ 200-600เมตรจะมีอัตราอุบัติการณการเกิดโรคมะเร็งเม็ด
เลือดขาวเพิ่มขึ้น เชนเดียวกับงานวิจัยของVerkasalu [10] พบวาประชากรวัยผูใหญที่อาศัยอยูภายในระยะ 500 
เมตรจากสายสงไฟฟาแรงสูงขนาด 110-440kV ที่ไดรับคลื่นแมเหล็ก > 0.01 µT จะเพิ่มความเสี่ยงในการเปน
โรคมะเร็งพลาสมาเซลลในชายและมะเร็งลําไสในเพศหญิง งานวิจัยทางดานชีววิทยาและทางระบาดวิทยา[11-13] 
ไดกลาวถึงความสัมพันธของการเกิดโรคอัลไซเมอรและมะเร็งเตานมอันเนื่องมาจากการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาวา
การไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาความถี่ต่ําปริมาณมากจะทําใหมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณอะไมลอยเบตาซึ่งเปนตัว
เริ่มตนในการเกิดโรคอัลไซเมอรและลดปริมาณเมลาโตนินซึ่งนําไปสูการเกิดทั้งโรคอัลไซเมอร,โรคซึมเศราและ
โรคมะเร็งเตานม  ในประเทศแคนาดาไดมกีารศึกษาความสัมพันธของการเกิดโรคเนื้องอกในสมองของเด็กในกรณีที่
มารดาไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟากอนและระหวางตั้งครรภ[14]พบวาการเพิ่มอัตราอุบัติการณการเกิดโรคเนื้องอกใน
สมองของเด็กโดยเฉพาะอยางยิ่งแมที่อาชีพเย็บผาจะมีการเพิ่มอัตราการเกิดโรคเนื้องอกในสมองของลูกไดมากถึง
สองเทา [15]กลาวถึงคุณภาพของอสุจิที่แยลงจากการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาแตมีบางงานวิจัยที่วาคลื่น
แมเหล็กไฟฟานั้นไมไดสงผลตอการเกิดมะเร็งในมนุษย[16-18]  จากขอมูลขางตนงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาผลกระทบ
ทางสุขภาพที่มีตอผูอาศัยอยูใกลสายสงไฟฟาแรงสูงโดยใชแนวคิดการประเมินวัฎจักรชีวิต ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมปลายทางจากนั้นนําเอาดัชนีชี้วัดทางสุขภาพ(DALYs)มาประเมินภาระความรับผิดชอบของโรค[19,20] 
ประโยชนจากการนํามาใชทําใหไดขอมูลที่มีความเขาใจที่ดีขึ้นและชวยในการกําหนดนโยบายทางยุทธศาสตรในการ
ลดภาระความรับผิดชอบดังกลาวอันเปนหนึ่งในความมุงหวังของงานวิจัยนี ้ 

 
วิธีการ 

เนื่องจากงานวิจัยนี้ไดใชแนวคิดประเมินวัฎจักรชีวิตของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากสายสงไฟฟาแรงสูงในการ
ประเมินผลกระทบปลายทางคือผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย จึงไดทําการรวบรวมขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การเกิดโรคอันเนื่องมาจากกี่สัมผัสคลื่นแมเหล็กไฟฟาในรูปแบบตางๆทั้งจากที่อาศัยอยูใกลสายสงไฟฟาแรงสูงและ
การทํางานที่ตองสัมผัสกับคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนระยะเวลานานวาเกิดโรคใดไดบาง และตองไดรับเปนปริมาณ
เทาไหรจึงจะเกิดโรคหรือการอยูใกลสายสงไฟฟาแรงสูงเปนระยะทางเทาใดที่ทําใหเสี่ยงตอการเปนโรค และทําการ
รวบรวมขอมูลงานวิจัยที่เปนหลักการที่ใชในการประเมินภาระความรับผิดชอบของโรคที่เกิดขึ้น โดยการรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของกับสมการ, วิธีการคํานวณและตัวอยางในการคํานวณเพื่อเปนแนวทางในการหาคาสูญเสียทาง
สุขภาพจากโรคที่ไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากเสาไฟฟาแรงสูงตอไป หลังจากที่ไดขอมูลดังกลาวแลวก็ทําการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยคัดเลือกโรคที่จะทําการศึกษาจากหลักฐานอางอิงทางระบาดวิทยาและขอมูลที่อางอิงถึง
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ความสําคัญของแตละโรคที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเลือกมา 7 โรคคือโรคเนื้องอกงอกที่ไต, เนื้องอกที่ตอมใต
สมองพิทูอิทาร,ี เนื้องอกที่ตับและทางเดินน้ําด,ี เนื้องอกในสมองที่เกิดจากความผิดปกติของเซลลแอสโตรไซทซึ่งเนื้อ
งอกดังกลาวขางตนหมายถึงเนื้อรายทั้งสิ้น, มะเร็งเกี่ยวของกับการใชดัชนี้ชี้วัดทางสุขภาพเนื่องจากเม็ดเลือดขาว, 
มะเร็งมดลูกและมะเร็งของพลาสมาเซลล จากนั้นเปนขั้นตอนของการคํานวณโดยคํานวณหาระยะทางที่สายสง
ไฟฟาแรงสูงพาดผานพื้นที่ที่มีความหนาแนนประชากรตางๆกันทั่วทั้งประเทศไทย เริ่มตนจากการนําแผนที่ความ
หนาแนนประชากรจากการทําสํามะโนประชากรที่จัดทําขึ้นทุก 10ปโดยนําขอมูลลาสุดมา(พ.ศ.2543) ซึ่งมีความ
ละเอียดของขอมูลในระดับตําบล พรอมดวยแผนที่สายสงไฟฟาแรงสูงปลาสุด(1 ม.ค. 2552) มาทําการซอนทับโดย
ใชโปรแกรมที่ใชสําหรับจัดการภาพที่ตองการความละเอียดสูง(photoshop) จากนั้นนําแผนที่ที่ไดมาทําการ
คํานวณหาระยะทางที่สายสงไฟฟาแรงสูงขนาดตางๆพาดผานพื้นที่ความหนาแนนประชากรแตกตางกันทั่วทั้ง
ประเทศไทย แลวทําการคํานวณหาจํานวนคนที่มีโอกาสเกิดโรคเพิ่มขึ้น 
จากสมการ                                           ß (µT) = 0.2 I/h                                                     (1) 
      ß = The magnetic flux density (µT)  
      I = กระแสไฟฟาของสายสงไฟฟาแรงสูง(amp)  
      h = ระยะหางจากสายสงไฟฟาแรงสูง (m)       
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วิธีการและขั้นตอนการศึกษา 

                                                                                                             งานวิจัยและขอมูลที่เกี่ยวของกับผลกระทบ          
                                                      การรวบรวมขอมูลงานวิจัย             ทางสิ่งแวดลอมเนื่องมาจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา                              
                                                                                                              งานวิจัยและขอมูลที่เกี่ยวของกับดัชน ี

                                การวิเคราะหขอมูล                 ที่เกี่ยวของกับดัชนีวัดความสูญเสียทางสุขภาพ 
 เพื่อเลือกโรคที่เปนกรณีศึกษา 

 
                    การคํานวณหาระยะทางที่เสาไฟฟาแรงสูง          แผนที่ความหนาแนนประชากรระดับตําบล 

                                         พาดผานพื้นที่ที่มีความหนาแนนประชากร        และแผนที่สายสงไฟฟาแรงสูงถูกนํามาซอน 
                              ตางๆ กันทั่วประเทศ                                                ทับกัน 
       

     คํานวณหาระยะทางที่ไดรับคลื่น           การคํานวณหาจํานวนคนที่มีโอกาสเกิดโรค        ทําการวัดระยะทางสายสงทั่วทั้งประเทศ 
   แมเหล็กไฟฟาแลวมีโอกาสเกิดโรค          เพิ่มขึ้นจากการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา                                                                                  
                                                    เทียบกับอัตราสวนที่กําหนดในแผนที ่
   คํานวณหาระยะทางที่มีผูคนอาศัยอยู         คํานวณหาภาระความรับผิดชอบของโรค                                                                        
  ใกลเสาไฟฟาแรงสูงแลวเสี่ยงตอการ                                                                                      ระยะทางสายสงไฟฟาแรงสูง 
                     เกิดโรค                                         สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 
คํานวณหาพื้นที่ที่ประชากรนั้นเสี่ยงตอ                จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ 
                  การเปนโรค 
 
คํานวณหาประชากรในพื้นที่ที่เสี่ยงตอ 
                   การเปนโรค 
 
 คํานวณหาเปอรเซ็นตในการเกิดโรค 
                     เพิ่มขึ้น 
 
คํานวณหาจํานวนคนที่เสี่ยงตอการเปน 
                โรคเพิ่มขึ้น 
 

เพื่อใหระยะทางที่ไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาแลวมีโอกาสเกิดโรคหักลบดวยระยะทางของเขตเดินสายไฟจะได
ระยะทางที่มีผูคนอาศัยอยูใกลสายสงไฟฟาแรงสูงแลวเสี่ยงตอการเกิดโรคจากนั้นคูณดวยระยะทางที่สายสง
ไฟฟาแรงสูงพาดผานจะไดพื้นที่ที่ประชากรนั้นเสี่ยงตอการเปนโรคแลวนํามาคูณดวยความหนาแนนประชากร จะได
จํานวนประชากรในพื้นที่นั้นนํามาคูณเปอรเซ็นตในการเกิดโรคตางๆ[1] จะไดจํานวนคนที่มีโอกาสเปนโรคเพิ่มขึ้นใน
พื้นที่ที่มีความหนาแนนประชากรแตกตางกันทั่วประเทศ 
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ผลการศึกษา 
จากการรวบรวมขอมูลงานวิจัยและการวิเคราะหขอมูลพบวางานวิจัยของ Hakasson et al[1]มีขอมูลที่

ครอบคลุมโรคตางๆที่เกิดจากการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาและสอดคลองกับโรคมะเร็งสําคัญๆ 7 ชนิดที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยจึงเลือกใชขอมูลจากงานวิจัยนี้เพื่อเปนพื้นฐานในการคํานวณ จากผลการคํานวณหาระยะทางที่เสาสง
ไฟฟาแรงสูงพาดผานพื้นที่ที่มีความหนาแนนประชากรตางๆกันทั่วประเทศไทยดังแสดงในตารางที1่ พบวาสายสง
ไฟฟาแรงสูงขนาด 115 kV มีระยะทางในการพาดผานพื้นที่ความหนาแนนประชากรตางๆกันมากที่สุดถึง 9,207.09 
km และจากการคํานวณหาจํานวนประชากรที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มขึ้นจากการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาดัง
แสดงในตารางที ่3 พบวา 
 
Table 1  ตารางแสดงระยะท่ีสายสงไฟฟาแรงสูงขนาดตางๆพาดผาน
พื้นท่ีท่ีมีความหนาแนนประชากรแตกตางกันท่ัวท้ังประเทศไทย 

  พื้นที่ความ
หนาแนน
ประชากร 
(คน/ตร.กม.) 

                 
                  สายสงไฟฟาแรงสูง 
 
 
    500 kV          230 kV        115 kV    หนวย 

>1,000 6.95 145.59 69.77 กม. 
600-999 23.57 171.4 97.57 กม. 
300-599 523 368.93 453.84 กม. 
100-299 512.41 2,322.93 4,628.64 กม. 

<100 570.04 3,023.35 3,957.27 กม. 

Table 2  ตารางแสดงภาระความรับผิดชอบของโรคอันมาจากการไดรับ
คลื่นแมเหล็กไฟฟา 
 
ผลลัพธ                              ภาระความรับผิดชอบ(DALYs) 
 
 
Tumor of kidney                                      ไมมีขอมูล 
Tumor of pituitary gland                                   389 
Tumor of liver and biliary passage         65,549 
Astrocytoma                                              1,878 
Myeloid leukemia                                        302 
Cancer of corpus uteri                                  812 
Cancer of multiple myeloma                    ไมมีขอมูล 

รวม 1,635.97 6,032.20 9,207.09 กม. 

  
กรณีไดรับ (ß >0.53 µT) 

ในพื้นที่ความหนาแนนประชากร100-299 คน/ตร.กม.และมีสายสงไฟฟาแรงสูงขนาด 115kV พาดผานมี
จํานวนประชากรอาศัยอยูมากสุดถึง203,660-608,944 คน เมื่อเทียบกับสายสงไฟฟาแรงสูงทั้งหมดและพื้นที่ความ
หนาแนนประชากรแตกตางกัน โดยชายมีโอกาสที่จะเปนโรคมะเร็งในไตมากที่สุดรองลงมาคือโรคมะเร็งตับแและ
ทางเดินน้ําดีและที่นอยที่สุดคือโรคมะเร็งตอมใตสมองพิทูอิทารี  สวนในประชากรหญิงนั้นพบวามีโอกาสเปน
โรคมะเร็งในสมองที่เกิดจากความปกติของเซลลแอสโตรไซทมากสุด รองลงมาคือมะเร็งเม็ดเลือดขาว จากการ
คํานวณภาระความรับผิดชอบของโรคจากดัชนีชี้วัดสุขภาพ(DALYs)ดังตารางที2่ พบวาโรคที่มีภาระความรับผิดชอบ
สูงสุดคือโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ําดีที่มีมากถึง 65,549 DALYsตอป รองลงมาคือโรคมะเร็งในสมองที่เกิดจาก
ความผิดปกติของแอสโตรไซทโดยมีภาระความรับผิดชอบ2,878 DALYs 
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ตารางที ่3 แสดงจํานวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ที่มีความหนาแนนประชากรแตกตางกันแลวมีโอกาสเปนโรค  
7 โรคที่ทําการศึกษาเพิ่มขึ้นจากการไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

ผลลัพธ                                            สายสงไฟฟาแรงสูง                                             สายสงไฟฟาแรงสูง 
                                             500 kV         230 kV              115 kV                            500 kV              230 kV                  115 kV                หนวย                                                                  
กรณีไดรับß>0.53 µT  
ประชากรที่อาศัยอยูในพืน้ที่ความหนาแนน> 1,000     คน/ตร.กม.                          ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ความหนาแนน ุ600-900   คน/ตร.กม.      
                                               >5,421      > 87,350        > 30,400      11,028-18,362    61,704-102,738    25,758-42,888      คน 
ชายที่มีโอกาสเปนโรคเพิ่มข้ึน 
Tumor of kidney          > 2             > 23          > 8                            3-5                    59-98                     7-12 
Tumor of pituitary gland     > 1 > 8                    > 3                             1-2                      6-10                     3-4 
Tumor of liver and 
 biliary passage                    > 1              > 11                 > 4                             2-3                      8-13                     4-6 
หญงิที่มีโอกาสเปนโรคเพิ่มข้ึน 
Astrocytoma                >1           >5                >2                         1                   4-6                 2-3  
Myeloid leukemia                >1              >2                     >1                         1                   2-3                   1     
 
ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ความหนาแนน300-599    คน/ตร.กม.                          ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ความหนาแนน 100-299    คน/ตร.กม.  
                                            12,237-24,434   66,408-132,595   59,907-119,615       39,968-119,505   139,376-416,735     203,660-608,944 
 ชายที่มีโอกาสเปนโรคเพิ่มข้ึน               
Tumor of kidney               2-3                   18-35                   16-32                   2-4                       37-109                    53-159 
Tumor of pituitary gland   2-3              6-12            6-11                    1                         13-38                      19-55 
Tumor of liver and             
 biliary passage                  2-3                     8-16                    8-15                  4-15             17-51                      25-74 
หญิงที่มีโอกาสเปนโรคเพิ่มข้ึน 
Astrocytoma                      1-2                      4-7                     3-6                     2-6                        7-21                        11-31     
Myeloid leukemia                1                  2-3                2-3               1-2                   3-9                    5-13      
     
ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ความหนาแนน <100    คน/ตร.กม.                     

                             < 44,463            < 181,401                < 174,120       
ชายที่มีโอกาสเปนโรคเพิ่มข้ึน      
Tumor of kidney                <12                          < 48                     < 46 
Tumor of pituitary gland     <5                    < 17                        < 16  
Tumor of liver and             
 biliary passage                     < 6                     < 22                      < 21 
หญิงที่มีโอกาสเปนโรคเพิ่มข้ึน 
Astrocytoma                        < 3                  < 10                      < 9 

Myeloid leukemia               < 1                  <  4                        < 4           
 
กรณีไดรับß=0.25-0.53 µT 
ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ความหนาแนน > 1,000     คน/ตร.กม.                            ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ความหนาแนน 600-999     คน/ตร.กม.                          
                                       >6,672             >104,820            > 36,280         13,578-22,608       74,046-123,287        30,444-50,690   
หญิงที่มีโอกาสเปนโรคเพิ่มข้ึน    
Canaer of corpus uteri      >1                      > 13                     > 5                       2-3                       9-15                          4-7         
Cancer of multiple  
myeloma                          >1                      > 6                       > 2                       1-2                        4-7                           2-3  
 
ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ความหนาแนน300-599    คน/ตร.กม.                          ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ความหนาแนน 100-299    คน/ตร.กม. 
                           15,063-30,076     79,689-159,113    70,800-141,364     147,573-294,655   167,971-502,234      240,689-719,660 
Canaer of corpus uteri     2-4                10-20                      9-17                        18-36                    21-61                        29-87 
Cancer of multiple  
myeloma                          1-2                  2-4                        4-8                           8-15                      9-26                         13-36  

 
ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ความหนาแนน <100    คน/ตร.กม.                     
                      < 54,724          < 217,681          < 205,778 
Canaer of corpus uteri         < 7                  < 27                   < 25  
Cancer of multiple  
myeloma                 < 3          < 11           < 11                
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กรณีที่ไดรับ (ß=0.25-0.53 µT) 
 ในพื้นที่ความหนาแนนประชากร 100-299 คน/ตร.กม. และมีสายสงไฟฟาแรงสูงขนาด 115 kV พาดผานมี
จํานวนประชากรอาศัยอยูมากที่สุดถึง 240,689-719,660 คนโดยหญิงมีโอกาสเปนโรคมะเร็งมดลูกเพิ่มขึ้นมากที่สุด
คือ29-87 คนและมีภาระความรับผิดชอบของโรคถึง812 DALYsตอป สวนในพื้นที่ความหนาแนนประชากร > 1,000 
คน/ตร.กม.และมีสายสงไฟฟาแรงสูงขนาด 500 kV พาดผานมีจํานวนประชากรอาศัยอยูนอยที่สุดโดยหญิงที่มี
โอกาสเปนโรคมะเร็งมดลกูและมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของพลาสมาเซลลในระดับที่เทากันคือ>1 
 

สรุปผล 
จากการดําเนินงานในงานวิจัยนี้พบวาการอาศัยอยูใกลสายสงไฟฟาแรงสูงนั้นสงผลตอการเพิ่มอัตรา

อุบัติการณในการเกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่ไตในเพศชายที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นสูงสุดจากการไดรับคลื่น
แมเหล็กไฟฟาเมื่อเทียบกับโรคอื่นๆและมะเร็งที่ตับและทางเดินน้ําดีซึ่งนับวาเปนโรคมีภาระความรับผิดชอบมาก
ที่สุด  จะเห็นไดวาการเกิดโรคมะเร็งนั้นแปรผันตรงตอความเขมของสนามแมเหล็กและระยะที่ประชากรนั้นอาศัยอยู
หางจากสนามแมเหล็ก เปนการชี้ใหเห็นความสําคัญของปญหาทางดานสุขภาพอันเกิดจากการอาศัยอยูใกลสายสง
ฟาแรงสูงที่ควรไดรับการแกไขตอไป 
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