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วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภัยบุหรีไ่ฟฟ้า  
 

 

สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าโลก พบผู้เสียชีวิตป่วยปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ตายแล้ว 48 ราย 
ป่วย 2,291 ราย ล่าสุดไทยพบผู้ป่วยรายแรก พร้อมรับมือ ศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาฯ เตรียมจัดตัง้ “ระบบ
เฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้า” แห่งแรกของไทย จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยทั่วประเทศ ให้ค าแนะน า 
ปรึกษาครบวงจร  โพลพบสัญญาณอันตรายในเยาวชน 1 ใน 3 อยากลองบุหรี่ไฟฟ้า แถมเชื่อว่าบุหรี่
ไฟฟ้าไม่มีอันตราย แนะเร่งสื่อสารข้อเทจ็จริงถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า และบังคับใช้กฎหมายห้ามบุหรี่
ไฟฟ้าจริงจัง  

 

เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม ที่โรงแรมเดอะ สุโกสล ศูนยว์ิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 
(ศจย.)  คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดแถลงข่าว “วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภยับุหร่ี
ไฟฟ้า” โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 
(ศจย.)  กล่าวว่า ปัจจุบนัสถานการณข์องบุหรี่ไฟฟ้าทั่วโลก จดัเป็นวิกฤตโลกทางดา้นสาธารณสขุ ดงัจะเห็นได้
จาก เม่ือพฤศจิกายน 2562 ท่ีผ่านมา ศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรคของสหรฐัอเมรกิา (CDC) ประกาศเตือนใหห้ยดุ
สบูบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิด หลงัพบผูเ้สียชีวิตและป่วยปอดอกัเสบรุนแรงจากการสบูบุหรี่ไฟฟ้า เสียชีวิต 48 ราย ป่วย 
2,291 ราย โดยในยโุรปท่ีประเทศองักฤษและเบลเยี่ยมก็พบผูเ้สียชีวิตจากบหุรี่ไฟฟา้แลว้  ซึง่ลา่สดุประเทศไทยพบ
ผูป่้วยรายแรกจากบหุรีไ่ฟฟา้ เกิดปอดอกัเสบเฉียบพลนัและระบบหายใจลม้เหลว ปัจจบุนัพบวา่มีรายงานการตาย
และป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้าในหลายประเทศ โดยมีขอ้สังเกตทางการแพทยท่ี์น่าตกใจคือ เม่ือสูบบุหรี่ไฟฟ้าแลว้
สามารถป่วยและตายไดใ้นช่วงเวลาแคไ่ม่ก่ีเดือน   

“บหุรี่ไฟฟ้าถือเป็นภยัคกุคามของทกุประเทศทั่วโลก จึงสนบัสนนุใหป้ระเทศไทย ควรมีระบบเฝา้ระวงัการ
เจ็บป่วยจากการสบูบหุรี่ไฟฟ้า และบงัคบัใชก้ฎหมายหา้มบหุรี่ไฟฟา้จรงิจงั เพื่อเตรยีมการรบัมือกบัความเจ็บป่วย
ท่ีอาจเกิดขึน้ฉุกเฉินจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นเรื่องควรเร่งด าเนินการอย่างยิ่ง หากไม่ด  าเนินการอะไร ไทย
อาจจะมีนกัสบูหนา้ใหมเ่พิ่มขึน้อยา่งมาก และควรเรง่สื่อสารขอ้เท็จจรงิถึงอนัตรายจากบหุรีไ่ฟฟา้ เพื่อแกไ้ขปัญหา
ความเขา้ใจท่ีผิดเก่ียวกบับหุรีไ่ฟฟา้โดยเฉพาะในกลุม่เยาวชน ท่ีเป็นพลงัส าคญัของชาติ” ศ.นพ.รณชัย กลา่ว 

คุณวิเชษฐ ์พิชัยรัตน ์กรรมการกองทุน สสส.และกรรมการก ากับทิศของ ศจย. กล่าวว่า หลาย
ประเทศทั่วโลกก าลงัตื่นตวัและเตรยีมทบทวนการควบคมุของบหุรี่ไฟฟา้อยา่งเรง่ดว่น  ซึง่มีการหา้มบหุรีไ่ฟฟา้แลว้
ในหลายประเทศ โดยลา่สดุเม่ือพฤศจิกายน 2562 ท่ีผ่านมา ประธานาธิบดีฟิลิปปินสป์ระกาศหา้มบหุรี่ไฟฟ้า และ
บงัคลาเทศมีแผนหา้มบุหรี่ไฟฟ้าทัง้หมด เพราะหวั่นผลกระทบต่อเยาวชนและสุขภาพของคนในประเทศ  ทัง้นี ้
ส  าหรบัประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หา้มน าเขา้ ขาย บริการ และครอบครอง  ซึ่งมีการบงัคบัใช้
กฎหมายอย่างตอ่เน่ือง ยกตวัอย่างเช่น ในเดือนตลุาคม 2562 ท่ีผ่านมา มีการจบักมุผูล้กัลอบจ าหน่ายบหุรี่ไฟฟ้า
ทางออนไลน ์ส่งสินคา้ทางไปรษณียภณัฑ ์ท่ีย่านตลิ่งชนั มลูค่าของกลางกว่า 7 ลา้นบาท  และจบักุมผูล้กัลอบ
จ าหน่ายบหุรีไ่ฟฟา้ ท่ียา่นคลองถมเซน็เตอร ์จากการเขา้ตรวจคน้กวา่ 15 รา้นคา้ พบผูต้อ้งหาคนไทย 7 คน คนตา่ง



ดา้ว 3 คน และพบของกลางจ านวนมาก อาทิ บหุรี่ไฟฟา้ 566 ตวั น า้ยาส าหรบัเติมบหุรี่ไฟฟ้า 5,158 ขวด อปุกรณ ์
1,362 ชิน้ หวับหุรีไ่ฟฟา้ 402 หวั มลูคา่ของกลางกวา่ 12 ลา้นบาท  

คุณช่อผกา วิริยานนท ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเอยูคอมมินิเคช่ัน เปิดผลโพลลา่สดุของ ศจย. ซึง่ได้
ท าการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยท่ีมีต่อบุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัรฐัและเอกชนในกรุงเทพฯ ผลโพลพบสญัญาณอนัตรายหลายประเด็น คือ นกัศกึษาเกือบ 100% รูจ้กั
บหุรี่ไฟฟ้า โดย 1 ใน 3 อยากลองสบูบหุรี่ไฟฟ้า และเกือบครึง่มีทศันคติท่ีดีตอ่บหุรี่ไฟฟ้าเม่ือเทียบกบับหุรี่ธรรมดา 
คือ เป็นอนัตรายนอ้ยกวา่ ลดความเสี่ยงมะเรง็ปอด ช่วยใหเ้ลกิสบูบหุรีธ่รรมดาได ้และเช่ือวา่ไมท่  าใหต้ิดเพราะไมมี่
นิโคติน และแมจ้ะมีข่าวดงัทั่วโลกวา่มีคนตายจากบหุรี่ไฟฟา้แลว้ในสหรฐัอเมรกิา แตมี่นกัศกึษาประมาณครึง่หนึ่ง
เท่านัน้ท่ีรูข้่าวนี ้และจ านวน 1 ใน 6 ยงัเช่ือว่าบหุรี่ไฟฟ้าไม่มีอนัตรายเลย  ทัง้นีผ้ลโพลตอกย า้ว่าสถานการณบ์หุรี่
ไฟฟ้าในเยาวชนไทยน่าเป็นห่วง โดยเยาวชนยงัมีความสบัสนเรื่องขอ้มลูของบหุรี่ไฟฟ้า โดยเช่ือว่าบหุรี่ไฟฟ้าไม่มี
อนัตราย  ซึง่ทัง้หมดน่ีคือสญัญาณอนัตรายอยา่งมากท่ีเกิดขึน้แลว้ในประเทศไทย 

ศ.นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนยพ์ิษวิทยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า 
เป็นท่ีทราบกนัแลว้ว่าสารนิโคตีนนอกจากเป็นสารท่ีออกฤทธ์ิในสมองท าใหเ้สพติดไดแ้ลว้ ยงัมีผลต่อการท างาน
ระบบอ่ืนๆของรา่งกายโดยเฉพาะระบบหลอดเลือดและหวัใจ มีการศกึษาพบวา่การใชบ้หุรี่ไฟฟา้ไม่ช่วยในการเลกิ
นิโคตนิเทียบกบัการเลกิโดยวิธีมาตรฐานอีกทัง้ยงัน าไปสูก่ารตดิบหุรีไ่ฟฟา้อีกดว้ย ผูส้บูบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ โรคเสน้เลือดสมอง การใชบ้หุรี่ไฟฟ้ายงัสมัพนัธภ์าวะปอดอกัเสบรุนแรงซึง่อาจถึงแก่ชีวิต
และในผูท่ี้รอดชีวิตยงัอาจเกิดโรคปอดเรือ้รงัอีกดว้ย บคุคลรอบขา้งผูใ้ชบ้หุรี่ไฟฟ้าอาจมีอาการจากการไดร้บับุหรี่
มือสองไดโ้ดยเฉพาะกลุม่ผูป่้วยโรคหอบหืดมีการศกึษาพบวา่น า้ยานิโคตนิของบหุรี่ไฟฟา้อาจมีปรมิาณสารนิโคติน
ไม่ตรงกบัท่ีฉลากก ากบัไวแ้ละมีสารปนเป้ือนอ่ืนไดอี้กดว้ย นอกจากนีน้  า้ยาบหุรี่ไฟฟา้ยงัมีการแตง่สีและกลิ่นตา่งๆ
ซึ่งดึงดดูความสนใจของเด็ก หากเด็กน ามากินจะท าใหเ้กิดภาวะพิษจากนิโคตินเฉียบพลนัในรายท่ีรุนแรงอาจมี
อาการชกัและเสียชีวิตได ้  

เพื่อติดตามและเฝา้ระวงัการเจ็บป่วยจากบหุรี่ไฟฟ้า ศนูยพ์ิษวิทยารามาธิบดี รว่มกบัศนูยว์ิจยัและจดัการ
ความรูเ้พื่อควบคมุยาสบู (ศจย.) ก าลงัสรา้งระบบการเฝา้ระวงัดงักล่าว เบือ้งตน้ไดท้  าการรวบรวมขอ้มลูเพื่อให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัการบาดเจ็บจากบหุรีไ่ฟฟา้รวมถึงการวินิจฉยัและดแูลรกัษา  

นอกจากนี ้ร.พ.รามาธิบดีไดเ้ตรียมการสรา้งระบบเครือข่ายเช่ือมโยงในการดแูลผูบ้าดเจ็บจากบหุรี่ไฟฟ้า 
โดยจะท าระบบรบัแจง้เหตจุากบหุรีไ่ฟฟา้ (e-cig emergency) จากศนูยร์บัแจง้เหตหุอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉินทั่วประเทศ 
เพื่อใหมี้การดแูลท่ีมีประสิทธิภาพและมีฐานขอ้มลูเพื่อติดตามสถานการณก์ารบาดเจ็บจากบหุรีไ่ฟฟา้ 

ทัง้บหุรี่ไฟฟ้าและบหุรี่ธรรมดาลว้นเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ผูส้บูบหุรี่สามารถปรกึษาเลิกบหุรี่กบับคุลากร
ทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลใกลบ้า้น หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 เพื่อการเลิกบุหรี่ท่ีถูกตอ้ง ปลอดภยั และมี
ประสิทธิภาพตามหลกัวิชาการ เลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟฟ้าวนันีเ้พื่อสภุาพท่ีดีของคณุและคนท่ีคณุรกักนัดีกว่าครบั   
ศ.นพ.วินยั  กลา่ว 
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