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บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ผู้ช่วยบรรณาธิการประจ�าฉบับ
หริสร์  ทวีพัฒนา  

 ศจย. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ยาสูบอย่างรอบด้าน โดยเน้นพัฒนาฐานข้อมูล ด้านพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ 
สังคม และเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลกับภาคีเครือข่ายที่ท�างานด้านการควบคุมยาสูบในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการรณรงค์ควบคุมยาสูบของประเทศไทยอยู่บนฐานความรู้เชิงวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย 
และเข้ากับบริบทปัญหาในปัจจุบัน เพื่อเป้าหมายในการลดการบริโภคยาสูบของประชากรไทยอย่างต่อเนื่อง 

 TRC Research Update “วารสารก้าวทันวิจัยกับ ศจย.” จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และน�าไปสู่การ
ผลักดันการเปลี่ยนแปลงในสังคมบนฐานขององค์ความรู้  โดยฉบับน้ีเน้นถึงความส�าคัญของภัยบุหรี่ไฟฟ้า 
“บุหรี่ไฟฟ้า ผิดกฎหมาย ป่วยหนัก ตายจริง” 

 NEW APACT 2020 : 13th Asia Pacific Conference on Tobacco 
or Health “TRC International Conference 2020” ในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ.2563 
ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดที่: http://www.apact2020.com

Director’s Talk

จุดประเด็น	 :	“บุหรี่ไฟฟา้	ผิดกฎหมาย	ป่วยหนัก	ตายจริง”
ทันข่าวรอบโลก	 :	โรคระบาดใหม่จากบุหรี่ไฟฟา้
ข้อเสนอเชิงนโยบาย	 :	การควบคุมบุหร่ีไฟฟา้ของประเทศไทย
Electronic	Cigarettes	:	International	research	begins	to	explain	the	mystery
แวดวง	ศจย.	
APACT	2020	 :	13th	Asia	Pacific	Conference	on	Tobacco	or	Health	
	 	“TRC	International	Conference	2020”
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ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ผู้อ�านวยการ ศจย.

ขับเคลื่อน ศจย.

คณะท�ำงำน

รศ.ดร.อัจฉราพร  สี่หิรัฐวงศ์  นพ.สุเทพ  เพชรมาก  ศ.นพ.วิชัย  เอกพลากร 

พัชรนันท์  คงมั่น ปวีณา  ปั้นกระจ่างดร.วศิน  พิพัฒนฉัตรผศ.ดร.สมนึก  สกุลหงส์โสภณ

ดร.นิฤมน  รัตนะรัต รศ.ดร.เนาวรัตน์  เจริญค้า อ.สุชาติ  สุจินตวงษ์

อุไร  บูรณพิเชษฐ จเร  ทั่งโต

พญ.นาฏ  ฟองสมุทร 

รติกร  เพมบริดจ์ 

รศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา

ภญ.ดร.อรลักษณ์  พัฒนาประทีป

รศ.ดร.ประสิทธิ์  ลีระพันธ์

Dr.Stephen  Hamann

หริสร์  ทวีพัฒนาคัทลียา  จระกา รวมยศ จ้อยหล่อย

มหาลัยมหิดล โดย คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้รับผิดชอบในการด�เนินงานของ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
โดยมีภารกิจหน้าที่ด้านการสนับสนุนงานวิจัย

พัฒนาฐายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ เฝ่าระวัง ควบคุม
ก�กับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และสังเคราะห์นโยบาย
อันจะน�ไปสู่การก�หนดทิศทาง เพื่อการควบคุมยาสูบ

ซึ่งจะท�งานร่วมกับคณะท�งาน และภาคีเครือข่ายต่างๆ
ในการสนับสนุนงานวิชาการเพื่อควบคุมยาสูบ
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“บุหรี่ไฟฟำ้ ผิดกฎหมำย
ป่วยหนัก ตำยจริง”

 เมือ่ธนัวาคม พ.ศ.2562 ทีผ่่านมา ศนูย์ควบคุมและป้องกนัโรคของสหรัฐอเมรกิา 
(CDC) รายงานตวัเลขล่าสดุผูป่้วยปอดอกัเสบรนุแรงจากการสบู บหุรีอ่เิลก็ทรอนกิส์ 
(บุหรี่ไฟฟ้า) ในสหรัฐอเมริกา 2,561 ราย เสียชีวิต 55 ราย ซึ่งสหรัฐฯ มีรายงานว่า 
การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนักเรียนมัธยมเพ่ิมขึ้นจาก 1.2 ล้านคน ในปี พ.ศ.2560  
เป็น 3.6 ล้านคน และในปีพ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นจาก 11.7% เป็น 20.8%

 ล่าสุดมีงานวิจัยท่ีน�าเสนอใน การประชุมวิชาการ

โรคหลอดเลือดสมองระดับนานาชาติ พ.ศ.2562 โดย 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐฯ ซึ่งผล

การศึกษาพบความสัมพันธ ์ระหว่างการสูบบุหร่ีไฟฟ้า 

บรรณาธิการ

จุดประเด็น

กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คือ สูบบุหรี่ไฟฟ้า 

เส่ียงเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบสูงข้ึน 71% โรคหัวใจวาย 

เฉียบพลันสูงข้ึน 59% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่

ไฟฟ้า
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คุกคามต่อการเจ็บป่วยของประชาชน ได้แก่ ความบกพร่อง

ของผลิตภัณฑ์ ความล้มเหลวค�าเตือนเรื่องสุขภาพ ความ

ผิดพลาดจากการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะประเด็น

ปกปิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ล่าสุด รัฐบาลอินเดียประกาศ

แบนห้ามบุหร่ีไฟฟ้า ซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หลายประเทศ

ก�าลังต่ืนตัวและเตรียมทบทวนการควบคุมของบุหรี่ไฟฟ้า

อย่างเร่งด่วนและมาเลเซียก�าลังจะห้ามบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด 

เพราะหวั่นผลกระทบต่อเยาวชนและสุขภาพของคนใน

ประเทศ

 ทั้งนี้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากที่

กระทรวงพาณิชย์ ห้ามน�าเข้า ห้ามจ�าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2557  ซึ่งเป็นความก้าวหน้ามากกว่าประเทศ

สหรัฐฯท่ีเพ่ิงจะเร่ิมควบคุมเพราะพบว่าบุหร่ีไฟฟ้าก่อให้

เกิดผลเสียอย่างมาก ดังน้ัน ตุลาคม พ.ศ.2562 ศจย.ได้ส่ง 

‘ข้อเสนอเชิงนโยบายสนับสนุนคงมาตรการห้ามน�าเข้า

บุหรี่ไฟฟ้า’ แก่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง ศจย. ต้องขอขอบคุณ

ภาครัฐท่ีห่วงสุขภาพคนไทย ท้ังกระทรวงพาณิชย์ที่เลือกคง

มาตรการห้ามน�าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป ซึ่งสอดรับกับนโยบาย

ของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ 

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกูล 

ที่กล่าวไว้ชัดเจนว่า “ให้คงไว้ซึ่งมาตรการห้ามน�าเข้าบุหรี่ 

ไฟฟ้า เพราะเป็นมาตรการท่ีดีที่สุดต่อประชาชนไทย 

และอยากให้ประชาชนทราบด้วยว่า บุหรี่ไฟฟ้าส�าหรับ 

ประเทศไทย ไม ่ ใช ่ทางเลือกสุขภาพ แต ่ เป ็นของ 

ผิดกฎหมาย การน�าเข้า ขาย บริการ และครอบครอง” 

 ซึง่ล่าสดุ ธนัวาคม พ.ศ.2562 ทีผ่่านมา ประเทศไทย 

พบผู้ป่วยรายแรกจากบุหรี่ไฟฟ้า เกิดปอดอักเสบเฉียบพลัน 

และระบบหายใจล้มเหลว ดังนั้นเพ่ือติดตามและเฝ้าระวัง

การเจ็บป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้า ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ร่วมกับ 

 ถ้าไม่มีการห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ในป  ี

พ.ศ.2564 คนสูบบุหรี่ ไฟฟ้าทั่วโลกจะสูงถึงประมาณ  

55 ล้านคน และจะมีอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้านับล้านท่ีจะถูก

ก�าจัดอย่างไม่เหมาะสม (กลุ่มวิจัย Euromonito) ทั้งนี ้

กล่าวได้ว่า ‘การสบูบหุรีไ่ฟฟ้านอกจากจะได้รบัการประกาศว่า 

เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ร้ายแรง ยังสร้างภัยพิบัติครั้งใหญ ่

ในการท�าลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย’ โดยในปี พ.ศ.2560 

สหรัฐฯ มีอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า 565 ประเภท ในตลาด และมี 

184 ชนิด ที่ใช้แล้วหมดหรือใช้ครั้งเดียว ซึ่งเมื่อทิ้งผลิตภัณฑ์ 

เหล ่านี้จะเป ็นขยะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล ้อม และ 

อีกประเด็นที่น ่าเป ็นห่วงคือการระเบิดของบุหรี่ ไฟฟ้า  

โดยสถานการณ์การระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้าของสหรัฐ ปี 

พ.ศ.2558 – 2559 ระบุว ่า บุหรี่ ไฟฟ ้าเกิดระเบิด

ประมาณ 2,035 คร้ัง ท�าให้มีผู้บาดเจ็บต้องเข้าฉุกเฉิน 

ของโรงพยาบาล ซึ่งเมื่อวันที่  9 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ที่ผ่านมา สหภาพแอร์โฮสเตสของสหรัฐ ได้เรียกร้องไปยัง 

ส�านักงานบริหารการบินแห่งชาติ ไม่ให้มีการน�าบุหรี่ไฟฟ้า

ขึ้นเครื่องบิน เพราะเสี่ยงต่อการระเบิดบนเครื่องบิน” ซึงจะ 

เห็นได้ว ่าปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพเท่านั้น  

ยังสร้างปัญหาให้เกิดกับส่ิงแวดล้อมอีกด้วย

 สหรัฐฯ และแคนาดา มีคดีฟ้องร้องบริษัทบุหรี ่

ไฟฟ้าถึง 1,300 คดี ซ่ึงผู้ฟ้องคือผู้ปกครองของเยาวชน 

ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีไฟฟ้าและโรงเรียนต่างๆ ได้ 

‘ฟ้องร้องบริษัทบุหรี่ไฟฟ้า ล่อลวงเยาวชนท�าให้ป่วย 

และเสียชีวิต’ ตัวอย่างเช่น เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2562 

ที่ผ่านมา กลุ่มเยาวชนในรัฐอิลลินอยส์ ชิคาโก ฟ้องบริษัท 

บุหรี่ไฟฟ้าท�าให้เกิดปัญหาสุขภาพและเสพติดนิโคตินจาก 

บุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้เหตุผลฟ้องที่ศาลจะพิจารณาว่าเป็นการ 
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ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ (ศจย.) ก�าลัง

สร้าง “ระบบเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้า” แห่งแรก 

ของไทย เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยท่ัวประเทศ โดยเบื้องต้น 

ได้ท�าการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการ

บาดเจ็บจากบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงการวินิจฉัยและดูแลรักษา  

นอกจากนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เตรียมการสร้างระบบ

 เปิดผลโพลของ ศจย. ซึ่งได้ท�า “การส�รวจความคิดเห็นของกลุ ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่มีต่อบุหรี่ไฟฟ้า พ.ศ.2562” กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน

ในกรุงเทพฯ ผลโพลพบสัญญาณอันตรายหลายประเด็น คือ นักศึกษาเกือบ 100% รู ้จักบุหรี่ไฟฟ้า โดย  
1 ใน 3 อยากลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า และเกือบครึ่งมีทัศนคติที่ดีต่อบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับ

บุหรี่ธรรมดา คือ เป็นอันตรายน้อยกว่า ลดความเสี่ยง 

มะเร็งปอด ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้ และเชื่อว่า 

ไม่ท�าให้ติดเพราะไม่มีนิโคติน และแม้จะมีข่าวดังท่ัวโลก

ว่ามีคนตายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วในสหรัฐอเมริกา แต่มี

นักศึกษาประมาณครึ่งหน่ึงเท่าน้ันที่รู ้ข่าวน้ี และจ�านวน 

1 ใน 6 ยังเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายเลย  ท้ังนี้ผลโพล 

ตอกย�้าว่าสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนไทยน่าเป็นห่วง 

โดยเยาวชนยังมีความสับสนเรื่องข้อมูลของบุหรี่ไฟฟ้า 

โดยเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตราย ซึ่งทั้งหมดนี่คือสัญญาณอันตรายอย่างมากที่เกิดข้ึนแล้วในประเทศไทย   

ดังนั้น ควรเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่เป็นพลังส�คัญของชาติ

เครือข่ายเชื่อมโยงในการดูแลผู้บาดเจ็บจากบุหรี่ไฟฟ้า โดย

จะท�าระบบรับแจ้งเหตุจากบุหรี่ไฟฟ้า (e-cig emergency) 

จากศูนย ์รับแจ ้งเหตุห ้องอุบัติ เหตุฉุกเฉินทั่วประเทศ  

เพื่อให้มีการดูแลที่มีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลเพื่อ

ติดตามสถานการณ์การบาดเจ็บจากบุหร่ีไฟฟ้า
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 เราต่างคุน้เคยกบัโรคตดิต่อทีเ่กดิขึน้ใหม่จากเชือ้ไวรสัเมือ่มกีารระบาดขึน้มา 
เช่น  H5N1 Ebola และซกิา ฯลฯ แต่การระบาดของโรคไม่ติดต่อซึง่มาจากบหุรีไ่ฟฟ้า 
ยงัขาดความสนใจความเข้าใจ เราจงึควรมาท�ความรูจ้กักบัโรคทีเ่กดิขึน้ใหม่เหล่านี้ 
ซึ่งเราสามารถป้องกันได้โดยมีสาเหตุมาจากบุหรี่ไฟฟ้า

โรคระบำดใหม่
ผศ.ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ

ทันข่าวรอบโลก

จำก บุหรี่ไฟฟำ้

 บุหรี่ ไฟฟ้า (Electronic cigarette หรือ 

E-cigarette) มีชื่อท่ีใช้มากมายเป็นต้นว่า “e-cigs,” 

“e-hookahs,” “mods,” “vape pens,” “vapes,” 

“tank systems,” “electronic nicotine delivery 

systems: ENDS” ทั้งหมดนี้คือ เครื่องมือ (Devices)  

ท่ีสร ้างขึ้นเพื่อท�าให้น�้ายาบุหรี่ไฟฟ้า (e-liquid) เกิด 

ความร้อนจนสามารถระเหยเป็นไอละอองข้ึนมา จึงเรียก

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าว่า “vaping” แทนค�าว่า “Smoking”  

โครงสร้างของบุหรี่ไฟฟา้
(Structure of E-cigarette) แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

 1. ตลับ (Cartridge) คือ ส่วนที่ใช้เก็บส่วนผสม

ของน�้ายาบุหรี่ไฟฟ้า (e-liquid) ประกอบด้วยสารนิโคติน, 

สารแต่งกล่ินรส (เช่น menthol vanilla, chocolate etc.) 

และสารประกอบอ่ืนๆ (Humectant เช่น propylene 

glycol or  g lycer in )  แม ้ว ่ าสารแต ่ งก ล่ินรสและ

สารประกอบเหล่านี้ได้รับการอนุมัติจาก FDA (Food and 

Drug Administration) 

ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ว่ารับประทานได้ แต่ไม่ได้

ใช ้ส�าหรับการสูดดมว่ามี

ความปลอดภัยหรือไม่ ซึ่ง

เมื่ อสารแต ่งก ล่ินรสหรือ

สารประกอบ Humectant 

เหล่านี้ได้รับความร้อนอาจ 

มีสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น 

ฟอร์มาร์ลดีไฮด์ (Formal- 

dehyde) อะซิทิลดี ไฮด  ์

(Acetaldehyde) อโครลิน 

(Acrolein) หรือโลหะหนัก 
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ท่ีเป็นพิษ เช่น นิกเกิล ดีบุก ตะกั่ว และฝุ ่นขนาดเล็ก

กว่า PM 2.51 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของ

น�้ายาบุหรี่ไฟฟ้า (e-liquid) เป็นแท่งบุหรี่ไฟฟ้า (Pod) 

บรรจุเกลือนิโคติน (Nicotine salts) ในศัพท์ท่ี oxford 

dictionary บัญญัติขึ้นมาใหม่ส�าหรับบุหรี่ไฟฟ้าแบบแห้งนี้ 

ว่า vape โดยอยู่ในผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายยี่ห้อที่เรียกว่า 

JUUL, MYLE’, IQOS etc ซึ่งนิโคตินสามารถเข้าสู ่ 

กระแสเลือดได้รวดเร็วกว่าเดิม

 2. อุปกรณ์ท�าความร้อน (Heating device) 

ประกอบด้วยห้องระเหย (Atomize unit) เป็นส่วนที่

เปลี่ยนน�้ายาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นไอละออง (aerosol) ร่วมกับ

สารแต่งกลิ่นรส (Humectant) สร้างข้ึน ซึ่งแตกต่างจาก 

ไอระเหย (vapor) จะอยู่ในรูป gas แต่ aerosol ประกอบด้วย 

gas ผสมกับสารเคมีเล็ก ๆ (particle) และสารโลหะหนัก 

ซ่ึงมาจากขดลวดไฟฟ้า (Heating coil) อุปกรณ์ท�า 

ความร้อนนี้พัฒนามากข้ึนจนผู้สูบบุหรี่สามารถปรับระดับ

ความร้อนได้เอง

 3. แหล่งให ้พลังงาน (Power Source) คือ 

อุปกรณ์ที่ให้พลังงานความร้อนเร่ิมมาจากรุ่นแรกเป็นการ

ใช้แล้วท้ิง (Disposable) รุ่นท่ีสองลักษณะคล้ายปากกา

สามารถน�ามา charge พลังงาน (Recharged) ใหม่ได้  

รุ่นที่สามในรูปของแบตเตอรี่ และรุ่นที่สี่ในรูปของ vape 

หรือ pod หรือ mod มีขนาดเล็กมากที่สุดคล้าย flash 

drive สามารถรีชาร์จกับคอมพิวเตอร์และใช้เกลือนิโคติน

แทน เป็นบุหรี่ไม่เผาไหม้หรือบุหรี่ heat-not-burn (HNB) 

จึงเรียกว่า“บุหร่ีไฟฟ้าแบบแห้ง”

กลไกการท�างานของบุหรี่ไฟฟา้ 
(Function of E-cigarette) การท�างานแบ่งเป็น 2 วิธี คือ

 1. บุหรี่ไฟฟ้าชนิดน�้า ด้วยการฉีดเป็นฝอยละออง 

เมื่อเปิดเครื่องมีการท�างานของแบตเตอรี่เกิดความร้อน 

ท�าให้น�้ายาบุหร่ีไฟฟ้าที่บรรจุอยู ่ในส�าลีเม่ือสัมผัสขดลวด

จนกลายเป็นไอระเหยลักษณะเป็นควันคล้ายไอน�้า เมื่อผู้

สูบบุหรี่สูบไอละอองสีขาว (Aerosol) เข้าไปในปอดและ
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พ่นเป็นควันออกมา ร่างกายจะได้รับนิโคติน ซึ่งกลไกการ

ท�างานจะไม่มีการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติท่ีประกอบ

ด้วยน�้ามันดินหรือทาร์ (Tar) และคาร์มอนมอนอกไซด์ 

(Carbon Monoxide) ซึ่งท�าให้ควันบุหรี่ออกมาเป็นสีเทา

 2. บุหรี่ไฟฟ้าชนิดแห้ง ด้วยการใช้เทคนิค saltnic 

โดยใช้เกลือนิโคตินมาท�าความร้อนกับแบตเตอร่ีซ่ึงพบว่า

ปริมาณควันน้อยลง แต่ปริมาณนิโคตินสูงมากขึ้นต้ังแต่  

20 mg -50 mg

 การคิดค้นบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อลดอันตรายจาก 

การเผาไหม้ของยาสูบ แต่จากการศึกษาติดตาม ผลการใช ้

บุหรี่ไฟฟ้า พบว่า ท�าให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ 

ที่รุนแรงมากมายตามมาคือ Coral Gartner and Wayne 

Hall, ได้แก่ ปอดอักเสบจากภูมิต้านทาน (Hypersentivity 

pneumonia) Organizing pneumonia, eosinophilic 

pneumonia, lipoid pneumonia, diffuse alveolar 

hemorrhage และล่าสุด Evali 

 รูปแบบปอดอักเสบที่แตกต่างกันมาจากกลไกท่ี 

แตกต่างกัน โดยรูปแบบท่ีมาจากปัจจัยภายนอกท�าความ

เสียหายกับกลีบปอด (Lobular) หรือช่องว่างเยื่อหุ้มปอด 

(Subpleural) ท�าให้ปอดมีการบาดเจ็บอย่างรวดเร็ว ได้แก ่

ปอดอักเสบเฉียบพลันจากเม็ดเลือดขาว (Acute eosino- 

phillic pneumonia) และมีการท�าลายถุงลมปอด ปอด

อักเสบจากสารสิ่งแปลกปลอมกระตุ้น (Antigen) เกิดปอด

อักเสบจากความไวของภูมิต้านทาน (Hypersensitivity 

pneumonit is) ปอดอักเสบจากสารน�้ ามันอาจเป ็น

เฉียบพลันและก่ึงเฉียบพลันโดยใช ้ เวลาเป ็นวันจนถึง

สัปดาห์ มีเพียงเล็กน ้อยที่ เกิดจากการก�าจัดสิ่งแปลก

ปลอมเหล่านี้ โดยใช้เซลล์ท�าให้ปอดมีการแข็งหนาตัวซึ่ง

มักสัมพันธ์กับการสัมผัสโลหะหนักโดยใช้เวลา 6 เดือน2

 โรคอีวารี่ (EVALI) (E-cigarette, or vaping, 

product use associated lung injury) การเจ็บป่วย

ซ่ึงเกิดขึ้นใหม่และได้รับการบัญญัติศัพท์ใหม่ โดยศูนย์

ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา (Center of Disease 

Control: CDC)3 เป็นกลุ ่มอาการเจ็บป่วยทางปอดซึ่ง

เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน โดยมีอาการตั้งแต่หายใจส้ันๆ 

จนถึงไข้สูงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ป่วยบอกปัจจัยตรงกันคือ 

สูบบุหรี่ไฟฟ้า

อาการและอาการแสดง
 ผู้ป่วยมีอาการไอ หายใจสั้น ๆ  เจ็บหน้าอก คลื่นไส้ 

ปวดท้อง ท้องเสีย มีไข้ หนาวสั่น และน�้าหนักลดลง: มี

ประวัติการใช้สารสกัดจากกัญชา (Cannabis) ภายใน 90 

วันก่อนมีอาการ ภาพปอดมีความทึบมากกว่าอากาศใน

ปอด  แต่ไม่มีการติดเชื้อ  ปอดมีลักษณะที่เรียกว่า dabbed 

หรือ Popcorn lung4 ซ่ึงเป็นการอักเสบของหลอดลม 

(Bronciolitis obliterans) ซึ่งมีการท�าลายเนื้อเยื่อปอด

ในทางเดินหายใจที่เล็กสุดเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดอาการไอ

และหายใจล�าบาก Popcorn lung มาจากสาร diacetyl 

ซ่ึงแต่งกลิ่นรสให้กับข้าวโพดที่อบใน microwave ซึ่งเม่ือ

น�ามาแต่งกลิ่นรสให้กับบุหรี่ไฟฟ้า ก่อให้เกิดอันตรายต่อ

เนื้อเยื่อปอดจึงถูกห้ามน�าเข้าไปในกลุ่มประเทศในยุโรป

 ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการอย่างเฉียบพลันมากกว่า

เรื้อรังค่อยเป็นค่อยไป และตรวจพบว่ามีสารเตตราไฮโดร

คาร์นาบินอล (Tetrahydrocannbinal: THC) ซ่ึงเป็นสาร

กระตุ้นทางจิตใจ (Psychoactive ingredient) และสาร

น�้ามันวิตามินอี-อซีเตท (vitamin E acetate oil) ที่น�ามา

เพิ่มความหนืดให้ THC ทั่วไป vitamin E เป็น vitamin 

ที่พบในอาหารจ�านวนมากเช่น น�้ามันพืช เนื้อสัตว์ ผักผล

ไม้ ถูกน�ามาเป็นอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ในครีมบ�ารุงผิวซึ่งไม่เกิดอันตราย แต่การวิจัยพบว่าการสูด

ดม vitamin E acetate รบกวนการท�างานของปอด

ที่มา:https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/
severe-lung-disease.html#what-is-new

 ศูนย ์ควบคุมและป ้องกันโรคสหรัฐอเมริกา 

(CDC) ก�าหนด Guideline ในการประเมินผู ้ป่วยคือ 

(Siegel, 2019)
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 1. การประเมินอาการ

 2. การก�าหนดหลักเกณฑ์ในการรับเข ้าอยู ่ โรง

พยาบาลและการรักษา

 3. การติดตามผล

 4. การพิจารณากลุ่มเสี่ยง

 5. การให้ค�าแนะน�าทางสุขภาพและสาธารณสุข

 ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีโรคอีวาร่ี (EVALI) ควรได้รับ

การตรวจเอกซเรย์ปอด และรับไว้ในโรงพยาบาล แต่

เม่ืออาการทรุดลงอาจมีการหายใจล�าบากโดยค่าความเข้ม

ข้น O2 < 95% ต้องให้การช่วยเหลือด้วยการให้ O2 หรือ

เครื่องช่วยหายใจ  การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ยาต้านไวรัส 

และสเตรียรอยด์ นอกจากนี้การให้ค�าปรึกษาเพื่อเลิกการ

สูบบุหรี่ไฟฟ้า

ปอดบวมจากน�้ามัน 
(Lipoid pneumonia) 

 โรคปอดอักเสบท่ีมีลักษณะเฉพาะเกิดข้ึนเน่ืองมา

จากการที่ได้รับน�้ามัน หรืออุบัติเหตุการส�าลักน�้ามันลงไป

ในปอด ท�าให้ปอดเกิดการอักเสบจากน�้ามัน แบ่งเป็น 2 

ชนิด ตามแหล่งที่มา

 1. ปอดอักเสบจากปัจจัยภายนอก (Exogenous 

pneumonia) โดยมีน�้ามันจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายทาง

จมูกและปาก จากการส�าลักหรือสูดดมน�้ามันเข้ามาในปอด 

 2. ปอดอักเสบจากปัจจัยภายใน (Endogenous 

pneumonia) โดยมาจากการอักเสบ บางครั้งเรียกว่าปอด

อักเสบคลอเรสเตอรอลมาจากการอุดตันของหลอดลมหรือ

ปัจจัยอื่น ๆ

 เมื่อมีการใช ้บุหรี่ ไฟฟ้ามีการน�าไขมันใส ่ลงมา

ในตลับเมื่อได ้รับความร้อยกลายเป็นไอระเหย ท�าให้

มีละอองของไขมันปนอยู ่ด ้วยเข ้าไปในเนื้อปอด5 การ

วินิจฉัยโรคปอดอักเสบจากน�้ามันมาจาก 1) ประวัติการ

ใช้น�้ามันzl,ลงไปในบุหรี่ไฟฟ้า 2) เมื่อท�าการ X-ray ปอด

และตรวจพบเม็ดเลือดขาวมีน�้ามันปนเปื ้อนในทางเดิน

หายใจ (lipid-laden macrophages) 3) มีการตรวจพบ

ลักษณะเฉพาะสารน�้ามัน (Lipid stains) ได้แก่ oil red O 

หรือ Sudan stainingซ่ึงได้มาจากการส่องกล้องล้างปอด 

(bronchoalveolar lavage: BAL)
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 การป้องกันอันตรายโรคที่มาจากบุหรี่ไฟฟ้าด้วยการงดการสูบบุหร่ีไฟฟ้า เพราะนอกจากอันตรายจาก

นิโคตินที่อยู ่ในไอละอองแล้ว ยังมีสารก่อมะเร็งได้แก่ ไนโตรซามิน (Nitrosamines) ฟอร์มัลดีไฮด์ โลหะหนัก 

พวกนิเกิล โครเมียม ตะก่ัวเป็นต้น อันตรายจากโรคที่มีสาเหตุมาจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ป้องกันได้

1. Olmendo, P., Goessler, W., Tanda, S., Grau-Perez, M., Jarmul, S., Aherrera, A., Chen, R., Hilpert, M., Cohen,, J. E., Navas-Acien, A.,  
 & Rule, A.M. Metal Concentrations in e-Cigarette Liquid and Aerosol Samples: The Contribution of Metallic Coils. Environmental  
 Health Perspectives. 2018. 26(2), 1-11.
2. Henry, T. S. Imaging of Vaping-Associated Lung Disease. New England Journal Medicine. 2019. 381:1486-1487.
3. Center of Didease Control. Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products. 2019 Retrieved  
 on December, 14, 2019. Available from: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html.
4. Boyd, C. Canadian vaper, 17, suffers a brand new sort of e-cigarette sickness dubbed ‘popcorn lung’ and is placed on life assist  
 simply 5 months after taking on the behavior.. 2019. Retrieved on December, 14, 2019. Available from: https://heraldpublicst. 
 com/ Canadian vaper, 17, suffers a brand new sort of e-cigarette sickness dubbed ‘popcorn lung’/.
5. Freeman, A. VAPING AND PNEUMONIA. 2019 Retrieved on December, 14, 2019. Available from: https://healthcare.utah.edu/ 
 healthfeed/postings/2019/07/vaping-pneumonia.php.

References :

อาการและอาการแสดง  
 มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจล�าบาก ไอเรื้อรัง 

จนบางครั้งไอมีเลือดปน 

 การรักษาแตกต่างจากปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย 

ซึ่งรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อ (Antibiotic) แต่การรักษาปอดอักเสบ 

จากน�้ามันจากบุหร่ีไฟฟ้าด้วยสเตรียรอยด์แทน ผู้ป่วยบางราย 

จ�าเป็นต้องส่องกล้องเพื่อล้างปอดด้วยน�้าเกลือซึ่งไม่มีการ 

รักษาใดที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิผล รายที่อาการรุนแรง 

ผู้ป่วยจ�าเป็นต้องได้รับ O2 หรือเครื่องช่วยหายใจ แม้ผู้ป่วย 

อาการทุเลาขึ้นอาจท�าให้เน้ือปอดลดลงอย่างถาวร

TRC research 
update 11



มำตรกำร

ห้ำมน�ำเข้ำ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

บุหรี่ไฟฟำ้ของประเทศไทย

 ซึ่งทางคณะท�างานของ ศจย. ขอชี้แจงต่อกรมการค้า

ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ว่า ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 

เรื่อง “ก�าหนดให้บารากู่และบารากู ่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 

2557” เป็น “มาตรการที่ดีที่สุด” ในการควบคุมบุหร่ีไฟฟ้า

ของประเทศไทย โดยมีเหตุผลและงานวิจัยเชิงประจักษ์ 

รองรับ ตามข้อค�าถามของกระทรวงพาณิชย์2 ดังต่อไปนี้

 ตามที่ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ศูนย์วิจัยและจัดการ
ความรูเ้พ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย) เป็นคณะท�งานพจิารณาทบทวนมาตรการ
ควบคุมการน�เข้าบุหรี่ไฟฟ้า ตามค�สั่งกรมการค้าต่างประเทศที่ 316/2561 
ให้เสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ บุหรี่ไฟฟ้า1 เพื่อประกอบประเด็นเรื่อง “มาตรการ
ห้ามน�เข้าบุหร่ีไฟฟ้าของประเทศไทย”

1 การรวบรวมสถานการณ์และงานวิจัยต่างๆเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า จ�ากัดขอบเขตข้อมูลถึง ณ วันที่ 24 กันยายน 2562  
2 ตามมติการประชุมคณะท�างานพิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมการน�าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562

 “บุหรี่ไฟฟ้า” หรือ “บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์” (Electronic cigarette หรือ E-cigarette) เป็นอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหน่ึงท่ีน�าสารนิโคตินสังเคราะห์เข้าสู่ร่างกาย บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อาจมีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น 

“e-cigs,” “e-hookahs,” “mods,” “vape pens,” “vapes,” “tank systems,” “electronic nicotine 

delivery systems: ENDS”  “vaping” or “JUULing” ในเอกสารวิชาการบางคร้ังใช้ค�าว่า “Electronic nicotine 

delivery systems (ENDS)”
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1. บุหรี่ ไฟฟ ้ า เป ็นอันตรายต ่อสุขภาพ  
จริงหรือไม่/ช่วยลดการสูบบุหรี่ได้หรือไม่/ 
ก ่อ ให ้ เกิดอันตรายต ่อ บุคคลรอบข ้ าง 
หรือไม่/ก่อให้เกิดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะ 
เด็กและเยาวชนหรือไม่ 
 1.1 ศจย. ขอชี้แจงว่า บุหร่ีไฟฟ้าเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพจริงและมีผู ้เสพบุหรี่ไฟฟ้าแล้วถึงแก่ความ

ตายในสหรัฐอเมริกา จ�านวน 9 ราย3 ท่ีได้รับการยืนยัน 

ได้แก่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย, อิลลินอยส์, อินเดียนา, มินนิโซตา 

มลรัฐโอเรกอน และรัฐมิสซูรี4 (เมืองแคนซัสซิตี ซึ่งเสียชีวิต

เป็นรายที่ 2 แล้ว) เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในสหรัฐอเมริกา

ได้ประกาศให้ประชาชนหยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากมีการ

เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้า5 ในทวีปเอเชีย วัน

ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ประเทศอินเดียประกาศห้าม

บุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจาก

อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า6 และวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 

ท่ีผ่านมาประเทศเกาหลี โดยกระทรวงสาธารณสุขและ

สวัสดิการ ได้แนะน�าให้ผู ้ที่ใช ้บุหรี่ไฟฟ้างดใช้อุปกรณ์

บุหรี่ไฟฟ้าจนกว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจสอบความสัมพันธ์

ระหว ่างบุหรี่ ไฟฟ ้าและโรคปอด7 ก ่อนหน้านี้ ในวันที่  

30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

แห่งสหรัฐ ประกาศเตือนประชาชนว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

สัมพันธ์กับการเกิดอาการโรคปอดอักเสบรุนแรงรวมถึง 

สมาคมโรคปอดแห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแจ้งเตือนต่อ

สาธารณะว่าห้ามสูบบุหร่ีไฟฟ้า8 ซ่ึงบุหรี่ไฟฟ้าระบาด

หนักในหลายมลรัฐ เตือนบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อ เด็ก วัยรุ่น 

หญิงตั้งครรภ์ และคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ทุกคนไม่ควรลอง

3 TOPEKA, Kan, “Kansas governor announces 2nd vaping-related death,” Retrieved on 24 September 2019, form : https://www.kwch.com/ 
 content/news/Kansas-governor-announces-2nd-vaping-related-death-561156681.html
4 Betuel, E. (13 September 2019). A thickener used in pot vaping is a hugely popular black-market scan: Vitamin E acetate is used to  
 thicken THC oil, but sellers are running scared as investigators close in. [Internet]. https://www.inverse.com/article/59207-vitamin- 
 e-acetate-thc-vapes. Accessed: 14 September 2019.
5 Itv NEWS, “Health officials in US urge people to stop vaping now after five deaths linked to e-cigarettes,” Retrieved on 10 September 2019, 
 form : https://www.itv.com/news/2019-09-07/health-officials-in-us-urge-people-to-stop-vaping-now-after-five-deaths-linked-to-e-cigarettes/
6 BBC News, “India e-cigarettes: Ban announced to prevent youth ‘epidemic’,” Retrieved on 24 September 2019, form : https:// 
 www.bbc.com/news/world-asia-india-49738381
7 Korea Biomedical Review, “Ministry advises smokers to stop using e-cigarettes,” Retrieved on 24 September 2019, form : http:// 
 m.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=6486
8 American Lung Association, “Do Not Use E-Cigarettes Nation’s leading lung health organization warns of irreversible lung damage and  
 disease associated with e-cigarette use ,” Retrieved on 15 September 2019, form :https://www.lung.org/about-us/media/press-releases/ 
 do-not-use-eigarettes.html
9 Center for Disease Control and Prevention, “Severe Pulmonary Disease Associated with Using E-Cigarette Products,” Retrieved on  
 5 September 2019, form : https://emergency.cdc.gov/han/han00421.asp

บุหรี่ไฟฟ้า แนะคนท่ีต้องการเลิกสูบบุหรี่ให้ปรึกษาแพทย์

ไม่ควรใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่เพราะยังไม่มีหลักฐาน 

สนับสนุนว ่าช ่วยเลิกได ้จริ งและขอให ้บุคลากรและ 

หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งเฝ้าระวังภาวะปอดอักเสบ

รุนแรงทุกรายท่ีมีประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้า และให้รายงาน 

ผู้ป่วยทุกรายที่สงสัยต่อส�านักงานสาธารณสุขประจ�ารัฐ9 
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 ในเรื่อง อันตรายจากสารเคมีของบุหรี่ไฟฟ้า นี้

นอกจากจะมีสาร นิโคติน ท่ีมีอานุภาพการเสพติดสูงกว่า 

เฮโรอีนแล้ว ผู ้เสพยังสามารถเพิ่มสารนิโคตินในการสูบ

แต่ละครั้งได้สูงกว่าบุหร่ีธรรมดา นอกจากการเสพติด 

นิโคตินยังท�าให้อัตราการเต้นของหัวใจสูง ความดัน

โลหิตสูง มีภาวะหลอดเลือดสมองหดตัวเสี่ยงต่อโรค

หลอดเลือดสมอง ด้วย สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าประกอบ 

ไปด้วยโลหะหนักต่างๆ เช่น นิเกิล โครเมียมท่ีมีพิษต่อปอด 

แคดเมียมที่มีพิษต่อไต สารก่อมะเร็ง เช่น เบนซีน อะเซต

ตัลดีไฮด์ สารบางชนิดซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของตัว

ท�าละลายของเหลวท่ีใช้ในบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อโดนความร้อน

เป็นไอน�้าเพื่อเสพ จะแปรเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งได้ คือ 

ไดเอทธิลีนไกลคอล และสารกลีเซอรอล สารแต่งกลิ่น

ผลไม้หรือกลิ่นหอมเพื่อเพิ่มจ�านวนนักสูบหน้าใหม่มีฤทธิ์

ท�าลายเยื่อบุหลอดลม มีการปลดปล่อยอนุภาคขนาดเล็ก

มาก PM2.5 และอนุภาคนาโนที่แทรกซึมไปก่ออันตราย

ในอวัยวะต่างๆ ได้ทั่วร่างกาย สารเหล่านี้ไม่ว่าปริมาณ

มากหรือน้อยเพียงใดนับเป็นสารที่ไม่พึงเสพ/สัมผัสเข้าใน

ร่างกายเพื่อสะสมพิษ10

 ซึ่งมีรายงานผู้ป่วย 53 ราย จากอิลลินอยส์ และ

วิสคอนซิน ของสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ป่วยอายุเฉลี่ย 19 ปี 

สูบบุหร่ีไฟฟ้า มีท้ังท่ีเป็นนิโคตินเดี่ยว หรือท่ีผสมกัญชา 

(THC) มีภาวะพร่องออกซิเจน มากกว่า 2 ใน 3 ต้องใช ้

เคร่ืองช่วยหายใจ หรือใส่ท่อหายใจ มากกว่า 2 ใน 3 

ต้องนอนไอซียู เกือบร้อยละ 60 มากกว่าร้อยละ 90 ได้รับ 

การรักษาด้วยสเตียรอยด์ (ซึ่งเป็นยารักษาการอักเสบ

แบบรักษาปลายเหตุ) โดยภาวะ โรคปอดจากบุหรี่ไฟฟ้า 

มีความแตกต่างจากโรคปอดจากบุหรี่ธรรมดา ดังนี้ คือ 

เกิดในผู้ป่วยอายุน้อย เป็นเยาวชน ผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ

เฉล่ียเพียง 19 ปี) เกิดในผู้สูบบุหร่ีไฟฟ้า ท่ีใช้มาเพียงไม่ก่ีปี 

เกิดอาการ ไอแห้ง เหนื่อยเวลาออกแรง อาจมีร่วมกับ

อาการไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยตัว อาการเกิดขึ้นเร็ว 

ในหลักวัน สัปดาห์ หรือเพียงไม่กี่เดือน ภาพทางรังสีปอด

พบปอดอักเสบรุนแรง แต่ตรวจไม่พบสาเหตุจากการติดเช้ือ 

เกิดภาวะพร่องออกซิเจนได้รุนแรง จนหลายรายเกิด ภาวะ

หายใจล้มเหลว ในขณะที่โรคถุงลมพอง จากบุหรี่ธรรมดา 

ต้องมีประวัติสูบบุหรี่มานาน บางรายเลิกสูบไปหลายปี 

จึงค่อยๆ เกิดอาการ เนื้อปอดเสียหายช้าๆ กว่าจะถึงขั้น

ภาวะหายใจล้มเหลวต้องเป็นมานาน11 และมีการศึกษา

จาก University of Technology Sydney (UTS), 

University of Vermont, USA and the Woolcock 

Institute of Medical Research, Australia พบว่า 

บุหร่ีไฟฟ้าท่ีมีการใช้สารชูรส ไม่ว่าจะมีสารนิโคตินหรือ

ไม่ก็ตาม ส่งผลท�าให้อาการหอบหืดแย่ลง12 ทั้งนี้ มีงาน

วิจัยที่น�าเสนอในงานประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง

ระดับนานาชาติ (the American Stroke Association’s 

International Stroke Conference 2019) โดย  

Dr. Paul M Ndunda และ Dr. Tabitha M Muutu 

แห่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Kansas ประเทศ

สหรัฐอเมริกา พบความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คือ สูบบุหรี่ไฟฟ้า

เสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบสูงขึ้น 71%,  

โรคหัวใจวายเฉียบพลันสูงข้ึน 59%, กล้ามเนื้อหัวใจ 

10 อ.พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร  สาขาโรคระบบการหายใจและเวชบ�าบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย 
 มหิดล, “โทษของบุหรี่ไฟฟ้า ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมของประเทศไทย” ในงานน�าเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย  
 โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. สถานที่ ณ ห้อง กมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม  
 เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
11 อ.พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร ผู้แทนสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญโรคปอด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, “การตายด้วย 
 โรคปอดร้ายแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า,” ในงานแถลงข่าว “หยุดสูบ หยุดตาย จากบุหรี่ไฟฟ้า” จัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี วันที่ 19 กันยายน 2562 
12 Eurasia Review, “Flavored E-Cigarettes May Worsen Asthma,” Retrieved on 23 September 2019, form : https://www.eurasiareview.com/ 
 22092019-flavored-e-cigarettes-may-worsen-asthma/?fbclid=IwAR1HD63EDCCXOMKvhbnxZ6554a4hUWg-IBpJ5FrEIJLGS4OV3Y-ceHpzSeU
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ขาดเลือดสูงขึ้น 40% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี ่

โดยงานวิจัยช้ินนี้ได้ใช้ข้อมูลส�ารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพ

ขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาท่ีมีกลุ ่มผู ้สูบบุหรี่ ไฟฟ ้า 

66,795 คน เปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าจ�านวน 

343,856 คน13, 14 

 1.2 ศจย. ขอชี้แจงว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได ้

ช ่วยลดการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมได ้ มีผู ้น�าบุหรี่ ไฟฟ้า 

มาเป็นทางเลือก เพื่อหวังผลเป็นตัวช่วยเลิกบุหรี่ ข้อมูล 

ในแง ่การช่วยเลิกบุหรี่  พบว่าผู ้ ใช ้บุหรี่ ไฟฟ้า มีอัตรา

การเลิกบุหรี่เพียงร้อยละ 5-9 และมีข้อมูลว่าหาก คนที ่

สูบบุหรี่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยเลิกบุหรี่ เทียบกับคนที ่

ไม่ได้ใช้ กลับท�าให้โอกาสเลิกบุหร่ีลดลงไปกว่าเดิมถึง

ร้อยละ 27 มีการศึกษาทบทวนงานวิจัยเรื่องการเลิกบุหรี่

ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า ขององค์กรครอกแครน (The Cochrane 

library) จ�านวน 11 เรื่องพบว่ามีเพียง 2 เรื่องเป็นการ

ศึกษาเชิงทดลองในประเทศนิวซีแลนด์และอิตาลีเพื่อ

เปรียบเทียบการเลิกบุหรี่ด้วยบุหร่ีไฟฟ้า กับการใช้แผ่นยา 

หรือการใช้ยาหลอกในผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ พบว่าการใช้ 

บุหร่ีไฟฟ้าเพื่อการเลิกบุหรี่ได้ผลค่อนข้างต�่า15 การทบทวน

สังเคราะห์งานวิจัยเร่ืองการเลิกบุหร่ีด้วยบุหรี่ไฟฟ้ากลับ

พบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นขัดแย้งกัน คือ ผู ้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า

เลิกบุหร่ีได้น้อยกว่าผู้ท่ีไม่ได้ใช้บุหร่ีไฟฟ้า16 แต่บางการ

ศึกษาพบว่าท�าให้เกิดการเสพติดมากขึ้นคือ เสพทั้งบุหรี่

ดั้งเดิมและบุหรี่ไฟฟ้า (Dual use)17 ตลอดจน มีการ

ศึกษาจาก 28 ประเทศในสหภาพยุโรปได้ผลสรุปว่า  

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าท�าให้เลิกสูบบุหรี่ได้น้อยลง18 ทั้งนี้ล่าสุด 

รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO report on the 

global tobacco epidemic 2019: Offer help to 

quit tobacco use) ระบุว่ามีความเชื่อมั่นต�่าในการใช้

ผลิตภัณฑ์นี้เพ่ือการเลิกบุหรี่ และยังขาดความชัดเจนของ

ผลการศึกษา

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 องค์การอนามัยโลก ประกาศว่า
“บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่อุปกรณ์หรือเครื่องมือส�าหรับ

การเลิกบุหรี่19

 1.3 ศจย.ขอช้ีแจงว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” ก่อให้เกิด

อันตรายต่อบุคคลรอบข้าง บุหร่ีไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อ 

ผู้ใช้และไม่ใช่ผู้ใช้ มีรายงานว่า เด็กกว่า 70 คน ที่อายุต�่า

กว่า 5 ขวบ ในนอร์ธแคโรไลนา ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้รับพิษจากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการดื่มน�้ายาบุหรี่ไฟฟ้า 

เข้าตา หรือ ได้รับสัมผัสทางผิวหนัง20 และขณะนี้ยังไม่มี

หลักฐานเพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ และ

ผลกระทบระยะยาวจากการสัมผัสกับการปล่อยสารพิษ

13 American Heart Association, “E-cigarettes linked to higher risk of stroke, heart attack, diseased arteries,” Retrieved on 3 September 2019, 
 form : https://medicalxpress.com/news/2019-01-e-cigarettes-linked-higher-heart-diseased.html
14 JONATHAN LAMBERT, “Survey Finds Higher Risk Of Stroke Among E-Cigarette Users,” Retrieved on 3 September 2019, form : https:// 
 www.npr.org/sections/health-shots/2019/01/30/689905296/survey-finds-higher-risk-of-stroke-among-e-cigarette-users
15 Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Bullen C, Begh R, Stead LF, & Hajek P. Electronic cigarettes for smoking cessation (Review). 2016.  
 Retrieved on 3 September 2019, from : https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010216.pub3/epdf/full
16 Marynak, K.; Kenemer, B., King, B.A., Tynan, M.A.; MacNeil, A.,& Reimels, E. State Laws Regarding Indoor Public Use, Retail Sales, and  
 Prices of Electronic Cigarettes — U.S. States, Guam, Puerto Rico, and U.S. Virgin Islands, Retrieved on 3 September 2019 from : https:// 
 www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6649a1.htm
17 Robertson, L., Hoek, J., Blank, M., Richards, R., Ling, P., & Popov, L. Dual use of electronic nicotine delivery systems (ENDS) and smoked  
 tobacco: a qualitative analysis. Tobacco Control. 2019; 28:13–19
18 Kulik MC, Lisha NE, Glantz SA, “E-cigarettes Associated With Depressed Smoking Cessation: A Cross-sectional Study of 28 European  
 Union Countries.,” , Retrieved on 4 September 2019 from : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29449132
19 World Health Organization, “Marketers of electronic cigarettes should halt unproved therapy claims,” , Retrieved on 4 September 2019 
 from : https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr34/en/
20 Insurance Journal, “Report: More Than 70 Kids in North Carolina Poisoned by E-Cigarettes,” Retrieved on 24 September 2019 from :  
 https://www.insurancejournal.com/news/southeast/2019/09/18/540413.htm
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ของบุหรี่ไฟฟ้า ซ่ึงบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสพยาสูบหรือ

เสพนิโคตินที่ใช้การท�าให้สารน�้าเกิดความร้อน และระเหย

เป็นไอน�้ามาให้สูด/สูบ โดยท่ีไม่เกิดควันจากการเผาไหม้ 

ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าในตลาดมากกว่าร้อยละ 95 มีสาร

นิโคตินเป็นส่วนผสมอยู่ในสารน�้า ซ่ึงแปลว่าการสูบบุหรี่

ไฟฟ้าท�าให้ติดสารนิโคตินได้ ซึ่งสารนิโคตินท่ีมีอยู่ในบุหร่ี

ไฟฟ้ามีผลต่อสุขภาพ ดังน้ี21

ระบบประสาทส่วนกลาง : เวียนหัว วิงเวียน รบกวน
การนอนหลับผิดปกติ อาการปวดหัว และมีความเสี่ยง
ต่อการไหลเวียนของเลือด

ระบบหัวใจและหลอดเลือด : ภาวะหลอดเลือดแข็ง 
และเพิ่มการเกาะเป็นก้อนในกระแสเลือด อัตราการ
เต้นของหัวใจผันผวน ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น โรคหลอด
เลือดหัวใจ หัวใจเต้นเร็ว และหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ระบบหายใจ : หายใจถี่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลอดลม
หดเกร็ง และโรคมะเร็ง

ระบบกล้ามเนื้อ : การเสื่อมของกระดูกสันหลังอาการ
ปวดข้อ และการสั่นของร่างกาย

ระบบทางเดินอาหาร : แผลในกระเพาะอาหาร โรค
ท้องร่วง อาการคล่ืนไส้ ปากแห้ง กรดไหลย้อน อาการ
อาหารไม่ย่อย และโรคมะเร็ง

 นิโคตินที่มีอยู ่ในบุหรี่ไฟฟ้า มีระดับใกล้เคียงกับ

บุหรี่แบบดั้งเดิม การติดฉลากไม่ได้ยืนยันถึงปริมาณสาร

นิโคตินที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ มีการศึกษาพบว่าการติดฉลาก

ผิดเป็นปัญหาที่พบบ่อย กรณีบุหรี่ไฟฟ้าย่ีห้อ JUUL ซ่ึงให้

นิโคตินเร็วขึ้น 2.7 เท่าเมื่อเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้ออื่น ๆ 

ซึ่งมีผลต่อการเสพติดของเยาวชน

 นอกจากน้ียังมีความเสี่ยงของการบาดเจ็บทาง

ร่างกายที่เกิดจากไฟไหม้หรือการระเบิดที่เก่ียวข้องกับ

อุปกรณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วย ดังจะเห็นได้จาก มีงาน

วิจัยของสหรัฐอเมริกา22 ที่รวบรวมสถานการณ์การระเบิด

ของบุหรี่ไฟฟ้าพบว่า ปี พ.ศ. 2558 - 2559 มีการระเบิด 

ของบุหรี่ไฟฟ้าประมาณ 2,035 ครั้ง และได้รับบาดเจ็บ 

จนต้องเข้าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล ผู ้ป่วยที่เข้ารับ

การรักษาส�าหรับการบาดเจ็บจากการระเบิดและเผาไหม้

ของบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นเยาวชน 

 และบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศต่อ 

สิ่งแวดล้อมและเป็นขยะของเสียอันตราย23 ไอบุหรี่ไฟฟ้า 

มีงานวิจัยจากการเก็บข้อมูลในงานส่งเสริมการขายบุหรี่

ไฟฟ้าในต่างประเทศ ซ่ึงมีผู้สูบประมาณ 59 - 86 คน วัดค่า 

PM 2.5 ก่อนวันจัดงานค่าเป็นปกติ วันจัดงานค่าสูงมากกว่า 

818.88 มคก./ลบ.ม.24 สูงกว่าค่าความปลอดภัยถึงกว่า 

80 เท่า25 หลังเสร็จงานค่า PM 2.5 ยังคงสูงก่อเป็นละออง

มือสองและมือสามเป็นอันตรายต่อผู้คนที่ได้รับการสัมผัส 

ขณะที่การทดสอบอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยวัดค่า 

PM2.5 หลังสูบเสร็จพบว่า สูงถึง 151.7 มคก./ลบ.ม. 

21 Tobacco Free Life, “Nicotine Side Effects,” Retrieved on 4 September 2019 from : https://tobaccofreelife.org/why-quit-smoking/ 
 smoking-effects/nicotine-effects/
22 Matthew E Rossheim, Melvin D Livingston, Eric K Soule, Helen A Zeraye, Dennis L Thombs. Electronic cigarette explosion and burn  
 injuries, US Emergency Departments 2015–2017; Tob Control 2018;0:1–3. doi:10.1136/tobaccocontrol-2018-054518.
23 จารุวรรณ เกษมทรัพย์, บุหรี่ไฟฟ้าในมิติของส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย กฎหมายและเศรษฐกิจในประเทศม วารสารเกษมบัณฑิต ฉบับที่ 19 เล่มที่ 2 กรกฎาคม – 
 ธันวาคม 2561, น. 96-98.
24 Eric K Soule, Sarah F Maloney, Tory R Spindle, Alyssa K Rudy, Marzena M Hiler, Caroline O Cobb, “Electronic cigarette use and indoor  
 air quality in a natural setting,” Retrieved on 4 September 2019 from : https://tobaccocontrol.bmj.com/content/26/1/109.short?g=w_to 
 baccocontrol_ahead_tab&trendmd-shared=0 
25 องค์การอนามัยโลกต้ังมาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 1 ปีไว้ที่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ที่ 25 มคก./ลบ.ม. 
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มากกว่าค่าปลอดภัย 15 เท่า26 ท่ีส�าคัญแบตเตอรี่ของ 

บุหรี่ไฟฟ้าก็ก ่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย27 ซึ่ง 

บุหร่ีไฟฟ้าก�าลังสร ้างหายนะเก่ียวกับการรีไซเคิลขยะ

แบตเตอร่ี กล่าวคือ กลุ ่มวิจัยการตลาด Euromonitor 

มีการประมาณการณ์ว่าจ�านวนคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะสูงถึง 

55 ล้านคน ในปี 2564 จะมีอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้านับล้าน 

ที่จะถูกก�าจัดอย่างไม่เหมาะสม การสูบบุหรี่ไฟฟ้า นอกจาก

จะได ้รับการประกาศว ่าเป ็นโรคระบาดทางสุขภาพที ่

ร ้ายแรง ยังสร ้างภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเรื่องการรีไซเคิล 

อีกด้วยในปี พ.ศ. 2561 ตลาดบุหรี่ไฟฟ้ามีมูลค่าประมาณ 

5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2560 มีอุปกรณ ์

บุหรี่ไฟฟ้า 565 ประเภทในตลาด ในสหรัฐอเมริกามี  

184 ชนิดที่ใช้แล้วหมดหรือใช้ครั้งเดียว ซึ่งเมื่อเมื่อท้ิง

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เป ็นขยะจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม คือ 

บรรดาโลหะอันตรายต่างๆ กรดแบตเตอรี่และนิโคตินจะ

แพร่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งยังไม่มีวิธีท่ีถูกกฎหมายในการ

รีไซเคิลขยะที่เกิดจากแบตเตอร่ีของบุหร่ีไฟฟ้า ปัญหา 

ท่ีเกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ของแบตเตอรี่ ก็เป็นสาเหต ุ

ที่ไต้หวันต้องห้ามบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน28

 1.4 ศจย.ขอชี้แจงว่า “บุหร่ีไฟฟ้า” ก่อให้เกิด 

ผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ในรายงาน

ขององค์การอนามัยโลก (WHO report on the global 

tobacco epidemic 2019: Offer help to quit 

26 มติชนออนไลน์, “แพทย์-นักวิชาการตั้งโต๊ะแถลงรัฐสอบตกจัดการฝุ่น ชี้ผลศึกษา PM2.5 ท�าอายุขัยสั้น,” เข้าถึงข้อมูลวันที่ 4 กันยายน 2562 จาก https:// 
 www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1341540
27 The guardian, “Vaping’s other problem: are e-cigarettes creating a recycling disaster?” Retrieved on 4 September 2019 from : https:// 
 www.theguardian.com/society/2019/aug/26/vapings-other-problem-are-e-cigarettes-creating-a-recycling-disaster
28 James Bickford, “New Vape Ban Proposed for Taiwan,” Retrieved on 4 September 2019 from : https://vapingdaily.com/blog/ 
 new-vape-ban-proposed-taiwan/

tobacco use) การส�ารวจล่าสุดในสหรัฐอเมริกา และ

บางประเทศในยุ โรปแสดงให ้ เห็นว ่ามี  การใช ้บุหรี่

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหมู่เยาวชน ระหว่างป ี

พ.ศ. 2554 - 2561 ในสหรัฐอเมริกาอัตราการใช้บุหรี่

ไฟฟ้าของเยาวชนเพิ่มขึ้นจาก 1.5% เป็น 20.8%  

คนหนุ ่มสาวที่ ใช ้บุห ร่ีไฟฟ ้ามีการสัมผัสกับนิ โคติน 

ซึ่งอาจมีผลกระทบระยะยาวต่อสมองที่ก�าลังพัฒนาและ 

มีความเสี่ยงต่อการติดนิโคตินเน่ืองจากการใช้ผลิตภัณฑ์

ยาสูบเป็นที่ยอมรับในวัยรุ ่น นอกจากนี้ยังมีหลักฐาน 

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในกรณีผู ้เยาว์ที่ไม่เคยสูบบุหรี่แต่มีการใช้

บุหรี่ไฟฟ้า อย่างน้อย มีโอกาส 2 เท่า ที่จะเริ่มสูบบุหรี ่

ในภายหลัง และจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยเพื่อหา 

ค�าตอบว่าการใช้บุหร่ีไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนเป็นวิถีไปสู่ 

การเป็นนักสูบหน้าใหม่และการใช้สารเสพติดอื่นหรือไม่ 

โดยใช้ฐานข้อมูล PubMed ก�าหนดปีที่สืบค้น 3 ปีย้อนหลัง 

(พ.ศ. 2560 - 2562) พบว่ามีหลักฐานวิชาการที่มีระดับ

ความน่าน่าเชื่อถือจ�านวนมากทั้ง Observational studies 

การศึกษาแบบไปข้างหน้า และการทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบ ในปี พ.ศ. 2560 มีรายงานการสังเคราะห์

ความรู ้จากงานวิจัยที่เป็นการศึกษาติดตามในระยะยาว

เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด 9 เรื่อง ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีเป็นวัยรุ ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จ�านวน 16,621 คน 

อายุระหว่าง 14 – 30 ปี พบว่า ผู ้ที่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้า 

มีโอกาสที่จะเร่ิมสูบบุหร่ี 30.4% ในขณะที่ผู ้ไม ่เคยใช้ 

แนวโน้มที่จะเริ่มสูบเท่ากับ 7.9% นอกจากนั้นเมื่อนักวิจัย 

ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน (อาทิ ตัวแปรด้านลักษณะทาง

ประชากร, ด้านจิตสังคม, และปัจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรม) แล้ว พบว่า ผู ้ท่ีเคยใช้บุหร่ีไฟฟ้ามีโอกาส 

ที่จะเริ่มต้นสูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่เคยลองใช้เกือบ 4 เท่า 

(OR = 3.62; 95% CI, 2.42-5.41) ส่วนในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ 

พบว่า หากใช้บุหรี่ไฟฟ้า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ก็มีโอกาส

กลับไปสูบบุหรี่มากกว่าผู้ท่ีไม่ได้ใช้ บุหร่ีไฟฟ้า ถึง 4 เท่า
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 ในระยะต่อมายังมีการศึกษาระยะยาว (Longitu- 

dinal study) เพิ่มเติมในประเด็นดังกล ่าวอีกทั้งใน

ทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย โดยมีผลการศึกษา 

ท่ีสอดคล้องกันว่า วัยรุ ่นซึ่งยังไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนและ

ลองใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเริ่มสูบบุหรี่ในภายหลัง 

ในไต้หวันมีกฎหมายควบคุมบุหรี่อิ เล็กทรอนิกส์เมื่อป  ี

พ.ศ. 2561 โดยน�้ ายาบุหรี่ ไฟฟ ้าที่มีนิ โคตินจัดเป ็น

ผลิตภัณฑ์ยาที่ผิดกฎหมาย และห้ามโฆษณาว่าบุหร่ีไฟฟ้า

ที่ปราศจากนิโคตินเป็นอุปกรณ์ที่ช ่วยเลิกบุหรี่ แม้ดูว ่า 

กฎหมายในไต้หวันเข้มงวด แต่ยังมีช่องว่างของกฎหมาย

ท�าให้เยาวชนยังหาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าได ้โดยเฉพาะการซ้ือ

ทางอินเทอร ์ เน็ตเช ่นเ ดียวกับสภาพในประเทศไทย  

การศึกษาระยะยาวในไต้หวัน 3 โดยเก็บข้อมูล 2 ระยะ  

คือปี พ.ศ. 2557 (baseline) และปี พ.ศ. 2559 กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมจ�านวน 18,064 คน  

พบว่านักเรียนที่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่เร่ิมสูบบุหรี่

ในภายหลังมากกว่าพวกที่ไม ่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้า (Odds 

Ratio = 2.14, 95% CI (1.66, 2.75), p < 0.001) ใน

ขณะเดียวกันมีรายงานว่ากลุ่มวัยรุ่นใน Taiwan มีแนวโน้ม

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “บุหรี่ไฟฟ้าผลกระทบต่อเยาวชน,” ในงานน�าเสนอการขับเคลื่อน 
 เชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. 
 สถานท่ี ณ ห้อง กมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

เป็น “dual user” คือใช้ทั้งบุหร่ีไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดา 

เพิ่มจากร้อยละ 0.9 ในปี พ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 1.6 ใน

ปี พ.ศ. 255929

 กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยเชิง

ประจักษ์กับข้อมูลตามท่ีองค์การอนามัยโลกเสนอจะ

เห็นได้ว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่ลงได้ 

แถมยังก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลรอบข้างอันเนื่อง 

มาจาก ก่อให้เกิดผู ้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและ 

เยาวชน “ดังนั้นมาตรการห้ามน�าเข้า จึงเป็นมาตรการ 

ที่ดีที่สุดในการคุ้มครองสุขภาพของคนไทย”

2. มาตรการควบคุมการน�เข ้าของไทย 
ผลกระทบ และแนวทางการแก้ปัญหา
 มาตรการควบคุมการน� า เข ้ าบุห ร่ี ไฟฟ ้าของ

ประเทศไทย เป็น “มาตรการที่ดีท่ีสุด” เนื่องมาจาก ถ้า

พิจารณาจาก ตัวเลข ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่อาจ

เกิดข้ึนการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ตามกรอบแนวคิดในรูปที่ 1
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กรอบแนวคิด เร่ือง ความสูญ

เสียอันเกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า

 ก ร อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า

ความสูญเสียที่ เกิดจากการสูบ

บุหรี่ที่ถูกชักน�าด้วยการใช้บุหรี่

ไฟฟ้าในขณะที่เป็นเยาวชน เมื่อ

น�ามาใส่ข้อมูลตัวเลขที่เกี่ยวข้อง

เพื่อค�านวณหาความสูญเสียต่อปี 

โดยค�านวณในมุมสังคม รวม

ต้นทุนทางตรงทางการแพทย์  

ต้นทุนทางตรงที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ 

และต ้นทุนทางอ ้อม พบว ่ า 

ผลกระทบที่ เกิดต ่อป ี เท ่ากับ 

534,571,710 บาท30 ทั้งนี้ยังม ี

มูลค่าความสูญเสียที่ไม่สามารถ 

ระบุเป ็นตัวเ งินได ้อีกจากโรค 

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

30 อ. ดร. ภญอรลักษณ์ พัฒนาประทีป, กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, “ความสูญเสีย 
 อันเกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า,” ในงานน�าเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการควบคุมบุหร่ีไฟฟ้าของประเทศไทย โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ  
 (ศจย.) วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. สถานที่ ณ ห้อง กมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  
31 ปี พ.ศ. 2554 ท่าน จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เคยได้รับรางวัล World No Tobacco Day Award 2011 ระดับโลก ขององค์การอนามัยโลก

 ทั้งน้ี ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ฯพณฯท่านรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกุล ได้กล่าว

ไว้อย่างชัดเจนถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าว่า “ยังคงห้าม 

การน�าเข้า” เช่นเดิม ไม่มีการทบทวนเพื่อเปิดให้ 

มีการน�าเข้าหรือจ�าหน่ายได้อย่างเสรีแต่อย่างใด

 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 

ท ่ าน รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย ์  

ท่าน จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ก็ได้กล่าว

ถ้อยค�าอย่าชัดเจนว่า “ไม่สนับสนุน

บุหรี่ไฟฟ้า” 31
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การห้ามน�าเข ้าบุหร่ีไฟฟ้าหาได ้มีผลกระทบต่อการ 

ท่องเที่ยวของประเทศไทย

 การห ้ามน�าเข ้าบุหรี่ ไฟฟ ้าของประเทศไทย 

เริ่มต ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยกระทรวงพาณิชย ์ได ้

ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามน�าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า  

ซึ่งอาศัยอ�านาจจากพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก 

และการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 

และใน ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการห้ามการขาย หรือบริการ 

ค�าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี 9/2558 ซ่ึงอาศัย

อ�านาจตามความในมาตรา 36 และ มาตรา 38 แห่ง 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ท้ังน้ีมีการ 

(กราฟ หมายเลข 1)

32 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, “สถิตินักท่องเที่ยว,” เข้าถึงข้อมูลวันที่ 4 กันยายน 2562 จาก https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=411  
 และส�านักงานสถิติแห่งชาติ, “สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา,” เข้าถึงข้อมูลวันท่ี 4 กันยายน 2562 จาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/ 
 th/17.aspx

กล่าวอ้างว่า การห้ามน�าเข้า ขายหรือบริการบุหรี่ไฟฟ้าของ

ประเทศไทยส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของประเทศ 

แต่จาก จาก สถิติด้านการท่องเท่ียวของกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 

นักท ่องเที่ ยวต ่างชาติที่ เข ้ ามาประเทศไทยกลับมี 

แนวโน้มเพิ่มขึ้น32 (กราฟหมายเลข 1) หรือ แม้แต่ 

เทียบข้อมูลปี พ.ศ. 2561 กับปี พ.ศ. 2562 (กราฟ

หมายเลข 2) พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เข ้ามา 

ในประเทศกลับไม่มีแนวโน้มลดลงแต่อย่างใด ดังนั้น  

การห้ามการน�าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจึงมิได้มีผลกระทบต่อการ

ท่องเที่ยวแต่อย่างใด 
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(กราฟหมายเลข 2)

แนวทางการแก้ปัญหาบุหร่ีไฟฟ้าที่ดีที่สุดของประเทศไทย คือ “การห้ามน�าเข้า” 

อย่างเช่นที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเมื่อปี พ.ศ.2557
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3. แนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมการ 
น�เข้าบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย
 ปัญหาบุหรี่ ไฟฟ ้าของประเทศไทยมีสาเหตุ

มาจากการลักลอบขาย โดยผิดกฎหมายในส่ือสังคม

ออนไลน์33 ซึ่งได้มีการศึกษาพบว่า มีการส่งเสริมการ

ขายบุหรี่ ไฟฟ ้า  และการโฆษณาและการสื่ อสารใน 

APPLICATION ต่างๆ อันได้แก่ LINE, FACEBOOK, 

TWITTER, INSTAGRAM และใน WEBSITE34 ตลอดจนวิธี

การต่างๆ อันได้แก่ น�าเข้า รับหิ้ว ไปเที่ยวต่างประเทศ แล้ว

รับซื้อกลับมาเป็นที่ระลึก ประกาศขายผ่านสื่อออนไลน์ 

วางแผงขาย ให้บริการ ให้เช่าสูบ มีอยู ่กับตัวนานแล้ว 

(ครอบครอง) ซ้ือไว้สูบเองส่วนตัว หรือ สูบ ซึ่งสถานะทาง

กฎหมายของไทย จัดเป็นสินค้าท่ีต้องห้ามอย่างเด็ดขาด35

 ซ่ึงสมควรมีการด�าเนินการบังคับใช้กฎหมาย 

อย ่างเคร ่งครัด ประกอบกับการประชาสัมพันธ ์ให ้

นั กท ่ อ ง เที่ ย วทราบถึ ง  การห ้ ามบุหรี่ ไฟฟ ้ าของ

ประเทศไทย โดย กฎหมายที่สามารถใช้บังคับกับการ

ควบคุมบุหร่ีไฟฟ้าของประเทศไทยได้ นอกเหนือจาก

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ที่ก�าหนดห้ามการน�าเข้าบุหรี่

ไฟฟ้า ได้แก่

กรณีที่มีการจ�าหน่ายใน WEBSITE หรือ เครือข่าย

ออนไลน์ ซ่ึงเป็นความผิดตามกฎหมาย ดังนี้

 3.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 14(1) 

วางหลักว่า ผู ้ใดกระท�าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้อง

ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

หรือทั้งจ�าทั้งปรับ โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น�าเข้าสู่

ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีบิดเบือน หรือ

ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์

อันเป็นเท็จ โดย ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่

ประชาชน อันมิใช่การกระท�าความผิดฐานหมิ่นประมาท

ตามประมวลกฎหมายอาญา ค�าว่า “โดยทุจริต” ปรากฏ

ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายความว่า 

เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น ซ่ึงค�าว่า “มิควรได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย” คือ การกระท�าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ 

ซึ่งสามารถใช้บังคับกับการจ�าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในสื่อสังคม

ออนไลน์ได้

บุหรี่ไฟฟ้า ห้ามสูบในเขตปลอดบุหรี่เช่นเดียวกับ 

บุหรี่แบบด้ังเดิม

 ถ้ามีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเขตปลอดบุหรี่ในประเทศไทย 

จะเป็นความผิดตามหมวด 5 ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพ 

ของผู้ไม่สูบบุหรี่ แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดย พ.ร.บ.ฉบับนี้มี การบัญญัติบท

นิยามค�าว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์

ที่มีส ่วนประกอบของใบยาสูบ หรือพืชนิโคเทียนา 

ทาแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) และให้หมายความ

รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดท่ีมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ

ซ่ึงบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่น

เข้าไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผล

เป็นเช่นเดียวกัน ท้ังนี้ ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 

“ค�าว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ” 

ตามบทนิยามคือ “บุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งขณะนี้ได้มีการ ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่องก�าหนด ประเภทหรือช่ือของ

สถานที่สาธารณะ สถานที่ท�างาน และยานพาหนะให้

ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ

เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 

พ.ศ. 2561 บัญญัติก�าหนดไว้

33 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร, การศึกษาผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในสังคมเครือข่าย (Social Media), (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม 
 ยาสูบ, 2561) น.ฌ-ฏ.
34 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร, “สถานการณ์การแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางการสื่อสารออนไลน์:ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยต่อผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสียและการควบคุมยาสูบในประเทศไทย,” ในงานน�าเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการควบคุมบุหร่ีไฟฟ้าของประเทศไทย โดย ศูนย์วิจัยและจัดการ 
 ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. สถานที่ ณ ห้อง กมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
35 จิระวัฒน์ อยู่สบาย, “แนวทางการด�าเนินการที่เหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย,” ในงานน�าเสนอการขับเคลื่อน 
 เชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. 
 สถานท่ี ณ ห้อง กมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
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การเช่ือมโยงการบังคับใช้กับกรมศุลกากร

 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 244 

ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดน�าเข้าของที่ผ่านหรือก�าลังผ่านพิธีการ

ทางศุลกากรเข้าในราชอาณาจักร หรือส่งของดังกล่าว 

ออกไปนอกราชอาณาจักรหรือน�าของเข้าเพื่อการผ่านแดน

หรือการถ่ายล�าเลียงโดยหลีกเลี่ยงข้อจ�ากัดหรือข้อห้าม 

อันเกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ

ปรับไม่เกิน ห้าแสนบาทหรือท้ังจ�าท้ังปรับ และศาลอาจริบ

ของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค�าพิพากษาหรือไม่” 

ว่าข้อห้าม อันเกี่ยวกับของนั้น คือ ประกาศกระทรวง

พาณิชย์ พ.ศ. 2557 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง 

สินค้าต้องห้ามน�าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 255936

36 มาตรา 20/1 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

กรณีที่มีการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าเป็นความผิด

ตามกฎหมาย

 ให้พิจารณาจาก มาตรา 246 วรรค 1 กับวรรค

ท้าย แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ซ่ึงวางหลัก

ว่า “ผู้ใดช่วยจ�าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซ้ือ รับจ�าน�า หรือ

รับไว้........ หากเป็นการกระท�าโดยรู้ว่าเป็นของอันเนื่อง

ด้วยความผิดตามมาตรา 244 (มาตรา 244 เป็นเรื่องการน�า

บุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาโดยหลีกเล่ียงข้อห้าม)

บุหรี่ไฟฟ้าถูกห้ามขายหรือห้ามบริการสินค้า

 ตามค�าสั่ งคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริ โภค

ที่  9/2558 ซ่ึงอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 36 

และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้บริโภค  

พ.ศ. 2522

 ทั้งนี้ กฎหมายทุกฉบับท่ีกล่าวเป็นคดีความผิด

ต่อแผ่นดิน หรือ ความผิดที่ยอมความไม่ได้ เพราะรัฐ

เป็นผู้เสียหาย
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ข้อเสนอแนะจากการประชุมต่อกระทรวงพาณิชย์ คือ

 1. กระทรวงพาณิชย์ สมควรคงไว้ซึ่งมาตรการห้าม “น�าเข้า” บุหรี่ไฟฟ้า เช่นเดิม เพราะเป็นมาตรการ 

ที่ดีที่สุดในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนไทย

 2. แจ้งให้สถานทูต สายการบิน ทุกสายท่ีเดินเข้าประเทศไทย ทราบว่า ประเทศไทยมีการห้ามน�าเข้าบุหรี่

ไฟฟ้า 

 3. ประสานงานกับ ศุลกากร ในการตรวจจับการน�าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

 4. ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุขในการให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงเหตุผลและความจ�าเป็นของการ

ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

 ศจย.ได้ด�าเนินการจัด ประชุมการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการควบคุมบุหร่ีไฟฟ้าของประเทศไทย ในวันที่  

19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. สถานที่ ณ ห้อง กมลฤดี ช้ัน 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ซึ่งมี

เครือข่ายควบคุมยาสูบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณาจารย์ นักวิชาการต่างๆ เข้าร่วม ซ่ึงได้มี

ข้อเสนอแนะ
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Dr.Stephen Hamann

Electronic Cigarettes: 

International research 
begins to explain the mystery

On November 8, 2019, the US Centers 

for Disease Control and Prevention announced 

that they had uncovered the probable cause of 

the respiratory illness and death from electronic 

cigarettes that had to that point taken the lives 

of 39 persons and caused the illness of 2,051 

more.1 The ingredient common to this harm was 

vitamin E acetate, a cutting agent used to stretch 

other constituents in e-cigarette liquids. Although 

it is not known how this ingredient causes lung 

injury, it was common in all the cases investigated 

while other suspected constituents like THC or 

nicotine were not.2

One might suppose that once all e-cigarette 

liquids with vitamin E acetate are recalled 

and measures are taken to remove it in the 

future, the problem with e-cigarettes is solved. 

Unfortunately, that is far from the reality of the 

situation. Many of the substances in electronic 

cigarettes have been shown to have possible 

adverse health effects. Since there are a large 

number of manufacturers of different types of 

e-cigarettes and ingredients for products (some of 

these products have refillable tanks so users can 

add their own mix of e-liquids), many possibilities 

for further problems exist. One example of the 

extreme danger is how children have died when 

poisoned by accidentally consuming e-liquids.3 

Unfortunately, the safety of these products and 

their ingredients has not been established. Many 

ingredients such as flavors have been assumed 

to be safe because they are generally regarded 

as safe (GRAS) for consumption in food. This is a 

serious mistake since constituents of an inhaled 

product can have serious consequences on the 

respiratory system even though relatively safe 

when consumed in food.

In the United States, where most of the 

deaths and lung injuries have occurred, the 

regulatory system has failed to review and test 

the safety of electronic cigarettes before these 

products and their ingredients have been allowed 

to be used. Normally, precautions are taken 

before a product, especially a drug product like 
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a cigarette that contains nicotine, is allowed to 

be made available to the public. Lack of action 

by the US Food and Drug Administration (FDA) 

has tarnished its reputation because of its slow 

process in reviewing e-cigarette products.4

There is not space in this article to review 

the many weaknesses of the regulatory systems 

of countries which make the introduction of 

electronic cigarettes problematic. It is my purpose 

to quickly review some of the new international 

research which highl ights how dangerous 

electronic cigarettes may be in the development 

of cancer, cardiovascular and respiratory disease.

Respiratory Effects of 
E-cigarettes

The recent acute effects of using electronic 

cigarettes has highlighted how their use can 

damage the respiratory system. A comprehensive 

report has recently outlined the evidence on 

respiratory harms. In a paper with 193 references, 

Gotts and colleagues review data on e-cigarette 

evolution, effects on the human pulmonary 

system, studies of smokers who switch to 

e-cigarettes, spirometry and airway inflammation 

and injury, effects on immune cells and immunity, 

animal and in vitro studies, effects on airway 

epithelia and endothelia, and toxicity of specific 

aerosol compounds such as nicotine, flavors 

and aldehydes.5 They close with a discussion of 

possible population health effects and challenges 

in future research. 

Authors conclude,
“Given the survey data showing increased 

symptoms of respiratory disease and the many 

lines of human, animal, and in vitro experimental 

evidence that e-cigarette aerosol can negatively 

affect multiple aspects of lung cellular and organ 

physiology and immune function, e-cigarettes will 

likely prove to have at least some pulmonary 

toxicity with chronic and possibly even short 

term use (comment: this review was through June 

2019, prior to 2019 acute illnesses and deaths).

Several important principles will determine 

how lung disease manifests and how severely: as 

with smokers, vapers are likely to have variable 

susceptibility to lung injury, influenced by many 

interacting genetic and environmental factors; 

certain variations of e-cigarette technology 

(atomizer construction, coil power, nicotine 

exposure, and flavorants) will prove more harmful 

than others; dual use with combustible cigarettes, 

the dominant adult use pattern, may potentiate 

toxicity; a critical factor will be the extent to 

which vaping alters the susceptibility to and 

trajectory of bacterial and viral lung infections; 

and the continued rapid technological evolution 

of these devices may mitigate or potentiate 

particular toxicities.”5
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Cardiovascular Effects of 
E-cigarettes

Research on cardiovascular effects is 

summarized in several 2019 papers.6, 7, 8 Most 

research raises the alarm about e-cigarettes 

based on systematic review and or meta-analysis. 

Two studies are highlighted here. One study 

summarizes both the preclinical and clinical data 

extracted from short- and long-term studies of 

the cardiovascular effects of e-cigarette use.6 The 

study first reviewed below discusses myocardial 

infarction or heart attacks.7

The heart attack study takes its findings 

from the large US Population Assessment of 

Tobacco and Health (PATH) cohort study and 

found that “both e-cigarettes and combustible 

cigarettes are independently associated with 

increased risk of myocardial infarction. Dual use 

of e-cigarettes and combustible cigarettes was 

found to be riskier than using either product alone 

and switching from combustible cigarettes to 

e-cigarettes was not associated with lower risk of 

myocardial infarction than continuing to smoke.” 

Since complete cessation is the only way to 

reduce risk, authors recommend that “E-cigarettes 

should not be promoted or prescribed as a 

less risky alternative to combustible cigarettes 

and should not be recommended for smoking 

cessation due to risk of myocardial infarction.”7

The second and most recent study on 

cardiovascular health focused on evaluating 

and extensively discussing data from preclinical 

and epidemiological studies regarding the 

cardiovascular effects of acute (short-term) and 

chronic (long-term) e-cigarette exposure. 

Authors reviewed the cardiovascular 

toxicity of e-cigarette constituents including 

nicotine, particulate matter, metals and carbonyl 

compounds (flavorings) and concluded that 

these constituents could cause multiple adverse 

effects.

“The studies presented in this review 

have shown that e-c igarettes can induce 

negative cardiovascular effects through various 

mechanisms such as oxidative stress, inflammation, 

DNA damage, arterial stiffness, and altered 

haemodynamics and platelet activity. Individually 

and in combination with one another, these 

effects suggest pathways that chronic e-cigarette 

use could increase the development of CVD.” 6 

Possible Cancer Effects from
E-cigarettes

The effects of e-cigarette use on cancer 

development is more difficult to uncover since 

cancers develop slowly and therefore are not 

evident for some time. Studies of effects on cells 

and animals are often used to show the potential 

for products to cause cancer development. 

Two studies bring attention to how electronic 

cigarettes could result in such effects.
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The first is a study in the Proceedings of 

the National Academy of Sciences (PNAS) which 

found that “mice exposed to e-cigarette smoke 

developed bladder hyperplasia, genetic changes 

that make cells more likely to multiply, and a step 

toward abnormal tissue growth seen in cancer…

Results support the argument that 

nicotine-derived DNA adducts are likely the main 

causes for carcinogenesis in mice exposed to 

E-cig smoke,” says study author Herbert Lepor.9

Other studies have raised concerns about 

nicotine and toxicants that might have cancer-

causing potential. Chemicals and toxins that are 

present in some e-cigarettes include formaldehyde, 

acrolein, volatile organic compounds like toluene, 

tobacco-specific nitrosamines, and metals like 

nickel and lead.10 One study examined fifty 

individual biomarkers from 5 major classes 

of tobacco product constituents: nicotine, 

tobacco-specific nitrosamines (TSNAs), metals, 

polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and 

volatile organic compounds (VOCs) and stated, 

“Exclusive use of e-cigarettes appears to result 

in measurable exposure to known tobacco-

related toxicants, generally at lower levels than 

cigarette smoking. Toxicant exposure is greatest 

among dual users, and frequency of combustible 

cigarette use is positively correlated with tobacco 

toxicant concentration.”11

Nicotine, the highly addictive drug in 

combust ible and electronic c igarettes,  is 

sometimes said to be relatively harmless at low 

levels. Yet, numerous studies have discussed the 

carcinogenic potential of nicotine. For example, 

one study discussed the dangers of nicotine as a 

cancer promoter: “Nicotine, the primary addictive 

constituent of cigarettes, is believed to contribute 

to cancer promotion and progression through the 

activation of nicotinic acetylcholine receptors 

(nAChRs), which are membrane ligand-gated 

cation channels…. The present review highlights 

the role of nAChRs in types of human cancer.”12

Another recent study discusses the 

developmental consequences of nicotine as 

follows: “Careful consideration of the potential 

adverse health effects from nicotine itself is 

often absent from public health debates. Human 

and animal data support that nicotine exposure 

during periods of developmental vulnerability 

(fetal through adolescent stages) has multiple 

adverse health consequences, including impaired 

fetal brain and lung development, and altered 

development of cerebral cortex and hippocampus 

in adolescents. Measures to protect the health of 

pregnant women and children are needed….”13

I have presented selected references of 

the hundreds of studies that raise concerns of 

the respiratory, cardiovascular and cancer effects 

or potential effects of electronic cigarettes. 

Although the story of electronic cigarette effects 

is far from complete, many initial studies raise 

concerns that electronic cigarettes need more 

robust regulation to provide safety from nicotine 
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chosen to ban the sale and use of electronic 

cigarettes. In nearly 100 countries, electronic 

cigarettes are presently banned or their sale 

restricted.14

1. Reuters New. U.S. vaping-related deaths climb to 39, illnesses to 2,051. 7 November 2019. https://www.reuters.com/article/ 
 us-usa-vaping-cdc/u-s-vaping-related-deaths-climb-to-39-illnesses-to-2051-idUSKBN1XH2IE.
2. Law 360. CDC Finds Vitamin E Link To Vaping Lung Illnesses. 8 November 2019. https://www.law360.com/articles/1218536/ 
 cdc-finds-vitamin-e-link-to-vaping-lung-illnesses.
3. American Academy of Pediatrics. Liquid Nicotine Used in E-Cigarettes Can Kill Children. September 2019. https://www.healthy 
 children.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/Liquid-Nicotine-Used-in-E-Cigarettes-Can-Kill-Children.aspx.
4. New York Times. E-Cigarettes Went Unchecked in 10 Years of Federal Inaction. 14 October 2019. https://www.nytimes. 
 com/2019/10/14/health/vaping-e-cigarettes-fda.html.
5. Gotts JE et al. What are the respiratory effects of e-cigarettes? BMJ 2019; 366:15275.
6. Buchanan ND, et al. Cardiovascular risk of electronic cigarettes: a review of preclinical and clinical studies. Cardiovascular  
 Research. 4 October 2019. doi: 10.1093/cvr/cvz256.
7. Bhatta DN, Glantz SA. Electronic Cigarette Use and Myocardial Infarction among Adults in the US Population Assessment of  
 Tobacco or Health. Journal of the American Heart Association. 2019. doi: 10.1161/JAHA.119.012317.
8. Kennedy CD, et al. The cardiovascular effects of electronic cigarettes: A systematic review of experimental studies. Preventive  
 Medicine. October 2019; 127: 105770.
9. Tang MS, et al. Electronic-cigarette smoke induces lung adenocarcinoma and bladder urothelial hyperplasia in mice. Proc Natl  
 Acad Sci U S A. 2019 Oct 22; 116(43):21727-21731.
10. Cheng T, “Chemical Evaluation of Electronic Cigarettes,” Tobacco Control 23:ii11-ii17, May 2014, http://tobaccocontrol.bmj. 
 com/content/23/suppl_2/ii11.full.
11. Goniewicz ML, et al., “Comparison of Nicotine and Toxicant Exposure in Users of Electronic Cigarettes and Combustible  
 Cigarettes,” JAMA Network Open 1(8):e185937. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.5937, 2018.
12. Dang N, Meng X, Song H. Nicotinic acetylcholine receptors and cancer (Review). Biomedical Reports 2016; 4:515-518.
13. England LJ, Bunnell RE, Pechacek TF, Tong VT, McAfee TA. Nicotine and the developing human: a neglected element in the  
 electronic cigarette debate. American Journal of Preventive Medicine. 2015 Aug; 49(2):286-93.
14. Global Center for Good Governance in Tobacco Control. Factsheet: E-Cigarette Ban and Regulation: Global Status as of June  
 2019. https://ggtc.world/dmdocuments/Countries%20that%20Ban%20Ecigs_June2019.pdf.
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and harmful toxicants. In many countries where 

regulatory capacity is weak, countries have simply 
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แถลงข่าว 

“วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย

จากภัยบุหรี่ไฟฟ้า”

แวดวง
ศจย.

(ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562)
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แถลงข่าว “หยุดสูบหยุดตายจากบุหรี่ไฟฟ้า”

(ในวันที่ 19 กันยายน 2562)
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การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

และเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ (ภาคกลาง)

โดย ศจย. ร่วมกับ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 13 กันยายน 2562

TRC research 
update34



การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

และเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ (ภาคเหนือ)

โดย ศจย. ร่วมกับ คณะสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 20 กันยายน 2562
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การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

และเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ (ภาคอีสาน)

โดย ศจย. ร่วมกับ กลุ่มนักวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
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การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

และเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ (ภาคใต้)

โดย ศจย. ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพศ.) 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562
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บูธนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ควบคุมยาสูบ ศจย.

ใน “เวทีสุดยอดผู้น�าชุมชนท้องถ่ิน” จัดโดย ส�านักสนุนสนุนสุขภาวะชุมชน                               

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2562
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13th Asia Pacific Conference on 
Tobacco or Health

“TRC International Conference 2020”

APACT 2020

ระหว่างวันที่ : 2 - 4 กันยายน 2563
สถานที่ : โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดที่ : http://www.apact2020.com 

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Tol : 064-5853818    Website : https://www.trc.or.th    Email : webmaster@trc.or.th

facebook : https://www.facebook.com/TRCTobaccoControlResearch    Twitter : https://twitter.com/@trcorth

Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC)


