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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: “มาตรการห้ามน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย” 
แด่ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

จัดท าโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ตามที่ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะท างานพิจารณา
ทบทวนมาตรการควบคุมการน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ตามค าสั่งกรมการค้าต่างประเทศที่ 316/2561  ให้เสนอ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ บุหรี่ไฟฟ้า1 เพ่ือประกอบประเด็น เรื่อง มาตรการ “ห้ามน าเข้า” บุหรี่ไฟฟ้าของประเทศ
ไทย 

ซึ่งทางคณะท างานของ ศจย. ขอชี้แจงต่อกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ว่า ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง “ก าหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการน าเข้า
มาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557” เป็น “มาตรการที่ดีที่สุด” ในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยมี
เหตุผล และงานวิจัยเชิงประจักษ์ รองรับ ตามข้อค าถามของกระทรวงพาณิชย์2 ดังต่อไปนี้ 

 

“บุหรี่ไฟฟ้า” หรือ “บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์” (Electronic cigarette หรือ E-cigarette) เป็น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่น าสารนิโคตินสังเคราะห์เข้าสู่ร่างกาย บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อาจมีชื่อเรียก
หล ายอย่ า ง  เ ช่ น  “e-cigs,” “e-hookahs,” “mods,” “vape pens,” “vapes,” “tank systems,” 
“electronic nicotine delivery systems: ENDS”  “vaping” or “JUULing” ในเอกสารวิชาการบางครั้ง
ใช้ค าว่า “Electronic nicotine delivery systems (ENDS)”  

 

1. บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จริงหรือไม่/ช่วยลดการสูบบุหรี่ได้หรือไม่/ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล
รอบข้างหรือไม่/ก่อให้เกิดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชนหรือไม่ 
 

1.1 ศจย. ขอชี้แจงว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพจริงและมีผู้เสพบุหรี่ไฟฟ้าแล้วถึงแก่
ความตายในสหรัฐอเมริกาจ านวน 9 ราย3 ที่ได้รับการยืนยัน ได้แก่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย, อิลลินอยส์, อินเดียนา

                                                           
1 การรวบรวมสถานการณ์และงานวิจัยตา่งๆเร่ืองบุหรี่ไฟฟ้า จ ากัดขอบเขตขอ้มูลถึง ณ วันที่ 24 กันยายน 2562 
2 ตามมติการประชุมคณะท างานพิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมการน าเข้าบหุรี่ไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562 
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 
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,มินนิโซตา มลรัฐโอเรกอน และ รัฐมิสซูรี4 (เมืองแคนซัส
ซิตี ซึ่งเสียชีวิตเป็นรายที่ 2 แล้ว) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้ประชาชนหยุดสูบบุหรี่
ไฟฟ้าหลังจากมีการเสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับการใช้บุหรี่
ไฟฟ้า5 ในทวีปเอเชีย วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 
ประเทศอินเดียประกาศห้ามบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบเพ่ือ
ป้องกันเด็กและเยาวชนจากอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า6 
และวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาประเทศ
เกาหลี โดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการได้
แนะน าให้ผู้ที่ ใช้บุหรี่ ไฟฟ้างดใช้อุปกรณ์บุหรี่ ไฟฟ้า
จนกว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
บุหรี่ไฟฟ้าและโรคปอด7 ก่อนหน้านี้ในวันที่ 30 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ 
ประกาศเตือนประชาชนว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสัมพันธ์กับ
การเกิดอาการโรคปอดอักเสบรุนแรงรวมถึง สมาคมโรค
ปอดแห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแจ้งเตือนต่อสาธารณะว่า
ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้า8 ซ่ึงบุหรี่ไฟฟ้าระบาดหนักในหลายมล
รัฐ เตือนบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อ เด็ก วัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่ทุกคนไม่ควรลองบุหรี่ไฟฟ้า 
แนะคนที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ให้ปรึกษาแพทย์ไม่ควรใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพ่ือเลิกบุหรี่เพราะยังไม่มีหลักฐานสนับสนุน

                                                           
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 
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ว่าช่วยเลิกได้จริงและขอให้บุคลากรและหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งเฝ้าระวังภาวะปอดอักเสบรุนแรงทุกราย
ที่มีประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้า และให้รายงานผู้ป่วยทุกรายที่สงสัยต่อส านักงานสาธารณสุขประจ ารัฐ9  

ในเรื่องอันตรายจากสารเคมีของบุหรี่ไฟฟ้านี้นอกจากจะมีสารนิโคตินที่มีอานุภาพการเสพติดสูง
กว่าเฮโรอีนแล้ว ผู้เสพยังสามารถเพ่ิมสารนิโคตินในการสูบแต่ละครั้งได้สูงกว่าบุหรี่ธรรมดา นอกจากการเสพ
ติด นิโคตินยังท าให้อัตราการเต้นของหัวใจสูง ความดันโลหิตสูง มีภาวะหลอดเลือดสมองหดตัวเสี่ยงต่อโรค
หลอดเลือดสมองด้วย สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าประกอบไปด้วยโลหะหนักต่างๆ เช่น นิเกิล โครเมียมที่มีพิษต่อปอด 
แคดเมียมที่มีพิษต่อไต สารก่อมะเร็ง เช่น เบนซีน อะเซตตัลดีไฮด์ สารบางชนิดซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของ
ตัวท าละลายของเหลวที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อโดนความร้อนเป็นไอน้ าเพ่ือเสพ จะแปรเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็ง
ได้ คือ ไดเอทธิลีนไกลคอล และสารกลีเซอรอล สารแต่งกลิ่นผลไม้หรือกลิ่นหอมเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักสูบหน้าใหม่
มีฤทธิ์ท าลายเยื่อบุหลอดลม มีการปลดปล่อยอนุภาคขนาดเล็กมาก PM2.5 และอนุภาคนาโนที่แทรกซึมไปก่อ
อันตรายในอวัยวะต่างๆ ได้ทั่วร่างกาย สารเหล่านี้ไม่ว่าปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดนับเป็นสารที่ไม่พึงเสพ/
สัมผัสเข้าในร่างกายเพ่ือสะสมพิษ10 ซึ่งมีรายงานผู้ป่วย 53 ราย จากอิลลินอยส์ และวิสคอนซิน ของ
สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ป่วยอายุเฉลี่ย 19 ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีทั้งที่เป็นนิโคตินเดี่ยว หรือที่ผสมกัญชา (THC) มี
ภาวะพร่องออกซิเจน มากกว่า 2 ใน 3 ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือใส่ท่อหายใจ มากกว่า 2 ใน 3 ต้องนอน
ไอซียู เกือบร้อยละ 60 มากกว่าร้อยละ 90 ได้รับการรักษาด้วย สเตียรอยด์ (ซึ่งเป็นยารักษาการอักเสบแบบ
รักษาปลายเหตุ) โดย ภาวะโรคปอดจากบุหรี่ไฟฟ้า มีความแตกต่างจากโรคปอดจากบุหรี่ธรรมดา ดังนี้ คือ เกิด
ในผู้ป่วยอายุน้อย เป็นเยาวชน ผู้ใหญ่ตอนต้น เป็นวัยท างาน (อายุเฉลี่ยเพียง 19 ปี) เกิดในผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่ใช้
มาเพียงไม่กี่ปี เกิดอาการ ไอแห้ง เหนื่อยเวลาออกแรง อาจมีร่วมกับอาการไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยตัว 
อาการเกิดขึ้นเร็ว ในหลักวัน สัปดาห์ หรือเพียงไม่กี่เดือน ภาพทางรังสีปอดพบปอดอักเสบรุนแรง แต่ตรวจไม่
พบสาเหตุจากการติดเชื้อ เกิดภาวะพร่องออกซิเจนได้รุนแรง จนหลายรายเกิดภาวะหายใจล้มเหลว  ในขณะที่
โรคถุงลมพอง จากบุหรี่ธรรมดา ต้องมีประวัติสูบบุหรี่มานาน บางรายเลิกสูบไปหลายปีจึงค่อยๆ เกิดอาการ 
เนื้อปอดเสียหายช้าๆ กว่าจะถึงขั้นภาวะหายใจล้มเหลวต้องเป็นมานาน11 และมีการศึกษาจาก University of 
Technology Sydney (UTS), University of Vermont, USA and the Woolcock Institute of Medical 

                                                           
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 
10 อ.พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร  สาขาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล, “โทษของบุหรี่ไฟฟ้า ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมของประเทศไทย” ในงานน าเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการควบคุม
บุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย 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, “การ
ตายด้วยโรคปอดร้ายแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า,” ในงานแถลงข่าว “หยุดสูบ หยุดตาย จากบุหรี่ไฟฟ้า” จัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 
19 กันยายน 2562  
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Research, Australia พบว่า บุหรี่ไฟฟ้าที่มีการใช้สารชูรส ไม่ว่าจะมีสารนิโคตินหรือไม่ก็ตาม ส่งผลท าให้
อาการหอบหืดแย่ลง12 ทั้งนี้ มีงานวิจัยที่น าเสนอในงานประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมองระดับนานาชาติ 
( the American Stroke Association’s International Stroke Conference 2019) โ ด ย  Dr. Paul M 
Ndunda และ Dr. Tabitha M Muutu แห่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พบความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คือ สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบสูงขึ้น 71%, โรคหัวใจวายเฉียบพลันสูงขึ้น 59%, กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสูงขึ้น 
40% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ใช้ข้อมูลส ารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพขนาดใหญ่ของ
สหรัฐอเมริกาที่มีกลุ่มผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า 66,795 คนเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าจ านวน 343,856 
คน13,14  

1.2 ศจย. ขอชี้แจงว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมได้  มีผู้น าบุหรี่ไฟฟ้า
มาเป็นทางเลือก เพ่ือหวังผลเป็นตัวช่วยเลิกบุหรี่ ข้อมูลในแง่การช่วยเลิกบุหรี่ พบว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า มีอัตราการ
เลิกบุหรี่เพียงร้อยละ 5-9 และมีข้อมูลว่าหากคนที่สูบบุหรี่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยเลิกบุหรี่เทียบกับคนที่ไม่ได้
ใช้ กลับท าให้โอกาสเลิกบุหรี่ลดลงไปกว่าเดิมถึงร้อยละ 27 มีการศึกษาทบทวนงานวิจัยเรื่องการเลิกบุหรี่ด้วย
บุหรี่ไฟฟ้า ขององค์กรครอกแครน (The Cochrane library) จ านวน 11 เรื่องพบว่ามีเพียง 2 เรื่องเป็น
การศึกษาเชิงทดลองในประเทศนิวซีแลนด์และอิตาลีเพ่ือเปรียบเทียบการเลิกบุหรี่ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า กับการใช้
แผ่นยาหรือการใช้ยาหลอกในผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ พบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพ่ือการเลิกบุหรี่ได้ผลค่อนข้างต่ า15 

การทบทวนสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องการเลิกบุหรี่ด้วยบุหรี่ไฟฟ้ากลับพบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นขัดแย้งกัน คือ ผู้ที่ใช้
บุหรี่ไฟฟ้าเลิกบุหรี่ได้น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ  ้า16 แต่บางการศึกษาพบว่าท าให้เกิดการ เสพติดมากขึ้นคือ 

                                                           
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 
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 
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เสพทั้งบุหรี่ดั้งเดิมและบุหรี่ไฟฟ้า (Dual use)17 ตลอดจน มีการศึกษาจาก 28 ประเทศในสหภาพยุโรปได้ผล
สรุปว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าท าให้เลิกสูบบุหรี่ได้น้อยลง18 ทั้งนี้ล่าสุด รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO 
report on the global tobacco epidemic 2019: Offer help to quit tobacco use) ร ะบุ ว่ า มี ค ว าม
เชื่อมั่นต่ าในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อการเลิกบุหรี่ และยังขาดความชัดเจนของผลการศึกษา 

 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 องค์การอนามัยโลก ประกาศว่า 
“บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่อุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับการเลิกบุหรี่19 

 

1.3 ศจย.ขอชี้แจงว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง บุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยง
ต่อผู้ใช้และไม่ใช่ผู้ใช้ มีรายงานว่า เด็กกว่า 70 คน ที่อายุต่ ากว่า 5 ขวบ ในนอร์ธแคโรไลนา ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้รับพิษจากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการดื่มน้ ายาบุหรี่ไฟฟ้า เข้าตา หรือ ได้รับสัมผัสทางผิวหนัง20 
และขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลกระทบระยะยาวจากการสัมผัส
กับการปล่อยสารพิษของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์เสพยาสูบหรือเสพนิโคตินที่ใช้การท าให้สารน้ า
เกิดความร้อน และระเหยเป็นไอน้ ามาให้สูด/สูบ โดยที่ไม่เกิดควันจากการเผาไหม้ ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าใน
ตลาดมากกว่าร้อยละ 95 มีสารนิโคตินเป็นส่วนผสมอยู่ในสารน้ า ซึ่งแปลว่ าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าท าให้ติดสาร
นิโคตินได้ ซึ่งสารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อสุขภาพ ดังนี้21 

 

ระบบประสาทส่วนกลาง : เวียนหัว วิงเวียน รบกวนการนอนหลับผิดปกติ อาการปวดหัว และมีความเสี่ยง
ต่อการไหลเวียนของเลือด 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด : ภาวะหลอดเลือดแข็ง และเพ่ิมการเกาะเป็นก้อนในกระแสเลือด อัตราการ
เต้นของหัวใจผันผวน ความดันโลหิตเพ่ิมข้ึน โรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจเต้นเร็ว และหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
ระบบหายใจ : หายใจถี่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลอดลมหดเกร็ง และโรคมะเร็ง 
ระบบกล้ามเนื้อ : การเสื่อมของกระดูกสันหลังอาการปวดข้อ และการสั่นของร่างกาย 
ระบบทางเดินอาหาร : แผลในกระเพาะอาหาร โรคท้องร่วง อาการคลื่นไส้ ปากแห้ง กรดไหลย้อน 

                                                           
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 
21 Tobacco Free Life, “Nicotine Side Effects,” Retrieved on 4 September 2019 from : https://tobaccofreelife.org/why-quit-
smoking/smoking-effects/nicotine-effects/ 
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อาการอาหารไม่ย่อย และโรคมะเร็ง 
 

นิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า มีระดับใกล้เคียงกับบุหรี่แบบดั้งเดิม การติดฉลากไม่ได้ยืนยันถึง
ปริมาณสารนิโคตินที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ มีการศึกษาพบว่าการติดฉลากผิดเป็นปัญหาที่พบบ่อย กรณีบุหรี่ไฟฟ้า
ยี่ห้อ JUUL ซึ่งให้นิโคตินเร็วขึ้น 2.7 เท่าเมื่อเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้ออ่ืน ๆ ซึ่งมีผลต่อการเสพติดของเยาวชน 

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงของการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดจากไฟไหม้หรือการระเบิดที่เกี่ยวข้อง
กับอุปกรณ์ของบุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วย ดังจะเห็นได้จาก มีงานวิจัยของสหรัฐอเมริกา22 ที่รวบรวมสถานการณ์การ
ระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้าพบว่า ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี 2559 มีการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้าประมาณ 2,035 ครั้งและ
ได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาส าหรับการบาดเจ็บจากการ
ระเบิดและเผาไหม้ของบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นเยาวชน โดยมีรายงานการบาดเจ็บ ดังนี้ 

 

ปี ค.ศ. 2015 269 ครั้ง  
ปี ค.ศ. 2016 1022 ครั้ง  
ปี ค.ศ. 2017 745 ครั้ง  

 

บุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นขยะของเสียอันตราย 23 ไอบุหรี่
ไฟฟ้า มีงานวิจัยจากการเก็บข้อมูลในงานส่งเสริมการขายขายบุหรี่ไฟฟ้าในต่างประเทศ ซึ่งมีผู้สูบประมาณ 59-
86 คน วัดค่า PM 2.5 ก่อนวันจัดงานค่าเป็นปกติ วันจัดงานค่าสูงมากกว่า 818.88 มคก./ลบ.ม.24 สูงกว่าค่า
ความปลอดภัยถึงกว่า 80 เท่า25 หลังเสร็จงานค่า PM 2.5 ยังคงสูงก่อเป็นละอองมือสองและมือสามเป็น
อันตรายต่อผู้คนที่ได้รับการสัมผัส ขณะที่การทดสอบอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยวัดค่า PM2.5 หลังสูบ
เสร็จพบว่า สูงถึง 151.7 มคก./ลบ.ม. มากกว่าค่าปลอดภัย 15 เท่า26 ที่ส าคัญแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้าก็

                                                           
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 เกษมทรัพย,์ บุหรี่ไฟฟ้าในมติิของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั 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_tobaccocontrol_ahead_tab&trendmd-shared=0  
25 องค์การอนามยัโลกตั้งมาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 1 ปีไว้ที่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเฉลีย่ 24 ชั่วโมงไว้ที่ 25 มคก./ลบ.ม. 
26 มติชนออนไลน์, “แพทย์-นักวิชาการตั้งโต๊ะแถลงรัฐสอบตกจัดการฝุ่น ชี้ผลศึกษา PM2.5 ท าอายุขัยสั้น,” เข้าถึงข้อมูลวนัที่ 4 กันยายน 2562 
จาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1341540 
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ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย27 ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าก าลังสร้างหายนะเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะแบตเตอรี่ 
กล่าวคือ กลุ่มวิจัยการตลาด Euromonitor มีการประมาณการณ์ว่าจ านวนคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะสูงถึง 55 ล้าน
คน ในปี 2564 จะมีอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้านับล้านที่จะถูกก าจัดอย่างไม่เหมาะสม การสูบบุหรี่ไฟฟ้านอกจากจะ
ได้รับการประกาศว่าเป็นโรคระบาดทางสุขภาพที่ร้ายแรง ยังสร้างภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเรื่องการรีไซเคิลอีกด้วย 
ในปี พ.ศ. 2561 ตลาดบุหรี่ไฟฟ้ามีมูลค่าประมาณ 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2560 มีอุปกรณ์บุหรี่
ไฟฟ้า 565 ประเภทในตลาด ในสหรัฐอเมริกามี 184 ชนิดที่ใช้แล้วหมดหรือใช้ครั้งเดียว ซึ่งเมื่อเมื่อทิ้ง
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นขยะจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม คือ บรรดาโลหะอันตรายต่างๆ กรดแบตเตอรี่และนิโคตินจะ
แพร่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งยังไม่มีวิธีที่ถูกกฎหมายในการรีไซเคิลขยะที่เกิดจากแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้า ปัญหาที่
เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ของแบตเตอรี่ ก็เป็นสาเหตุที่ไต้หวันต้องห้ามบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน28 

1.4 ศจย.ขอชี้แจงว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” ก่อให้เกิดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ใน
รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO report on the global tobacco epidemic 2019: Offer help to 
quit tobacco use) การส ารวจล่าสุดในสหรัฐอเมริกา และบางประเทศในยุโรปแสดงให้เห็นว่ามีการใช้บุหรี่
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัดในหมู่เยาวชน ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2561 ในสหรัฐอเมริกาอัตราการใช้
บุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนเพ่ิมขึ้นจาก 1.5% เป็น 20.8% คนหนุ่มสาวที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีการสัมผัสกับนิโคตินซึ่งอาจ
มีผลกระทบระยะยาวต่อสมองที่ก าลังพัฒนาและมีความเสี่ยงต่อการติดนิโคตินเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เป็นที่ยอมรับในวัยรุ่น นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในกรณีผู้เยาว์ที่ไม่เคยสูบบุหรี่แต่มีการใช้บุหรี่
ไฟฟ้า อย่างน้อย มีโอกาส 2 เท่าที่จะเริ่มสูบบุหรี่ในภายหลัง และจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยเพ่ือหา
ค าตอบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนเป็นวิถีไปสู่การเป็นนักสูบหน้าใหม่และการใช้สารเสพติดอ่ืน
หรือไม่ โดยใช้ฐานข้อมูล PubMed ก าหนดปีที่สืบค้น 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2562) พบว่ามีหลักฐาน
วิชาการที่มีระดับความน่าน่าเชื่อถือจ านวนมากทั้ง Observational studies การศึกษาแบบไปข้างหน้า และ
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ในปี พ.ศ. 2560 มีรายงานการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยที่เป็น
การศึกษาติดตามในระยะยาวเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด 9 เรื่อง ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นและวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้น จ านวน 16,621 คน อายุระหว่าง 14 – 30 ปี พบว่า ผู้ที่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสที่จะเริ่มสูบ
บุหรี่ 30.4% ในขณะที่ผู้ไม่เคยใช้แนวโน้มที่จะเริ่มสูบเท่ากับ 7.9% นอกจากนั้นเมื่อนักวิจัยควบคุมตัวแปร
แทรกซ้อน (อาทิ ตัวแปรด้านลักษณะทางประชากร, ด้านจิตสังคม, และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม) 
แล้ว พบว่าผู้ที่เคยใช้ บุหรี่ไฟฟ้า มีโอกาสที่จะเริ่มต้นสูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่เคยลองใช้เกือบ 4 เท่า (OR = 3.62; 

                                                           
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/ 
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95% CI, 2.42-5.41) ส่วนในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ พบว่า หากใช้บุหรี่ไฟฟ้า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ก็มีโอกาสกลับไป
สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ บุหรี่ไฟฟ้า ถึง 4 เท่า 

ในระยะต่อมายังมีการศึกษาระยะยาว (Longitudinal study) เพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าวอีกทั้ง
ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย โดยมีผลการศึกษาที่สอดคล้องกันว่า วัยรุ่นซึ่งยังไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน
และลองใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มที่จะเริ่มสูบบุหรี่ในภายหลัง ในไต้หวันมีกฎหมายควบคุมบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์เมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยน้ ายาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินจัดเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ผิดกฎหมาย และห้าม
โฆษณาว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่ปราศจากนิโคตินเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเลิกบุหรี่ แม้ดูว่ากฎหมายในไต้หวันเข้มงวด แต่ยังมี
ช่องว่างของกฎหมายท าให้เยาวชนยังหาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าได้โดยเฉพาะการซื้อทางอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับสภาพ
ในประเทศไทย การศึกษาระยะยาวในไต้หวัน 3 โดยเก็บข้อมูล 2 ระยะ คือปี พ.ศ. 2557 (baseline) และปี 
พ.ศ. 2559 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมจ านวน 18,064 คน พบว่านักเรียนที่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้ามี
แนวโน้มที่เริ่มสูบบุหรี่ในภายหลังมากกว่าพวกที่ไม่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้า (Odds Ratio = 2.14, 95% CI (1.66, 
2.75), p < 0.001) ในขณะเดียวกันมีรายงานว่ากลุ่มวัยรุ่นใน Taiwan มีแนวโน้มเป็น “dual user” คือใช้ทั้ง
บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดา เพ่ิมจากร้อยละ 0.9 ในปี พ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 1.6 ในปี พ.ศ. 255929 

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยเชิงประจักษ์กับข้อมูลตามที่องค์การอนามัยโลกเสนอจะ
เห็นได้ว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่ลงได้ แถมยังก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลรอบข้างอันเนื่องมา 
ก่อให้เกิดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ดังนั้นมาตรการห้ามน าเข้า จึงเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการ
คุ้มครองสุขภาพของคนไทย 
 
 
 

                                                           
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , “บุหรี่ไฟฟ้าผลกระทบต่อเยาวชน,” ในงานน าเสนอ
การขับเคลื่อนเชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วันที่ 19 สิงหาคม 
2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. สถานที่ ณ ห้อง กมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 
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2. มาตรการควบคุมการน าเข้าของไทย ผลกระทบ และแนวทางการแก้ปัญหา 
 

มาตรการควบคุมการน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย เป็น “มาตรการที่ดีที่สุด” เนื่องมาจาก ถ้า
พิจารณาจาก ตัวเลขความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดข้ึนการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ตามกรอบแนวคิดในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด เรื่อง ความสูญเสียอันเกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า 
 

กรอบการพิจารณาความสูญเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่ถูกชักน าด้วยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในขณะที่
เป็นเยาวชน เมื่อน ามาใส่ข้อมูลตัวเลขที่เกี่ยวข้องเพ่ือค านวณหาความสูญเสียต่อปี โดยค านวณในมุมสังคม รวม
ต้นทุนทางตรงทางการแพทย์ ต้นทุนทางตรงที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ และต้นทุนทางอ้อม พบว่า ผลกระทบที่เกิด
ต่อปีเท่ากับ 534,571,710 บาท30 ทั้งนี้ยังมีมูลค่าความสูญเสียที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเงินได้อีกจากโรคที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต 

 

ทั้งนี้ ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ฯพณฯท่านรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกุล ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าว่า “ยังคงห้ามการ
น าเข้า” เช่นเดิม ไม่มีการทบทวนเพ่ือเปิดให้มีการน าเข้าหรือจ าหน่ายได้อย่างเสรี แต่อย่างใด 

 

                                                           
30 อ. ดร. ภญอรลักษณ์ พัฒนาประทีป, กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 
“ความสูญเสียอันเกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า,” ในงานน าเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดย ศูนย์วิจัยและจัดการ
ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. สถานที่ ณ ห้อง กมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล 
กรุงเทพฯ 
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วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ท่าน จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ก็ได้กล่าวถ้อยค า
อย่าชัดเจนว่า “ไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า”31 

 

 
 

                                                           
31 ปี พ.ศ. 2554 ทา่น จุรินทร์ ลักษณวศิิษฏ์ เคยได้รบัรางวลั World No Tobacco Day Award 2011 ระดับโลก ขององค์การอนามัยโลก 
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การห้ามน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าหาได้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
การห้ามน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2557 โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ออก

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งอาศัยอ านาจจากพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ
การน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และใน ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการห้ามการขาย หรือ บริการ 
ค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 ซึ่งอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 และ มาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ทั้งนี้มีการกล่าวอ้างว่า การห้ามน าเข้า ขายหรือบริการบุหรี่ไฟฟ้า
ของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศ แต่จาก จากสถิติด้านการท่องเที่ยวของกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยกลับมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น32 (กราฟหมายเลข 1) หรือแม้แต่เทียบข้อมูลปี พ.ศ. 2561 กับปี พ.ศ. 2562 (กราฟหมายเลข 
2) พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศกลับไม่มีแนวโน้มลดลงแต่อย่างใด ดังนั้น การห้ามการน าเข้า
บุหรี่ไฟฟ้าจึงมิได้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแต่อย่างใด  

 
กราฟ หมายเลข 1 

                                                           
32 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, “สถติินักท่องเท่ียว,” เข้าถึงข้อมูลวันที่ 4 กนัยายน 2562 จาก 
https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=411 และ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, “สถิติการทอ่งเที่ยวและกีฬา,” เข้าถึงข้อมูลวันที ่4 
กันยายน 2562 จาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/17.aspx 
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กราฟหมายเลข 2  

 

แนวทางการแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่ดีที่สุดของประเทศไทย คือ “การห้ามน าเข้า” อย่างเช่นที่กระทรวง
พาณิชย์ได้ออกมาตรการเม่ือปี พ.ศ. 2557 
 



 

 

 
 
 

24 กันยายน 2562 

 

ศนูยวิ์จยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคมุยาสบู คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 

13 

3. แนวทางท่ีเหมาะสมในการควบคุมการน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย 
 

ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยมีสาเหตุมาจากการลักลอบขาย โดยผิดกฎหมายในสื่อสังคม
ออนไลน์33 ซึ่งได้มีการศึกษาพบว่า มีการส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้า และ  การโฆษณาและการสื่อสารใน 
APPLICATION ต่างๆ อันได้แก่ LINE, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM และใน WEBSITE34 ตลอดจน
วิธีการต่างๆ อันได้แก่ น าเข้า รับหิ้ว ไปเที่ยวต่างประเทศ แล้วรับซื้อกลับมาเป็นที่ระลึก ประกาศขายผ่านสื่อ
ออนไลน์ วางแผงขาย ให้บริการ ให้เช่าสูบ มีอยู่กับตัวนานแล้ว (ครอบครอง) ซื้อไว้สูบเองส่วนตัว หรือ สูบ ซึ่ง
สถานะทางกฎหมายของไทย จัดเป็นสินค้าท่ีต้องห้ามอย่างเด็ดขาด35 

ซึ่งสมควรมีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวทราบถึง การห้ามบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดย กฎหมายที่สามารถใช้บังคับกับการควบคุมบุหรี่
ไฟฟ้าของประเทศไทยได้ นอกเหนือจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ที่ก าหนดห้ามการน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ได้แก่ 

 

กรณีท่ีมีการจ าหน่ายใน WEBSITE หรือ เครือข่ายออนไลน์ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย ดังนี้ 
 

3.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
มาตรา 14(1) วางหลักว่า ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยทุจริต  หรือโดยหลอกลวง น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา ค าว่า “โดยทุจริต” ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายความว่า เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ซึ่งค าว่า “มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย” 
คือ การกระท าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งสามารถใช้บังคับกับการจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในสื่อสังคม
ออนไลน์ได ้

 
 

                                                           
33 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร, การศึกษาผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในสังคมเครือข่าย (Social Media), (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้
เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2561) น.ฌ-ฏ. 
34 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร, “สถานการณ์การแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางการสื่อสารออนไลน์:ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและการควบคุมยาสูบในประเทศไทย ,” 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 
35 จิระวัฒน์ อยู่สบาย, “แนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย,” ในงานน าเสนอ
การขับเคลื่อนเชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วันที่ 19 สิ งหาคม 
2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. สถานที่ ณ ห้อง กมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 
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บุหรี่ไฟฟ้า ห้ามสูบในเขตปลอดบุหรี่เช่นเดียวกับ บุหรี่แบบดั้งเดิม 
 

ถ้ามีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเขตปลอดบุหรี่ในประเทศไทยจะเป็นความผิดตามหมวด 5 ว่าด้วยการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เนื่องมาจาก 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีการบัญญัติบทนิยามค าว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” 
หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) 
และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว 
กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอ่ืนใดเ พ่ือให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยา
ตามกฎหมายว่าด้วยยา “ค าว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ” ตามบทนิยามคือ “บุหรี่
ไฟฟ้า” ซึ่งขณะนี้ได้มีการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนด ประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ 
สถานที่ท างาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 บัญญัติก าหนดไว้ 

 

การเชื่อมโยงการบังคับใช้กับ กรมศุลกากร 
 

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 244 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดน าเข้าของที่ผ่านหรือก าลัง
ผ่านพิธีการทางศุลกากรเข้าในราชอาณาจักร หรือส่งของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรหรือน าของเข้าเพ่ือ
การผ่านแดนหรือการถ่ายล าเลียงโดยหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน ห้าแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลอาจริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษ
ตามค าพิพากษาหรือไม่” ว่าข้อห้าม อันเกี่ยวกับของนั้น คือ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557 และ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามน าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 255936  

 

กรณีท่ีมีการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าเป็นความผิดตามกฎหมายไทย เช่นกัน 
 

ให้พิจารณาจาก มาตรา 246 วรรค 1 กับวรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ซึ่ง
วางหลักว่า “ผู้ใดช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจ าน า หรือรับไว้........ หากเป็นการกระท าโดยรู้ว่าเป็น
ของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 244 (มาตรา 244 เป็นเรื่องการน าบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาโดยหลีกเลี่ยงข้อห้าม) 
 

บุหรี่ไฟฟ้า ถูกห้ามขายหรือห้ามบริการสินค้า ตามค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี 9/2558 ซึ่งอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 36 และ มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  

 

ทั้งนี้ กฎหมายทุกฉบับที่กล่าวเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดิน หรือ ความผิดที่ยอมความไม่ได้ 
เพราะรัฐเป็นผู้เสียหาย 

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

 
 

ศจย.ได้ด าเนินการจัดประชุมการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย ในวันที่ 19 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. สถานที่ ณ ห้อง กมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ซึ่ง
มีคณาจารย์ นักวิชาการต่างๆ เข้าร่วมมากมาย และได้มีข้อเสนอแนะจากการประชุมต่อกระทรวงพาณิชย์ คือ 

1. กระทรวงพาณิชย์ สมควรคงไว้ซึ่งมาตรการห้าม “น าเข้า” บุหรี่ไฟฟ้า เช่นเดิม เพราะเป็นมาตรการที่ดี
ที่สุดในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนไทย 

2. แจ้งให้สถานทูต สายการบิน ทุกสายที่เดินเข้าประเทศไทย ทราบว่า ประเทศไทยมีการห้ามน าเข้าบุหรี่
ไฟฟ้า  

3. ประสานงานกับ ศุลกากร ในการตรวจจับการน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า 
4. ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุขในการให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงเหตุผลและความจ าเป็นของการ

ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย 
 


