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หนังสือบุหรี่ไฟฟ้านี้ ข้าพเจ้าเขียนเรียบเรียงขึ้นจากข้อมูลเอกสารต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัย และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 
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บทสรปุผู้บริหาร 
 

มาตรการที่ดีที่สุดในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า คือ การห้ามน าเข้า จ าหน่าย หรือ
ให้บริการ และห้ามสูบในที่สาธารณะ ดังจะเห็นได้จาก ในหลายประเทศทั่วโลกที่มีการห้าม
และริเริ่มห้ามบุหรี่ไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจาก “บุหรี่ไฟฟ้า” จัดเป็นปัญหาการ
สาธารณสุขโลก เพราะก่อให้เกิดการระบาดในหมู่เยาวชนทั่วโลก อันเนื่องมาจากสาร 
“นิโคติน” ซึ่งก่อให้เกิดการเสพติด ที่สามารถเป็นประตูน าไปสู่การเสพติดบุหรี่แบบดั้งเดิม 
หรือ ยาเสพติดอื่นๆในอนาคตได้ ทั้งนี้ยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์หรือประสิทธิผลอันเกิดจากการใช้เลิกบุหรี่ของบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงปัญหาเรื่องขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดในอนาคตจากแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้า และอันตรายที่แบตเตอรี่
ระเบิดใส่ผู้ครอบครองจนได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ที่ส าคัญ ปัจจุบันมีรายงาน
ผู้เสียชีวิต ทั้งปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทุกเวลาในนานาประเทศ ทั้งใน
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ตลอดจนในประเทศไทยเองกเ็ริ่มมีรายงานผู้ป่วยปอดอักเสบ
จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 

ดังนั้น การห้ามน าเข้า ห้ามขาย ห้ามบริการ จึงเป็นการตัดตอนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
กับสุขภาพของเยาวชนและประชาชนไทยได้เพราะบุหรี่ไฟฟ้า จะอยู่ในสถานะเป็น “ของที่
ผิดกฎหมาย” ในตัวเอง ประเทศไทยจึงสมควรคงไว้ซึ่งมาตรการที่ดีที่สุดนี้ไว ้และสิ่งที่เราควร
ต้องก้าวต่อไปในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย คือ 

1. กระทรวงพาณิชย์ สมควรคงไว้ซึ่งมาตรการห้าม “น าเข้า” บุหรี่ไฟฟ้า เช่นเดิม 
เพราะเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนไทย 

2. แจ้งให้สถานทูต สายการบิน ทุกสายที่เดินเข้าประเทศไทย ทราบว่า ประเทศไทยมี
การห้ามน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า  

3. ประสานงานกับ ศุลกากร ในการตรวจจับการน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า 
4. ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุขในการให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงเหตุผลและความ

จ าเป็นของการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย 
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บทที่ 1  
“ความตายและการบาดเจ็บจากบุหรี่ไฟฟ้า” 

 

 
“ผมไม่อยากให้คนไทยและคนทั่วโลกต้องเสี่ยงกับการเสียชีวิตและเจ็บป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้า
โดยไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้น ศจย. จึงขอเรียกร้องให้คนไทยหยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพ่ือสุขภาพของผู้
สูบเอง และปกป้องเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน เพ่ือให้เยาวชนไทย
เป็นก าลังส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต” 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์  
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 

“ฉันต้องการเริ่มรณรงค์ 
ห้ามบุหรี่ไฟฟ้า” 

Simah Herman อายุ 18 ปี  
ปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 
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1.1 อะไร คือ EVALI 

 
ขณะนี้ได้มีการบัญญัติศัพท์ใหม่ที่ชื่อว่า ‘EVALI’ ซึ่งมาจาก E-cigarette or Vaping 
product use-a Associated Lung Injury” ซึ่งเป็นศัพท์บัญญัติใหม่ส าหรับแพทย์จาก
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ของสหรัฐฯ ซึ่งมีความหมายว่า "อาการปอดบาดเจ็บที่
สัมพันธ์กับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับการสูบไอ"1 

 

1.2 สถานการณ์การตายจากบุหรี่ไฟฟ้า 
 

ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีผู้เสียชีวิต 52 รายจากการ
สูบบุหรี่ไฟฟ้าในสหรัฐฯซึ่งได้รับการยืนยันจาก ศูนย์ควบคุมและป้องกัน
โรคแห่งสหรัฐอเมริกา ใน 26 รัฐและ เขตโคลัมเบีย (วอชิงตัน) และมี

ผู้บาดเจ็บ 2,409 รายที่ได้รับการยืนยันว่าเกิดการบาดเจ็บที่ปอดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า2  
 

ข้อมูลผู้ป่วย EVALI ที่ท าการรักษาในโรงพยาบาลรายงานถึง CDC (ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 
2562) : 

o 67% เป็นผู้ชาย (ในหมู่ผู้ป่วย 2,155 คนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเพศ) 
o 78% มีอายุต่ ากว่า 35 ปี อายุมัธยฐาน 24 ปี และช่วงอายุ 13-77 ปี  

(ในกลุ่มผู้ป่วย 2,159 รายที่มีข้อมูลเรื่อง อายุ) 
ตามหมวดหมู่กลุ่มอายุ: 

o 16% ของผู้ป่วยอายุต่ ากว่า 18 ปี; 
o 38% ของผู้ป่วยอายุ 18 ถึง 24 ปี; 
o 24% ของผู้ป่วยอายุ 25 ถึง 34 ปี; และ 

                                           
1 Megan Thielking, “Vaping-Related Illness Has a New Name: EVALI,” Retrieved on 4 December 2019, form : 

https://www.scientificamerican.com/article/vaping-related-illness-has-a-new-name-evali/ 
2 Centers for Disease Control and Prevention, “Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-
Cigarette, or Vaping, Products,” Retrieved on 18 December 2019, form : 
https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html 
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o 23% ของผู้ป่วยมีอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ในผู้ป่วยในโรงพยาบาล 1,782 ราย ที่มีข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับสารที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้าหรือ
สูบบุหรี่ไฟฟ้าในช่วง 3 เดือนก่อนที่เริ่มจะมีอาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562): 
 80% รายงานโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย THC; 35% รายงานการใช้

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเฉพาะสาร THC 
 54% รายงานว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนิโคติน, 13% รายงานการใช้

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเฉพาะสารนิโคติน 
 12% รายงานว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ cannabidiol (CBD), 1% รายงาน

การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเฉพาะ cannabidiol (CBD)  
 40% รายงานว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร THC และมีส่วนผสมของนิโคติน 
 5% รายงานว่าไม่มีการใช้ THC, CBD หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของนิโคติน 

 
 

แพทยสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกา ได้เรียกร้องให้ประชาชน
หลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพราะมีผลกระทบต่อการเกิดโรค

ปอด ซึ่งเป็นวิกฤติทางด้านสาธารณสุขของประเทศ ผลส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนในสหรัฐฯ พบนักเรียนมัธยมนิยมสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าบุหรี่ปกติ ที่ส าคัญบุหรี่
ไฟฟ้าเป็นประตูน าไปสู่การเสพติดบุหรี่มวนหรือสารเสพติดอ่ืนๆ ดังนั้น ครอบครัว ครู และ
ผู้เกี่ยวข้อง ต้องช่วยกันรณรงค์ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพ่ือให้ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าไม่
สามารถเติบโตได้ในประเทศไทย 

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยและผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและ
จัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

 
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประเทศไทย พบผู้ป่วยรายแรกจากปอดอักเสบจากการสูบ
บุหรี่ไฟฟ้า โดยเป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 48 ปี ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 
ด้วยอาการหอบเหนื่อยมาก และระบบการหายใจล้มเหลว จากการสอบสวนโรค พบว่าผู้ป่วย
เริ่มใช้บุหรี่ ไฟฟ้าชนิดที่มีส่วนผสมของกัญชา โดยสูบก่ อนนอนทุกวัน ตั้งแต่วันที่  3 
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พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 10 พฤศจิกายน ผู้ป่วยเริ่มมีอาการหอบเหนื่อย อ่อนเพลีย มีไข้
และเจ็บหน้าอก โดยอาการหอบเหนื่อยเป็นมากขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน จึงได้เข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ก่อนถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งใน
วันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เนื่องจากผลทางห้องปฏิบัติการตรวจไม่พบการติดเชื้อใน
ปอด และอาการของผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคปอดอักเสบจากบุหรี่ไฟฟ้า ตามแนวทาง
ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (US-CDC) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรค
ปอดและระบบการหายใจ ได้วินิจฉัยว่า ผู้ป่วยคนดังกล่าวเป็นโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่
ไฟฟ้า 

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการหายใจและภาวะวิกฤต กล่าวถึงสถานการณ์
การพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยโรค
ปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าคนอ่ืนๆ อีก ซึ่งจ าเป็นต้องติดตามอย่างต่อเนื่องถึงผลการ
วินิจฉัยที่แน่นอนว่าอาการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อจากโรคประจ าตัวเดิม หรือจาก
ยาอ่ืนที่ผู้ป่วยได้รับอยู่ก่อน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด
และระบบการหายใจ และแพทย์ในสถานพยาบาลในการติดตาม รวมถึงรายงานผู้ป่วยต้อง
สงสัย3 

 

ในขณะที่ในประเทศยุโรป เริ่มมีข่าวการตายและการบาดเจ็บจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 
อย่างเช่น กรณีท่ีมีข่าวชายชาวอังกฤษ นาม Terry Miller อายุ 57 ปีซึ่งเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2553 
โดยเชื่อว่าเป็นบุคคลแรกของโลกที่เสียชีวิตจากโรคปอด "ที่เชื่อมโยงกับบุหรี่ไฟฟ้า" 4 วันที่ 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หนุ่มอายุ 18 ปี ชาวอังกฤษ นาม Ewan Fisher " เกือบเสียชีวิต

                                           
3 ข่าวไทยพีบีเอส, “พบผู้ป่วยโรคปอดอกัเสบจาก "บุหรี่ไฟฟ้า" คนแรกในไทย” เข้าถึงข้อมูลวันที ่18 ธันวาคม 2562 จาก 
https://news.thaipbs.or.th/content/286823 
4 John Bennett, “British factory worker, 57, who died in 2010 after swapping his 20-a-day habit for a 
‘healthier’ e-cigarette is now believed to be the first person in the world to die from lung disease 
'linked to vaping',” Retrieved on 4 December 2019, form :  https://www.dailymail.co.uk/news/article-
7518913/British-factory-worker-57-worlds-person-die-disease-linked-VAPING.html 
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หลังจากสูบบุหรี่ไฟฟ้า5 ซึ่ง Ewan Fisher กล่าวว่า “เขาเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าตอนอายุ 16 ปี” โดย
ที่เขาบอกว่า “ไม่ใช่เรื่องยากที่ จะหาซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบ ซึ่งสอดคล้องไปกับผลส ารวจ
มาตรฐานการค้าของของอังกฤษ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่พบว่า ร้านค้าเกือบ 40% 
ในอังกฤษขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กอย่างผิดกฎหมายแม้จะมีกฎหมายที่เข้มงวดห้ามการขาย
บุหรี่แก่บุคคลที่อายุไม่ถึง 18 ปีก็ตาม6 และวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พบการตายที่
เชื่อมโยงกับการใช้บุหรี่ ไฟฟ้าครั้งแรกในประเทศเบลเยี่ยมเป็นชายหนุ่มนาม Raphaël 
Pauwaert อายุ 18 ปีซึ่งได้รับบุหรี่ไฟฟ้าส าหรับวันเกิดครบรอบ 18 ปีของเขา7 

 

Terry Miller ชายชาวอังกฤษ อายุ 57 ปี ซึ่ง
การตายของเขามีความเชื่อมโยงกับการสูบ

บุหรี่ไฟฟ้า ถ่ายรูปคู่กับภริยาของเขา 

 

                                           
5 James Gallagher, “Vaping nearly killed me, says British teenager,” Retrieved on 3 December 2019, form : 
https://www.bbc.com/news/health-50377256 
6 Connor Boyd Health Reporter, “Investigation reveals almost 40% of shops in England are illegally selling e-
cigarettes to children - despite strict laws banning their sale to under-18s,” Retrieved on 1 December 2019, 
form : https://www.dailymail.co.uk/health/article-7574437/Almost-40-shops-England-illegally-selling-e-
cigarettes-children.html 
7 James Crisp, “First Belgian death linked to vaping after teen given e-cigarette for his 18th birthday,” Retrieved 
on 16 November 2019, form : https://www.telegraph.co.uk/news/2019/11/14/first-belgian-death-linked-
vaping-teen-given-e-cigarette-18th/ 
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Ewan Fisher หนุ่มอังกฤษ เกือบเสียชีวิต
จากภาวะปอดล้มเหลวอย่างรุนแรง 

หลังจากสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงไม่ถึง 1 ปี 

 

 

Raphaël Pauwaert ชายหนุ่มชาว 
เบลเยี่ยมที่คาดว่าตายจากการใช้

บุหรี่ไฟฟ้า 

 

ในทวีปเอเชียก็เริ่มมีปรากฏการณ์
การบาดเจ็บอันเกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 
เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ที่พบเด็กผู้หญิงวัย 
16 ปี ที่อาศัยอยู่ในภาคกลางของฟิลิปปินส์ 
ซึ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาเป็นเวลา 6 เดือน ถูกน า
ตั ว ส่ ง โ ร งพย าบาล 8 , 9  ซึ่ ง ส่ ง ผล ให้
ประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์  
Rodrigo Duterte ประกาศห้ามบุหรี่ไฟฟ้า 
ทั่วประเทศ โดยเขากล่าวว่า "มันคือ พิษท่ี
เอาเข้าร่างกาย" และเมื่อเดือนตุลาคม ปี 

                                           
8 ส านักข่าวไทย, “ฟิลิปปินส์พบผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวพันกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้ารายแรก,” เข้าถึงข้อมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2562, จาก : https://tna.mcot.net/view/5dce9325e3f8e40b313b54c3 
9 AFP, “Philippine police say will arrest anyone flouting vaping ban,” Retrieved on 2 December 2019, form : 
https://www.yahoo.com/news/philippines-duterte-says-ban-toxic-vaping-014828243.html 
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พ.ศ. 2562 ประเทศเกาหลีใต้ก็พบ ผู้ป่วยอายุ 30 ปีจากอาการปอดอักเสบเนื่องจากสูบบุหรี่
ไฟฟ้า10 
 

1.3 การตายและการบาดเจ็บจากการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้า 
 

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้มีการรวบรวมข่าว ที่
เกี่ยวข้องกับการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้า ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 ดังนี้ 

วันที่ ประเทศ ข่าว11 

1 ตค. 56 ไทย หนุ่มพม่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดคาปาก12 

26 กพ. 59 สหรัฐอเมริกา บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดในสหรัฐฯ ทั้งที่พกไว้ในกระเป๋า

กางเกง เจ้าของถูกไฟลวกเจ็บ13 

20 พค. 59 สหรัฐอเมริกา บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดใส่หน้าผู้ใช้ 'ลิ้น-ฟัน' ไม่เหลือ14 

17 กย 59 สหรัฐอเมริกา ถ่านบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดในกระเป๋าหรูกลางห้าง15 

24 พย. 59 สหรัฐอเมริกา ภัยใกล้ตัว! เกิดเหตุบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดในกระเป๋ากางเกง

ลูกจ้างร้านไวน์ ลูกค้าวิ่งหนีกระเจิง16 

                                           
10 Asia-Pacific News, “South Korea bans liquid e-cigarettes on army bases,” Retrieved on 2 December 2019, 
form : https://www.cnbc.com/2019/11/11/south-korea-bans-liquid-e-cigarettes-on-army-bases.html 
11 จากตวัอย่างเป็นเพียงตัวอย่างที่เป็นข่าวในส่ือสาธารณะ ซ่ึงอาจมีขอ้เท็จจริงที่เป็นเหตุการณ์ระเบิดแต่ไม่ได้มีการ
เผยแพร่เป็นข่าวอีก 
12 INN news, “หนุ่มพม่าสูบบุหรี่ไฟฟา้ระเบิดคาปาก,” เขา้ถึงข้อมูลเมื่อวันที ่14 กันยายน 2562 จาก 
https://www.sanook.com/news/1238730/ 
13 Thai PBS, “บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดในสหรัฐฯ ทั้งที่พกไว้ในกระเป๋ากางเกง เจ้าของถูกไฟลวกเจ็บ” เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2562 จาก https://news.thaipbs.or.th/content/250469 
14 Voice tv 21, “บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดใส่หนา้ผู้ใช้ 'ลิ้น-ฟัน' ไม่เหลือ,” เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 จาก 
https://www.voicetv.co.th/read/367041 
15 BEC tero, “ถ่านบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดในกระเป๋าหรูกลางห้าง,” เขา้ถึงข้อมูลเมื่อวนัที่ 14 กันยายน 2562 จาก 
tv.bectero.com/morningworld/53812/ถ่านบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดใ 
16 ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์, “ภยัใกล้ตัว! เกิดเหตุบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดในกระเปา๋กางเกงลูกจ้างร้านไวน์ ลูกค้าวิ่งหนีกระเจิง
,” เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที ่14 กันยายน 2562 จาก 
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1479975828 
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วันที่ ประเทศ ข่าว11 

24 ธค.59 สหรัฐอเมริกา บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดในกระเป๋ากางเกงนักสูบ17 

31 ธค. 59 ไทย สยอง!! บุหรี่ไฟฟ้า บึ้มคากระเป๋ากางเกง หนุ่ม ช่าง

เครื่อง ไฟลามเผาอวัยวะเพศ18 

17 มค. 60 สหรัฐอเมริกา สิงห์อมควันช็อก! บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดคาปาก เลือดอาบ-

ฟันหัก 7 ซี่ แต่ลั่นค่อยหาวิธีอ่ืนสูบ19 

18 มค. 60 สหรัฐอเมริกา อุทาหรณ์! หนุ่มสหรัฐ บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดคาปาก20 

18 มค. 60 สหรัฐอเมริกา อุทาหรณ์! หนุ่มสหรัฐฯ ฟันหลุด หลังบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด

ขณะสูบ21 

16 มิย. 60 ไทย อุทาหรณ์! สาวโพสต์ บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ทั้งที่ไม่ได้ชาร์จ 

ไม่อยากจะคิดถ้าวางในรถ-ห้องนอน22 

21 พค. 60 อังกฤษ สาวเฉียดตาย หลังบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด-ลุกไหม้ขณะขับ

รถ ทิ้งแผลเป็นสุดสยอง23 

                                           
17 Now 26.tv, “บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดในกระเป๋ากางเกงนักสูบ,” เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 จาก 
https://www.winnews.tv/news/11615 
18 มติชนออนไลน,์ “สยอง!! บุหรี่ไฟฟา้ บึม้คากระเป๋ากางเกง หนุ่ม ช่างเครื่อง ไฟลามเผาอวยัวะเพศ,” เข้าถึงข้อมูลเมื่อ
วันที่ 14 กันยายน 2562 จาก https://www.matichon.co.th/news/412881 
19 ข่าวสด, “สิงห์อมควันช็อก! บหุรี่ไฟฟ้าระเบิดคาปาก เลือดอาบ-ฟันหัก 7 ซ่ี แต่ลั่นค่อยหาวธิีอื่นสูบ,” เข้าถึงข้อมูลเมื่อ
วันที่ 14 กันยายน 2562 จาก https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_185638 
20 โพสต์ทูเดย,์ “อุทาหรณ์! หนุ่มสหรัฐ บหุรี่ไฟฟ้าระเบิดคาปาก,” เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 จาก 
https://www.posttoday.com/world/476316 
21 PPTV, “อุทาหรณ์! หนุ่มสหรัฐฯ ฟันหลุด หลังบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดขณะสูบ,” เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 
จาก https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/44380 
22 ข่าวสด, “อุทาหรณ์! สาวโพสต์ บหุรี่ไฟฟ้าระเบิด ทั้งที่ไม่ได้ชาร์จ ไม่อยากจะคิดถ้าวางในรถ-หอ้งนอน,” เข้าถึงข้อมูล
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จาก https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_401172 
23 Kapook, “สาวเฉยีดตาย หลังบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด-ลุกไหม้ขณะขับรถ ทิ้งแผลเปน็สุดสยอง,” เข้าถึงข้อมูลวันที ่18 
พฤศจิกายน 2562 จาก https://hilight.kapook.com/view/153824 
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วันที่ ประเทศ ข่าว11 

30 สค. 60 อังกฤษ บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดกลางสถานีรถไฟลอนดอน อพยพกัน

วุ่น24 
 

นอกจากการตายและการบาดเจ็บเนื่องมาจาก การสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว บุหรี่ไฟฟ้ายังฆ่าคน
ตายได้ด้วย “การระเบิด” 

 

เมื่อปี พ.ศ.2561 พนักงาน
ดับเพลิงพังประตูบ้านหลังหนึ่งที่ เกิด
เพลิงไหม้ ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัฐ
ฟลอริดาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม เพ่ือเข้า
ไปดับไฟ พบร่างของ ทอลล์มาดจ์ เดเลีย 
โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ วัย 38 ปี 
เสียชีวิตอยู่บนห้องนอนชั้นสอง ใน
สภาพถูกไฟลวก 80 % ผลชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตยืนยันว่า เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด 
เป็นรายแรกของสหรัฐอเมริกาที่ตายจากการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้า25 ส่งสะเก็ดมีคม 2 ชิ้น
พุ่งทะลุกะโหลกศีรษะและฝังในสมอง นอกจากนี้ ไฟไหม้ห้องนอนของเดเลียเสียหายอย่าง
หนัก โดยบุหรี่ไฟฟ้าที่พบเป็นยี่ห้อ Smoke-E Mountain ผลิตในฟิลิปปินส์ แต่ตัวแทน
บริษัท ระบุว่า อุปกรณ์ของบริษัทไม่ได้ระเบิด น่าจะเป็นส่วนที่เป็นอะตอม หรือตัวพ่นควัน 
หรืออาจจะเป็นแบตเตอรี่ ซึ่งบริษัทมีปัญหาเรื่องการท าแบตเตอรี่เลียนแบบ จึงเกิดความไม่
ปลอดภัย เจ้าหน้าที่กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าของผู้ตาย เป็นแบบแมคคานิกมอด ที่การท างานจะ
ดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่โดยตรง ต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าแบบมีแผงวงจรควบคุม ที่ปรับแต่งกระ
ไฟฟ้าและฝังกลไกความปลอดภัย รวมถึงชิพคอมพิวเตอร์ป้องกันอุปกรณ์ร้อนเกินไป อย่าง

                                           
24 PPTV, “บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดกลางสถานีรถไฟลอนดอน อพยพกันวุ่น,” ,” เข้าถึงข้อมูลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จาก 
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/63609 
25 คมชัดลึก, “สยอง!!บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดสะเก็ดทะลุกะโหลกดับ,” !,” เข้าถึงข้อมูลวนัที่ 12 กันยายน 2562 จาก :  
https://www.komchadluek.net/news/foreign/326491 
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แรกจึงมีความเสี่ยงระเบิดสูงกว่า แต่รายงานไม่ได้ระบุชัดเจนว่าอะไรเป็นเหตุให้บุหรี่ไฟฟ้า
ระเบิดจนคร่าชีวิตผู้ใช้รายนี้  

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2562 มีข่าวกรณีที่ นายวิลเลียม บราวน์ 
หนุ่มอเมริกัน ชาวเทกซัส เสียชีวิตจาก
การระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้าท าให้เศษของ
เครื่องสูบบุหรี่บาดเข้าที่จุดส าคัญของ
ร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และ
เสียชีวิตในอีก 2 วันต่อมา26  

ทั้งนี้ มีงานวิจัยของสหรัฐอเมริกา27 ที่รวบรวมสถานการณ์การระเบิดของบุหรี่
ไฟฟ้าพบว่า ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี 2559 มีการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้าประมาณ 2,035 ครั้งและ
ได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาส าหรับการ
บาดเจ็บจากการระเบิดและเผาไหม้ของบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นเยาวชน  โดยมีรายงานการ
บาดเจ็บ ดังนี้ 

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

 

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยกล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นเหตุให้ผู้ใช้
บาดเจ็บสาหัสที่ใบหน้า ต้นขาหรือขาหนีบ หากเกิดระเบิดในกระเป๋ากางเกง ขณะส านักงาน
อาหารและยาสหรัฐ เตือนอันตรายจากอุปกรณ์ที่ว่านี้เช่นกัน แม้ยังไม่สามารถฟันธงว่าอะไร

                                           
26 ข่าวสด, “หนุ่มดับสยอง บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ชิ้นส่วนกระจาย ทะลุคอ ตัดเส้นเลือดใหญ่!,” เข้าถึงข้อมูลวันที่ 12 กันยายน 
2562 จาก : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_2181081 
27 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. 
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เป็นสาเหตุ แต่ความเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเกี่ยวกับแบตเตอรีลิเทียมอิออน แบบเดียวกับที่ใช้
ในโทรศัพท์มือถือ28 

ปัจจุบัน สนามบินต่างๆ มักจะไม่ให้น าบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าเดินทางโหลดขึ้นเครื่องบิน 
ให้น าติดตัวขึ้นไป เพราะเนื่องมาจาก มีกรณีบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดในกระเป๋าเดินทางระหว่างการขน
ถ่ายกระเป๋าเดินทางเข้าใต้ท้องเครื่องบิน ซึ่งองค์การการบินแห่งสหรัฐ (Federal Aviation 
Administration) เปิดเผยถึงสถิติการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินหรือสนามบินใน
อเมริกามากกว่า 30 ครั้งในระยะเวลา 3 ปี29 

 

  
 

ภาพการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้าในสนามบิน 
 

 

                                           
28 คมชัดลึก, “สยอง!!บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดสะเก็ดทะลุกะโหลกดับ,” เข้าถึงข้อมูลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จาก 

https://www.komchadluek.net/news/foreign/326491 
29 Michael Laris, “With little FAA direction, vaping devices add to fire dangers on planes,” Retrieved on 
2 December 2019, form : https://www.washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/with-little-faa-
direction-vaping-devices-add-to-fire-dangers-on-planes/2019/10/03/8de85be0-ca8d-11e9-a1fe-
ca46e8d573c0_story.html 
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ภาพเหตุการณ์กรณีการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย 2 กรณี 
 

  
 

กรณหีนุ่มพม่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดคาปาก30 
 

 
ภาพเศษซากหลังการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย 

กรณอุีทาหรณ์! สาวโพสต์ บุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ทั้งที่ไม่ได้ชาร์จ31 
 
 

                                           
30 INN news, “หนุ่มพม่าสูบบุหรี่ไฟฟา้ระเบิดคาปาก,” เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที ่14 กันยายน 2562 จาก 
https://www.sanook.com/news/1238730/ และ https://www.dek-d.com/board/view/3064240/ 
31

 ข่าวสด, “อุทาหรณ์! สาวโพสต์ บหุรี่ไฟฟ้าระเบิด ทั้งที่ไม่ได้ชาร์จ ไม่อยากจะคิดถ้าวางในรถ-หอ้งนอน,” เข้าถึงข้อมูล
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จาก https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_401172 
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บทที่ 2 
คืออะไร บุหรี่ไฟฟ้า  

 

ปัจจุบันประชากรกว่า 10 ล้านคน หรือ 19% กว่า ของประชากรที่ยังไม่สามารถ
เลิกสูบบุหรี่ได้ แม้ว่าจะรู้ถึงพิษภัยที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบุหรี่ มี “นิโคติน” ซึ่งเป็นสาร
เสพติดที่ท าให้เกิดพฤติกรรมเสพซ้ าเรื่อยๆ จนกลายเป็นสิ่งที่เลิกไม่ได้หากใจไม่เข้มแข็งพอ 
บางคนอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้ จึงหาทางเลือกใหม่ ด้วยการหันมาสูบ "บุหรี่ไฟฟ้า” เพราะหลาย
คนเชื่อว่ามีความปลอดภัยกว่า อันตรายน้อยกว่า และช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ แต่ข้อเท็จจริง คือ 
บุหรี่ไฟฟ้าก็มีพิษภัยท่ีไม่ต่างจากบุหรี่มวน และอาจร้ายกาจกว่าบุหรี่มวนเสียด้วยซ ้า ที่
ผ่านมามักมีการกล่าวอ้างว่า บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่า แต่ความจริงแล้ว ไอที่เกิดขึ้นจาก
บุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง 300 องศาเซลเซียส32 ซึ่งสูงกว่าน้ าเดือด ความร้อนนี้จะเข้าไปเผาท าลายเซลล์
เยื่อบุการหายใจ ทั้งเซลล์เยื่อบุหลอดลม และเซลล์เยื่อบุผนังถุงลมได้แล้ว ท าให้ปอดแต่ละข้าง
ที่มีถุงลม 2-4 ล้านอันเกาะติดกัน โดยมีผนังของถุงลมที่ยึดโยงเป็นตาข่ายหรือใช้ผนังร่วมกัน 
เมื่อเกิดการฉีกขาดจะท าให้โบ๋และถูกท าลายไปเรื่อยๆ จึงเกิดโรคถุงลมโป่งพอง หรือเรียกว่า
เป็นบุหรี่เผาปอด ยิ่งสูบก็ยิ่งไหม้ ถุงลมยิ่งถูกท าลายไปเรื่อยๆ ขณะนี้มีงานวิจัยตีพิมพ์ทางการ
แพทย์ที่เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าจ านวนมาก และไม่มีรายงานใดที่ตีพิมพ์เผยแพร่ว่า 
ปลอดภัยเลย 

 

2.1 ใคร ประดิษฐ์บุหรี่ไฟฟ้า 
 

บุหรี่ไฟฟ้าถูกคิดค้นขึ้นโดย 
นาย Hon Lik ซึ่งเป็นเภสัชกรและนักสูบ
บุหรี่  เมื่อปี ค.ศ. 2003 โดยได้รับแรง
บันดาลใจจากการที่พ่อของตนเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งปอด โดยน าเสนอนวัตกรรมใหม่
นี้ ใ ห้ กั บ  บ ริ ษั ท  Golden Dragon 

                                           
32 ผู้จัดการออนไลน์, “จุด "บหุรี่-บุหรี่ไฟฟ้า" สูบความร้อน 300-600 องศา เผาปอดคนไทยตายปีละ 4 หมื่น,” เข้าถึง
ข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 จาก https://mgronline.com/qol/detail/9620000047327 
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Holdings ซึ่งตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท Ruyan และเริ่มแพร่ระบาดเข้าไปในยุโรป
และอเมริกา เมื่อปี 2006 ในปี ค.ศ. 2008 องค์การอนามัยโลก ประกาศว่า “บุหรี่ไฟฟ้า
ไม่ใช่อุปกรณ์หรือเครื่องมือส้าหรับการเลิกบุหรี่”33 โดย นาย Hon Lik ปัจจุบันก็สูบทั้ง 
บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่จริงควบคู่กัน 

บุ ห รี่ ไ ฟ ฟ้ า  ( Electronic cigarette ห รื อ  E-cigarette) เ ป็ น อุ ปกร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่น าสารนิโคตินสังเคราะห์เข้าสู่ร่างกาย บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อาจมี
ชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น “e-cigs,” “e-hookahs,” “mods,” “vape pens,” “vapes,” 
“tank systems,” “electronic nicotine delivery systems: ENDS”  “vaping” or 
“JUULing” ใน เอกสารวิชาการบางครั้ ง ใช้ ค าว่ า  “Electronic nicotine delivery 
systems (ENDS)” ทั้งนี้ การใช้ค า นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพ
ไทย ได้เสนอให้ใช้ค าภาษาไทยในลักษณะทับศัพท์ว่า “บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์” เพราะค า
ว่า “ไฟฟ้า” ในภาษาอังกฤษจะใช้ค าว่า “electric” ซึ่งการแปล Electronic 
cigarette ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจึงอาจจะไม่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ ตามประกาศของกระทรวง
พาณิชย์ พ.ศ. 2557 ที่ก าหนดห้ามน าเข้าและค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 
9/2558 ที่ก าหนดห้ามขายหรือให้บริการ ได้ใช้ค าว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” ในการบัญญัติไว้ใน 
“กฎ” ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้ จึงขอใช้ค าว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” เพื่อให้สอดคล้องไปกับ 
บทบัญญัติของกฎที่ใช้ในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 

 

                                           
33 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/ 
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2.2 ส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้า 
 

ทั้งนี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนประกอบ 3 ส่วนหลัก ด้วยกัน คือ34 

ตลับ (Cartridge) 
ใช้เก็บส่วนผสมของน้ ายาที่มีสาร

นิโคติน, สารแต่งกลิ่นรสและ
สารประกอบอื่นๆ 

 

อุปกรณ์ท าความร้อน 
(Heating Device) 

ใช้ในการเปลี่ยนน้ ายาเป็นไอระเหย 

 

แหล่งให้พลังงาน 
(Power Source) 

แบตเตอรี่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ท า
ความร้อน 

 
 

                                           
34 Drug watch, “JUUL and E-Cigarettes,” Retrieved on 2 December 2019, form : 
https://www.drugwatch.com/e-cigarettes/ 
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บุหรี่ไฟฟ้าและองค์ประกอบ 

 

บุหรี่ไฟฟ้าใช้ระบบการส่งนิโคตินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสร้างส่วนผสมของ
ละอองลอยที่ประกอบด้วยของเหลวปรุงแต่งและนิโคตินที่สูดดมโดยผู้ใช้ ความหลากหลายของ

บุหรี่ไฟฟ้า จากนิโคตินที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ ที่มีอยู่ในน้ ายาบุหรี่ไฟฟ้า (e‐liquids) ปริมาณ
ของเหลวต่อผลิตภัณฑ์สารประกอบผู้ ให้บริการที่แตกต่างกันสารเติมแต่งกลิ่นรสและ
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าแต่ละเครื่องมีระบบการท างานทั่วไป ซึ่ง
ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมที่สามารถชาร์จใหม่ได้ (rechargeable lithium battery) ห้อง
ระเหย (vaporization chamber) และตลับ (cartridge) แบตเตอรี่ลิ เธียมท าหน้าที่ เป็น
โรงไฟฟ้า มันเชื่อมต่อกับห้องระเหยที่ประกอบด้วย atomizer  เพ่ือส่งนิโคตินไปยังปอด ผู้ใช้
สูดดมผ่านปากเป่าและทริกเกอร์เซ็นเซอร์จะเปิดสวิตช์เครื่องฉีดน้ า (airflow triggers a sensor 
that then switches on the atomizer) ในที่สุดเครื่องฉีดน้ าจะระเหยนิโคตินเหลวในตลับ
ขนาดเล็ก และ ส่งไปที่ปอด35 มีการศึกษาจาก Duke University พบว่า สารชูรส มินต์และ

                                           
35 Hanan Qasim, Zubair A. Karim, Jose O. Rivera, Fadi T. Khasawneh, and Fatima Z. Alshbool. Impact of 

Electronic Cigarettes on the Cardiovascular System Originally published30 Aug 2017 

https://doi.org/10.1161/JAHA.117.006353Journal of the American Heart Association; 6: e006353 

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/jaha.117.006353?fbclid=IwAR0KxleZZQTuxLnfZ4id5lLZm0HtfUmv

fZ8r-H4MrrSqDboYa28VQWeyXh8 

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/jaha.117.006353?fbclid=IwAR0KxleZZQTuxLnfZ4id5lLZm0HtfUmvfZ8r-H4MrrSqDboYa28VQWeyXh8
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/jaha.117.006353?fbclid=IwAR0KxleZZQTuxLnfZ4id5lLZm0HtfUmvfZ8r-H4MrrSqDboYa28VQWeyXh8
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เมนธอลที่อยู่ในน้ ายาบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้36-37 ประเด็นในเรื่องสารชูรส
เมนธอล ในสหรัฐอเมริกา สภาเมืองนิวยอร์กลงคะแนนเสียงให้ยุติการขายบุหรี่ไฟฟ้าชูรส
และต้องเลิกบุหรี่ที่มีเมนธอลเหตุที่ห้ามเนื่องมาจาก "ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งรสเป็นกลยุทธ์ของ
อุตสาหกรรมยาสูบที่ชื่นชอบมานานแล้ว นอกเหนือจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วผู้สูบบุหรี่ในเยาวชน
มากกว่าครึ่งรวมถึงผู้สูบบุหรี่ที่เป็นเยาวชนแอฟริกันอเมริกัน 7 คนจาก 10 คนสูบบุหรี่
เมนธอลหลักฐานแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ menthol ท าให้เด็กเริ่มสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้นและเลิกสูบ
บุหรี่ยากข้ึน"38 ก่อนหน้าคือ รัฐแมสซาชูเซตส์ได้ด าเนินการห้ามไปก่อนเป็นรัฐแรกในสหรัฐ
ที่ด าเนินการห้ามการใช้เมนธอลในการชูรส39 

บุหรี่ไฟฟ้ามีกระบวนการท างานที่เป็นระบบให้ความร้อนจากขดลวดไฟฟ้าและผู้สูบ
สามารถปรับระดับได้เอง ท าให้เกิดไอละอองสีขาวของนิโคตินได้ละเอียดและมากขึ้น ซึ่งเป็นผล
ให้ผู้สูบได้รับนิโคตินเข้าสู่ร่างกายเพ่ิมมากขึ้นและไอละอองสีขาวเหล่านี้แม้มีกลิ่นหอม แต่นั่น
คือบุหรี่มือสองและมือสามที่ท าลายสุขภาพผู้ที่ไม่สูบ”40 

 
 
 

                                           
36 dr. lauren Kelly, “High levels of cancer-causing chemical found in mint and menthol e-cigarettes: Study,” 
Retrieved on 4 September 2019 from :  https://abcnews.go.com/Health/high-levels-cancer-causing-chemical-

found-mint-

menthol/story?id=65640373&cid=social_twitter_abcn&fbclid=IwAR0G8aqrFNHSn8hfFvbaAUeI426DkTef3VhCFtxz

s3uIDisBVmBbAbQKNj0 
37 Brandon TH, Goniewicz ML, Hanna NH, Hatsukami DK, Herbst RS, Hobin JA, Ostroff JS, Shields PG, Toll BA, 

Tyne CA, Viswanath K, Warren GW. Electronic nicotine delivery systems: a policy statement from the American 

Association for Cancer Research and the American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol. 2015; 33:952–963 
38 Statement of Matthew L. Myers, President, Campaign for Tobacco-Free Kids, New York City Council 
Votes to End the Sale of Flavored E-Cigarettes, “Needs to Crack Down on Menthol Cigarettes Next,” 
Retrieved on 4 December 2019 from : https://www.tobaccofreekids.org/press-releases/2019_11_26_nyc 
39 PHILIP MARCELO, “No more menthol cigarettes: New ban on tobacco, vape flavors,” Retrieved on 4 
December 2019 from : https://apnews.com/59e349c46ac1433a9df357cd8652f1e4 
40 ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, “เตือนเสพติดนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้า "ท าลายสมอง – ก่อมะเร็ง," เข้าถึงข้อมูล

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 จาก https://news.thaipbs.or.th/content/283068 
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2.3 วิวัฒนาการของบุหรี่ไฟฟ้า41 
 

บุหรี่ปกติที่ต้องใช้
การจุดไฟเพื่อเผา

ไหม้ 

รูปแบบแรกของ
บุหรี่ไฟฟ้า 

รูปแบบท่ีสองของ
บุหรี่ไฟฟ้า 

รูปแบบท่ีสามของ
บุหรี่ไฟฟ้า 

  
 

  
 

บุหรี่ซิกาแรต หรือ 
บุหรี่แบบดั้งเดิม 

มี ลั ก ษ ณ ะ ค ล้ า ย
บุหรี่ แบบดั้ ง เ ดิ ม
มาก 

จะมีลักษณะคล้าย
ปากกา  สามารถ
ชาร์ตแบตเตอรี่ได้ 

รูปร่ างไม่คล้ ายกับ
บุหรี่แบบดั้งเดิมและ
มี แบต เตอรี่ ขน าด
ใหญ่สามารถเลือก
เองได้ และบางส่วน
อาจเปลี่ยนได้ซึ่งเป็น
ส า เ ห ตุ ที่ บ า ง ค รั้ ง
เ รี ย ก ว่ า “ mods” 
อุปกรณ์สามารถเติม
ได ้

 
 
 
 

                                           
41 Truthinitiative, “E-cigarettes: Facts, stats and regulations,” Retrieved on 1 December 2019, form : 
https://truthinitiative.org/research-resources/emerging-tobacco-products/e-cigarettes-facts-stats-and-
regulations 
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บุหรี่ไฟฟ้า แบ่งได้ตามลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น 4 ประเภท 
ดังนี้ 

 

1.บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นแรก หรือ first generation หรือรุ่นที่เรียกว่า mini e-cig หรือ 
cigar-like จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ รูปร่างถูกออกแบบให้เหมือนบุหรี่มวนมากท่ีสุด ใช้แล้ว
ทิ้ง 

2. บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นสอง หรือ second generation หรือรุ่นที่เรียกว่า medium e-
cig หรือรุ่น “ปากกา” จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ รูปร่างถูกออกแบบให้เหมือนปากกา หรือ
เหมือนหลอดโลหะ แตกต่างไปจากรูปร่างของบุหรี่มวน 

3. บุหรี่ ไฟฟ้ารุ่นสาม  หรือ 3rd generation หรือรุ่นที่ เรียกว่า advanced 
personalized vaporizer หรือเรียกว่ารุ่น box หรือ tank จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ มี
ลักษณะคล้ายกล่องขนาดเล็ก ใช้นิโคตินเหลวแบบหยดหรือเติม 

4. บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นสี่ หรือ 4th generation หรือรุ่นที่เรียกว่า vape หรือ pod หรือ 
mod พัฒนามาจากรุ่นที่ 3 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ มีขนาดเล็กมากที่สุดคล้าย flash 
drive และสามารถรีชาร์จได้กับคอมพิวเตอร์ ใช้นิโคตินใน pod หรือตลับส าเร็จรูป ใช้
นิโคตินที่ปรับโครงสร้างเคมี หรือ salt nicotine บุหรี่ประเภทไม่เผาไหม้ หรือบุหรี่ heat-
not-burn จัดอยู่ในประเภทนี้ เนื่องด้วยใช้ตลับนิโคตินส าเร็จรูป ซึ่งประเทศไทยเรา
พิจารณาว่าเป็น “บุหรี่ไฟฟ้าแบบแห้ง” 
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ทั้งนี้มี 6 เรื่องที่ควรรู้ เกี่ยวกับ IQOS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Heated Cigarette 
Product (HTP)42 

1. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กับใบยาสูบจริง (จัดเป็นน้ ายาแบบแห้ง) 
2. อุปกรณ์นี้ FDA ระบุในขณะที่ตัดสินใจ อนุญาตให้ขายในสหรัฐอเมริกาว่า

การให้ขายไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ปลอดภัยหรือ อนุมัติโดย FDA 
3. อุปกรณ์นี้ไม่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่ 
4. IQOS อาจดึงดูดเยาวชน เนื่องจากการท าการตลาดที่ดูทันสมัย  
5. อุตสาหกรรมยาสูบไม่ได้ให้ข้อมูลการใช้เมนทอลในผลิตภัณฑ์กับ FDA 

เกี่ยวกับพิษวิทยาหรือผลกระทบต่อสุขภาพอ่ืน ๆ ของผลิตภัณฑ์ 
6. อุตสาหกรรมยาสูบก าลังพยายามที่จะท าลายกฎระเบียบของรัฐบาลโดยใช้

การเรียกร้องเรื่องการลดอันตรายซึ่งเป็นกลยุทธ์การเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภค 
(reframing) 

 

การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมได้ มีผู้น าบุหรี่ไฟฟ้ามาเป็น
ทางเลือก เพื่อหวังผลเป็นตัวช่วยเลิกบุหรี่ ข้อมูลในแง่การช่วยเลิกบุหรี่ พบว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า 
มีอัตราการเลิกบุหรี่เพียงร้อยละ 5-9 และมีข้อมูลว่าหากคนที่สูบบุหรี่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัว
ช่วยเลิกบุหรี่เทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้ กลับท าให้โอกาสเลิกบุหรี่ลดลงไปกว่าเดิมถึงร้อยละ 27 
มีการศึกษาทบทวนงานวิจัยเรื่องการเลิกบุหรี่ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า ขององค์กรครอกแครน (The 
Cochrane library) จ านวน 11 เรื่องพบว่ามีเพียง 2 เรื่องเป็นการศึกษาเชิงทดลองใน
ประเทศนิวซีแลนด์และอิตาลีเพ่ือเปรียบเทียบการเลิกบุหรี่ด้วยบุหรี่ไฟฟ้า กับการใช้แผ่นยา
หรือการใช้ยาหลอกในผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ พบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพ่ือการเลิกบุหรี่ได้ผล
ค่อนข้างต่ า43 การทบทวนสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องการเลิกบุหรี่ด้วยบุหรี่ไฟฟ้ากลับพบว่า

                                           
42 Truthinitiative, “6 important things to know about IQOS, the new heated cigarette product,” 
Retrieved on 3 September 2019, from :  https://truthinitiative.org/research-resources/emerging-
tobacco-products/6-important-things-know-about-iqos-new-heated 
43 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 
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นขัดแย้งกัน คือ ผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเลิกบุหรี่ได้น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ  ้า44 
แต่บางการศึกษาพบว่าท าให้เกิดการ เสพติดมากขึ้นคือ เสพทั้งบุหรี่ดั้งเดิมและบุหรี่ไฟฟ้า 
(Dual use)45 ตลอดจน มีการศึกษาจาก 28 ประเทศในสหภาพยุโรปได้ผลสรุปว่า การใช้
บุหรี่ไฟฟ้าท าให้เลิกสูบบุหรี่ได้น้อยลง46 ทั้งนี้ล่าสุด รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO 
report on the global tobacco epidemic 2019: Offer help to quit tobacco use) 
ระบุว่ามีความเชื่อมั่นต่ าในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพ่ือการเลิกบุหรี่ และยังขาดความชัดเจนของ
ผลการศึกษา 

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 AMERICAN LUNG ASSOCIATION 
ประกาศชัดเจนว่า “บุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกบุหรี่”47  

 
 

                                           
44 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 
45 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 
46 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 
47 Foxbusiness, “E-cigarettes can't help you stop smoking, American Lung Association warns,” 
Retrieved on 9 December 2019 from :  https://www.foxbusiness.com/markets/american-lung-
association-e-cigarettes 
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บทที่ 3  
การตลาดของบุหรี่ไฟฟ้า 

 

มีข้อมูลล่าสุดจากการศึกษาวิจัยเชิงพฤติกรรมการบริโภค และการท า
ส ารวจตลาดสินค้ากลุ่ม Electronic Nicotine Delivery system รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์การสูบแบบไอน้ า โดยสถาบัน National Institute for Public Health and 
the Environment ประเทศเนเธอร์แลนด์ พบเหตุผลที่คนสูบบุหรี่ไฟฟ้า กล่าวคือ การ
ปรุงแต่งกลิ่นที่จูงใจ มีกลิ่นรสมากกว่า 200 ชนิด เช่น รสผลไม้ ขนม ลูกอม หรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกแบบรูปลักษณ์ทันสมัย ใช้งานสะดวก ผู้สูบสามารถปรับระดับ
ปริมาณสารนิโคตินได้ตามต้องการ ปรับแต่งและตกแต่งอุปกรณ์ได้สวยงาม สะท้อนว่า
กลิ่นหรือรสชาดที่ปรุงแต่งในบุหรี่ไฟฟ้า นั่นคือเหตุผลหลักในการตัดสินใจสูบบุหรี่ไฟฟ้า 
ไม่ใช่เพราะต้องการเลิกสูบบุหรี่ 

นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อ านวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
3.1 ประเทศไทยกับการรู้จักบุหรี่ไฟฟ้าและประวัติศาสตร์การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า 

 

ทบทวนสถานการณ์การแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์และ  timeline 
แสดงการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 -
256248 บุหรี่ไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ก่อนปี 2550 
และเป็นที่สนใจของนักสูบชาวไทยด้วยความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ และด้วยความเชื่อผิด
ว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน ซึ่ง นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้เคยต่อสู้เพ่ือคุ้มครองสุขภาพคนไทยจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2551 โดยท่านกล่าวว่า  

                                           
48 ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ ลอยสมุทร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต “กลยุทธก์ารตลาดของบหุรี่ไฟฟ้า,” ใน
งานน าเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดย ศูนย์วจิัยและจัดการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.) วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. สถานที่ ณ ห้อง กมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุ
โกศล กรุงเทพฯ 
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“ผมศึกษาข่าวและรายงานวิชาการเรื่องการควบคุมยาสูบจากทั่วโลกอยู่เสมอ 

แหล่งข่าวที่ใหญ่มากน่าจะเป็น GLOBALink NIMI (News & Information Monitoring 
Initiative Index) ซึ่งน าเสนอข่าวเรื่องยาสูบจากทั่วโลกสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง แหล่งข้อมูล
ทางวิชาการที่ใหญ่ 2 แห่ง คือ Medical Journal Update (MJU) ซึ่งเสนอสัปดาห์ละ 
3-4 ครั้ง และ CDC New Tobacco – Related Citation ซึ่งเป็นรายงานวิจัยและ
สุขภาพที่เสนอเดือนละครั้ง ผมได้เฝ้าศึกษาเรื่องใหม่ที่น่าสนใจ คือ พัฒนาการของบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงแรกคือปี 2550 ถึงก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2551 ซึ่งได้รวบรวม
ข่าวและรายงานรวม 13 เรื่อง หลังจากวันที่ 12 มิถุนายน 2551 มี 11 เรื่องจนถึงสิ้นปี 
2551 เป็นจ านวน 36 เรื่อง ในปี 2552 และ 46 เรื่องในปี 2553 ตัวเลขข้างต้นแสดงว่า
เริ่มปรากฏเรื่องนี้เมื่อปี 2551 และเราได้จัดการกับปัญหานี้ ในกลางปี 2551 ก่อนที่จะมี
เรื่องบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ปรากฏมากขึ้นเป็นล าดับ  เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2551 
หลานสาวของภรรยาผมคนหนึ่งมาถามผมว่า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ผมก็อธิบายให้
ฟังพอที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้ หลานสาว(นิ่ม) ก็เล่าว่าเธอเพ่ิงกลับจากการศึกษาที่
ประเทศอังกฤษเมื่อไม่กี่วันมานี้ เธอมีเพ่ือนคนหนึ่งผู้ซึ่งศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกัน
และกลับมาในเวลาไล่ๆ กัน เขาเล่าให้นิ่มฟังว่า หลังจากกลับมาประเทศไทยเข้าจะตั้ง
บริษัทน าเข้าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่าจะขายดีไม่น้อย ผมได้ฟังแล้วก็ตกใจมาก จึง
รีบท า media advocacy โดยส่ง Press release ออกไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551”  

 
หทัย ชิตานนท์, “การห้ามน าเข้าและจ าหนา่ยบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Cigarettes), เอกสาร

วิชาการส าหรับนักวิจัยและนักวิชาการด้านการ
ควบคุมยาสูบ, 2555 
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ล าดับเวลาที่ นพ.หทัย ชิตานนท์ ด าเนินการเพื่อการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้ามีดังนี้ 
 

o 12 มิถุนายน 2551 ได้เผยแพร่ข่าวเรื่องนี้เป็นครั้งแรก 
o 13 มิถุนายน 2551 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นายไชยา สะสมทรัพย์ ได้

ออกมาให้สัมภาษณ์ บรรยายถึงคุณสมบัติและได้สั่งให้กรมควบคุมโรคและ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาห้ามน าเข้าและจ าหน่าย 

o 6 สิงหาคม 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิชาญ มีน
ชัยนันท์ ให้สัมภาษณ์ว่ากรมควบคุมโรคและส านักงานอาหารและยาได้ร่วมกัน
พิจารณาและสรุปว่า ต้องห้ามบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจ าหน่ายในประเทศ 

o 9 มีนาคม 2553 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พรรณสิริ กุลนาถศิริ 
ให้สัมภาษณ์ว่า สธ. มีมาตรการห้ามน าบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศ 

 
ด้วยกิจกรรมที่ นพ.หทัย ชิตานนท์ ได้ด าเนินการในข้างต้นจึงส่งผลให้ยังคง “ห้าม

น าเข้า” บุหรี่ไฟฟ้าต้ังแต่ช่วงเวลานั้น จนมาปี พ.ศ. 2557 จึงได้มีการออกประกาศกระ
ทรวงพาณิชย์ห้ามน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า อันอยู่ในสถานะ “กฎ” อย่างเป็นทางการ 
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศจย.ได้ด าเนินการจัดงานขับเคลื่อนนโยบายการควบคุม
บุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย  
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ผลลัพธ์จากการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของ ศจย. วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ในครั้งนี้ 
ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ และส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ก าหนดนโยบาย  

 

 
 

เนื อหาของ ข่าวที่ เผยแพร่สู่สาธารณะ จ้านวนถึง 2 วันต่อเนื่องติดต่อกันมี
สาระส้าคัญ ดังต่อไปนี  

 

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) กล่าวในการประชุมน าเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่
ไฟฟ้าของประเทศไทย ว่า ศจย. เป็นส่วนหนึ่งของคณะท างานพิจารณาทบทวนมาตรการ
น าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ที่จัดตั้งโดยกระทรวงพาณิชย์โดยในการประชุมได้ มี คณาจารย์ 
นักวิชาการ ตลอดจนนักกฎหมาย จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอ
ความเห็นเพ่ือการคงไว้ซึ่งมาตรการน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ศจย. พร้อมสนับสนุนงานวิจัยแก่
กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือให้คงไว้ซึ่งมาตรการห้ามน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นมาตรการที่
เหมาะสมในการคุ้มครองสุขภาพและปกป้องเยาวชนไทยจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า 

พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
รพ.รามาธิบดี กล่าว ว่า บุหรี่ไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์เสพยาสูบหรือเสพนิโคตินที่ใช้การท า
ให้สารน้ าเกิดความร้อน และระเหยเป็นไอน้ ามาให้สูด/สูบ โดยที่ไม่เกิดควันจากการเผา
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ไหม้ ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าในตลาดมากกว่าร้อยละ 95 มีสารนิโคตินเป็นส่วนผสมอยู่ใน
สารน้ า ซึ่งแปลว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าท าให้ติดสารนิโคตินได้ มีผู้น าบุหรี่ไฟฟ้ามาเป็น
ทางเลือก เพ่ือหวังผลเป็นตัวช่วยเลิกบุหรี่ ข้อมูลในแง่การช่วยเลิกบุหรี่ พบว่าผู้ใช้บุหรี่
ไฟฟ้า มีอัตราการเลิกบุหรี่ เพียงร้อยละ 5-9 และมีข้อมูลว่าหากคนที่สูบบุหรี่ใช้บุหรี่
ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยเลิกบุหรี่เทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้ กลับท าให้โอกาสเลิกบุหรี่ลดลงไป
กว่าเดิมถึงร้อยละ 27 

พญ.นภารัตน์ กล่าวต่อว่า บุหรี่
ไฟฟ้านอกจากมีนิโคตินที่มีอานุภาพการเสพติดสูง
กว่าเฮโรอีน ผู้เสพสามารถเพ่ิมสารนิโคตินในการ
สูบแต่ละครั้งได้สูงกว่าบุหรี่ธรรมดากว่า 3-10 เท่า 
นอกจากเสพติดยังท าให้อัตราการเต้นของหัวใจ
สูง ความดันโลหิตสูง มีภาวะหลอดเลือดสมองหด
ตัวเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง มีโลหะหนัก เช่น 
นิเกิล โครเมียมที่มีพิษต่อปอด แคดเมียมที่มีพิษ
ต่อไต สารก่อมะเร็ง เช่น เบนซีน อะเซตตัลดีไฮด์ 
สารบางชนิดซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของตัวท า
ละลายของเหลวที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อโดนความร้อนเป็นไอน้ าเพ่ือเสพ จะแปรเปลี่ยน
เป็นสารก่อมะเร็งได้คือ ไดเอทธิลีนไกลคอล และสารกลีเซอรอล สารแต่งกลิ่นผลไม้หรือ
กลิ่นหอมเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักสูบหน้าใหม่มีฤทธิ์ท าลายเยื่อบุหลอดลม มีการปลดปล่อย
อนุภาคขนาดเล็กมาก PM 2.5 และอนุภาคนาโนที่แทรกซึมเข้าร่างกายเป็นการสะสมพิษ
ไปก่ออันตรายในอวัยวะต่างๆ ได้ทั่วร่างกาย 

“ในกลุ่มเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าต่อเนื่อง มีโอกาสติดบุหรี่แบบมวนมากกว่า
กลุ่มที่ไม่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้าเลย บุหรี่ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นต้นก าเนิดความร้อนใน
อุปกรณ์เสพเกิดระเบิดได้ นอกจากนี้ในสัตว์ทดลองพบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าท าให้เกิด
พยาธิสภาพในปอดเหมือนกับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ บุหรี่ไฟฟ้าท าให้เกิดการติด
บุหรี่กว่าเดิม โดยเฉพาะในผู้ที่ใช้คู่กันกับบุหรี่ธรรมดา (เช่น ในอาคาร ในรถใช้บุหรี่ไฟฟ้า 
นอกอาคารใช้บุหรี่ธรรมดา) เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชน (bad role 
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model) เช่น เด็ก เห็นคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่สามารถแยกแยะได้ว่าแตกต่างบุหรี่จริง
อย่างไร เมื่อมีโอกาสจับบุหรี่มวนก็อาจน าไปสู่การสูบได้ “โดยเฉพาะถ้าบุคคลที่ใช้บุหรี่
ไฟฟ้านั้นเป็นบุคคลต้นแบบในครอบครัว หรือในสังคม” พญ.นภารัตน์ กล่าว49 

 
“ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ ลอยสมุทร อาจารย์ประจ้าวิทยาลัยนิเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวในการประชุม
การขับเคลื่อนเชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า
ของประเทศไทย จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการ
ความรู้ เ พ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย. )  คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ว่า
จากการศึกษาสถานการณ์การแพร่กระจาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์ ในช่วง ธ.ค. 2561 - พ.ค. 2562 
พบว่า ผู้ค้าบุหรี่ไฟฟ้าใช้สื่อออนไลน์และโซเชียล
มีเดียทุกประเภทเพ่ือแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ โดยพบมากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก มีถึง 94 ไอดี 
คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือ ไลน์ 86 ไอดี หรือร้อยละ 24 เว็บไซต์ 83 เว็บ ร้อยละ 
23 อินสตาแกรม 62 ราย ร้อยละ17 และทวิตเตอร์ 32 ราย ร้อยละ 10 รวมทุกสื่อ 
จ านวน 357 ไอดี 

“ผลกระทบที่เกิดจากการเปิดรับโซเชียลมีเดียที่เผยแพร่บุหรี่ไฟฟ้า พบว่า 
ก่อความเชื่อผิด โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34 เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เสพติด ร้อยละ 
32.2 เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ก่อมะเร็งปอด และร้อยละ 39 เชื่อว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้า คือ 
การสูบควันไอน้ าเท่านั้น ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด ดังนั้น เพ่ือการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพ ภาครัฐควรขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ 2 

                                           
49 เดลินิวส์, “กลุ่มแพทย์-นกัวิจยั”หนุน พาณิชย์ คงมาตรการห้ามน าเขา้บุหรี่ไฟฟ้า เผยคนใช้บุหรี่ไฟฟา้เลิกบุหรี่ได้ไม่เกิน
10% นิโคตินมีอานภุาพเสพติดสูงกวา่เฮโรอีน เส่ียงอันตรายสารพัดโรค,” เข้าถึงข้อมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2562 จาก 
https://www.dailynews.co.th/politics/726762https://www.dailynews.co.th/politics/726762 
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ช่องทาง คือ Facebook Thailand และ Line Thailand โดยเฉพาะการห้ามโฆษณา 
การตลาดเพื่อจ าหน่ายบุหรี่ทุกประเภท” ผศ.ดร.ศรีรัชกล่าว 

ด้าน ภญ.ดร.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
และชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า การประมาณค่าความ
สูญเสียที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าในเชิงเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข โดยการสร้างโมเดลเพ่ือหาความ
สูญเสียจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่ถูกชักน า
ด้วยการใช้บุหรี่ ไฟฟ้าในขณะที่ เป็น เยาวชน 
ค านวณในมุมสังคม ต้นทุนทางตรงทางการแพทย์ 
ต้นทุนทางตรงที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ และต้นทุน
ทางอ้อม พบว่า ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการ
รักษาและค่าเสียโอกาสในการเกิดโรคต่อปีเท่ากับ 
534,571,710 บาท ซึ่ ง เป็นความสูญเสี ยทาง
เศรษฐศาสตร์และสุขภาพของเยาวชนและ
ประชาชนไทยที่ต้องแบกรับภาระจากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม 

ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ กลุ่มการวิจัย
เพื่ อการควบคุมยาสูบ คณะพยาบาลศาสตร์  
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ก ล่ า ว ว่ า  บุ ห รี่
อิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ในสหรัฐอเมริกามีรายงานว่า การใช้
บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 74 โดยเพ่ิมจากร้อยละ 11.7 ในปี 2560 เป็นร้อย
ละ 20.8 ในปี 2561 การใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็น
สาเหตุของการท างานที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด , เกิดภาวะที่อนุมูลอิสระเข้า
ไปท าลายระบบต่างๆ ภายในเซลล์ของร่างกาย, หัวใจเต้นเร็วขึ้น, ความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น 
และท าให้เกิดการเสพติด ในปี 2560 มีรายงานการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยที่ เป็น
การศึกษาติดตามในระยะยาวเกี่ยวกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 9 เรื่อง ครอบคลุมกลุ่ม
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ตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 16,621 คน อายุระหว่าง 14-30 ปี พบว่า ผู้ที่
เคยใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสที่จะเริ่มสูบบุหรี่ ร้อยละ 30.4 ในขณะที่ผู้ไม่เคยใช้
แนวโน้มที่จะเริ่มสูบเท่ากับ ร้อยละ 7.9 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่เคยใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
มีโอกาสที่จะเริ่มต้นสูบบุหรี่ชนิดอื่นๆ มากกว่าผู้ที่ไม่เคยลองใช้เกือบ 4 เท่า 

ผศ.ดร.สุนิดากล่าวว่า ส่วนกลุ่มผู้สูบบุหรี่พบว่า หากใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีโอกาสกลับไปสูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
ถึง 4 เท่า ปัจจุบันมีการศึกษาเพ่ิมเติมทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย โดยมีผล
การศึกษาที่สอดคล้องกันว่า วัยรุ่นซึ่ งยังไม่ เคยสูบบุหรี่มาก่อนและลองใช้บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มที่จะเริ่มสูบบุหรี่ในภายหลัง เช่น ไต้หวันมีกฎหมายควบคุมบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์เมื่อปี 2561 โดยน้ ายาบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีนิโคตินจัดเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่
ผิดกฎหมาย และห้ามโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ปราศจากนิโคตินเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วย
เลิกบุหรี่ แต่ยังมีช่องว่างของกฎหมายท าให้เยาวชนยังหาซื้อบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับสภาพในประเทศไทย” 

“ไต้หวันเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยม 18,064 คน 
เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และปี 2559 พบว่านักเรียนที่เคยใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มี
แนวโน้มที่เริ่มสูบบุหรี่ในภายหลังมากกว่าพวกท่ีไม่เคยใช้ กลุ่มวัยรุ่นในไต้หวันมีแนวโน้ม
ที่จะใช้ทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และบุหรี่ธรรมดา เพ่ิมจากร้อยละ 0.9 ในปี 2557 เป็นร้อย
ละ 1.6 ในปี 2559 ที่ส าคัญมีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับการใช้กัญชาใน
กลุ่มท่ีเคยใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาก่อนมีโอกาสที่จะสูบกัญชามากกว่าคนที่ไม่เคยใช้ 3.47 เท่า ยิ่ง
เยาวชนอายุน้อยและใช้ทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และสูบบุหรี่ด้วย ยิ่งมีแนวโน้มที่จะสูบ
กัญชามากขึ้น” ผศ.ดร.สุนิดากล่าว50 

 
 
 
 

                                           
50 ผู้จัดการออนไลน์, “บุหรี่ไฟฟ้า” ใช้โซเชียลมีเดียเจาะตลาดขาย-เข้าถึงวยัรุ่น จีร้ัฐประสานเฟซบุ๊ก ไลน์ ห้ามขาย-
โฆษณา, ,” เข้าถึงข้อมูลวันที ่21 สิงหาคม 2562 จาก https://mgronline.com/qol/detail/9620000079589 
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ผลของการจัดงานครั้งนี้ “รัฐบาล” จึงยังคงไว้ซ่ึงมาตรการห้ามน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า 
 

ทั้งนี้ ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ฯพณฯ
ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกุล ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงเรื่องบุหรี่
ไฟฟ้าว่า “ยังคงห้ามการน าเข้า” เช่นเดิม ไม่มีการทบทวนเพ่ือเปิดให้มีการน าเข้าหรือ
จ าหน่ายได้อย่างเสรี แต่อย่างใด 
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วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ท่าน จุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์ ก็ได้กล่าวถ้อยค าอย่าชัดเจนว่า “ไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า”51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
51 ปี พ.ศ. 2554 ทา่น จุรินทร์ ลักษณวศิิษฏ์ เคยได้รบัรางวลั World No Tobacco Day Award 2011 ระดับโลก 
ขององค์การอนามัยโลก 
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3.2 Timeline แสดงความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในประเทศ
ไทย 

 

 
o บุหรี่ชูรส ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2550 บุหรี่ชูรส (flavoured cigarette) หรือบุหรี่

ผลไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่นักสูบไทยให้ความนิยม เนื่องจากราคาไม่แพง มีกลิ่น
รสที่นักสูบชอบ เช่น รสผลไม้ต่างๆ กลิ่นหอมเย็น ส่วนบุหรี่กานพลู (clove 
cigarette) พบว่า เป็นที่นิยมมาตลอดในกลุ่มนักสูบชาวใต้ 

o บารากู่แบบหม้อสูบ ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 เริ่มมีผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่เข้ามา
สร้างกระแสความสนใจนักสูบไทย คือ บารากู่ชนิดหม้อสูบ และนักสูบไทยให้ความ
นิยมสูงสุด เนื่องจากมีความแปลกใหม่ มีกลิ่นมีรส และส่วนใหญ่ มีการให้บริการ
ตามร้านเหล้า ผับบาร์ ก็ยิ่งส่งเสริมกระแสความสนใจของนักสูบไทย และ
แพร่กระจายไปสู่กลุ่มร้านเหล้ารอบสถานศึกษา และสุดท้าย แพร่กระจายไปเป็น
การบริการ บารากู่เดลิเวอรี่ ตามหอพักนักศึกษา บ้านเรือน และการขายอุปกรณ์
บารากู่ โดยในขณะนั้น พบว่า แหล่งขายบารากู่ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร คือ 
ตลาดนัดสะพานพุทธ (ปัจจุบัน ปิดตัวลงแล้ว) 



ภัยร้าย ซ่อนเร้น บุหรี่ไฟฟ้า (Hidden Dangers of E-cigarette) 

 

33 

o บารากู่ไฟฟ้า หลังปี พ.ศ. 2550 ผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ที่มีการน ามาจ าหน่ายต่อจาก
บารากู่ คือ บารากู่อิเล็กทรอนิกส์ สืบเนื่องจากความนิยมบารากู่ชนิดหม้อ ณ จุดนี้
เอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม
นักสูบไทย บารากู่อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากราคาถูก
มาก มีกลิ่นรสมากมาย มีการสื่อสารความเชื่อผิดว่าปลอดภัย และสืบเนื่องจาก
ปัจจัยส่งเสริม คือ มีการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตที่เร็วขึ้น ดีขึ้น และค่าบริการถูกลง 
เข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งมีการใช้ platform ใหม่ๆอย่าง Facebook, Line, Instagram 
และ Whatsapp กันมากข้ึนในกลุ่มคนไทย ยิ่งส่งเสริมการค้าขาย การแพร่กระจาย
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เร็วยิ่งขึ้น 

o บุหรี่ไฟฟ้า เมื่อความนิยมบารากู่อิเล็กทรอนิกส์เริ่มซาลงหลังปี พ.ศ. 2553 ความ
นิยมของนักสูบ ก็ต่อเนื่องไปยังผลิตภัณฑ์อิ เล็กทรอนิกส์ต่อไป คือ บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นยุคของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์รุ่นแรก หรือ  first generation 
นั่นเอง รูปลักษณ์คล้ายบุหรี่มวนแต่มีขนาดใหญ่กว่า การใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก 
ในช่วงปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน เป็นยุคของผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์
อย่างจริงจัง นักสูบไทยให้ความสนใจบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างสูง ส่งผลให้มี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มาสู่รุ่นที่สามและรุ่นที่สี่ หรือรุ่นที่เรียกกัน
ว่า tank คือ มีขนาดเล็กลง ออกแบบสวยงาม ใช้งานง่าย มีน้ ายามากมาย
หลากหลายรสชาติ การค้าขาย สื่อสาร ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
อิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมด อยู่ในช่องทางสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ทั้งเว็บไซต์  
Facebook, Line และ Instagram รวมทั้ งแหล่งขายกายภาพ 14 แหล่งใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาดนัดกลางคืน ตลาดนัดสุดสัปดาห์ และ
ตลาดนัดหน้าห้าง การค้าขาย สื่อสาร ส่งเสริมการขาย ทั้งช่องทางออนไลน์และ
ช่องทางกายภาพ เป็นไปอย่างโจ่งแจ้ง ค้าขายอย่างเสรี คือเปิดร้านในช่องทาง
ออนไลน์ เปิดแผงตามตลาดนัด ส่งเสริมการขายด้วยการลดแลกแจกแถมต่างๆ 
สื่อสารความเชื่อผิดในช่องทางออนไลน์ ซื้อขายอย่างสะดวกด้วยการสนทนาผ่าน
ช่องทางออนไลน์เช่น Messenger, Line หรือโทรศัพท์ โอนเงินด้วยระบบ E-
money ทั้งโอนเงินทางแอพธนาคาร พร้อมเพย์ ไปจนถึงทรูวอลเล็ต และส่งสินค้า
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ด้วยระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ เช่น Kerry, Lalamove ทั้งหมดนี้ ยิ่งส่งเสริมการ
แพร่กระจายของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 

o บุหรี่ไม่เผาไหม้ heat-not-burn บุหรี่ heat-not-burn เติบโตในกลุ่มนักสูบไทย 
จากกระแสความนิยมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สร่างซา โดยอาศัยกระแสนี้และสร้าง
ค่านิยมเพ่ิมเติมในการเลือกสูบบุหรี่ HNB ว่า ปลอดภัยกว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
ธรรมดา ทันสมัยกว่า มีวางขายในต่างประเทศมากมาย ก็ท าให้บุหรี่  HNB 
กลายเป็นกระแสความนิยมใหม่ขึ้นมาได้  แต่ เนื่องจาก ราคาสูงกว่าบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จึงท าให้ความสนใจนั้นยังไม่แพร่กระจายสูงมากนัก ในเกาหลี
การขาย Heated tobacco product (HTP)  ยี่ห้อ IQOS ครั้งแรก เริ่มขึ้นในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีการศึกษาพบว่า สัดส่วนของผู้ใช้ HTP ปัจจุบัน ที่ใช้ 
HTP ภายใน 30 วัน เท่ากับ 2.13% ของประชากรที่ศึกษา ผู้ใช้ HTP 96.25% 
เป็นผู้ใช้ทั้งบุหรี่แบบดั้งเดิมและ HTP ร่วมกัน “ดังนั้น ในแง่ของการใช้ร่วมกันกับ
บุหรี่แบบดั้งเดิม HTPs อาจไม่ใช่ทางเลือกแทนบุหรี่ตามที่ บริษัท ยาสูบกล่าว
อ้าง”52 

 

3.3 กลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจและกลุ่มผู้สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย 
 

เนื่องด้วยประเทศไทยมีกฎหมายที่ชัดเจนในเรื่อง การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า โดยการ
ก าหนด ห้ามการน าเข้า53 ห้ามขาย ห้ามบริการ54 รวมถึงห้ามจ าหน่ายหรือโฆษณาส่งเสริม
การขายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์55 ดังนั้น กลุ่มธุรกิจและกลุ่มผู้สนับสนุนการใช้บุหรี่
ไฟฟ้า จึงพยายามผลักดันให้ประเทศไทยสามารถน าเข้า และให้มีการจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าใน
                                           
52 Jun Hyun, HwangDong, HeeRyu, Soon-WooPark, “Heated tobacco products: Cigarette complements, 
not substitutes,” Retrieved on 4 December 2019 from :  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0376871619303539 
53 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557 ซ่ึงอาศัยอ านาจจากพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522 มาตรา 5 วรรค 1(1) มาตรา 25 
54 ค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 ซ่ึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 และ มาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
55 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาตรา 27 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14(1) 
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ประเทศไทยได้ โดยพยายามใช้กลยุทธ์ทุกวิถีทางเพ่ือการน าเข้ามาในประเทศไทย ทาง
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ในฐานะท่ีเป็นองค์กรด้านการผลิต
งานวิจัยเพ่ือผลักดันนโยบายด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทยและได้มีการสนับสนุน
ทุนวิจัยเพ่ือการสนับสนุนการห้ามน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศ จึงได้มีการรวบรวมกลยุทธ์
ของกลุ่มธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าและกลุ่มผู้สนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ดังต่อไปนี้56 
 
วิธีที่ 1 การตลาดในสื่อสังคมออนไลน์57 

 

 การส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้า พบ 14 วิธี ได้แก่ 
1. ลดราคา เป็นวิธีการส่งเสริมการขายที่พบมากและพบบ่อยที่สุด 
2. จัดแพคสินค้า เช่น การจัดแพคเกจจับคู่บารากู่อิเลกทรอนิกส์คละรส หรือ

จับคู่น้ ายาเติมบุหรี่ไฟฟ้าแบบคละรสรวมเป็นแพคเดียวกันแล้วเสนอราคา
พิเศษ 

3. seasonal promotion การส่งเสริมการขายตามเทศกาล เช่น ผู้ค้าจะ
เชิญชวนให้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบส าหรับรับแต่ละเทศกาล หรือมีผลิตภัณฑ์
รสพิเศษออกมาส าหรับแต่ละเทศกาล 

4. แถม เช่น ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าแถมน้ ายา 
5. bulk buying การเสนอให้ซื้อจ านวนมากในครั้งเดียวเพื่อได้ราคาส่วนต่าง  
6. มีข้อเสนอพิเศษ เช่น ผู้ค้าจะไม่คิดค่าส่งไปรษณีย์/ส่งด่วนไม่คิดราคาเพ่ิม/

ฟรีส่ง EMS 
7. Price competition เน้นสินค้าราคาถูกกว่าคู่แข่ง ตอกย้ าเรื่อง ราคา 

เป็นหลักว่าตนเองให้ราคาดีที่สุด ถูกที่สุด 

                                           
56 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ กลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจและกลุ่มผู้สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย  
รายงานต่อ องค์การอนามัยโลก วันที่ 27 สิงหาคม 2562 
57 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร, การศึกษาผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในสังคมเครือข่าย (Social Media), (กรุงเทพมหานคร : 
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2561) น.ฌ-ฏ. 
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8. limited product เน้นย้ าว่าสินค้ามีจ านวนจ ากัด เพ่ือเร่งการตัดสินใจซื้อ 
ส่วนใหญ่จะพบในเพจขายบุหรี่ไฟฟ้าและ cloud stone โดยเน้นขาย
ตัวเครื่องว่าเป็นรุ่นพิเศษ 

9. pre-order ผู้ขายเน้นย้ าให้ผู้ซื้อพรีออเดอร์สินค้า หรือสั่งจองล่วงหน้า 
นอกจากเป็นการรับประกันการค้าขายแล้วยังช่วยเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าดู
เป็นสินค้าหายาก ต้องสั่งจองล่วงหน้าจึงจะได้รับ ส่วนใหญ่จะพบในเพจ
ขายบุหรี่ไฟฟ้าและ cloud stone 

10.  Customer engagement สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าในเพจ เช่น 
ชวนเล่นเกม/ชิงรางวัล/แจกของ  

11.  กระจายสินค้า: ด้วยการเปิดรับ/หาตัวแทนจ าหน่าย เพ่ือช่วยกระจาย
สินค้า ส่วนใหญ่จะพบในเพจขายบารากู่อิเลกทรอนิกส์ 

12.  Guarantee การันตีการบริการและการขาย ผู้ค้าจะลงเบอร์โทรศัพท์ ลง
ค าเคลมของลูกค้ารายอื่นๆว่าได้รับเร็ว แพคของดี สินค้าถึงมือ ฯลฯ 

13.  Service อวดอ้างความสะดวกสบายในการสั่งซื้อส าหรับลูกค้า เช่น มี
ช่องทางช าระเงินหลายแบบ ไม่ว่าจะโอนเงิน หรือจ่ายผ่านระบบเติมเงิน
อย่างทรูมันนี่ เป็นต้น 

14. share & post ชวนให้ลูกค้า/ลูกเพจ เป็นผู้สื่อสารสินค้าเสียเอง เพ่ือให้
คนอ่ืนๆได้เห็นเพจ/สินค้า ด้วยการชวนให้ลูกค้า/ลูกเพจ share status & 
post ในหน้าฟีดหรือหน้าวอลล์ของลูกค้าเอง แล้ว capture หน้าฟีดกลับ
มาท่ีเพจ จึงจะได้รับรางวัล 

 การโฆษณาและการสื่อสาร 16 วิธี 
1) Presenter ใช้ผู้หญิง น าเสนอสินค้าในฐานะ presenter คือถือสินค้า

ยาสูบเพ่ือถ่ายรูปลงสื่อ และเพ่ือสื่อสารให้เห็นว่าสินค้านี้เหมาะกับผู้หญิง
ด้วยเช่นกัน พบได้มากในเพจขาย บารากู่อิเลกทรอนิกส์และ cloud 
stone 

2) Endorser ใช้พริตตี้/เน็ตไอดอล ที่เป็นที่รู้จักพอสมควร เป็น endorser 
รีวิวสินค้า ทดลอง/สาธิตสินค้าให้ชม พร้อมกล่าวถึงสรรพคุณสินค้า 
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3) Testimonial อ้างอิงผู้ซื้ อราย อ่ืน/บุคคลทางบ้าน/ลูกค้า ในด้าน
สรรพคุณสินค้าและการได้รับสินค้ารวดเร็ว ไม่คดโกง และสินค้าเป็น
ตามที่สั่ง ให้ลูกค้าบอกต่อกันเอง โดยผู้ค้าจะลงข้อความสนทนากับลูกค้า
รายอื่นในไลน์/เมสเสนเจอร์ ในเพจ ให้ลูกค้ารายอ่ืนๆ ได้เห็น 

4) Sex appeal ใช้ผู้หญิงสวย ผู้หญิงเซ็กซี่ (ที่ไม่ใช่คนดังหรือไม่ใช่เน็ต
ไอดอล) present สินค้าหรือสาธิต/รีวิวสินค้า 

5) Review มี "หน้าม้า" รับจ้างรีวิวสินค้า ส่วนใหญ่หน้าม้านี้จะเป็นทั้ง
เจ้าของช่องทางสื่อสาร เช่น มีช่องในยูทูปเป็นของตนเองบ้าง หรือรับจ้าง
รีวิวสินค้าอยู่แล้ว ในรายการรีวิว ก็จะมากล่าวถึงคุณสมบัติของสินค้า 
และแสดงสินค้าให้ชม 

6) Word-of-mouth วิธี "ปากต่อปาก" ใช้ลูกค้าตัวจริง/หน้าม้า หรือบุคคล
อ่ืนๆ แสดงตนว่าเป็นผู้ใช้สินค้าจริง และท าการสาธิต/ทดลองสูบ กล่าวถึง
สรรพคุณสินค้า ให้ลูกค้าคนอื่นๆได้ทราบ ท านอง "ผู้ใช้บอกต่อ" 

7) Opinion leader การใช้ผู้น าทางความคิด ต้นแบบ เช่น คนวัยเดียวกัน 
เพศเดียวกัน บุคคลที่บุคลิกดีหน้าตาดี ฯลฯ มาชี้น าความคิด ชี้น าการ
ตัดสินใจซื้อ 

8) Demonstration & review สาธิตสินค้าผ่านสื่อเคลื่อนไหว เช่น คลิป/
วิดีโอ พบมากในช่องยูทูป โดยบางรายมีหลายคลิปต่อเนื่องหรือมีเป็น
รายการที่ เน้นสาธิตสินค้ายาสูบอย่างเดียว เช่น รายการของนัก 
youtuber ชื่อ Hurricane vapor ท าคลิปสาธิตบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า 10 
คลิป มีผู้ติดตามเกือบ 5 หมื่นราย มีผู้ชมรายการเกือบ 8 หมื่นรายในแต่
ละคลิป 

9) Lifestyle marketing กลวิธีการสื่อสารด้วยการน าสินค้าไปสร้าง 
content หรือเรื่องราวที่ผูกเข้าด้วยกัน/ให้เป็นส่วนเดียวกันกับวิถีชีวิต
ของผู้ซื้อ พบในสินค้าส าหรับผู้หญิงเป็น  ส่วนใหญ่คือ cloud stone และ
บารากู่อิเลกทรอนิกส์ เช่น ผูกสินค้ายาสูบ+ปาร์ตี้ริมทะเล เป็นต้น 
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10)  product & packaging advertising การโฆษณาด้วยผลิตภัณฑ์ / 
บรรจุภัณฑ์ ที่มีสีสัน สวยงาม น่าดึงดูดโดยตัวผลิตภัณฑ์/ บรรจุภัณฑ์ เอง 

11)  reference การสื่อสารเรื่องความปลอดภัย โดยอ้างอิงบทความหรือข่าว
จากต่างประเทศว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย ได้รับการยอมรับจากหลายๆ
ประเทศพบมากในเพจขายบุหรี่ไฟฟ้า 

12)  false belief การสื่อสารเรื่องความปลอดภัย ด้วยการสร้างมายาคติ
ปลอมๆ สร้างความเชื่อผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในแง่มุม
ต่างๆ พบมากในเพจขาย บุหรี่ไฟฟ้า 

13)  no-nicotine การสื่อสารเรื่องความปลอดภัย ด้วยการอ้างว่าไม่มี
นิโคติน ไม่มีสารพิษ พบมากในเพจขายบุหรี่/บารากู่อิเล็กทรอนิกส์ และ 
cloud stone  โดย cloud stone นั้นโฆษณาว่า เป็นการสูบบารากู่แนว
ใหม่ที่ปลอดภัย nicotine-free  

14)  ช่วยเลิกการสูบบุหรี่มวนได้จริง การสื่อสารเรื่องความปลอดภัย ด้วย
การอ้างว่าลดการสูบบุหรี่มวน เป็นตัวช่วยลดบุหรี่มวนได้จริง พบมากใน
เพจขายบุหรี่ไฟฟ้า 

15)  อ้างว่าเป็นสินค้าน าเข้า สินค้าจากต่างประเทศ การสื่อสารเรื่องความ
ปลอดภัยและยกระดับสินค้า ด้วยการอ้างว่าเป็นสินค้าจากต่างประเทศ มี
ความปลอดภัยสูง ไร้สารพิษ พบมากในเพจขายบุหรี่ไฟฟ้า และ cloud 
stone 

16)  flavour/ กลิ่นรส/ ความหอม การโฆษณาด้วยกลิ่นรส รสชาติ ความ
หอม 

วิธีที่ 2 การใช้ Advertorial หรือ การใช้การโฆษณากึ่งบทความ 
 

เช่น การน าเสนอการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยปรากฏใน
รูปแบบของบทความใน WEBSITE เช่น ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าเดือด! Philip Morris เพ่ิมรสชาติ
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ใหม่ หลังสู้คู่แข่งท้องถิ่น-Startup ไม่ได้58 “บริษัทบุหรี่ท าอย่างไร ในวันที่คนสูบบุหรี่
น้อยลง” 59 หรือ “I phone แห่งวงการบุหรี่”60 ซึ่งในเนื้อหาล้วนมีข้อความที่คล้ายคลึงกัน 
คือ การน าเสนอคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Heat-not-burn 
 

วิธีที่ 3 การพยายาม “ล้ม” กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า 
 

เช่น การพยายามใช้กลไกทางกฎหมาย61 หรือ ช่องทางทางการเมือง62 เพ่ือขอ“ล้ม” 
กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า 
 

วิธีที่  4 การสร้างความร่วมมือกับ องค์กรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือ
การศึกษา63,64 

 

เช่น การจัดประชุมวิชาการเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น จัดเสวนา เรื่อง “เศรษฐกิจใต้ดิน 
กฎหมาย และบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย” 
 

วิธีที่ 5 จัดตั้งกลุ่มเพื่อสนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 
 

                                           
58 โปรดดู : https://brandinside.asia/philip-morris-new-e-
cigarette/?fbclid=IwAR2gEvgNTu91InYoPH6rAcRPCqN51pAk2cPYZbaTsDazkzFuQBSIlFq9Hmg (เผยแพร่เมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562) 
59 โปรดดู : https://www.longtunman.com/16707 (เผยแพร่เมื่อวันที ่29 กรกฎาคม 2562) 
60 โปรดดู : https://www.blockdit.com/articles/5df0a5c72408e20d09cab3d9/# 
61 โปรดดู : เครือข่ายบุหรี่ไฟฟา้ ร้องผู้ตรวจฯ เช็กปมแบนบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมยื่น 4 หมื่นชื่อ จาก 
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_1573631 (เผยแพร่เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2561) 
62 โปรดดู :พรรคการเมืองหนุนยกเลิกแบนบุหรี่ไฟฟ้า จาก https://www.posttoday.com/politic/news/584132 
(เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562) 
63 ศูนย์วิจยันวัตกรรมสังคม และศูนย์วิจยัเศรษฐกิจผิดกฎหมาย วิทยาลยันวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนา 
เร่ือง “เศรษฐกิจใต้ดิน กฎหมาย และบหุรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย” จาก https://www2.rsu.ac.th/News/Inno-2019 
(วันพุธที ่6 มีนาคม 2562) 
64 ราชบัณฑิตหนุนบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย จาก https://www.ryt9.com/s/tpd/2942505 และได้มีการจัดงานในวันที่ 
25 มิถุนายน 2562 โปรดดู : https://workpointnews.com/2019/06/25/pollution-harm/ 
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เช่น กลุ่มเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า65 เพ่ือท าหน้าที่ขัดขวางการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของ
ประเทศไทยที่สมควรคงไว้ซึ่งมาตรการห้ามน าเข้า โดยการใช้ทั้งกลไกทางการเมืองและ
กฎหมายเพ่ือให้มีการน าเข้าและจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยได้ 

หลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าวสะท้อนให้การท าการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ที่จะ
บิดเบือนผลกระทบและอันตรายร้ายแรงทั้งด้านสุขภาพและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เยาวชนด้วยการให้ข้อมูลจูงใจ ตรงใจและถูกใจแต่ซ่อนเร้นอันตรายไว้ ดังนั้นจึงเป็นค าตอบ
ที่ว่าท าไมประเทศไทยจึงปฏิเสธที่จะไม่ให้มีการน าเข้าและจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดย
เด็ดขาด 

 

3.4 การฟ้องร้องบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการท าการตลาดที่ล่อลวงเยาวชน 
 

มีคดีความกว่า 1,300 คดีทั้งในสหรัฐ66 และแคนาดา ที่มีการฟ้องบริษัทบุหรี่ไฟฟ้า 
ดังจะเห็นได้จาก เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มเยาวชนในรัฐอิลลินอยส์ ชิคาโก ฟ้อง
ผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อ JUUL ที่ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพและการเสพติดนิโคติน" โดยค าฟ้อง
มีสาระส าคัญ คือ "ตั้งแต่ปี 2558 จ าเลย (บริษัทบุหรี่ไฟฟ้า) เปิดตัวผลิตภัณฑ์และท า
การตลาดที่ผิดๆหลอกลวง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นซึ่งส่งผลให้เด็กติดนิโคติน ในช่วง
ครึ่งหลังของศตวรรษที่ผ่านมา"67 รวมถึงบรรดาโรงเรียน เช่น โรงเรียน Olathe District 
ฟ้องผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อ JUUL กล่าวว่า JUUL Labs สร้างภัยคุกคามต่อสุขภาพของ
นักเรียนของตน68 ช่วงเดือนตุลาคม วัยรุ่นลองไอส์แลนด์ฟ้องร้อง Juul บริษัทบุหรี่ไฟฟ้า
ด้วยข้อหาโฆษณาโดยใช้กลยุทธ์จากอุตสาหกรรมยาสูบแบบดั้งเดิมเพ่ือ“ จัดการ” ให้พวก

                                           
65 “กลุ่มลาขาดควันยาสูบ (ECST)” 
66 Q13 FOX, “King County sues JUUL over drastic rise in youth vaping,” Retrieved on 4 December 
2019 from : https://q13fox.com/2019/10/17/king-county-sues-juul-over-drastic-rise-in-youth-vaping/ 
67 Kate Thayer, “5 more young people in Illinois sue e-cigarette giant Juul over nicotine addiction, 
health problems,” Retrieved on 4 December 2019 from : 
https://www.chicagotribune.com/lifestyles/ct-life-illinois-teens-sue-juul-tt-20190920-
e75cqpwqqnamvpbxmaohwyclmy-story.html 
68 Matt Flener,“Olathe School District will sue e-cigarette maker JUUL,” Retrieved on 4 December 
2019 from : https://www.kmbc.com/article/olathe-school-district-will-sue-e-cigarette-maker-
juul/29267092 
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เขาติดยาเสพติด ความน่าสนใจคดีนี้ คือ ใช้การฟ้องร้องคดีแบบกลุ่ม (class action)69 ใน
ประเทศแคนาดา บริษัท บุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ Juul Labs Canada และ Juul Labs Inc. ถูก
ฟ้องเป็นคดีความ ในข้อหาสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของการสูบบุหรี่
ไฟฟ้าและ การที่บริษัทก าหนดเป้าหมายเป็นผู้เยาว์ด้วยวิธีการโฆษณาที่ท าให้เข้าใจผิด 70 
เมืองนิวยอร์กซิตี้ได้ยื่นฟ้องผู้ขายออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าชูรสแล้ว 22 ราย กล่าวหาว่ามีการขาย
ผิดกฎหมาย ให้กับผู้เยาว์โดยการก าหนดเป้าหมายไปยังคนหนุ่มสาวผ่านโซเชียลมีเดียและ
ล่อลวงพวกเขาด้วยรสชาติเช่น "Lemon Twist" "Frbys's Pebbles" และ "Whipped 
Salted Caramel"71 วัยรุ่นรัฐโคโลราโดยื่นฟ้องรัฐบาลกลางต่อบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อ 
Juul ในประเด็น การสูบบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อ Juul ท าให้เขาได้รับบาดเจ็บถาวรและต้องได้รับ
การรักษาตลอดชีวิต72 ทั้งนี้ประเด็นที่มีการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายเชิงลงโทษ
จากบริษัทบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อ JUUL ซึ่งศาลอาจพิจารณาว่าเป็นการคุกคามต่อการเจ็บป่วยของ
ประชาชน ได้จะได้แก่ 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 

1. รับผิดชอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่อง 
2.ความประมาทเลินเล่อความล้มเหลวในการเตือนความเสี่ยงของบุหรี่ไฟฟ้า 
3.ความล้มเหลวในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

                                           
69 Andrew Denney, “Long Island teen sues Juul alleging ads ‘manipulate’ users,” Retrieved on 4 
December 2019 from : https://nypost.com/2019/10/01/long-island-teen-sues-juul-alleging-ads-
manipulate-users/ 
70 Marc Montgomery, “Major vaping product company facing lawsuit in Canada,” Retrieved on 4 
December 2019 from : https://www.rcinet.ca/en/2019/10/01/major-vaping-product-company-facing-
lawsuit-in-canada/ 
71 Ray Sanchez,“NYC files federal lawsuit accusing 22 online sellers of targeting young with flavored e-
cigarettes,” Retrieved on 4 December 2019 from : https://edition-m.cnn.com/2019/10/09/health/new-
york-city-e-cigarette-website-lawsuit/index.html?r=http%3A%2F%2Fwww.tobacco.org%2F 
72 Kieran Nicholson, “Colorado teen sues Juul, alleges e-cigarette giant isn’t warning public of vaping 
dangers,” Retrieved on 4 December 2019 from : https://www.denverpost.com/2019/10/28/colorado-
lawsuit-juul/ 
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4.การปกปิดความเสี่ยงที่เป็นการฉ้อโกงและการฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขันที่ไม่
เป็นธรรม73 

 
Siddharth Breja อดีตรองประธานอาวุโสของบริษัทบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อ Juul 

 
ได้ยื่นฟ้องคดีบริษัทตนเองโดย
กล่าวหาว่า "มีการปนเปื้อนใน
ผลิตภัณฑ์กว่า 1 ล้านแท่งและ
จ าหน่ายของที่หมดอายุ โดย
บริษัทยังคงออกส่งไปจ าหน่าย
ในตลาดและปฏิเสธที่จะเรียก

สินค้าคืนหรือออกค าเตือนเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์"  ในขณะที่
ผู้บริหารของ Juul ไม่ได้ให้ความสนใจ เนื่องจาก พิจารณาว่า “คนสูบไม่รู้ เพราะคน
เหล่านี้เมา”74 

 

                                           
73 Alexis Keenan, “They created an epidemic': Why 2 lawyers are going after e-cigarette giant Juul,” 
Retrieved on 4 December 2019 from : https://finance.yahoo.com/news/juul-labs-lisa-vail-lawsuit-
211045744.html 
74 Retrieved on 4 December 2019 from : https://www.dailymail.co.uk/news/article-7630225/Juul-
accused-selling-one-MILLION-contaminated-vaping-pods.html 
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บทที่ 4  
บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายต่อสุขภาพ 

 
“มีความเข้าใจผิดร้ายแรงว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตราย โดยคิดว่าควัน ไอละออง

จากบุหรี่ไฟฟ้า เป็นเพียงละอองน้ า ไอน้ ามีเพียงสารปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอม อ้างว่าสูบชนิดที่
ไม่มีนิโคติน ในความเป็นจริงควันไอละอองจากบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นมีฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 
มีสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น ฟอร์มาร์ลดีไฮด์ ไดอะซิทิล อโครลิน โลหะหนักที่เป็นพิษ เช่น 
นิกเกิล ดีบุก ตะกั่ว ซึ่งอาจมาจากน้ ายาบุหรี่ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์สูบที่โลหะหนักหลุดลอยจาก
ขดลวดที่ชุบน้ ายา ขณะที่สารปรุงแต่งกลิ่นรสมีนับพันชนิด ที่ถูกความร้อนจนเกิดเป็นไอ
ระเหย มีการวิจัยพบว่า แม้จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าชนิดที่ไม่มีนิโคตินก็ท าให้เกิดการอักเสบของ
เนื้อเยื่อปอด และระบบไหลเวียนโลหิตได้” 

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 
 

“บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นผลิตภัณฑ์เสพยาสูบหรือเสพนิโคตินที่ใช้การท าให้สาร
น้ าเกิดความร้อน และระเหยเป็นไอน้ ามาให้สูด สูบ โดยที่ไม่เกิดควันจากการเผาไหม้ 
ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าในตลาดมากกว่าร้อยละ 95 มีสารนิโคตินเป็นส่วนผสมอยู่ในสารน้ า 
ซึ่งแปลว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าท าให้ติดสารนิโคตินได้ มีผู้น าบุหรี่ไฟฟ้ามาเป็นทางเลือกเพ่ือ
หวังผลเป็นตัวช่วยเลิกบุหรี่ ข้อมูลในแง่การช่วยเลิกบุหรี่ พบว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า มีอัตรา
การเลิกบุหรี่ เพียงร้อยละ 5-9 และมีข้อมูลว่าหากคนที่สูบบุหรี่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวช่วย
เลิกบุหรี่เทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้ กลับท าให้โอกาสเลิกบุหรี่ลดลงไปกว่าเดิมถึงร้อยละ 27 
บุหรี่ไฟฟ้านอกจากมีนิโคตินที่มีอานุภาพการเสพติดสูงกว่าเฮโรอีน ผู้เสพสามารถเพ่ิม
สารนิโคตินในการสูบแต่ละครั้งได้สูงกว่าบุหรี่ธรรมดากว่า 3-10 เท่า นอกจากเสพติดยัง
ท าให้อัตราการเต้นของหัวใจสูง ความดันโลหิตสูง มีภาวะหลอดเลือดสมองหดตัวเสี่ยง
ต่อโรคหลอดเลือดสมอง มีโลหะหนัก เช่น นิเกิล โครเมียมที่มีพิษต่อปอด แคดเมียมที่มี
พิษต่อไต สารก่อมะเร็ง เช่น เบนซีน อะเซตตัลดีไฮด์ สารบางชนิดซึ่งเป็นส่วนประกอบ
หลักของตัวท าละลายของเหลวที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อโดนความร้อนเป็นไอน้ าเพื่อเสพ จะ
แปรเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งได้คือ ไดเอทธิลีนไกลคอล และสารกลีเซอรอล สารแต่ง
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กลิ่นผลไม้หรือกลิ่นหอมเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักสูบหน้าใหม่มีฤทธิ์ท าลายเยื่อบุหลอดลม มี
การปลดปล่อยอนุภาคขนาดเล็กมาก PM 2.5 และอนุภาคนาโนที่แทรกซึมเข้าร่างกาย
เป็นการสะสมพิษไปก่ออันตรายในอวัยวะต่างๆ ได้ทั่วร่างกาย 

พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ได้รับการบันทึกไว้มาก
นัก แต่ผลกระทบเชิงลบระยะสั้นได้รับการแนะน าโดยการศึกษาหลายอย่าง การศึกษา
เหล่านี้มุ่งเน้นไปที่รายละเอียดทางพิษวิทยาของบุหรี่ไฟฟ้าและผลกระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจ ระบบภูมิคุ้มกัน และอ่ืนๆอีก 75 

 

4.1 พิษวิทยาของบุหรี่ไฟฟ้าต่อระบบชีวภาพ (Biological Systems)76 
 
ระบบ System ผลของบุหรี่ไฟฟ้า Effects of e‐Cigarettes 
ระบบทางเดิน
หายใจ 
Pulmonary 
system 

ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง 
หลอดลมอักเสบไอและถุงลมโป่งพอง (Upper and lower 
respiratory tract irritation, Bronchitis, cough, and 
emphysema) 

ระบบคุ้มกัน 
Immune system 

การเหนี่ยวน าการอักเสบ ลดประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน 
(Inflammation induction, Reduce immune efficiency) 

                                           
75 Fatima Z. Alshbool. Journal of the American Heart Association. Impact of Electronic Cigarettes on the 

Cardiovascular System, Volume: 6, Issue: 9, DOI: (10.1161/JAHA.117.006353)  
76 Journal of the American Heart Association: JAHA, “Impact of Electronic Cigarettes on the Cardiovascular 
System,” Retrieved on 4 December 2019, form 
:https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/jaha.117.006353?fbclid=IwAR0KxleZZQTuxLnfZ4id5lLZm
0HtfUmvfZ8r-H4MrrSqDboYa28VQWeyXh8 
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ระบบ System ผลของบุหรี่ไฟฟ้า Effects of e‐Cigarettes 
ระบบประสาท
ส่วนกลาง Central 
nervous system 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หน่วยความจ าเสื่อม Tremor และ
กล้ามเนื้อกระตุก (Behavioral changes, Memory 
impairment (animal models), Tremor and muscle 
spasms) 

ปัญหาอื่นๆ
เบ็ดเตล็ด
Miscellaneous 

การระคายเคืองต่อดวงตา ผิวหนังอักเสบ และแผลไหม้ คลื่นไส้
และอาเจียน ระคายเคืองคอและปาก (Ocular irritation, 
Contact dermatitis and burns, Nausea and vomiting, 
Throat and mouth irritation) 

 
เสพสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณสูง ส่งผลเสียโดยตรงต่อสมองและ

ระบบประสาท ท าให้ร่างกายต้องการนิโคตินมากขึ้นเรื่อยๆ การรับรู้ว่าของผู้สูบที่เข้าใจผิด
ว่า บุหรี่ไฟฟ้าท าหน้าที่เป็นช่วยลดอันตรายจากยาสูบหรือบุหรี่หรือไม่มีอันตรายเลย ไม่มี
กฎหมายการใช้งานตั้งแต่นั้นมา จ านวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเนื่องจาก 
(แม้ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนไป) และธรรมชาติที่น่าดึงดูด ของอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ 
ดังนั้นบุหรี่ไฟฟ้าจึงกลายเป็นผลิตภัณฑท์ี่ใช้กันมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนที่มี
การใช้งานเพ่ิมขึ้น 9 เท่าจาก ปี พ.ศ. 2554-2558 จากการพิจารณานี้เป็นที่ชัดเจนว่า มี
ค าถามที่ยังไม่ได้รับค าตอบมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยรวมประสิทธิภาพของการ
ลดอันตรายและผลกระทบด้านสุขภาพระยะยาวของอุปกรณ์เหล่านี้77 

ผลต่อสุขภาพท่ีรายงานส่วนใหญ่ เมื่อมีการสัมผัสกับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามี
ศูนย์กลางอยู่ที่ระบบทางเดินหายใจ (centered on the pulmonary tract) การศึกษา
ทางคลินิกและที่ทดลองในสัตว์ พบว่า บุหรี่ไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองของระบบ

                                           
77 Hanan Qasim, Zubair A. Karim, Jose O. Rivera, Fadi T. Khasawneh, and Fatima Z. Alshbool. Impact of 

Electronic Cigarettes on the Cardiovascular System Originally published30 Aug 

2017https://doi.org/10.1161/JAHA.117.006353Journal of the American Heart Association. ;6:e006353 

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/jaha.117.006353?fbclid=IwAR0KxleZZQTuxLnfZ4id5lLZm0HtfUmv

fZ8r-H4MrrSqDboYa28VQWeyXh8 

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/jaha.117.006353?fbclid=IwAR0KxleZZQTuxLnfZ4id5lLZm0HtfUmvfZ8r-H4MrrSqDboYa28VQWeyXh8
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/jaha.117.006353?fbclid=IwAR0KxleZZQTuxLnfZ4id5lLZm0HtfUmvfZ8r-H4MrrSqDboYa28VQWeyXh8
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ทาง เดิ นหาย ใจส่ วนบนและส่ วนล่ า ง  ( irritation of both the upper and lower 
respiratory tract) นอกเหนือจากการกระตุ้นหลอดลมและไอ (bronchospasm and 
cough) ผลกระทบหลังอาจเกิดจากห่วงโซ่ของปฏิกิริยาการอักเสบผ่านภาวะความไม่สมดุล
ของอนุมูลอิสระ (chain of inflammatory reactions through oxidative stress) 

ส าหรับผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ บุหรี่ไฟฟ้า ท าให้ลดประสิทธิภาพของระบบ
ภูมิคุ้มกัน (the immune system) ในหนูทดลอง เช่นเดียวกับที่เห็นจากความไวที่เพ่ิมขึ้น
ต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ ( influenza A ) และ นิวมอเนียชนิดสเตร็บโต
คอกคัส (Streptococcus pneumonia) ส าหรับระบบประสาทส่วนกลาง บุหรี่ไฟฟ้าอาจ
เปลี่ยนแปลงการท างานของสมอง ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ ความสามารถในการเรียนรู้ ความจ า 
และอาจชักน าให้เกิดการพ่ึงพายาเสพติดทั้งในมนุษย์และสัตว์  บุหรี่ไฟฟ้าอาจท าลายเซลล์
ประสาทโดยตรง (damage neurons) และท าให้เกิดการสั่นสะเทือนและกล้ามเนื้อกระตุก 
(and cause tremor and muscle spasms)78 

สารก่อมะเร็ง (Carcinogenicity) ซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏในปอด ปาก และล าคอ 

สิ่งนี้อาจเชื่อมโยงกับไนโตรซามีน โพรพิลีน ‐ ไกลคอล (nitrosamines, propylene‐

glyco) (พาหะในของเหลว e‐liquids) และแม้แต่สารแต่งกลิ่นรสบางชนิด การศึกษาชิ้น
หนึ่ง ระบุว่าหลังจากถูกท าให้ร้อนและกลายเป็นไอ (propylene oxide) ซึ่งเป็นสารก่อ
มะเร็งระดับสองบี (class 2B carcinogen) ยิ่งไปกว่านั้น พบว่าการได้รับ e-liquid ท าให้
เกิดพิษต่อเซลล์โดยตรงต่อเซลล์ต้นก าเนิด จากตัวอ่อนของมนุษย์และเซลล์ต้นก าเนิดของ
หนู  ( to exert a direct cytotoxic effect on human embryonic stem cells and 
mouse neural stem cells) โดยเน้นถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 
ผลข้างเคียงอ่ืน ๆ ได้แก่ คลื่นไส้อาเจียนและผิวหนังอักเสบ ในฐานะที่เป็นตาปากและคอ
ระคายเคือง (throat irritation) เป็นที่น่าสังเกตว่า ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่
ไฟฟ้านั้นไกลเกินกว่า“ อันตรายจากไฟไหม้และการระเบิด ปัญหาที่ประชาชนมีแนวโน้มจะ
ประมาทเลินเล่อ 

                                           
78 E-cigarette use among youth and young adults: a report of the Surgeon General. 2016 
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อันตรายจากสารเคมีของบุหรี่ไฟฟ้านี้นอกจากจะมีสารนิโคตินที่มีอานุภาพ
การเสพติดสูงกว่าเฮโรอีนแล้ว ผู้เสพยังสามารถเพ่ิมสารนิโคตินในการสูบแต่ละครั้งได้สูง
กว่าบุหรี่ธรรมดา นอกจากการเสพติด นิโคตินยังท าให้อัตราการเต้นของหัวใจสูง ความดัน
โลหิตสูง มีภาวะหลอดเลือดสมองหดตัวเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองด้วย สารเคมีในบุหรี่
ไฟฟ้าประกอบไปด้วยโลหะหนักต่างๆ เช่น นิเกิล โครเมียมที่มีพิษต่อปอด แคดเมียมที่มีพิษ
ต่อไต สารก่อมะเร็ง เช่น เบนซีน อะเซตตัลดีไฮด์ สารบางชนิดซึ่งเป็นส่วนประกอบหลัก
ของตัวท าละลายของเหลวที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อโดนความร้อนเป็นไอน้ าเพ่ือเสพ จะ
แปรเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งได้ คือ ไดเอทธิลีนไกลคอล และสารกลีเซอรอล สารแต่งกลิ่น
ผลไม้หรือกลิ่นหอมเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักสูบหน้าใหม่มีฤทธิ์ท าลายเยื่อบุหลอดลม มีการ
ปลดปล่อยอนุภาคขนาดเล็กมาก PM2.5 และอนุภาคนาโนที่แทรกซึมไปก่ออันตรายใน
อวัยวะต่างๆ ได้ทั่วร่างกาย สารเหล่านี้ไม่ว่าปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดนับเป็นสารที่ไม่พึง
เสพ/สัมผัสเข้าในร่างกายเพ่ือสะสมพิษ79 ซึ่งมีรายงานผู้ป่วย 53 ราย จากอิลลินอยส์ และ
วิสคอนซิน ของสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ป่วยอายุเฉลี่ย 19 ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีทั้งท่ีเป็นนิโคติน
เดี่ยว หรือที่ผสมกัญชา (THC) มีภาวะพร่องออกซิเจน มากกว่า 2 ใน 3 ต้องใช้เครื่องช่วย
หายใจ หรือใส่ท่อหายใจ มากกว่า 2 ใน 3 ต้องนอนไอซียู เกือบร้อยละ 60 มากกว่าร้อยละ 
90 ได้รับการรักษาด้วย สเตียรอยด์ (ซึ่งเป็นยารักษาการอักเสบแบบรักษาปลายเหตุ) โดย 
ภาวะโรคปอดจากบุหรี่ไฟฟ้า มีความแตกต่างจากโรคปอดจากบุหรี่ธรรมดา ดังนี้ คือ เกิดใน
ผู้ป่วยอายุน้อย เป็นเยาวชน ผู้ใหญ่ตอนต้น เป็นวัยท างาน (อายุเฉลี่ยเพียง 19 ปี) เกิดในผู้
สูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่ใช้มาเพียงไม่กี่ปี เกิดอาการ ไอแห้ง เหนื่อยเวลาออกแรง อาจมีร่วมกับ
อาการไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยตัว อาการเกิดขึ้นเร็ว ในหลักวัน สัปดาห์ หรือเพียง
ไม่กี่เดือน ภาพทางรังสีปอดพบปอดอักเสบรุนแรง แต่ตรวจไม่พบสาเหตุจากการติดเชื้อ 
เกิดภาวะพร่องออกซิเจนได้รุนแรง จนหลายรายเกิดภาวะหายใจล้มเหลว  ในขณะที่โรคถุง
ลมพอง จากบุหรี่ธรรมดา ต้องมีประวัติสูบบุหรี่มานาน บางรายเลิกสูบไปหลายปีจึงค่อยๆ 

                                           
79 อ.พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร  สาขาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, “โทษของบุหรี่ไฟฟ้า ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมของ
ประเทศไทย” 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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เกิดอาการ เนื้อปอดเสียหายช้าๆ กว่าจะถึงขั้นภาวะหายใจล้มเหลวต้องเป็นมานาน80 และมี
การศึกษาจาก University of Technology Sydney (UTS), University of Vermont, 
USA and the Woolcock Institute of Medical Research, Australia พบว่า บุหรี่ไฟฟ้า
ที่มีการใช้สารชูรส ไม่ว่าจะมีสารนิโคตินหรือไม่ก็ตาม ส่งผลท าให้อาการหอบหืดแย่ลง 81 

ทั้งนี้  มีงานวิจัยที่น าเสนอใน
งานประชุมวิชาการโรคหลอด
เลือดสมองระดับนานาชาติ 

(the American Stroke Association’s International Stroke Conference 2019) โดย 
Dr. Paul M Ndunda และ Dr. Tabitha M Muutu แห่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย 
Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา พบความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด คือ สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบสูงขึ้น 
71%, โรคหัวใจวายเฉียบพลันสูงขึ้น 59%, กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสูงขึ้น 40% เมื่อเทียบ
กับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ใช้ข้อมูลส ารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพขนาดใหญ่
ของสหรัฐอเมริกาที่มีกลุ่มผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า 66,795 คนเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า
จ านวน 343,856 คน82,83 

 
 

                                           
80 อ.พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร ผู้แทนสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญโรคปอด คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี, “การตายด้วยโรคปอดร้ายแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า,” ในงานแถลงข่าว “หยุดสูบ หยุดตาย จาก
บุหรี่ไฟฟ้า” จัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันที่ 19 กันยายน 2562  
81 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 
82  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 
83 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 
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การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบใดๆก็ตามรวมถึง “บุหรี่ไฟฟ้า” ไม่ปลอดภัยส าหรับเยาวชน 
เนื่องจากมี “สารนิโคติน” สารปรุงแต่ง เช่น ไดอะซิติล ซึ่งเป็นสารเคมีที่เชื่อมโยงกับโรค
ปอดท่ีรุนแรง มีอนุภาคขนาดเล็กมาก, สารโลหะหนักเช่น นิเกิ้ล ดีบุก ตะกั่ว และสารเคมี
ที่มีความเชื่อมโยงกับการเกิดมะเร็ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างผล CT SCAN ของ ปอดที่อักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 

 

เนื้อปอดของผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 
(A) พบแมคโครฟาจที่เต็มไปด้วย vacuoles จ านวนมาก 
และ (B) พบการสะสมของไขมัน 
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4.2 บุหรี่ไฟฟ้า กับ “สารนิโคติน”  
 

ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ และผลกระทบระยะยาวจากการสัมผัสกับการปล่อย
สารพิษของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์เสพยาสูบหรือเสพ
นิโคตินที่ใช้การท าให้สารน้ าเกิดความร้อน และระเหยเป็นไอน้ ามาให้
สูด/สูบ โดยที่ไม่เกิดควันจากการเผาไหม้ ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าใน
ตลาดมากกว่าร้อยละ 95 มีสารนิโคตินเป็นส่วนผสมอยู่ในน้ ายาบุหรี่
ไฟฟ้า ซึ่งแปลว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าท าให้ติดสารนิโคตินได้ ซึ่งสาร
นิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อสุขภาพ ดังนี้84 
ระบบประสาทส่วนกลาง : เวียนหัว วิงเวียน รบกวนการนอนหลับผิดปกติ อาการปวด
หัว และมีความเสี่ยงต่อการไหลเวียนของเลือด 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด : ภาวะหลอดเลือดแข็ง และเพ่ิมการเกาะเป็นก้อนใน
กระแสเลือด อัตราการเต้นของหัวใจผันผวน ความดันโลหิตเพ่ิมข้ึน โรคหลอดเลือดหัวใจ 
หัวใจเต้นเร็ว และหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
ระบบหายใจ : หายใจถี่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลอดลมหดเกร็ง และโรคมะเร็ง 
ระบบกล้ามเนื้อ : การเสื่อมของกระดูกสันหลังอาการปวดข้อ และการสั่นของร่างกาย 
ระบบทางเดินอาหาร : แผลในกระเพาะอาหาร โรคท้องร่วง อาการคลื่นไส้ ปากแห้ง 
กรดไหลย้อน อาการอาหารไม่ย่อย และโรคมะเร็ง 

 

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

 

 

Nicotine 
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นิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า มีระดับใกล้เคียงกับบุหรี่แบบดั้งเดิม การติดฉลาก
ไม่ได้ยืนยันถึงปริมาณสารนิโคตินที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ มีการศึกษาพบว่าการติดฉลากผิด
เป็นปัญหาที่พบบ่อย กรณีบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อ JUUL ซึ่งให้นิโคตินเร็วขึ้น 2.7 เท่าเมื่อเทียบกับ
บุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้ออ่ืน ๆ ซึ่งมีผลต่อการเสพติดของเยาวชน 
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4.3 ผลของบุหรี่ไฟฟ้าต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด 

 
โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) เป็นสาเหตุส าคัญของ

การเสียชีวิตในหมู่ผู้สูบบุหรี่  โดยเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจมากถึง 30% แต่ละปี  ใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่อสุขภาพที่ท าให้เกิดปัญหา ดังนั้น จึง
เป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการประเมินความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้าในระยะสั้นและระยะยาวต่อ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการศึกษาที่จ ากัด ในพ้ืนที่นี้และ/หรือ
การค้นพบที่ขัดแย้งกัน การศึกษาหลายแห่งชี้ให้เห็นว่า  ส่งผลกระทบสัญญาณชีพเช่นอัตรา
การเต้นของหัวใจ และความดันโลหิต ในเรื่องนี้ Andrea et al แสดงให้เห็นว่า อัตราการ
เต้นของหัวใจเพ่ิมข้ึนอย่างรุนแรงหลังจากผู้สูบบุหรี่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า 41 คน 85 นอกจากนี้ Yan 
et al 86 พบว่า บุหรี่ไฟฟ้าเพ่ิมความดันโลหิต (diastolic blood pressure) และอัตราการ
เต้นของหัวใจในผู้สูบบุหรี่  

นอกจากนี้ยังพบว่าความผิดปกติของเซลล์บุผนัง (endothelial cell 
dysfunction) หลอดเลือดและภาวะที่อนุมูลอิสระเข้าไปท าลายระบบต่างๆภายในเซลล์
ของสิ่งที่มีชีวิต (oxidative stress) จากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเกิด
โรคของโรคหลอดเลือดหัวใจ มีความสัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้าแม้ใช้เพียงครั้งเดียว ในทาง
ตรงกันข้ามเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่ การใช้บุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของจ านวนเซลล์บุผนังหลอดเลือด endothelial ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติของ 
endothelial เฉียบพลันและ / หรือการบาดเจ็บของหลอดเลือด เนื่องจากเกล็ดเลือดเป็น
ตัวหลัก การพัฒนาของโรคหัวใจและหลอดเลือด – โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดลิ่มเลือดและ
หลอดเลือด (thrombosis and atherosclerosis) - การศึกษาล่าสุดในหลอดทดลอง
ประเมินผลของบุหรี่ไฟฟ้าในเซลล์เหล่านี้  พบว่าสารสกัดจากไอบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเพ่ิมการ

                                           
85 Nides MA, Leischow SJ, Bhatter M, Simmons M. Nicotine blood levels and short‐term smoking 

reduction with an electronic nicotine delivery system. Am J Health Behav. 2014; 38:265 
86 Yan XS, D'Ruiz C. Effects of using electronic cigarettes on nicotine delivery and cardiovascular 

function in comparison with regular cigarettes. Regul Toxicol Pharmacol. 2015; 71:24 
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กระตุ้น  (รวมตั วและยึด เกาะ)  ของ เกล็ด เลือด (aggregation and adhesion) of 
platelets) 

 

4.4 สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าและผลกระทบ 
 

สาร เคมี 
ตรวจจับช่วงความ

เข้มข้น 
ระบบชีวภาพที่ได้รับผลกระทบ
Biological System Affected 

Aldehydes Nicotine ND to 
36.6 mg/mL 

ส่งเสริมการเกิดเนื้องอกในปอด  
ติดยาเสพติด สารก่อมะเร็งใน
ทางเดินอาหาร เพ่ิมความดัน
โลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ  
ลดการพัฒนาสมองในวัยรุ่น  
Lung tumor 
promoter, Addiction, Gastroi
ntestinal carcinogen, Raises 
blood pressure and heart 
rate, Reduce brain 
development in adolescents 

Cotinine NDa ความสามารถในการสืบพันธุ์
ลดลง 
Reduce fertility and 
reproduction 

Acetaldehyd
e 

0.11 to 

2.94 μg/15 puffs 

สารก่อมะเร็ง การท าให้แอลก
ออล์ท าลายตับรุนแรง

ขึ้น  Aggravation of alcohol‐
induced liver damage 

javascript:popRef('jah32472-note-0002')
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สาร เคมี 
ตรวจจับช่วงความ

เข้มข้น 
ระบบชีวภาพที่ได้รับผลกระทบ
Biological System Affected 

Acrolein 0.044 to 

6.74 μg/15 puffs 

การระคายเคืองที่ตา  การระคาย
เคืองต่อระบบทางเดินหายใจ  
ระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร  
Ocular irritation, Respiratory 
irritation, Gastrointestinal 
irritation 

Formaldehy
de 

0.2 to 

27.1 μg/15 puffs 

สารก่อมะเร็ง หลอดลมอักเสบ
ปอดบวมและเพ่ิมความเสี่ยงโรค
หอบหืดในเด็ก  และระคายเคือง
ที่คอ ตา จมูก 
Carcinogen, Bronchitis, 
pneumonia, and increase 
asthma risk in 
children, Ocular, nasal, and 
throat irritant 

o‐Methyl 
benzaldehy
de 

ND to 

7.1 μg/15 puffs 

ไม่ทราบ Unknown 

Acetone ND to 91.2 กระเพาะอาหาร ความอ่อนแอ
ของแขนขาและปวดหัว ระคาย
เคืองต่อตา 
Gastric distress, Weakness of 
extremities and 
headache, Ocular irritation 
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สาร เคมี 
ตรวจจับช่วงความ

เข้มข้น 
ระบบชีวภาพที่ได้รับผลกระทบ
Biological System Affected 

Volatile 
organic 

compoun
ds 

Propylene 
glycol 

0 to 
82.875 mg/15 puff

s 

การระคายเคืองที่คอและทางเดิน
หายใจ  สารก่อมะเร็ง โรค
กระเพาะในกระเพาะอาหาร เพ่ิม
ความเสี่ยงต่อโรคหอบหืดในเด็ก 
การระคายเคืองของตา  
Throat and airways 
irritation, Carcinogen, Gastric 
distress, Increase asthma risk 
in children, Ocular irritation 

Glycerin 75 to 

225 μg/15 puffs 

Lipoid pneumonia ตา, ผิวหนัง
, และปอดระคายเคือง 
Lipoid pneumonia, Ocular, 
dermal, and pulmonary 
irritant 

3‐
Methylbutyl

‐3‐
methylbuta
noate 

1.5 to 

16.5 μg/15 puffs 

ไม่ทราบ Unknown 

Toluene <0.63 μg/15 puffs ระบบประสาทส่วนกลางถูก
ท าลาย, ความเสียหายของไต 
CNS damage, Renal damage 

Nitrosamin
es 

NNN 0.8 to 4.3 ng/e‐
cigarette 

สารก่อมะเร็ง Carcinogen 
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สาร เคมี 
ตรวจจับช่วงความ

เข้มข้น 
ระบบชีวภาพที่ได้รับผลกระทบ
Biological System Affected 

NNK 1.1 to 28.3 ng/e‐
cigarette 

สารก่อมะเร็ง Carcinogen 

Metals Chromium ND to 

0.0105 μg/15 puff
s 

การระคายเคืองที่ปอดและ เยื่อบุ
จมูกอักเสบ และ ulcerations 
ฝ่อ  เยื่อบุจมูก ความสมบูรณ์ของ
การสืบพันธุ์ลดลง  
Pulmonary irritation and 
inflammation, nasal mucosa 
atrophy and 
ulcerations, Nasal mucosa 
atrophy, reduce fertility and 
reproduction 

Cadmium ND to 

0.022 μg/15 puffs 

เพ่ิมความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอด  
การระคายเคืองในปอดและจมูก  
Increase risk of lung 
cancer, Pulmonary and nasal 
irritation 

Lead 0.025 to 

0.57 μg/15 puffs 

การเหนี่ยวน าความดันโลหิตสูง  
ความเสียหายทางไต ความ
เสียหายระบบประสาทส่วนกลาง 
Hypertension 
induction, Renal 
damage, CNS damage 
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สาร เคมี 
ตรวจจับช่วงความ

เข้มข้น 
ระบบชีวภาพที่ได้รับผลกระทบ
Biological System Affected 

Nickel 0.0075 to 

0.29 μg/15 puffs 

Carcinogen ระบบประสาท
ส่วนกลางและความเสียหายของ
ปอด  ความเป็นพิษต่อไตและตับ  
Carcinogen, CNS and 
pulmonary damage, Renal 
and hepatic toxicity 

 

 
สารพิษที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า 

ผลทางพยาธิวิทยา (Pathological effects ) ที่เกิดจากส่วนประกอบของ
บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่ท าให้กลายเป็นไอ บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยนิโคตินซึ่ง
สามารถระเหยได้ 60–70% การสลายตัวทางความร้อนของตัวท าละลายบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้
เกิดการปล่อยโลหะที่เป็นพิษและการก่อตัวของสารประกอบอินทรีย์ เช่น อะโครลีนจากกลี
เซอรอล (acrolein from glycerol)และโพรพิลีนออกไซด์  จากโพรพิลีนไกลคอล 
(propylene oxide from propylene glycol) สารปรุงแต่งกลิ่นรสที่ใช้บ่อย ได้แก่ วานิล
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ลิน เอทธิลมาตอล เอทิลวานิลลิน และเมทิล (frequently used flavoring additives 
include vanillin, ethyl matol, ethyl vanillin, and methol)  ส่ ว นประกอบและ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าให้กลายเป็นไอเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเป็นสารก่อมะเร็งโดยตรงหรือเป็นพิษ
ในการกระตุ้น ให้ เกิดโรคหัว ใจและปอดและความผิดปกติของระบบประสาท 
(cardiopulmonary diseases and neurodegenerative disorders) 

ภาวะความไม่สมดุลของอนุมูลอิสระในการเกิดโรคที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า 
(oxidative stress in e-cigarette induced pathogenesis) ส่วนประกอบที่เป็นพิษและ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าให้กลายเป็นไอของบุหรี่ไฟฟ้า (vaporization products of e-cigarettes) 
ได้รับการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้กระตุ้นให้เกิดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในปอด
มนุษย์และเซลล์เยื่อบุผิวจากกิ่งแขนงและเซลล์บุผนังหลอดเลือดในหลอดเลือดมนุษย์ 
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการแทรกซึมของเนื้อเยื่อของแมโครฟาจ (macrophages) การด้อย
ค่าในเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวที่เกิดจากเซลล์ต้นก าเนิดจากบุหรี่ไฟฟ้านั้น มีสารนิโคตินและลดการ
กวาดล้างแบคทีเรียและไวรัสในปอดของหนูที่สัมผัสบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกลไกที่ปอดพัฒนา
ไปสู่การอุดกั้นเรื้อรัง ผู้อาสาสมัครที่มีสุขภาพดีตอบสนองต่อการได้รับบุหรี่ไฟฟ้าด้วยภาวะ
ความไม่สมดุลของอนุมูลอิสระที่เพ่ิมขึ้น การดูดซึมของไนตริกออกไซด์ที่ลดลงและความ
ผิดปกติของ endothelial / vascular dysfunction ที่มาก่อนโรคหัวใจและหลอดเลือด
โดยทั่วไปบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคติน ส่วนผสมของสารต่างๆ เช่นโพรพิลีนไกลคอล (PG) และกลีเซ
อรอล (propylene glycol (PG) and glycerol) รสชาติเข้มข้น การศึกษาเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพได้ระบุส่วนประกอบทางเคมีที่หลากหลายในถังสารละลายเติมและสเปรย์ของ
บุหรี่ ไฟฟ้า (aerosols of e-cigarettes)  Herrington และ Myers (2015) ตรวจพบ
สารประกอบประมาณ 60 ถึง 70 ชนิด ในของเหลวแต่ละชนิดที่ผ่านการทดสอบจะแตกต่าง
กันไปตามส่วนประกอบต่าง ๆ87  Kucharska และผู้ร่วมงาน (2016) วิจัยและได้ระบุ
สารเคมี 113 ชนิดในของเหลวของบุหรี่ไฟฟ้า 50 แบรนด์ มีสารประกอบในละอองลอย
มากกว่าสารละลายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสารเคมีบางชนิดเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ

                                           
87 Herrington JS, Myers C. Electronic cigarette solutions and resultant aerosol profiles. Journal of 

Chromatography A. 2015; 1418:192–199. 
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ระเหย กลายเป็นไอ 88ละอองลอยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวที่ผ่านการทดสอบโดย 
Herrington และ Myers (2015) พบว่ามีสารประกอบเพ่ิมขึ้นอีก 18 ชนิดที่พบใน
สารละลาย  

สารที่ระบุในของเหลวและบุหรี่ไฟฟ้า ได้แก่ นิโคติน, ตัวท าละลาย (PG และกลีเซ
อรอล), ไนโตรซามีนเฉพาะยาสูบ (TSNAs) อัลดีไฮด์ โลหะ สารประกอบอินทรีย์ระเหย 
(volatile organic compounds: VOCs) สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 
อัลคาลอยด์ ยาสูบและยาเสพติด การศึกษาที่ทบทวนส่วนใหญ่ได้ประเมินนิโคตินและสิ่งเจือปน
ในของเหลวเช่น TSNAs และสิ่งสกปรกที่เกี่ยวข้องกับนิโคตินในขณะที่การศึกษาอ่ืน ๆ ได้
มุ่งเน้นไปที่การระบุสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายในละออง เช่น คาร์บอนิลสารประกอบ VOCs, 
TSNAs โลหะและซิลิเกต สารเคมีต่าง ๆ และอนุภาค ultrafine ที่รู้จักกันว่าเป็นพิษสารก่อ
มะเร็งและ / หรือท าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและการเต้นของหัวใจมีการระบุในละออง
บุหรี่ไฟฟ้าตลับหมึกของเหลวเติมและการปล่อยสิ่งแวดล้อม TSNAs ที่ระบุ, อัลดีไฮด์, โลหะ, 
VOCs, สารประกอบฟีนอลิก, (phenolic compounds) PAHs และอัลคาลอยด์  (tobacco 
alkaloids) ของยาสูบเป็นองค์ประกอบที่อันตรายหรืออาจเป็นอันตรายและมีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพโดยทั่วไป89  

งานวิจัยของ Dr. Paul Melstrom และคณะจาก CDC ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่ท าการทดลองในห้องปิดขนาด 52.6 ตร.ม. โดยในห้องมีคนสูบบุหรี่ไฟฟ้า 3 คนนั่งปนกับ
คนไม่สูบบุหรี่ 6 คน และให้คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเวลา 2 ชม. จากนั้นท าการวัดค่า PM 
2.5 และฝุ่นขนาดที่เล็กกว่า (ultrafine particle) รวมทั้งปริมาณนิโคตินในอากาศ 
เสื้อผ้าและผนังห้อง การศึกษาพบว่า บุหรี่ไฟฟ้าประเภทเป็น  tank เติมน้ ายา จะ
ก่อให้เกิดฝุ่นพิษ PM 2.5 ในห้องดังกล่าว สูงสุดถึง 19,972 มคก./มล. (โดยค่าเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาที่ทดลองเท่ากับ 1,454 มคก. /มล.) ส่วนบุหรี่ไฟฟ้าประเภทแท่งแบบใช้
                                           
88 Kucharska M, Wesołowski W, Czerczak S, Soćko R. Testing of the composition of e-cigarette liquids—

Manufacturer-declared vs. true contents in a selected series of products. Medycyna Pracy. 2016;67(2):239–253.  
89 DL, Kwan LY, Stratton K, editors.. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and 

Medicine Division; Board on Population Health and Public Health Practice; Committee on the Review of the 

Health Effects of Electronic Nicotine Delivery Systems; Eaton Washington (DC): National Academies Press (US); 

2018 Jan 23. 
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ครั้งเดียว หรือ disposable e-cigarettes ท าให้เกิดฝุ่นพิษ PM 2.5 สูงสุดถึง 19,961 
มคก./มล. (โดยค่าเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ทดลองเท่ากับ 788 มคก. /มล.) นอกจากนี้ยังพบ
บุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินสูง ตรวจพบปริมาณนิโคตินในกลุ่มที่ไม่ได้สูบบุหรี่ที่อยู่ในห้องขณะที่
มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงขึ้นเกือบ 180 เท่าจากค่าปกติก่อนเริ่มทดลอง และพบสารนิโคติน
ตกค้างตามผนังห้อง พ้ืนห้อง ประตู หลังจากสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสร็จแล้ว สูงขึ้นกว่า 10 เท่า
เทียบกับก่อนมีการสูบ จากข้อมูลที่ได้พิสูจน์ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งต่อตัวผู้สูบเองและ
คนรอบข้าง ย้ าวัยรุ่นไม่ควรทดลอง คนที่สูบอยู่แล้วควรจะเลิกเพ่ือสุขภาพที่ดี และบุหรี่
ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลือกของการเลิกบุหรี่ 
 “ควันของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างเช่นเดียวกันกับบุหรี่มวน โดยมีผล
วิจัยต่างประเทศได้ท้าการส้ารวจจากกลุ่มตัวอย่างและตรวจพบว่า คนที่ไม่สูบบุหรี่
ไฟฟ้าแต่อยู่ในห้องเดียวกับคนสูบมีสารพิษจากควันบุหรี่ตกค้างในปัสสาวะในปริมาณ
ที่สูง ดังนั น กลิ่นที่หอมของบุหรี่ไฟฟ้าก็ซ่อนอันตรายท่ีไม่ต่างจากบุหรี่ทั่วไป”  

 

  
 

ทีมวิจัยจากสหรัฐอเมริกาที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
Public Health Reports เมื่อ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจระยะยาวจ านวน 
26,446 ราย เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรี่

ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557 และ 2557-2558 ผลการศึกษาพบว่า บุหรี่ไฟฟ้า ท าให้ผู้ที่เลิก
สูบบุหรี่มานานแล้วกลับเข้ามาสูบบุหรี่ใหม่ โดยพบว่าผู้ที่เลิกบุหรี่ได้แล้ว หากลองสูบบุหรี่
ไฟฟ้าจะมีโอกาสที่จะเริ่มสูบบุหรี่ใหม่เพ่ิมเป็น 3.3 เท่า และหากใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจ า 
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จะกลับไปเป็นผู้ที่ติดบุหรี่ธรรมดาเพ่ิมเป็น 5.2 เท่า ของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ไปแล้วแต่ไม่ไปสูบ
บุหรี่ไฟฟ้า ขณะที่ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน ถ้าเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า จะมี
โอกาสที่จะเริ่มสูบบุหรี่ธรรมดาเพ่ิมเป็น 4 เท่าของผู้ที่ไม่เคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าเลย และ
พบว่าผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจ า จะมีโอกาสที่จะเริ่มสูบบุหรี่ธรรมดาเพ่ิมเป็น 6.6 เท่า มี
โอกาสติดบุหรี่ธรรมดาเพิ่มเป็น 8 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเลย90 

องค์การอนามัยโลกจึงเรียกร้องให้ประเทศที่ยังไม่ได้มีกฎหมายควบคุมให้มี
การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อปกป้องการเข้าถึงของเยาวชน สิ่งแวดล้อม และองค์การ
อนามัยโลกยังช่ืนชมประเทศที่มีการห้ามบุหรี่ไฟฟ้าแบบเด็ดขาด พร้อมย้ าว่าปัจจุบันยัง
ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอจะสนับสนุนว่าผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เหล่านี้มีอันตรายน้อยกว่า
บุหรี่แบบดั้งเดิม91 

                                           
90 ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี งานวิจัยชี้ "บุหรี่ไฟฟ้า" เป็น

ต้นเหตุให้คนเลิกสูบบุหรี่กลับมาสูบใหม่ วันที่ 28 ส.ค. 2562 https://www.posttoday.com/social/general/598968 
91 งานวิจัยชี้ "บุหรี่ไฟฟ้า" เป็นต้นเหตุให้คนเลิกสูบบุหรี่กลับมาสูบใหม่ วันที่ 28 ส.ค. 2562 

https://www.posttoday.com/social/general/598968 
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บทที่ 5  
บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายต่อเยาวชน 

 
นักวิจัยสหรัฐฯ รวบรวมผลงานวิจัย 40 งานวิจัย สรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยให้

เลิกบุหรี่ได้ ลดปริมาณมวนบุหรี่ลง แต่ในทางตรงกันข้าม บุหรี่ไฟฟ้าท าให้คนหันมาสูบบุหรี่
ธรรมดาสูงมากยิ่งขึ้นไปอีก บุหรี่เป็นประตูหรือ Gateway ที่ท าให้ผู้สูบจ านวนกว่า 3 ล้าน
คนมีแนวโน้มใช้แอลกอฮอล์มากขึ้นด้วย รวมถึงกัญชา โคเคน เฮโรอีน ปัจจุบัน กลุ่มวัยรุ่น 
เยาวชนมีความเชื่อและเข้าใจผิดเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า 66% คิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นกลิ่น รสเหมือน
ขนมหวาน ไม่รู้ว่ามีนิโคตินหรือสารเสพติดอันตรายอยู่ในนั้น มีกลิ่นหอมปลอดภัย มีความ
ทันสมัย เป็นความคิดของเยาวชนที่เริ่มทดลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีการพัฒนารูปแบบคล้ายๆ 
กับแฟลชไดรฟ์ ขณะนี้เป็นที่นิยมระบาดไปทั่วสหรัฐ FDA ประกาศว่าเป็นการระบาดขั้น
รุนแรง เยาวชน 63% คิดว่าไม่มีนิโคติน ที่น่ากลัวก็คือนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อ 
JUUL ค่าการตลาดพุ่งขึ้น ขายดีมาก เพราะบุหรี่รุ่นนี้ไม่ต้องเติมน้ ายา ใช้แล้วทิ้งได้เลย 
บริษัทนี้ครองตลาดบุหรี่ไฟฟ้าเกิน 70% บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เข้าไปซื้อหุ้นบริษัทนี้ 30% 
บริษัทพุ่งเป้าไปที่เด็กวัยรุ่น92 

จากการส ารวจล่าสุดในอเมริกาพบว่า จ านวนเด็กนักเรียนระดับมัธยมที่สูบ
บุหรี่ไฟฟ้ามีถึง 3 ล้านคน ทั้งๆ ที่เด็กนักเรียนเหล่านี้ไม่เคยสูบบุหรี่ธรรมดามาก่อน เด็ก
นักเรียนเหล่านี้กลายเป็นลูกค้าหน้าใหม่ของสารเสพติดนิโคติน ที่พ่อค้าไม่ต้องการให้ลูก
ตัวเองสูบ ขณะนี้อัตราการสูบบุหรี่แบบธรรมดาของเด็กนักเรียนอเมริกาที่เคยลดลงมา
ตลอด ปีนี้กลับเป็นปีแรกที่เพ่ิมจ านวนขึ้น ย่อมแสดงถึงความสัมพันธ์ของเด็กนักเรียนที่สูบ
บุหรี่ธรรมดาเพ่ิมข้ึน สัมพันธ์กับเด็กนักเรียนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 

“บุหรี่ไฟฟ้า” ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง บุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อผู้ใช้
และไม่ใช่ผู้ใช้ มีรายงานว่า เด็กกว่า 70 คน ที่อายุต่ ากว่า 5 ขวบ ในนอร์ธแคโรไลนา ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับพิษจากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการดื่มน้ ายาบุหรี่ไฟฟ้า เข้าตา 

                                           
92เริงฤดี ปธนวนิช, จิระวัฒน์ อยู่สะบาย, พชรพรรษ์ ประจวบลาภ, ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์  แพทย์มหิดลยันบุหรี่ไฟฟ้าใช้

ตลาดน าดึงดูดเยาวชน  หน่วยงานและภาคีเฝ้าระวังเด็กอนาคตของชาติ. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  วันที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2562  เข้าถึง  https://www.ryt9.com/s/tpd/2948812 
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หรือ ได้รับสัมผัสทางผิวหนัง93 ที่ส าคัญ “บุหรี่ไฟฟ้า” ก่อให้เกิดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะกับ
เด็กและเยาวชน การส ารวจล่าสุดในสหรัฐอเมริกา และบางประเทศในยุโรปแสดงให้เห็นว่า
มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหมู่เยาวชน ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 
2561 ในสหรัฐอเมริกาอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนเพ่ิมขึ้นจาก 1.5% เป็น 20.8% 
คนหนุ่มสาวที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีการสัมผัสกับนิโคตินซึ่งอาจมีผลกระทบระยะยาวต่อสมองที่
ก าลังพัฒนาและมีความเสี่ยงต่อการติดนิโคตินเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นที่ยอมรับ
ในวัยรุ่น นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในกรณีผู้เยาว์ที่ไม่เคยสูบบุหรี่แต่มีการใช้
บุหรี่ไฟฟ้า อย่างน้อย มีโอกาส 2 เท่าที่จะเริ่มสูบบุหรี่ในภายหลัง และจากการทบทวน
เอกสารงานวิจัยเพื่อหาค าตอบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนเป็นวิถีไปสู่การเป็นนัก
สูบหน้าใหม่และการใช้สารเสพติดอ่ืนหรือไม่ โดยใช้ฐานข้อมูล PubMed ก าหนดปีที่สืบค้น 
3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2562) พบว่ามีหลักฐานวิชาการที่มีระดับความน่าน่าเชื่อถือ
จ านวนมากทั้ง Observational studies การศึกษาแบบไปข้างหน้า และการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ในปี พ.ศ. 2560 มีรายงานการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยที่
เป็นการศึกษาติดตามในระยะยาวเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด 9 เรื่อง ครอบคลุมกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จ านวน 16,621 คน อายุระหว่าง 14 – 30 ปี 
พบว่า ผู้ที่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสที่จะเริ่มสูบบุหรี่ 30.4% ในขณะที่ผู้ไม่เคยใช้แนวโน้มที่
จะเริ่มสูบเท่ากับ 7.9% นอกจากนั้นเมื่อนักวิจัยควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน (อาทิ ตัวแปร
ด้านลักษณะทางประชากร, ด้านจิตสังคม, และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม) แล้ว 
พบว่าผู้ที่เคยใช้ บุหรี่ไฟฟ้า มีโอกาสที่จะเริ่มต้นสูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่เคยลองใช้เกือบ 4 
เท่า (OR = 3.62; 95% CI, 2.42-5.41) ส่วนในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ พบว่า หากใช้บุหรี่ไฟฟ้า 
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ก็มีโอกาสกลับไปสูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ บุหรี่ไฟฟ้า ถึง 4 เท่า 

ในระยะต่อมายังมีการศึกษาระยะยาว (Longitudinal study) เพ่ิมเติมในประเด็น
ดังกล่าวอีกทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย โดยมีผลการศึกษาที่สอดคล้องกันว่า 
วัยรุ่นซึ่งยังไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนและลองใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มที่จะเริ่มสูบบุหรี่

                                           
93 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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ในภายหลัง ในไต้หวันมีกฎหมายควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยน้ ายา
บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินจัดเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ผิดกฎหมาย และห้ามโฆษณาว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่
ปราศจากนิโคตินเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเลิกบุหรี่ แม้ดูว่ากฎหมายในไต้หวันเข้มงวด แต่ยังมี
ช่องว่างของกฎหมายท าให้เยาวชนยังหาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าได้โดยเฉพาะการซื้อทางอินเทอร์เน็ต
เช่นเดียวกับสภาพในประเทศไทย การศึกษาระยะยาวในไต้หวัน 3 โดยเก็บข้อมูล 2 ระยะ 
คือปี พ.ศ. 2557 (baseline) และปี พ.ศ. 2559 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยม
จ านวน 18,064 คน พบว่านักเรียนที่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่เริ่มสูบบุหรี่ในภายหลัง
มากกว่าพวกที่ ไม่ เคยใช้บุหรี่ ไฟฟ้า (Odds Ratio = 2.14, 95% CI (1.66, 2.75), p < 
0.001) ในขณะเดียวกันมีรายงานว่ากลุ่มวัยรุ่นใน Taiwan มีแนวโน้มเป็น “dual user” 
คือใช้ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดา เพ่ิมจากร้อยละ 0.9 ในปี พ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 1.6 
ในปี พ.ศ. 255994 

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยเชิงประจักษ์กับข้อมูลตามที่องค์การอนามัย
โลกเสนอจะเห็นได้ว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่ลงได้ แถมยังก่อให้เกิดอันตรายต่อ
บุคคลรอบข้างอันเนื่องมา ก่อให้เกิดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  ดังนั้น
มาตรการห้ามน าเข้า จึงเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการคุ้มครองสุขภาพของคนไทย 

 

ผลส ารวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนต่อเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย 
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 25 ปี จ านวน 1,647 คน จาก
ทั่วประเทศ พบว่า ร้อยละ 39.8 เข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่แบบธรรมดาได้ และ
ร้อยละ 76.9 ได้รับข้อมูลที่บิดเบือนจากสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งยังพบอีกว่า มี
ผู้ประกอบการลักลอบจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยตามสถานที่ต่าง 
ๆ และในสื่อสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมาก โดยจากแบบสอบถาม  พบว่า มีการจ าหน่าย
บุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 80.8 ตลาดนัดกลางคืน ร้อยละ 39.2 เพ่ือนหรือ
คนใกล้ชิดร้อยละ 31.3  อีกหนึ่งผลส ารวจที่น่าสนใจคือ เยาวชนเพียงร้อยละ 16.8 

                                           
94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, “บุหรี่ไฟฟ้าผลกระทบต่อ
เยาวชน,” 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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เท่านั้นที่สนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ถูกกฎหมาย แสดงให้เห็นว่า
เยาวชนไทยส่วนใหญ่เข้าใจและตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ 

พชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย  
ในฐานะหัวหน้าศูนย์ส ารวจความคิดเห็นเด็กและเยาวชนฯ (Youth Poll) 

 

"วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย จากภัยบุหรี่ไฟฟ้า" 
 

 

เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดแถลงข่าว "วิกฤตสุขภาพ
เยาวชนไทย จากภัยบุหรี่ไฟฟ้า" ณ ห้องกรกมล โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  ซึ่ง
สาระส าคัญของข่าว มีดังต่อไปนี้ 

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า “บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นภัยคุกคามของทุกประเทศทั่วโลก จึง
สนับสนุนให้ประเทศไทย ควรมีระบบเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และ
บังคับใช้กฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าจริงจัง เพ่ือเตรียมการรับมือกับความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น
ฉุกเฉินจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องควรเร่งด าเนินการอย่างยิ่ง หากไม่ด าเนินการอะไร 
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ไทยอาจจะมีนักสูบหน้าใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างมาก และควรเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงถึงอันตรายจาก
บุหรี่ไฟฟ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ที่
เป็นพลังส าคัญของชาติ” ศ.นพ.รณชัย กล่าว 

นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุน สสส.และกรรมการก ากับทิศของ 
ศจย. กล่าวว่า “หลายประเทศทั่วโลกก าลังตื่นตัวและเตรียมทบทวนการควบคุมของบุหรี่
ไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีการห้ามบุหรี่ไฟฟ้าแล้วในหลายประเทศ โดยล่าสุดเมื่อพฤศจิกายน 
2562 ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ประกาศห้ามบุหรี่ไฟฟ้า และบังคลาเทศมีแผนห้าม
บุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด เพราะหวั่นผลกระทบต่อเยาวชนและสุขภาพของคนในประเทศ ทั้งนี้
ส าหรับประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ห้ามน าเข้า ขาย บริการ และ
ครอบครอง ซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนตุลาคม 2562 
ที่ผ่านมา มีการจับกุมผู้ลักลอบจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์ ส่งสินค้าทางไปรษณียภัณฑ์ 
ที่ย่านตลิ่งชัน มูลค่าของกลางกว่า 7 ล้านบาท และจับกุมผู้ลักลอบจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ที่
ย่านคลองถมเซ็นเตอร์ จากการเข้าตรวจค้นกว่า 15 ร้านค้า พบผู้ต้องหาคนไทย 7 คน คน
ต่างด้าว 3 คน และพบของกลางจ านวนมาก อาทิ บุหรี่ไฟฟ้า 566 ตัว น้ ายาส าหรับเติม
บุหรี่ไฟฟ้า 5,158 ขวด อุปกรณ์ 1,362 ชิ้น หัวบุหรี่ไฟฟ้า 402 หัว มูลค่าของกลางกว่า 12 
ล้านบาท” 

นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเอยูคอมมินิเคชั่น เปิด
ผลโพลล่าสุดของ ศจย. ซึ่งได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มี
ต่อบุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในกรุงเทพฯ ผลโพ
ลพบสัญญาณอันตรายหลายประเด็น คือ นักศึกษาเกือบ 100% รู้จักบุหรี่ไฟฟ้า โดย 1 ใน 
3 อยากลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า และเกือบครึ่ งมีทัศนคติที่ดีต่อบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับบุหรี่
ธรรมดา คือ เป็นอันตรายน้อยกว่า ลดความเสี่ยงมะเร็งปอด ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้ 
และเชื่อว่าไม่ท าให้ติดเพราะไม่มีนิโคติน และแม้จะมีข่าวดังทั่วโลกว่ามีคนตายจากบุหรี่
ไฟฟ้าแล้วในสหรัฐอเมริกา แต่มีนักศึกษาประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่รู้ข่าวนี้ และจ านวน 1 
ใน 6 ยังเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายเลย ทั้งนี้ผลโพลตอกย้ าว่าสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าใน
เยาวชนไทยน่าเป็นห่วง โดยเยาวชนยังมีความสับสนเรื่องข้อมูลของบุหรี่ไฟฟ้า โดยเชื่อว่า
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บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตราย ซึ่งทั้งหมดนี่คือสัญญาณอันตรายอย่างมากที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศ
ไทย 

ศ.นพ. วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันแล้วว่าสารนิโคตินนอกจากเป็นสารที่ออก
ฤทธิ์ในสมองท าให้เสพติดได้แล้ว ยังมีผลต่อการท างานระบบอ่ืนๆของร่างกายโดยเฉพาะ
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ มีการศึกษาพบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยในการเลิกนิโคติน
เทียบกับการเลิกโดยวิธีมาตรฐานอีกทั้งยังน าไปสู่การติดบุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วย ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเส้นเลือดสมอง การใช้บุหรี่ไฟฟ้ายั งสัมพันธ์
ภาวะปอดอักเสบรุนแรงซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตและในผู้ที่รอดชีวิตยังอาจเกิดโรคปอดเรื้อรังอีก
ด้วย บุคคลรอบข้างผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจมีอาการจากการได้รับบุหรี่มือสองได้โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคหอบหืดมีการศึกษาพบว่าน้ ายานิโคตินของบุหรี่ไฟฟ้าอาจมีปริมาณสารนิโคตินไม่
ตรงกับที่ฉลากก ากับไว้และมีสารปนเปื้อนอ่ืนได้อีกด้วย นอกจากนี้น้ ายาบุหรี่ไฟฟ้ายังมีการ
แต่งสีและกลิ่นต่างๆซึ่งดึงดูดความสนใจของเด็ก หากเด็กน ามากินจะท าให้เกิดภาวะพิษ
จากนิโคตินเฉียบพลันในรายที่รุนแรงอาจมีอาการชักและเสียชีวิตได้” 

เพ่ือติดตามและเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากบุหรี่ไฟฟ้า ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 
ร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือควบคุมยาสูบ (ศจย.) ก าลังสร้างระบบการเฝ้าระวัง
ดังกล่าว เบื้องต้นได้ท าการรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากบุหรี่
ไฟฟ้ารวมถึงการวินิจฉัยและดูแลรักษา นอกจากนี้ รพ.รามาธิบดีได้เตรียมการสร้างระบบ
เครือข่ายเชื่อมโยงในการดูแลผู้บาดเจ็บจากบุหรี่ไฟฟ้า โดยจะท าระบบรับแจ้งเหตุจากบุหรี่
ไฟฟ้า (e-cig emergency) จากศูนย์รับแจ้งเหตุห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินทั่วประเทศ เพ่ือให้มี
การดูแลที่มีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลเพ่ือติดตามสถานการณ์การบาดเจ็บจากบุหรี่
ไฟฟ้า 

"ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดาล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้สูบบุหรี่
สามารถปรึกษาเลิกบุหรี่กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือสาย
ด่วนเลิกบุหรี่ 1600 เพื่อการเลิกบุหรี่ที่ถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามหลัก
วิชาการ เลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าวันนี้เพื่อสุภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักกันดีกว่า
ครับ" ศ.นพ.วินัย กล่าว 
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5.1 ข้อมูลและข้อแนะน าส าหรับผู้ปกครอง, ครูและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อ
ป้องกันและลดการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน95 

 
ข้อแนะน าส าหรับ ผู้ปกครอง, ครูและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (ต้องแจ้งเตือน) 
“บุหรี่ไฟฟ้า ส าหรับประเทศไทย ผิดกฎหมาย ห้ามน าเข้า ห้ามขาย ห้ามบริการ  
มีโทษทางอาญาทั้งปรับและจ าคุก” 
ผู้ปกครอง สามารถ 
o เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างและชนิด

ของบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ 
ตลอดจนความเสี่ยงจากการใช้
งาน 

o พูดคุยกับลูกเก่ียวกับความเสี่ยง
จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า และแสดง
ความคาดหวังว่าลูกจะไม่สูบบุหรี่ 

o เป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบ
บุหรี่ 

ครู สามารถ 
o ออกนโยบาย หรือบังคับใช้ เรื่อง

การห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียน 
o ปฏิเสธกิจกรรมที่อ้างว่าเพื่อ 

ปกป้องเยาวชนจากบุหรี่ ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจาก อุตสาหกรรม
ยาสูบ กิจกรรมเหล่านี้พบว่าไม่มี
ประโยชน์ในการปกป้องเยาวชน
แต่อย่างใด 

ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ สามารถ 
o สอบถามเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ท่ีมีรูปร่างเหมือนแฟลชไดรฟ์ USB 

เมื่อคัดกรองผู้ป่วย 
o เตือนผู้ป่วยเกี่ยวกับความเสี่ยงทุกรูปแบบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบรวมถึงบุหรี่

ไฟฟ้า 
 
 
 
 

                                           
95 U.S Department of Health and Human Services Center for Disease Control and Prevention 
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5.2 ความเชื่อที่ผิดและความจริงของบุหรี่ไฟฟ้า 
 

วัยรุ่นส่วนใหญ่ เชื่อว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตราย96 
ความเชื่อที่ผิด ความจริง 
บุหรี่ไฟฟ้า แค่มีกลิ่น
ที่หอม  

กลิ่นจากไอบุหรี่ไฟฟ้า ประกอบด้วยสารเคมีท่ีเป็นอันตราย
ท าลายปอด ท าให้เกิดปอดข้าวโพดคั่ว หรือ “popcorn lung”
ซึ่งรักษาไม่หาย 

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นแค่ไอ
น้ า  

ไอของบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ไอน้ า 
ไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าท าให้ปอดของผู้ใช้สัมผัสกับสารเคมีที่
เป็นอันตราย เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์, ไดอะซีติล และ อะโครลิน 
รวมถึงอนุภาคโลหะที่เป็นพิษ เช่น นิกเกิล ดีบุก และ ตะกั่ว 

บุหรี่ไฟฟ้า ไม่มี 
“นิโคติน” ท าให้ไม่
เสพติด 

บุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติด  
เมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้า สารนิโคตินจะถูกส่งไปยังสมองภายใน
ระยะเวลา 10 วินาที 
สมองของวัยรุ่นยังเติบโตไม่เต็มที่ ท าให้เสี่ยงต่อการเสพติด
นิโคตินมากขึ้น 

นิโคติน ไม่ได้เลวร้าย
ส าหรับฉัน 

การได้รับสารนิโคตินในช่วงวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาของสมอง
ปกติ มีผลในระยะยาว เช่น การขาดสติและท าให้อารมณ์
แปรปรวน 

ก็แค่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 
ไม่ได้หมายความว่า 
ฉันจะสูบบุหรี่จริง 

มีการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า วัยรุ่นเมื่อสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีแนวโน้มที่
จะไปลองสูบบุหรี่จริง 

                                           
96 Center for tobacco products - FDA 
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บทที่ 6  
บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
6.1 บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
บุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นขยะของเสีย

อันตราย97 ไอบุหรี่ไฟฟ้า มีงานวิจัยจากการเก็บข้อมูลในงานส่งเสริมการขายขายบุหรี่ไฟฟ้า
ในต่างประเทศ ซึ่งมีผู้สูบประมาณ 59-86 คน วัดค่า PM 2.5 ก่อนวันจัดงานค่าเป็นปกติ 
วันจัดงานค่าสูงมากกว่า 818.88 มคก./ลบ.ม.98 สูงกว่าค่าความปลอดภัยถึงกว่า 80 เท่า99 
หลังเสร็จงานค่า PM 2.5 ยังคงสูงก่อเป็นละอองมือสองและมือสามเป็นอันตรายต่อผู้คนที่
ได้รับการสัมผัส ขณะที่การทดสอบอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยวัดค่า PM2.5 หลังสูบ
เสร็จพบว่า สูงถึง 151.7 มคก./ลบ.ม. มากกว่าค่าปลอดภัย 15 เท่า100 ที่ส าคัญแบตเตอรี่
ของบุหรี่ไฟฟ้าก็ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย101 ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าก าลังสร้างหายนะ
เกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะแบตเตอรี่ กล่าวคือ กลุ่มวิจัยการตลาด Euromonitor มีการ
ประมาณการณ์ว่าจ านวนคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะสูงถึง 55 ล้านคน ในปี 2564 จะมีอุปกรณ์
บุหรี่ไฟฟ้านับล้านที่จะถูกก าจัดอย่างไม่เหมาะสม การสูบบุหรี่ไฟฟ้านอกจากจะได้รับการ

                                           
97 จารุวรรณ เกษมทรัพย,์ บุหรี่ไฟฟ้าในมติิของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั กฎหมายและเศรษฐกิจในประเทศ วารสาร
เกษมบัณฑติ ฉบับที่ 19 เล่มที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561, น. 96-98. 
98 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  
99 องค์การอนามยัโลกตั้งมาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 1 ปีไว้ที่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเฉลีย่ 24 
ชั่วโมงไว้ที่ 25 มคก./ลบ.ม. 
100 มติชนออนไลน์, “แพทย์-นักวิชาการตั้งโต๊ะแถลงรัฐสอบตกจัดการฝุ่น ชี้ผลศึกษา PM2.5 ท าอายุขัยสั้น,” เข้าถึงข้อมูล
วันที่ 4 กันยายน 2562 จาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1341540 
101 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 
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ประกาศว่าเป็นโรคระบาดทางสุขภาพที่ร้ายแรง ยังสร้างภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเรื่องการรี
ไซเคิลอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2561 ตลาดบุหรี่ไฟฟ้ามีมูลค่าประมาณ 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ในปี พ.ศ. 2560 มีอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า 565 ประเภทในตลาด ในสหรัฐอเมริกามี 184 ชนิดที่
ใช้แล้วหมดหรือใช้ครั้งเดียว ซึ่งเมื่อเมื่อทิ้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นขยะจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
คือ บรรดาโลหะอันตรายต่างๆ กรดแบตเตอรี่และนิโคตินจะแพร่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งยังไม่
มีวิธีที่ถูกกฎหมายในการรีไซเคิลขยะที่เกิดจากแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้า ปัญหาที่เกิดจาก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ของแบตเตอรี่ ก็เป็นสาเหตุที่ไต้หวันต้องห้ามบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน102 
 
6.2 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 

 
มาตรการควบคุมการน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย เป็น “มาตรการที่ดีที่สุด” 

เนื่องมาจาก ถ้าพิจารณาจาก ตัวเลขความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นการใช้บุหรี่
ไฟฟ้า ตามกรอบแนวคิด 

 

 
 

                                           
102 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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กรอบแนวคิด เรื่อง ความสูญเสียอันเกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า 
 

กรอบการพิจารณาความสูญเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่ถูกชักน าด้วยการใช้บุหรี่
ไฟฟ้าในขณะที่เป็นเยาวชน เมื่อน ามาใส่ข้อมูลตัวเลขที่เกี่ยวข้องเพ่ือค านวณหาความ
สูญเสียต่อปี โดยค านวณในมุมสังคม รวมต้นทุนทางตรงทางการแพทย์ ต้นทุนทางตรงที่
ไม่ใช่ทางการแพทย์ และต้นทุนทางอ้อม พบว่า ผลกระทบที่เกิดต่อปีเท่ากับ 534,571,710 
บาท103 ทั้งนี้ยังมีมูลค่าความสูญเสียที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเงินได้อีกจากโรคที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต 
 

 
 

                                           
103 อ. ดร. ภญอรลักษณ์ พัฒนาประทีป, กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, “ความสูญเสียอันเกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า,” ในงานน าเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการ
ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย 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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บทที่ 7  
ทิศทางการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของโลก 

 

7.1 มาตรการด้านการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าจากประเทศต่างๆทั่วโลก 
 

เอกสารจาก Global Center for Good 
Governance in tobacco control ไ ด้
รวบรวมข้อมูลมาตรการด้านการควบคุมบุหรี่
ไฟฟ้าจากประเทศต่างๆทั่วโลก มีประเทศที่
ด าเนินการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 

การขาย หรือ การจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ถูกห้ามใน 43 ประเทศต่อไปนี้: 
แอนติกาและบาร์บูดา, อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, บาห์เรน, บาร์เบโดส, ภูฏาน, 

บราซิล, บรูไน, กัมพูชา, โคลัมเบีย, คอสตาริก้า , อียิปต์, เอธิโอเปีย, แกมเบีย, อิหร่าน, 
ญี่ปุ่น, จอร์แดน , เกาหลี เหนือ , คูเวต, ลาว , เลบานอน , มอริเชียส , เม็กซิโก, เนปาล , 
นิการากัว, โอมาน, ปานามา, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, เซเชลส์, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ซูรินาเม, 
ซีเรีย, ไทย, ติมอร์ - เลสเต, เติร์กเมนิสถาน, ยูกันดา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อุรุกวัย, นคร
วาติกัน, เวเนซุเอลา ล่าสุด อินเดีย 

55 ประเทศที่อนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้า แต่มีข้อจ ากัดการขาย เช่น สถานที่ การ
จ ากัดการเข้าถึง หรือข้อบังคับห้ามขายข้ามพรมแดน อ่ืนๆ เช่น ออสเตรีย, เบลเยียม, 
บัลแกเรีย, จีน, แคนาดา, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอกวาดอร์, 
เอสโตเนีย, ฟิจิ, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮอนดูรัส, ฮังการ,ี ไอซ์แลนด์,  
อินโดนีเซีย, ไอร์แลนด์, อิตาลี, โกตดิวัวร์, จาเมกา104, เกาหลีใต้, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, 
ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาเลเซีย, มัลดีฟส์, มอลโดวา, มอลโดวา, เนเธอร์แลนด์,นิวซีแลนด์, 
นอร์เวย์ , ปาเลา , ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส , โรมาเนีย, ซานมารีโน ,สโลวะเกีย , 
สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์105, ทาจิกิสถาน, โตโก, ตุรกี, ยูเครน, สหราช
อาณาจักร, เวียดนาม 

                                           
104 ห้ามน าเขา้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขและหา้มใช้ในสถานที่สาธารณะ 
105 ศาลมีค าสั่งห้ามจ าหน่ายเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561 ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการอุทธรณ์ 
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30 ประเทศที่ควบคุมสารนิโคติน (และ/หรืออ่ืน ๆ) สารประกอบของบุหรี่
ไฟฟ้า จาก 54 ประเทศที่อนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างน้อย 30 ประเทศ ควบคุมปริมาณ 
ความเข้มข้นหรือปริมาตร ของนิโคตินในน้ ายาบุหรี่ไฟฟ้า ในสหภาพยุโรปก าหนด ความ
เข้มข้นของเกณฑ์คือ 20 mg./ml.“ และ” ไม่อนุญาตให้ใช้ส่วนผสม ที่มีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพของมนุษย์ในรูปแบบที่ร้อนหรือไม่ร้อนในน้ ายาบุหรี่ไฟฟ้า (“ หรือ” ส าหรับแคนาดา
และอิสราเอล106): ออสเตรีย, เบลเยียม, บัลแกเรีย, แคนาดาโครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐ
เช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิสราเอล, 
อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, มอลโดวา, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์ , 
โปรตุเกส, โรมาเนีย, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดนและสหราชอาณาจักร 

ทั้งนี้ บางประเทศไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่ได้หมายความว่า มีการอนุญาต
หรือไม่มีการควบคุม 

19 กันยายน พ.ศ. 2562 
นายกรัฐมนตรีอินเดีย Narendra Modi 
กล่ า วถึ งประ เด็ นบุหรี่ ไฟ ฟ้า ไว้ ว่ า 
"รัฐบาลได้ห้ามบุหรี่ ไฟฟ้า เพราะมี
ผลกระทบต่ อสุ ขภ าพของมนุ ษย์  
โดยเฉพาะเยาวชน เราไม่มีความรู้ว่า
เมื่อวัยรุ่นหรือเยาวชนของเราติดบุหรี่
ไฟฟ้าแล้วพวกเขาจะกลายเป็นคนติดยาเสพติดและตกเป็นเหยื่อการติดยาพิษนี้  ผมขอให้
พวกคุณทุกคนเลิกจากการเสพติดยาสูบและไม่ปิดบังความเข้าใจผิด เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ให้
พวกเราทุกคนสร้างอินเดียที่มีสุขภาพด"ี107 

                                           
106 อิสราเอล ห้ามน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อ JUUL เนื่องจากมีระดับของสารนิโคตินสูงจนเป็นอันตรายต่อประชาชน (มากกว่า 
20mg/mL) Juul บรรจุนิโคติน 59 mg/mL ซ่ึงสูงกว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 6-30 mg ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ Juul ถูกแบน
ในสหภาพยุโรปเนื่องจากสารนิโคตินเกินจากที่ Directive อนุญาต 
107 India Today Web Desk, “PM Modi's Mann Ki Baat: E-cigarettes banned to prevent India from being 
destroyed,” Retrieved on 23 September 2019, from https://www.indiatoday.in/india/story/pm-
narendra-modi-mann-ki-baat-speech-felicitate-daughters-diwali-share-it-on-social-media-1604431-2019-
09-29 
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อินเดียได้น าเสนอประเด็นข้อเท็จจริงถึงเหตุผลการห้ามบุหรี่ไฟฟ้าไว้ ที่
สามารถตอบค าถามสังคมอินเดียและไทยได้ คือ 

1) การที่กลุ่มบุหรี่ไฟฟ้ามักอ้างถึงรายงานของอังกฤษ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
พ.ศ.2558 ที่ระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ 95% ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ไม่มีหลักฐานทาง
คลินิกและระบาดวิทยา แต่เป็นแบบจ าลองกึ่งสมมุติฐานและเป็นเพียงการคาดเดา โดยเป็น
แค่ความคิดเห็นของผู้ เขียน 12 คน ซึ่ง 1 ใน 3 ประกาศชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยาสูบ  

2) เหตุผลที่ไม่ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนบุหรี่ เพราะบุหรี่ไฟฟ้าก าลังช่วย
อุตสาหกรรมยาสูบหานักสูบหน้าใหม่เพ่ือน าไปสู่การเสพติดนิโคติน ซึ่งการเพ่ิมการเสพติด
ใหม่จะยิ่งท าให้สถานการณ์ของอินเดียแย่ลงเท่านั้น แ 

3) อินเดียไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพ่ือการเลิกบุหรี่ เพราะ 80% ของผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า
ในการเลิกบุหรี่ยังคงติดนิโคตินเช่นเดิม ซึ่งนิโคตินเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายและอาจก่อ
มะเร็ง ทั้งนี้ ที่ส าคัญประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกาชัดเจนว่าบุหรี่ไฟฟ้าท าให้เยาวชนเสพ
ติด”108 

 

7.2 การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสหภาพยุโรป 
 

ในส่วนของการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสหภาพยุโรป 
นั้นจะเป็นไปตาม Tobacco Products Directive (2014/40/EU) 
มาตรา 20109 Directive ได้ ให้ความหมายของค าว่ า “บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์”110 หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนิโคติน
และสามารถสูบเข้าทางปากหรือส่วนประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑ์รวมทั้งตลับที่ใส่สาร
ส าหรับสูบและอุปกรณ์ที่ ไม่มีตลับหรือบรรจุภัณฑ์เพ่ือการใส่สารส าหรับสูบ บุหรี่

                                           
108 Pankaj Chaturvedi & PC Gupta, “Four fake narratives the tobacco lobby is floating to undermine 
India’s e-cigarette ban,” Retrieved on 23 September 2019, from https://scroll.in/article/938799/four-
fake-narratives-the-tobacco-lobby-is-floating-to-undermine-indias-e-cigarette-ban 
109 https://ec.europa.eu/health/tobacco/ecigarettes_en 
110 ใน DIRECTIVES 2014/40/EU ใช้ค าภาษาอังกฤษวา่ Electronic cigarette จงึขอใช้ค าภาษาไทยทับศัพท์ค าวา่ 
“บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์” ไว ้
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อิเล็กทรอนิกส์สามารถทิ้งหรือเติมสารได้โดยใช้ภาชนะเติมหรือใช้ได้ครั้งเ ดียว ทั้งนี้  
“ภาชนะส าหรับเติม” (refill container) หมายถึงภาชนะที่บรรจุของเหลวที่มีนิโคตินซึ่ง
สามารถน ามาใช้เพื่อเติมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์111 ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ 

1. ผู้ผลิตและผู้น าเข้าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และภาชนะส าหรับเติมจะต้องยื่นค า
บอกกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของแต่ละประเทศสมาชิกเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจจะวาง
ในตลาดของประเทศนั้นๆ การแจ้งจะต้องยื่น 6 เดือนก่อนการวางตลาด ส าหรับบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์และภาชนะส าหรับเติม ที่วางไว้แล้วในท้องตลาดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
ค.ศ. 2016 ให้แจ้งภายใน 6 เดือนนับจากวันดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องมีการแจ้งเตือนใหม่ กรณี
มีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง 

2. ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยและคุณภาพส าหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 
Directive ไม่ได้ห้ามบริโภคบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ แต่ให้ตระหนักว่า นิโคตินเป็นสารพิษ 
Directive ได้ก าหนดความเข้มข้นนิโคตินสูงสุดไม่เกิน 20 mg/ml ส าหรับภาชนะบรรจุ
ของเหลวนิโคติน บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ควรเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ให้เด็กเข้าถึงและต้องป้องกันการ
งัดแงะและมีกลไกในการเติมน้ ายาโดยไม่ท าให้เกิดการรั่วไหล 

3. การบรรจุและการติดฉลากค าเตือนด้านสุขภาพส าหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 
ต้องสื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีสารนิโคตินและไม่ควรใช้โดยผู้ไม่สูบบุหรี่ 
ต้องระบุถึงรายชื่อส่วนผสมทั้งหมดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ใบแทรกที่ก าหนดค าแนะน าการใช้
งานและข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพ การเสพติดและความเป็นพิษ 
ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้มีองค์ประกอบส่งเสริมการขายในบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และห้าม
โฆษณาข้ามพรมแดนและส่งเสริมการขายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 

4. การติดตามและรายงานการพัฒนาเกี่ยวกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ Directive 
ก าหนดด้านการตรวจสอบและการรายงานส าหรับผู้ผลิต และผู้น าเข้าผู้ผลิตบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งประเทศสมาชิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้ังหมดที่ตนวางจ าหน่ายในตลาด
และรายงานเป็นประจ าทุกปีเกี่ยวกับปริมาณการขายความต้องการและแนวโน้มของ
ผู้บริ โภคเจ้ าหน้าที่ของรัฐสมาชิกจะต้องตรวจสอบว่ามีหลักฐานหรือไม่ว่ าบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์จะน าไปสู่การติดนิโคตินหรือการบริโภคยาสูบโดยเฉพาะในเยาวชนและผู้ไม่

                                           
111 DIRECTIVES 2014/40/EU Article 2 Definition 
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สูบบุหรี่เพ่ือให้คณะกรรมาธิการน าเสนอต่อรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ในรายงานการด าเนินงานที่จะเกิดขึ้นหลังจากห้าปีผ่านไปที่ 
DIRECTIVE มีผลใช้บังคับ 

แต่ทั งนี  จากที่ได้กล่าวในบทที่ 1พบว่า แม้อังกฤษจะยึดแนวทางตาม 

Tobacco Products Directive (2014/40/EU) และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด แต่มีการสืบสวนพบว่าร้านค้าเกือบ 40% ในอังกฤษขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็ก
อย่างผิดกฎหมายแม้จะมีกฎหมายที่เข้มงวดห้ามการขายบุหรี่แก่บุคคลที่อายุไม่ถึง 18 ปี
ก็ตาม 
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7.3 ประเทศที่น่าสนใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการห้ามบุหรี่ไฟฟ้า 
 

ประเทศบูรไน (Brunei Darussalam) 
 

การจ าแนกผลิตภัณฑ์ : บุหรี่ ไฟฟ้าอยู่ในสถานะเป็น 
“ผลิตภัณฑ์ เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ” (imitation 
tobacco products) และจัดเป็นสารพิษ (poison) 
มาตรการควบคุม : ห้ามน าเข้าอุปกรณ์ (น าเข้าได้เฉพาะ
สารนิโคตินในฐานะเป็นสารพิษ)/ห้ามจ าหน่าย 
พ. ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) บุหรี่ไฟฟ้าเป็นของที่ผิดกฎหมายในบรูไน112 โดยตกอยู่ภายใต้
บังคับ Tobacco Order 2005113, 114 โดยใช้การตีความ “บุหรี่ไฟฟ้า” เป็น ผลิตภัณฑ์
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งได้ให้ความหมายว่า “ผลิตภัณฑ์ใดๆที่อ้างถึงในข้อ (1) มาตรา 
6 ที่ก าหนดว่า ห้ามขาย ห้ามน าเข้าซึ่ง ผลิตภัณฑ์ท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ115 โดยจะถูก
ประมาณ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (BND6,800) ส าหรับความผิดครั้งแรก และถูกห้ามบริโภค
ในสถานที่ต่างๆและยานพาหนะ116 ส าหรับกรณีบุคคลที่มีความต้องการใช้สารนิโคติน
มากกว่า ร้อยละ 7.5 กฎหมายก าหนดเป็น “สารพิษ” ซึ่งการด าเนินการต้องขออนุญาต
จากกระทรวงสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยสารพิษ (LAWS OF BRUNEI CHAPTER 
114 POISONS ACT) ภายใต้มาตรา 4(2) การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะจะถูกปรับและ
กรณีถ้ามีการกระท าผิดซ้ าอีกค่าปรับจะสูงขึ้น 
 

                                           
112 Holly Patrick, “Did you know vaping is illegal in these Asian countries?” Retrieved on 21 February 
2019, from https://travelwireasia.com/2018/07/did-you-know-vaping-is-illegal-in-these-asian-countries/ 
113 Ministry of Health Brunei Darussalam, “VAPING IS PROHIBITED BY LAW,” Retrieved on 21 February 
2019, from http://www.moh.gov.bn/Lists/CO_Announcements/NewDispForm.aspx?ID=18 
114 Global State Tobacco Harm Reduction, “Brunei,” Retrieved on 21 February 2019, from 
https://gsthr.org/countries/b/bn 
115 Tobacco Order 2005 Prohibition on sale of imitation tobacco products 6.(1) No person shall 
import, sell or offer for sale, any confectionery or other food products, or any toy or other article, 
that is designed to resemble a tobacco product or which is sold in a package designed to resemble 
the packaging commonly associated with tobacco products. 
116 Tobacco Order 2005 PART III SMOKING IN SPECIFIED PLACES AND SPECIFIED VEHICLES 
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ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia) 
 

การจ าแนกผลิตภัณฑ์ :  อยู่ ในสถานะเป็น “ผลิตภัณฑ์
เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ”  
มาตรการควบคุม : ห้ามน าเข้า/ห้ามจ าหน่าย 
กัมพูชาห้ามน าเข้าและจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าใน ปี พ. ศ. 2557 
(ค.ศ. 2014)117 โดยพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์เลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ (tobacco 
imitations) ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ ฉบับที่ 1335 พ.ศ. 2552 (tobacco 
control law No. 1335 of 2009)118 หลังจากที่ได้มีการศึกษาพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมี
ระดับนิโคตินสูงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าบุหรี่ปกติ โดย นายกรัฐมนตรี
กัมพูชา ฯพณฯ ท่านฮุนเซน เป็นผู้สั่งห้ามน าเข้าและจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากกลัวว่าจะ
มีผลเสียต่อเยาวชน119 ในปี ค.ศ. 2018 กัมพูชายังคงห้ามการน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า120 
 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic) 
 

การจ าแนกผลิตภัณฑ์ : อยู่ในสถานะเป็น “บุหรี่ไฟฟ้า”  
มาตรการควบคุม : ห้ามน าเข้า/ห้ามจ าหน่าย 
ในปี ค.ศ. 2016 ลาวออกประกาศความเห็นชอบของรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดแนวทางปฏิบัติการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ (AGREEMENT Governing Implementation of the Tobacco Control 
Act) ซึ่งในประกาศดังกล่าวได้ก าหนดความหมายของค าว่า บุหรี่ไฟฟ้า ไว้คือ บุหรี่ไฟฟ้าที่มี

                                           
117 SASHA BRADY, “These holiday destinations have made vaping illegal,” Retrieved on 21 February 
2019, from https://www.lonelyplanet.com/news/2018/07/12/countries-where-vaping-is-illegal/ 
118 Global State Tobacco Harm Reduction, “Colombia,” Retrieved on 21 February 2019, from 
https://gsthr.org/countries/c/co 
119 James Bickford, “New Vape Ban Proposed for Taiwan,” Retrieved on 21 February 2019, from 
https://vapingdaily.com/blog/new-vape-ban-proposed-taiwan/ 
120 Harriet Mallinson, “Holiday 2018 is Vaping banned in your holiday destination,” Retrieved on 21 
February 2019, from https://www.express.co.uk/travel/articles/984838/holidays-2018-vaping-vape-e-
cigarette-ban-india-philippines-latest 
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นิโคตินที่เป็นก๊าซและสามารถสูบโดยใช้พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์
เหล่านี้มีหลากหลายประเภท บางคนมีลักษณะคล้ายกับท่อยาสูบ หรือมีลักษณะเหมือน
ปากกา หรือปากกาลูกลื่น หรือมีรูปร่างเหมือนหลอดเล็ก ๆ121 ซึ่งก าหนดการห้ามสูบใน
พ้ืนที่สาธารณะ แต่ในปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) รัฐบาลของประเทศได้ก าหนดห้ามน าเข้า 
ห้ามขาย บุหรี่ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

มาเลเซีย (Malaysia) 
 

การจ าแนกผลิตภัณฑ์ : จัดเป็น “สารพิษ” (ควบคุมเฉพาะที่มีสารนิโคติน) 
มาตรการควบคุม : ควบคุมการน าเข้า/จ าหน่าย ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยสารพิษและกฎระเบียบเกี่ยวกับยาและ
เครื่องส าอาง 

ปี ค.ศ. 2015 มีการประมาณการณ์จ านวน
ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในมาเลเซียอยู่ระหว่าง 500,000 คนและ 1 ล้านคนซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 2016 
รัฐบาลมาเลเซียจึงตัดสินใจควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า โดยก าหนดควบคุมสารนิโคติน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสารพิษ (Poisons Act of 1962) ซึ่งจัดนิโคตินอยู่ในกลุ่ม C 122และกฎระเบียบ
ควบคุมยาและเครื่องส าอาง (The Control of Drugs and Cosmetic Regulations of 
1984) การจ าหน่ายหรือน าเข้าต้องได้รับอนุญาต ผู้ขายต้องจ าหน่ายในร้านขายยาที่ได้รับ
อนุญาต หรือ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น การขายให้แก่
บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปีเป็นความผิด ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีนิโคตินจะพิจารณาเป็น 
“เครื่องใช้ไฟฟ้า” (electrical appliances) การสูบเอาควันในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่เป็น

                                           
121 AGREEMENT Governing Implementation of the Tobacco Control Act Part I General Provisions Article 
2. Definition of Terms 2. Electronic Tobacco Products (E-cigarette or Electronic Cigarettes) shall mean 
an electric cigarette that contains gaseous nicotine and which can be inhaled using electric power. 
These electronic tobacco products are of numerous different types; some resemble tobacco pipes, 
while others look like Bic ballpoint pens or are shaped like small tubes 
122 Law of Malaysia , “Poison Act 1952,” Retrieved on 4 December 2019, form :  
http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20366.pdf (ดูหน้า 36 และ 37) 
และ Global Trends in E-cigarette Use Retrieved on 4 December 2019, form : http://www.e-cigarette-
summit.us.com/files/2017/05/Linda-Bauld.pdf 
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ความผิดตามกฎหมาย แต่ต้องมีการติดฉลาก123 ทั้งนี้ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข Dr Lee Boon Chye ได้กล่าวว่า จะมีการออกกฎหมาย
ใหม่มาเพ่ือควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ ไม่มีนิ โคติน โดยร่างกฎหมายก าลังอยู่ ในระหว่าง
กระบวนการพิจารณาก่อนเสนอให้รัฐสภาต่อไป124 ในปี 2019 มาเลเซียพิจารณาว่าบุหรี่
ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ นอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเลิกสูบบุหรี่  จึงได้เตรียมการที่จะมีการบังคับอย่างเข้มงวด
มากขึ้น125 
 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippines) 
 

การจ าแนกผลิตภัณฑ์ : จัดเป็น “ยา หรือ อุปกรณ์ทาง
การแพทย”์ 
มาตรการควบคุม : ห้ามการน าเข้า/จ าหน่าย/ครอบครอง 
ในปี ค.ศ. 2013 สมาคมการแพทย์ของฟิลิปปินส์ (Philippine 
Medical Association) เรียกร้องให้มีการสั่งห้ามการขายบุหรี่ไฟฟ้าแก่ประชาชนจนกว่าจะ
ถึงเวลาที่มีการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางสมาคมให้ความกังวลเรื่องการที่
ไม่มีกฎระเบียบในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าจะส่งผลต่อการดึงดูดเยาวชน126 และได้แนะน าให้

                                           
123 Freddie Dawson, “Labelling guidelines – first step on the road to Malaysian regulation?,” Retrieved 
on 4 December 2019, form :  https://ecigintelligence.com/labelling-guidelines-first-step-on-the-road-to-
malaysian-regulation/ 
124 The Star Online, “Tobacco, vaping, shisha under new law soon,” Retrieved on 4 December 2019, 
form : https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/10/21/tobacco-vaping-shisha-under-new-law-
soon/ 
125 Health News, “Malaysia pushes for strict law to police vapes, e-cigarettes,” Retrieved on 4 December 
2019, https://www.reuters.com/article/us-health-vaping-malaysia/malaysia-pushes-for-strict-law-to-
police-vapes-e-cigarettes-idUSKBN1WG2US 
126 Rafael Castillo M.D, “E-cigarettes? Think again!”  Retrieved on 4 September 2019, form : 
https://business.inquirer.net/133335/e-cigarettes-think-again 
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เมืองต่างๆขยายพ้ืนที่สาธารณะและห้ามสูบบุหรี่ซึ่งรวมถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ด้วย127 จน
เมื่อปี ค.ศ. 2014 ได้มีค าสั่งทางปกครอง (Administrative order) จากกรมสุขภาพ 
(Health Department)128 ก าหนดให้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลิตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์
การแพทย์ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพและคุณภาพจาก
หน่วยงานอาหารและยาของฟิลิปปินส์ (Food and Drug Authority of the Philippines) 
เพ่ือขออนุญาตจ าหน่ายในฐานะผลิตภัณฑ์สุขภาพและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้งนี้
ต้องมี อุปกรณ์ในการป้องกันเด็กด้วย การสูบบุหรี่ ไฟฟ้าตกอยู่ ในบังคับ Tobacco 
Regulation Act ด้วยกล่าวคือ ห้ามสูบในที่สาธารณะและระบบขนส่งสาธารณะ ในปี ค.ศ. 
2018 ยังคงมีความเข้มงวดในการควบคุมผลิตภัณฑ์129 แต่ก็มีการถกเถียงถึงประเด็นเรื่อง 
บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ยาสูบและเรียกร้องให้มีกฎระเบียบเพ่ือการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการ
เฉพาะ130, 131 ซึ่งในปี ค.ศ. 2014 ได้มีการเสนอร่างกฎหมาย regulating the sale and 
distribution of electronic cigarettes132 ล่ าสุ ดพฤศจิ ก ายน  ค .ศ .  2019 Rodrigo 
Duterte ประธานาธิบดีของประเทศ ประกาศห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ทั่วประเทศแล้วโดยมีสถานะ
เป็นค าสั่งทางบริหาร ดังที่ได้กล่าวในบทที่ 1 

                                           
127 Jocelyn R. Uy, “Medical association urges local gov’ts to ban e-cigarettes,” Retrieved on 4 December 
2019, form : https://newsinfo.inquirer.net/448425/medical-association-urges-local-govts-to-ban-e-
cigarettes 
128 ADMINISTRATIVE ORDER No.2014-0008, “Subject : Rules and Regulations on Electronic Nicotine Delivery 
System (ENDS) or Electronics Cigarettes,” Retrieved on 4 December 2019, form : 
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/institute-for-global-tobacco-
control/_pdfs/external/ecigpolicy_Philippines_May2015.pdf 
129 Harriet Mallinson, “Holidays 2018: Is vaping banned in your holiday destination?” Retrieved on 1 
December 2019, form : https://www.express.co.uk/travel/articles/984838/holidays-2018-vaping-vape-e-
cigarette-ban-india-philippines-latest 
130 Jonathan L. Mayuga, “Groups call for government regulation of e-cigarettes,” Retrieved on 4 
December 2019, form : https://businessmirror.com.ph/groups-call-for-government-regulation-of-e-
cigarettes/ 
131 Marvin A. Tort,“Regulating vaping,” Retrieved on 4 December 2019, form : 
https://www.bworldonline.com/regulating-vaping/ 
132 Republic of the Philippines, House Bill No. 4892, Retrieved on 4 December 2019, form : 
http://www.congress.gov.ph/legisdocs/basic_16/HB04892.pdf 
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สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore) 
 

การจ าแนกผลิตภัณฑ์ : จัดเป็น “สิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ”  
มาตรการควบคุม : ห้ามน าเข้า/ห้ามจ าหน่าย/ห้ามครอบครอง 
บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดถูกลักลอบน าเข้ามา
ขายหรือใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010133 บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในสิงคโปร์
ถูกจัดเป็น สิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ (imitation tobacco products) ถูกห้ามน าเข้า
และจ าหน่ายตามรัฐบัญญัติการควบคุมยาสูบ และตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 มี
ข้อห้ามใหม่ในการซื้อ การใช้และครอบครองผลิตภัณฑ์เลียนแบบยาสูบ ภายใต้ รัฐบัญญัติ
ยาสูบที่แก้ ไขใหม่  (การควบคุมการโฆษณาและการขาย) (Tobacco (Control of 
Advertisements and Sale) Act)134 เหตุผลที่สิงคโปร์สั่งห้ามเนื่องมาจาก “จะส่งผลให้
การสูบบุหรี่ เป็นเรื่องปกติและมีผลถึงเยาวชน” กระทรวงสุขภาพ พิจารณาว่า บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์เป็นประตูน าไปสู่การสูบบุหรี่135 สิงคโปร์ห้ามสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ใน
สถานที่สาธารณะเกือบทุกแห่งรวมถึงการขาย การใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์แม้แต่ในพ้ืนที่
ส่วนตัว ผู้ที่สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์อาจถูกปรับได้ถึง 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ (2,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์) และผู้ที่ซื้อหรือขายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จะมีค่าปรับ 7,400 ดอลลาร์สหรัฐ (10,000 
เหรียญสหรัฐ) และมีโทษจ าคุกหกเดือน136 
 
 

                                           
133 Sasha Brady, “These holiday destinations have made vaping illegal,” Retrieved on 4 September 2019, form 
: https://www.lonelyplanet.com/news/2018/07/12/countries-where-vaping-is-illegal/ 
134 Health Sciences Authority, “Tobacco regulation,” Retrieved on 4 December 2019, form : Prohibition on 
Certain Products FROM : 
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Tobacco_Control/Overview/Toba
cco_Legislation/Prohibition_on_Certain_Products.html 
135 Aw Cheng Wei,“Total ban on e-cigarettes to come into force soon,” Retrieved on 4 December 2019, form 
: https://www.straitstimes.com/singapore/total-ban-on-e-cigarettes-to-come-into-force-soon 
136 Holly Patrick, “Did you know vaping is illegal in these Asian countries?,” Retrieved on 4 December 
2019, form : https://travelwireasia.com/2018/07/did-you-know-vaping-is-illegal-in-these-asian-countries/ 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (Timor-Leste) 
 
การจ าแนกผลิตภัณฑ์ : จัดเป็น “บุหรี่ไฟฟ้า”  
มาตรการควบคุม : ห้ามน าเข้า/ห้ามจ าหน่าย/ห้ามโฆษณา 
รัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 14/2016 ลงวันที่ 8 มิถุนายน (Decree-
Law no. 14/2016 of June 8) ก าหนดห้ามการขาย การน าเข้าหรือการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า
และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะ137 ปี ค.ศ. 2017138 ถึงปี 
ค.ศ. 2019 ประเทศติมอร์ก็ยังคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า139 
 

                                           
137 Global Tobacco Control, “E-cigarettes Policy Scan Timor-Leste,” Retrieved on 4 December 2019, form 
: https://globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/timor-leste 
138 Jagdish Kaur, Arvind Vashishta Rinkoo, “Getting real with the upcoming challenge of electronic 
nicotine delivery systems: The way forward for the South-East Asia region,” Retrieved on 1 December 
2019, form :  http://www.ijph.in/article.asp?issn=0019-
557X;year=2017;volume=61;issue=5;spage=7;epage=11;aulast=Kaur 
139 Sunan, “Where Vaping Is Illegal,” Retrieved on 4 December 2019, form : 
http://vapegazette.com/where-vaping-is-illegal/ 
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บทที่ 8 
กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย 

 

ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยมีสาเหตุมาจากการลักลอบขาย โดยผิด
กฎหมายในสื่อสังคมออนไลน์140 ซึ่งได้มีการศึกษาพบว่า มีการส่งเสริมการขายบุหรี่ไฟฟ้า 
และ การโฆษณาและการสื่อสารใน APPLICATION ต่างๆ อันได้แก่ LINE, FACEBOOK, 
TWITTER, INSTAGRAM และใน WEBSITE141 ตลอดจนวิธีการต่างๆ อันได้แก่ น าเข้า รับ
หิ้ว ไปเที่ยวต่างประเทศ แล้วรับซื้อกลับมาเป็นที่ระลึก ประกาศขายผ่านสื่อออนไลน์ วาง
แผงขาย ให้บริการ ให้เช่าสูบ มีอยู่กับตัวนานแล้ว (ครอบครอง) ซื้อไว้สูบเองส่วนตัว หรือ 
สูบ ซึ่งสถานะทางกฎหมายของไทย จัดเป็นสินค้าที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาด142 ซึ่งสมควรมี
การด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวทราบถึง การห้ามบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดย กฎหมายที่สามารถใช้บังคับ
กับการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยได้ นอกเหนือจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ที่
ก าหนดห้ามการน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ได้แก่ 
 

8.1 กรณีที่มีการจ าหน่ายใน WEBSITE หรือ เครือข่ายออนไลน์ ซึ่งเป็นความผิดตาม
กฎหมาย  

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
มาตรา 14(1) วางหลักว่า ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

                                           
140 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร, การศึกษาผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในสังคมเครือข่าย (Social Media), (กรุงเทพมหานคร : 
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2561) น.ฌ-ฏ. 
141 ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร, “สถานการณ์การแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางการสื่อสารออนไลน์:
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการควบคุมยาสูบในประเทศไทย ,” ในงานน าเสนอการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วันที่ 19 
สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. สถานที่ ณ ห้อง กมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 
142 จิระวัฒน์ อยู่สบาย, “แนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของ
ประเทศไทย,” 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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เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง 
น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
ประชาชน อันมิใช่การกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ค าว่า 
“โดยทุจริต” ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายความว่า เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ซึ่งค าว่า “มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย” คือ การกระท าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งสามารถใช้บังคับกับ
การจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในสื่อสังคมออนไลน์ได้ 
 
8.2 บุหรี่ไฟฟ้า ห้ามสูบในเขตปลอดบุหรี่เช่นเดียวกับ บุหรี่แบบดั้งเดิม 

 
ถ้ามีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเขตปลอดบุหรี่ในประเทศไทยจะเป็นความผิดตาม

หมวด 5 ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560 เนื่องมาจาก พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีการ
บัญญัติบทนิยามค าว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบ
ยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) และให้หมายความรวมถึง
ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน 
เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ 
ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่ าด้วยยา “ค าว่าผลิตภัณฑ์ อ่ืนใดที่มีสารนิ โคตินเป็น
ส่วนประกอบ” ตามบทนิยามคือ “บุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งขณะนี้ได้มีการประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องก าหนด ประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ท างาน และ
ยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 บัญญัติก าหนดไว้ 
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8.3 การเชื่อมโยงการบังคับใช้กับ กรมศุลกากร 
 
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 244 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดน าเข้าของที่ผ่านหรือ
ก าลังผ่านพิธีการทางศุลกากรเข้าในราชอาณาจักร หรือส่งของดังกล่าวออกไปนอก
ราชอาณาจักรหรือน าของเข้าเพ่ือการผ่านแดนหรือการถ่ายล าเลียงโดยหลีกเลี่ยงข้อจ ากัด
หรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน ห้าแสน
บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลอาจริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษา
หรือไม่” ว่าข้อห้าม อันเกี่ยวกับของนั้น คือ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557 และ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามน าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559143  
 
8.4 กรณีที่มีการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าเป็นความผิดตามกฎหมายไทย  

 
ให้พิจารณาจาก มาตรา 246 วรรค 1 กับวรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 
2560 ซึ่งวางหลักว่า “ผู้ใดช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจ าน า หรือรับไว้........ 
หากเป็นการกระท าโดยรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 244 (มาตรา 244 
เป็นเรื่องการน าบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาโดยหลีกเลี่ยงข้อห้าม) 
 
บุหรี่ไฟฟ้า ถูกห้ามขายหรือห้ามบริการสินค้า ตามค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ 9/2558 ซึ่งอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 และ มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  

 
ทั้งนี้ กฎหมายทุกฉบับที่กล่าวเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดิน หรือ ความผิดที่ยอมความ
ไม่ได้ เพราะรัฐเป็นผู้เสียหาย 
 
 

                                           
143 มาตรา 20/1 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
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8.5 จริงหรือไม่ การห้ามบุหรี่ไฟฟ้ากระทบการท่องเที่ยว 
 

การห้ามน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าหาได้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
การห้ามน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2557 โดย

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งอาศัยอ านาจ
จากพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 
2522 และใน ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการห้ามการขาย หรือ บริการ ค าสั่งคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 ซึ่งอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 และ มาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ทั้งนี้มีการกล่าวอ้างว่า การห้ามน าเข้า ขาย
หรือบริการบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศ แต่จาก 
จากสถิติด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 
– 2561 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยกลับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 144 (กราฟ
หมายเลข 1) หรือแม้แต่เทียบข้อมูลปี พ.ศ. 2561 กับปี พ.ศ. 2562 (กราฟหมายเลข 2) 
พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศกลับไม่มีแนวโน้มลดลงแต่อย่างใด ดังนั้น 
การห้ามการน าเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจึงมิได้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแต่อย่างใด  

                                           
144 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, “สถติินักท่องเท่ียว,” เข้าถึงข้อมูลวันที่ 4 กนัยายน 2562 จาก 
https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=411 และ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, “สถิติการทอ่งเที่ยวและกีฬา,” 
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 4 กันยายน 2562 จาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/17.aspx 
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กราฟ หมายเลข 1 

 
กราฟหมายเลข 2  

 

แนวทางการแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่ดีที่สุดของประเทศไทย คือ “การห้ามน าเข้า” 
อย่างเช่นที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเม่ือปี พ.ศ. 2557 
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CHAPTER 9 
The international research on electronic cigarette use 

By Stephen Hamann,  
Tobacco Control Research and Knowledge Management Center 

 

What are electronic cigarettes? 
 
“E-cigarettes are battery-powered devices that heat a liquid solution (often 
referred to as e-liquid or e-juice) of propylene glycol and/or vegetable glycerin 
to create an aerosol that is inhaled by the user…. 

Names for e-cigarettes include (but are not limited to): electronic 
nicotine delivery systems (ENDS), alternative nicotine delivery devices (ANDs), 
vape pens, vaping products, mods, pod mods and vapes. Terms like ENDS 
and ANDS are problematic as they imply that these devices contain nicotine, 
which is not always the case (particularly in countries where nicotine e-liquid 
is not permitted). Using an e-cigarette is typically referred to as “vaping.” It is 
important to note that users of JUUL brand e-cigarettes do not necessarily 
use any of the aforementioned terms to describe their devices. Instead, they 
refer to the device simply as “JUUL” and the act of using it as “JUULing.”  
(SRNT E-cigarette collection statement) 

“The government has announced tough new regulations in an 
attempt to curb the growing trend of vaping among youths.” (Common 
government statement) 

The above statement is being repeated around the world as 
electronic cigarettes become a growing concern of national, local and city 
governments. More than 100 countries have banned or restricted electronic 
cigarette sales. How electronic cigarettes are viewed and what actions will be 
taken to adjust their availability and impact is the purpose of this chapter on 
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electronic cigarettes. I am about to present a large amount of information on 
knowledge about electronic cigarettes and how that knowledge becomes 
digested for use in policies about the manufacture, sale, use and control of 
electronic cigarettes by society. 

It is important to acknowledge that the information presented is 
from a research perspective, and from a regulatory perspective. If one wishes 
a commercial view of electronic cigarettes or a perspective based on the 
positive framing of electronic cigarettes as a harm reduction method, then 
you need to read a chapter written by a tobacco business analyst or a risk 
analyst who sees human products and experiences on a sliding scale, where 
a range of harms are the foundation for decision making.  

I do not intend to present all the perspectives about electronic 
cigarettes. Even a brief search of the medical research literature for the past 
year from one data base shows 1,443 research studies of electronic cigarettes 
or vaping, and just one review study on respiratory or cardiovascular effects 
often has over 100 studies listed in the review of health effects. Because the 
rise of electronic cigarette use has been so rapid and includes so many 
different products, even very detailed studies of electronic cigarette use often 
ends with a call for more research.  

The research perspective I am presenting includes a great degree 
of skepticism about electronic cigarettes as a nicotine addiction solution. 
Questioning claims about electronic cigarettes need to be continued since 
statements about them as a solution have been so imprecise or false. The 
tobacco industry as well as unbiased researchers investigating cigarettes know 
that cigarettes and electronic cigarettes are nicotine delivery devices. The 
industry famously admitted that it is in the business of selling nicotine, a 
potent addictive drug. Most electronic cigarettes are sold as nicotine 
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replacement devices to reduce/eliminate the consumption of combustible 
tobacco products.  

Since getting off of cigarettes is purportedly the goal, then why 
are manufacturers marketing these products to non-smoking youth, or as 
products for dual use by smokers? And why, if the objective is to get smokers 
off nicotine, do researchers state that electronic cigarette studies show great 
success when they result in continued nicotine use through electronic 
cigarettes? Personally, I can only conclude that those who support electronic 
cigarettes want to normalize nicotine use, but with different levels of nicotine 
and other toxicants depending on the product. Electronic cigarettes enable 
those who want to have their nicotine to continue with a ‘better’ nicotine 
addiction. Most importantly, tobacco interests continue to have an addicted 
population from which they can make huge profits. 

The only professional tobacco research society, the Society for 
Research on Nicotine and Tobacco published an “E-Cigarette Collection” of 
materials at the end of August 2019 that addresses ten questions on e-
cigarettes. This collection includes research that gives both positive and 
negative results about electronic cigarettes. I have used their information and 
the research studies they cite to give simple answers to their questions about 
electronic cigarettes. Following this approach, I add more recent research 
findings which raise questions about the safety and efficacy of electronic 
cigarettes. It is important to point out that many questions regarding 
electronic cigarettes are not yet settled. The acting Commissioner of the US 
Food and Drug Administration, Dr. Ned Sharpless, recently stated,  

“What is clear is the explosion of use and nicotine addiction in 
children driven by the advent of ENDS, especially the pod-based products 
such as JUUL. After years of witnessing a steady decline in the use of tobacco 
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products by children and young adults, we are now seeing a rapid resurgence 
of the use of tobacco products in these populations.”  
It should be noted that a 2019 report of US e-cigarette use stated, “Among 
high school students, current e-cigarette use increased from 1.5% (220,000 
students) in 2011 to 20.8% (3.05 million students) in 2018 (p<0.001) (Figure). 
During 2017–2018, current e-cigarette use increased by 78% (from 11.7% to 
20.8%, p<0.001).”  

FDA Commissioner Sharpless also added, “There are many 
unanswered questions about ENDS: we do not yet know how dangerous these 
products are when used over the long-term; we do not know if they are truly 
effective at helping addicted adults quit smoking traditional cigarettes, or 
even if some types of ENDS are less harmful than traditional cigarettes; we 
do not know to what extent they can serve as a “gateway” to the use of 
combustible cigarettes.”  

Note that e-cigarettes are clearly dangerous in the short term (42 
deaths and 2,172 lung injuries by early November 2019) and there is research 
showing that electronic cigarettes contribute to later smoking and are not that 
effective for cessation, that is, to abstinence from nicotine use. 

Commissioner Sharpless continued, “Clearly, some of the rapid 
rise in youth use of these products has resulted from irresponsible practices 
of the manufacturers, who have targeted kids in their marketing of these 
products. And while ENDS products appear to hold some promise in helping 
addicted adult smokers transition away from combustible tobacco to a 
potentially less harmful form of nicotine delivery, these products are not safe, 
and we cannot allow the next generation of young people to become 
addicted to nicotine.” 
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While professional health agencies may commit money against 
the use of electronic cigarettes (For example, the state of California in the US 
has pledged $20 million to an awareness campaign on e-cigarettes and the 
American Heart Association has pledged $20 million for e-cigarette research), 
tobacco companies only need to keep these popularized products meeting 
the needs of an addicted population to ensure that they are kept in the 
market. Lack of initial regulatory measures have resulted in profits that 
tobacco companies will use to block any strong US regulatory measures. Even 
the recent serious lung injuries and deaths may not be enough to overcome 
the industry’s resistance to e-cigarette regulation. 

Below are selected questions and answers based on the Society 
for Research on Nicotine and Tobacco’s “E-Cigarette Collection”. The short 
summary answers are mine based on looking at the collected papers for each 
question. Note that research citations are mixed, some positive and some 
negative. Following these 55 references in 10 areas, I give further information 
from recent research findings on the dangers of electronic cigarettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภัยร้าย ซ่อนเร้น บุหรี่ไฟฟ้า (Hidden Dangers of E-cigarette) 

 

95 

9.1 SRNT Topic Categories: 
 
1. How are e-cigarettes regulated around the world? 

 
My Comment: This varies from not being regulated to being 

banned. One of the relevant factors is whether e-cigarettes are considered a 
consumer product, a medicine or a drug. This, and the political and regulatory 
capacity of the country makes a big difference in how much regulation is 
possible and enforceable. 
Some references suggested by SRNT: 
 Kennedy RD, Awopegba A, De León E, et al. Global approaches to 

regulating electronic cigarettes. Tobacco Control 2017; 26:440-445. 
 Backinger CL, Meissner HI, Ashley DL. The FDA “Deeming Rule” and 

tobacco regulatory research. Tobacco Regulatory Science 2016 Jul; 
2(3): 290–293. 

 Yong H-H, Hitchman SC, Cummings KM, Borland R, Gravely SML, 
McNeill A, Fong GT. Does the regulatory environment for e-cigarettes 
influence the effectiveness of e-cigarettes for smoking cessation? 
Longitudinal findings from the ITC Four Country Survey. Nicotine & 
Tobacco Research 2017; 19(11): 1268–1276. 
 

2. What is the prevalence of e-cigarette use? 
 

My Comment: Higher income countries like the US and UK 
generally have more electronic cigarette use, though marketing in low and 
middle-income countries is being initiated and major marketing efforts are 
being made in countries like China where most e-cigarettes are manufactured. 
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Both the monitoring method and the data by country are important in 
answering this question overall. Evidence from Thailand shows that restricting 
youth access to nicotine products is an important element of reducing 
prevalence. 
Some selected references on this question: 
 Borland R, Murray K, Gravely S, et al. A new classification system for 

describing concurrent use of nicotine vaping products alongside 
cigarettes (so-called "Dual Use"): Findings from the ITC4 country 
smoking and vaping Wave 1 survey. Addiction 2019 doi: 
10.1111/add.14570. 

 Pearson JL, Hitchman SC, Brose LS et al. Recommended core items to 
assess e-cigarette use in population-based surveys. Tobacco Control 
2018; 27; 341-346. 

 Weaver SR, Kim H, Glasser AM, et al. Establishing consensus on survey 
measures for electronic nicotine and non-nicotine delivery system 
use: Current challenges and considerations for researchers. Addictive 
Behaviors. 2018 Apr; 79: 203–212. 

 Aungkulnanon S, et al. Smoking prevalence and attributable deaths in 
Thailand: predicting outcomes of different tobacco control 
interventions. BMC Public Health. 19; 984. 23 July 2019. 
 

3. Are e-cigarettes a gateway to smoking for youth and young adults? 
 

There is evidence in both directions, but mostly showing that e-
cigarette producers use e-cigarettes to get non-smokers started and to 
maintain long-term nicotine use. 
Some selected references on this question: 
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 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health 
and Medicine Division; Board on Population Health and Public Health 
Practice; Committee on the Review of the Health Effects of Electronic 
Nicotine Delivery Systems; Eaton DL, Kwan LY, Stratton K, editors. 
Public Health Consequences of E-Cigarettes. Washington (DC): National 
Academies Press (US); 2018 Jan. 

 Etter, J-F. Gateway effects and electronic cigarettes. Addiction 2018; 
113 (10). 

 Levy D, Warner, K, Cumming M, et al. Examining the relationship of 
vaping to smoking initiation among US youth and young adults: a 
reality check. Tobacco Control 2018: doi: 10.1136/tobaccocontrol-
2018-054446. 

 Soneji S, Barrington-Trimis JL, Wills TA, et al. Association between 
initial use of e-cigarettes and subsequent cigarette smoking among 
adolescents and young adults: a systematic review and meta-analysis. 
JAMA Pediatrics, 2017; 171(8), 788-797. 

 E-cigarette Use among Youth and Young Adults: A Report of the [US] 
Surgeon General, 2016. 
 

4. Do e-cigarettes help people quit smoking? 
 

Yes, if you mean transition to e-cigarettes, but no if you mean 
completely stop nicotine use. Some selected references on this question: 
 Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D, et al. A randomized trial of e-

cigarettes versus nicotinereplacement therapy. New England Journal 
of Medicine 2019; 380: 629-637. 
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 Halpern SD, Harhay MO, Saulsgiver K, Brophy C, Troxel AB, Volpp KG. 
A pragmatic trial of ecigarettes, incentives, and drugs for smoking 
cessation. New England Journal of Medicine 2018; 378: 2302-2310. 

 Bullen C, Howe C, Laugesen M, et al. Electronic cigarettes for smoking 
cessation: a randomized controlled trial. Lancet 2013; 382:1629-37.  

 Caponnetto P, Campagna D, Cibella F, et al. EffiCiency and safety of 
an electronic cigarette (ECLAT) as tobacco cigarettes substitute: A 
prospective 12-month randomized control design study. PLoS ONE 
2013;8: e66317. 

 Hartmann-Boyce J, McRobbie H, Bullen C, Begh R, Stead LF, Hajek P. 
Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2016; 9:CD010216. 
 

5. What role do e-cigarettes play among populations with high smoking 
prevalence rates? 

 
There is evidence that e-cigarettes might be useful since they 

provide a high nicotine dose to replace nicotine in combustible cigarettes. 
Yet, e-cigarettes are not safe, so switching from one unsafe product to 
another, when the e-cigarette has unknown long-term consequences is not 
recommended by specialists who have examined both respiratory and 
cardiovascular risks. 
Some selected references on this question: 
 Gentry S, Forouhi NG, Notley C. Are electronic cigarettes an effective 

aid to smoking cessation or reduction among vulnerable groups? A 
systematic review of quantitative and qualitative evidence. Nicotine & 
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6. Should pregnant women who smoke use e-cigarettes? 

 
No, the consequences of smoke or e-cigarette aerosol is known 

to be dangerous or have a high potential for fetal consequences. 
Some selected references on this question: 
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7. What are the health effects of e-cigarettes? 

 
Short term: Lung injury (EVALI) and/or death. Long term: Presently 

unclear levels of respiratory and cardiovascular illness and cancer. Some 
selected references on this question: 
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8. Why is there debate over use of flavors in e-cigarettes? 
 

There is debate because it has not been studied extensively thus 
far. However, flavors both in combustible and electronic cigarettes are 
harmful when inhaled. The research on menthol, for example, highlights that 
this flavoring does support smoking uptake, and continued use results in lung 
damage and other health consequences. 

Some selected references on this question: 
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9. How safe is exposure to second-hand aerosols from e-cigarettes? 
 

Electronic cigarette aerosol exposure has only been studied in 
regards to cell damage and in animal models. However, long-term human 
studies are needed to confirm the damage suggested by results in cell and 
animal studies. 
Some selected references on this question: 
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based e-vapor products or conventional cigarettes. International 
Journal of Environmental Research and Public Health 2017, 14, 969. 
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 Ruprecht AA, De Marco C, Saffari A, et al. Environmental pollution and 
emission factors of electronic cigarettes, heat-not-burn tobacco 



ภัยร้าย ซ่อนเร้น บุหรี่ไฟฟ้า (Hidden Dangers of E-cigarette) 

 

104 

products, and conventional cigarettes. Aerosol Science and 
Technology 2017; 51(6): 674-684. 
 

10. Overall, what is the public health impact of e-cigarettes? 
 
Impacts are both good and bad short term in select studies, but with 
increasingly concerning findings for long-term use. Projected impacts of e-
cigarette use for endgame results are not positive in countries where e-
cigarettes are just being considered or there is weak regulatory controls. 
Some selected references on this question: 
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9.2 More said about the dangers of electronic cigarettes 

 
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 
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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 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 below to quickly review 
some of the new international research which highlights how dangerous 
electronic cigarettes may be in the development of cancer, cardiovascular 
and respiratory disease. 
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9.3 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. 

 
9.4 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 
completed before the 2019 acute illnesses and deaths that occurred in the 
US). 

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 
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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 
This last statement illustrates the uncontrolled experiment that is presently 
taking place with electronic cigarettes in the human population. 
 
9.5 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 
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alternative to combustible cigarettes and should not be recommended for 
smoking cessation due to risk of myocardial infarction.”7 

Another 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-
cigarettes 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 Other recent 
studies have emphasized negative effects on vascular function and blood 
flow. 9, 10, 11 
 

9.6 Possible Cancer Effects from E-cigarettes 
 

The effects of e-cigarette use on cancer development is more 
difficult to uncover since cancers can 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. 
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 
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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.12 

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.13 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.”14 

Nicotine, the highly addictive drug in combustible and electronic 
cigarettes, 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.”15 
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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….”16 

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 and harmful toxicants. In many countries where regulatory capacity 
is weak, countries have simply chosen to ban the sale and use of electronic 
cigarettes. In nearly 100 countries, electronic cigarettes are presently banned 
or their sale restricted.17 
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