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ตีแผ่ ข้อเทจ็จริง บุหรีไ่ฟฟ้า   
 

 

ในช่วงนี ้มีความเคลื่อนไหวของข้อมูลเก่ียวกับบุหรี่ไฟฟ้าจ านวนมาก ซึ่งสร้างความสับสนแก่ประชาชน             
ผศ.ดร.นพ.วิชช ์เกษมทรพัย ์ผูอ้  านวยการศูนยว์ิจัยและจัดการวามรูเ้พ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี จงึรวบรวมขอ้เท็จจรงิสรุปเป็น 4 ประเดน็ ดงันี ้ 

ประเด็นที ่1) กลุ่มผู้สนับสนุนบุหร่ีไฟฟ้า ต้องการปลดล็อคบุหร่ีไฟฟ้าและน ามาควบคุมให้ถูกกฎหมาย 
จะช่วยใหป้ระเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการสูบบุหร่ี ช่วยให้คนในสังคมหา่งไกลอันตรายจากควัน
บุหร่ี โดยบุหร่ีไฟฟ้าช่วยใหเ้ลิกบุหร่ีได้   

ซึ่งขอ้เท็จจรงิ ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใหข้อ้มลูว่า ผลิตภณัฑบ์หุรี่ไฟฟ้าสามารถมา
ขอขึน้ทะเบียนเป็นผลิตภณัฑช์่วยเลิกสบูบหุรีไ่ด ้หากมีความปลอดภยักวา่บหุรีม่วน 95% ตามท่ีกลุม่ผูส้นบัสนนุบหุรีไ่ฟฟ้า
มีการกล่าวอา้ง  แต่จนถึงขณะนีย้งัไม่มีอุตสาหกรรมยาสบูขา้มชาติท่ีเป็นผูผ้ลิตบุหรี่ไฟฟ้ารายใดมาขอขึน้ทะเบียน  ถา้
กลุ่มผูส้นับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าตอ้งการใหบุ้หรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑท่ี์ควบคุมส าหรบัการใชเ้ลิกสูบบุหรี่เท่านั้น เหตุใดกลุ่ม
ผูส้นับสนุนจึงไม่ไปเรียกรอ้งใหอุ้ตสาหกรรมยาสูบขา้มชาติมาขึน้ทะเบียนบุหรี่ไฟฟ้ากับ อย.  แต่ กลับไปเรียกรอ้งกับ 
ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดิน กระทรวงพาณิชย ์และกระทรวงดีอีเอส  เหมือนท่ีอตุสาหกรรมยาสบูขา้มชาติ ย่ืนเอกสารขอ
การรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (US-FDA) โดยในเอกสารบ่งบอกและ
ยอมรบัว่า ผลิตภณัฑบ์หุรี่ไฟฟ้า iQQS เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ และไม่มีหลกัฐานว่าการเปลี่ยนจากการสบูบหุรี่มวนมาใช้
ผลิตภณัฑบ์หุรีไ่ฟฟา้ iQQS ลดความเส่ียงจากโรคภยัท่ีเกิดจากการสบูบหุรีม่วนได ้

ประเดน็ที ่2) บุหร่ีไฟฟ้าสามารถลดอันตราย (harm reduction) ต่อสุขภาพได้มากกว่าบุหร่ีมวน 
ซึ่งข้อเท็จจริง รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวิกฤต ระบุว่า มีงานวิจัยใหม่ๆ ท่ีเป็นปัจจุบนั ไดบ้่งชีถ้ึงผลเสียและ
อนัตรายของบหุรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้และชดัเจนขึน้เรื่อยๆ พบว่า การสบูบหุรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบแบบเฉียบพลนัต่อสขุภาพ
ของมนษุยใ์นหลายๆ อวยัวะส าคญั อาทิ โรคหลอดเลือดหวัใจตีบตนั อมัพฤกษ ์อมัพาต ลมชกั โรคหืด ภมูิแพ ้ปอดอกัเสบ 
(EVALI) และภาวะหายใจลม้เหลว เป็นตน้ ในขณะท่ี ผลกระทบระยะยาวตอ่สขุภาพก็เริม่มีขอ้มลูมากขึน้อย่างตอ่เน่ืองวา่ 
บุหรี่ไฟฟ้าไม่ไดป้ลอดภัยต่อชีวิตของมนุษยอ์ย่างท่ีธุรกิจยาสูบกล่าวอ้าง รายงานทางการแพทยจ์ านวนมาก พบว่า 
สารเคมีต่างๆ ในบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นนิโคติน หรือสารปรุงแต่งกลิ่นรส และตวัท าละลายต่างๆ  ลว้นก่อใหเ้กิดความ
เสียหายอย่างถาวรในระดบัดีเอ็นเอของเซลลต์่างๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มตน้ของการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ และยงั
ก่อใหเ้กิดโรคหืด โรคถงุลมโป่งพอง  โรคหวัใจ ความดนัโลหิตสงู เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ เพิ่มอตัราการเสียชีวิตของทารก 
นอกจากนี ้ไอของบหุรี่ไฟฟ้ายงัส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนท่ีไดร้บัไอบหุรี่ไฟฟ้ามือสองในครอบครวั ไอบหุรี่ไฟฟ้าท า
ใหเ้ด็กมีพฒันาการทางสมองล่าชา้หรือดอ้ยกว่าเด็กทั่วไป มีน า้หนกัตวันอ้ย เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคไหลตายของ
ทารก  

นอกจากนี ้การใชบ้หุรี่ไฟฟ้ายงัท าใหเ้ด็กเสพติดนิโคตินไดง้่ายขึน้ ซึ่งบหุรี่ไฟฟ้าถือเป็นประตเูช่ือม (gateway) ให้
เยาวชนไปสูก่ารเสพติดบหุรี่มวนและยาเสพติดอ่ืนๆ ไดเ้พิ่มขึน้ ทัง้นี ้เพราะ นิโคตินท่ีใชใ้นบหุรี่ไฟฟ้าเป็นนิโคตินสงัเคราะห ์
สามารถดดูซมึไดง้่ายและรวดเรว็ขึน้มากกวา่นิโคตนิตามธรรมชาต ิและยงัก่อใหเ้กิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจสว่น



ตน้นอ้ยกวา่นิโคตินแบบเดมิอีกดว้ย ท าใหเ้ดก็ๆสามารถเริม่ทดลองและเสพติดไดง้่ายมาก เพราะอาการไม่พงึประสงคข์อง
การสบูบหุรี่แบบเดิมไดห้มดไปแลว้  นอกจากนี ้ผูท่ี้สบูบหุรี่ไฟฟ้าจ านวนมาก (บางรายงานระบวุ่า มากกว่า 80%) เม่ือใช้
ไประยะหนึ่งจะหวนกลบัมาใชบ้หุรี่แบบเดิมควบคู่ไปดว้ย กลายไปเป็น dual users คือใชท้ัง้บหุรี่ไฟฟ้าและบหุรี่แบบเดิม 
ในเวลาเดียวกัน ซึ่งบุคลลกลุ่มนีย้่อมเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงเป็นทวีคูณไปดว้ย ขอ้มูลต่างๆ เหล่านีจ้ึง
สามารถเป็นเครื่องยืนยนัไดเ้ป็นอย่างดีว่า บหุรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เครื่องมือท่ีช่วยในการเลิกบหุรี่ไดอ้ย่างแทจ้รงิ ทัง้นี ้การเลิกบหุรี่
ท่ีแทจ้รงิคือตอ้งเลิกขาดทัง้บหุรี่แบบเดิมและบหุรี่ไฟฟ้า เพราะไม่ว่าจะเป็นบหุรี่แบบเดิมหรอืบหุรี่ไฟฟ้าลว้นเกิดผลกระทบ
ตอ่สขุภาพของตนเองและคนใกลช้ิดอยา่งแสนสาหสัทัง้สิน้ 

ประเด็นที่ 3) การอนุญาตให้ขายบุหร่ีไฟฟ้าได้ถูกกฎหมาย สามารถป้องกันการสูบบุหร่ีไฟฟ้าของเด็ก
และเยาวชนได้   

ซึ่งขอ้เท็จจรงิ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไม่สบูบหุรี่ กล่าวว่า จากการท่ีประเทศ
สหรฐัอเมรกิาอนญุาตใหข้ายบหุรี่ไฟฟ้าอย่างถกูกฎหมาย ในปีค.ศ.2007 ตอ่มาไดเ้ริม่ส  ารวจ ปีค.ศ.2011 พบว่า มีการสบู
บหุรี่ไฟฟ้าในนกัเรยีนมธัยมปลายจาก 1.5% เพิ่มขึน้เป็น 27.5% ในปีค.ศ.2019 นบัเป็นการเพิ่มขึน้อย่างน่าตกใจ คือ เพิ่ม 
18 เท่า ในเวลาเพียง 8 ปี ซึ่งเม่ือเทียบกบัผูใ้หญ่ในปีเดียวกนั พบเพียง 3% เท่านัน้ จนนิตยสารไทม ์ฉบบัเดือนกนัยายน 
ค.ศ.2019 ไดข้ึน้ปกว่า บหุรี่ไฟฟ้านบัเป็นสารเสพติดชนิดใหม่ทางสาธารณสขุ ซึ่งคกุคามนกัเรยีนอเมรกินั  สว่นการส ารวจ
โดยส านกังานสถิตแห่งชาติ ปีพ.ศ.2564 พบว่า มีการสบูบหุรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งหา้มขายบหุรี่ไฟฟ้า ของเยาวชนไทย 
อายุ 15-19 ปี 5,179 คน (1.9%)  ในขณะท่ี WHO ประเทศไทย รายงานว่า การสบูบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กนักเรียนไทย อายุ 
13-15 ปี เพิ่มขึน้จาก 3.3% ในปีพ.ศ.2558 เป็น 8.1% ในปีพ.ศ.2564 ดงันัน้มีความเป็นห่วงว่าถา้ประเทศไทยอนญุาตให้
ขายบหุรีไ่ฟฟา้ได ้ยิ่งจะท าใหเ้ดก็และเยาวชนไทยสบูบหุรีไ่ฟฟา้เพิ่มขึน้แบบกา้วกระโดดไดอ้ยา่งสหรฐัฯ 

ประเดน็ที ่4) กว่า 60 ประเทศ อนุญาตใหข้ายบุหร่ีไฟฟ้า ประเภทใหค้วามร้อนได้ เช่น iQQS ได้ 
ซึ่งขอ้เท็จจริง ผศ.ดร.นพ.วิชช ์อา้งถึง ขอ้มูลการวิเคราะหจ์าก Euromonitor International บริษัทส ารวจขอ้มลู

ทางการตลาดระดับโลก ระบุว่า กว่า 60 ประเทศท่ีอนุญาตใหข้ายบุหรี่ไฟฟ้า ประเภทใหค้วามรอ้น เช่น iQOS ไดน้ั้น 
ประเทศเหล่านีมี้มาตรการควบคมุยาสบูอย่างเขม้งวด ส่งผลใหอ้ตัราการสบูบุหรี่มวนของประชากรลดลงอย่างต่อเน่ือง 
อุตสาหกรรมยาสบูขา้มชาติจึงส่งผลิตภัณฑ ์iQOS ไปขายเพ่ือใหป้ระชากรในประเทศเหล่านี ้กลบัมาเสพติดนิโคตินอีก 
เพ่ือประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์มิใช่เพ่ือประโยชนต์่อสขุภาพของประชากร ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมยาสบูขา้มชาติและ
เครอืข่าย ไดโ้ฆษณาชวนเช่ือวา่ ประเทศที่มี iQOS ขาย ท าใหป้ระชากรในประเทศเหลา่นีส้บูบหุรี่มวนลดลง ซึ่งเป็นการให้
ขอ้มลูเท็จตอ่สาธารณะ เพราะประเทศเหลา่นีส้บูบหุรีม่วนลดลงอยูแ่ลว้ 

“ผศ.ดร.นพ.วิชช ์กล่าวสรุปว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ไดป้ลอดภยักว่าบหุรี่มวนอย่างท่ีกลุ่มสนบัสนนุบหุรี่ไฟฟ้าพยายาม
โนม้นา้วใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีผิด โดยนอกจากนีบ้หุรี่ไฟฟ้ายงัมีอนัตรายและไม่ไดเ้ป็น harm reduction ตอ่สขุภาพ แตป่รุง
แตง่ท าใหเ้ด็กและเยาวชนเสพติดไดง้่าย  ทัง้นีอ้ตุสาหกรรมยาสบูขา้มชาติและเครอืข่าย มีความพยายามในการแทรกแซง
นโยบายควบคมุยาสบูในทกุประเทศทั่วโลก ส าหรบัประเทศไทยบ่งชีช้ดัเจนว่า อตุสาหกรรมยาสบูขา้มชาติและเครอืข่าย 
มีความพยายามอย่างหนกัหน่วงในการแทรกแซงนโยบายใหบ้หุรี่ไฟฟ้าถกูกฏหมายเพื่อประโยชนเ์ชิงพาณิชย ์ ดงันัน้จึงมี
ความจ าเป็นท่ีภาครฐั กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายควบคุมยาสูบ ตอ้งตีแผ่ขอ้เท็จจริงถึงกลยุทธ์การแทรกแซง
นโยบายของอุตสาหกรรมยาสบูขา้มชาติและเครือข่าย ต่อประชาชนและเยาวชนไทย และคงกฎหมายหา้มน าเขา้ หา้ม
ขาย บหุรีไ่ฟฟา้ ในประเทศไทยตอ่ไป” 
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