
บุหรี่ไฟฟ้าประดิษฐ์โดยเภสัชกรจีนเมื่อ พ.ศ. 2546 
โดยหวงัสร้าง “ทางเลอืก” ให้คนเลกิสบูบุหรีแ่บบธรรมดาทีเ่ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ กระแสโลกาภิวัตน์ท�าให้แพร่กระจายไป 
ทัว่โลกอย่างรวดเรว็จนกลายเป็น “สนิค้า” ทีท่�ารายได้มหาศาล 
เพราะตรงกบัวถิชีวิีตคนยุคใหม่ทีอ่ยากเสพความแปลก เมือ่ถกู
กระแสสังคมออนไลน์โถมเข้าใส่แบบไม่ให้โอกาสได้ไตร่ตรอง  
ผูส้บูจึงหลงประเดน็ เกดิความเชือ่ผิด ๆ ว่าปลอดภยั อนัตราย
น้อยกว่าและน�ามาใช้เพือ่ให้เลกิสบูบุหรีไ่ด้ แต่ความจรงิพบว่า 
แม้ตัวผู้ประดิษฐ์เองก็เลิกสูบบุหรี่ไม่ได้และยังติดบุหรี่ท้ังสอง
อย่างอกีด้วย เมือ่ พ.ศ. 2558 องักฤษเคยรายงานว่าบหุรีไ่ฟฟ้า
ปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบธรรมดาร้อยละ 95 นั้น ได้ถูกอินเดีย
ยกประเดน็ขึน้หกัล้าง1 โดยชีว่้ารายงานนัน้เป็นแบบจ�าลองกึง่
สมมตุฐิานจากความเห็นทีไ่ม่มหีลกัฐานทางคลนิิกและระบาด
วิทยา และนักวิชาการผู้ร่วมเขียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท
บหุรีไ่ฟฟ้า เนือ่งจากอนิเดยีประสบปัญหาเกดินักสบูหน้าใหม่
เพิ่มขึ้น และพบว่าผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหร่ีร้อยละ 80  
ยังคงติดนิโคติน ตรงกับข้อมูลของอเมริกาที่พบว่าบุหรี่ไฟฟ้า
ท�าให้เยาวชนเสพตดิ เริม่สบูบหุรีเ่มือ่อายทุีน้่อยกว่าเดมิ2 และ
รายงานจากทัว่โลกแสดงให้เหน็ว่า บหุรีไ่ฟฟ้ามีพษิและอันตราย
มากกว่าบุหรี่แบบธรรมดา เช่น ไอความร้อนที่สูงมากท�าลาย 
เซลล์เยือ่บุทางหายใจ3 องค์การอนามัยโลกจึงประกาศว่า บหุรี่
ไฟฟ้าไม่ใช่อุปกรณ์หรอืเครือ่งมอืส�าหรบัการเลกิบหุรี่4 บทความนี้ 
เป็นการอภิปรายถึงสถานการณ์ของบุหร่ีไฟฟ้าในไทยและ 
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บุหรี่ไฟฟ้าประดิษฐ์ขึ้น โดยหวังสร้าง “ทางเลือก” ให้คนเลิกสูบบุหรี่แบบธรรมดาที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จนเกิด
ความเชื่อผิด ๆ ว่าปลอดภัย อันตรายน้อยกว่าและนำ มาใช้เพื่อให้เลิกสูบบุหรี่ได้ รายงานจากทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า
บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษและอันตรายมากกว่าบุหรี่แบบธรรมดา องค์การอนามัยโลกจึงประกาศว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่อุปกรณ์
หรือเครื่องมือสำ หรับการเลิกบุหรี่ ความเป็นจริงคือ วิธีเลิกสูบบุหรี่โดยใช้บุหรี่ไฟฟ้านี้ได้ผลต่ำ กว่าการใช้วิธีอื่น และ
ยังทำ ให้ติดทั้งสองอย่างอีกด้วย

ภาพ : https://themomentum.com

บุหรี่ไฟฟ้า: 
มหันตภัยยุค 4.0 

ที่คุกคามสุขภาวะคนไทย

ในต่างประเทศ ผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพ การ 
เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า 
และข้อเสนอแนะเชงินโยบายส�าหรบัประเทศไทย

สถานการณ์บุหร่ีไฟฟ้า-บุหรี่อิเล็กทรอนิกส ์
ในต่างประเทศ

บุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้
แบตเตอรีส่่งพลังงานไปทีช่ดุท�าความร้อนเพ่ือระเหยสารนโิคตนิให้ 
กลายเป็นไอ สูดเข้าสู่ร่างกาย ประกอบด้วยตลับเกบ็น�า้ยานโิคตนิ
ผสมกบัสารปรงุแต่งกล่ินรสและสารต่าง ๆ  เพือ่ท�าให้เดก็ชอบ จูงใจ
ให้หัดสบูง่ายจนตดิและเลกิสบูยาก5 ซึง่สารปรงุแต่งรสเหล่านีก่้อให้
เกิดมะเร็งได้ สามารถปรบัระดบัให้ไอละอองนโิคตนิละเอยีดและ 
มากข้ึน เพือ่เพ่ิมนโิคตนิให้เข้าสูร่่างกายมากตามต้องการ ไอละออง
เหล่านีส้ามารถท�าลายสุขภาพผู้ทีอ่ยู่รอบข้างแบบควนับหุรีม่อืสอง
และมือสามได้ด้วย6 บหุรีไ่ฟฟ้ารุน่แรก ท�ารปูร่างแบบบหุรีท่ัว่ไป  
รุน่ทีส่องปรบัเปล่ียนแบบเหมือนปากกาหรือหลอดโลหะ รุน่ทีส่าม
เปลีย่นเป็นตวัท�าให้นโิคตนิเหลวระเหยกลายเป็นไอ (Advanced 
personalized vaporizer) และรุน่ส่ีทีใ่ช้ในปัจจบุนั เรยีกว่า Vape 
หรือ Pod ออกแบบให้เข้ากบั Life style คนรุ่นใหม่ คือ บรรจุ
นโิคตนิในตลับส�าเรจ็รปู ขนาดกะทัดรดัคล้ายแฟลชไดร๊ฟ สามารถ
ชาร์จไฟกับคอมพวิเตอร์ จดัเป็นบหุรีป่ระเภทใช้ความร้อนแบบ 
ไม่เผาไหม้ (Heat-not-burn) หรือ บุหร่ีไฟฟ้าชนิดแห้ง  
(Heated Tobacco Product, HTP) ตัวอย่าง คอื IQOS
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อัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
โดยพ่อค้าใช้เหลีย่มกลยุทธ์ทางการตลาด มุง่เป้าไปทีเ่ยาวชน 
ผู้มีบุคลิกอ่อนไหว เชื่อง่าย หลงเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให ้
เลิกสูบบุหรี่ได้และปลอดภัยต่อสุขภาพ แต่ความเป็นจริงคือ  
วิธีเลิกสูบบุหรี่โดยใช้บุหร่ีไฟฟ้านี้ได้ผลต�่ากว่าการใช้วิธีอื่น  
และยงัท�าให้ตดิทัง้สองอย่างอกีด้วย ปัจจบุนัประเทศในสหภาพ
ยโุรป องค์การอนามัยโลกและสมาคมปอดอเมรกินัได้สรุปเป็น
แนวทางเดียวกันว่า บุหรี่ไฟฟ้าท�าให้เลิกสูบบุหรี่ได้น้อยกว่า
วิธีอื่น และไม่ช่วยเลิกบุหรี่7 เหตุจูงใจให้คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าคือ
การปรุงแต่งกลิ่นรสที่หลากหลาย เช่น ผลไม้ ขนม ลูกกวาด 
แอลกอฮอล์ ร่วมกับการออกแบบอปุกรณ์ให้ดทูนัสมยั สวยงาม

วารสารสาธารณสขุอเมริกัน ฉบับออนไลน์ เดอืนมกราคม 
2563 รายงานว่าในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาวัยรุน่อเมรกินัเริม่สบูบหุรี ่
ในช่วงอายุน้อยลง8 ระหว่างปี 2560-2561 นักเรียนมัธยม
อเมรกินัใช้บหุรีไ่ฟฟ้าเพิม่ขึน้จากเดมิ วยัรุน่ทีเ่คยใช้บหุรีไ่ฟฟ้า
มโีอกาสทีจ่ะเริม่สูบบหุรีช่นดิอืน่ ๆ มากกว่าผูท้ีไ่ม่เคยใช้เกอืบ  
4 เท่า ผลการศึกษาในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย 
กแ็สดงว่าวยัรุน่ทีไ่ม่เคยสบูบุหร่ีมาก่อน เมือ่ลองใช้บหุรีไ่ฟฟ้าจะ
มแีนวโน้มเริม่สูบบุหรีใ่นภายหลงัได้เช่นกนั

ศนูย์วจิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคมุยาสบู (ศจย.) 
มลูนธิริณรงค์เพือ่การไม่สบูบุหรี ่และภาคีเครอืข่าย ได้รวบรวม
สถานการณ์ส�าคญัในต่างประเทศ ดงันี้

สหรัฐอเมริกา ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงของ CBS และ 
CNN หยุดโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อพบรายงานบุหรี่ไฟฟ้าท�าให้
เจบ็ป่วยและเสียชวิีต องค์การอาหารและยาแจ้งต่อรัฐสภาว่า
บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัย อาจเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดและ
การไหลเวยีนของเลอืด ลดความสามารถของปอดในการต่อสู้
กบัการตดิเชือ้ และน�า้ยาทีป่รงุแต่งรสเป็นพษิ จงึห้ามบหุรีไ่ฟฟ้า 
ที่ปรุงแต่งรสในหลายรัฐ เช่น แมสซาชูเสตส์ นิวยอร์ก  
ลอสแองเจลสิ โอเรกอน โรดไอแลนด์ มหาวิทยาลยัแห่งอลาสก้า 
และแองคอเรจ และในซุปเปอร์มาร์เก็ตของเท็กซัส แม้ว่า
องค์การอาหารและยาจะอนุมัติให้ขายบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อ IQOS  
ในอเมรกิาเมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2562 แต่ได้ห้ามกล่าวอ้างว่า 
มอีนัตรายน้อยกว่าบหุรีแ่บบธรรมดา ศูนย์เพือ่การควบคมุและ 
ป้องกันโรคแนะน�าให้หยดุใช้บหุรีไ่ฟฟ้าทีผ่สมกญัชา ศาลนวิยอร์ก 
ปฏเิสธค�าขอให้ชะลอการห้ามบหุรีไ่ฟฟ้าของภาคอตุสาหกรรม 
บรษัิท Apple ได้ถอน app เก่ียวกบัการใช้บหุร่ีไฟฟ้า9

อินเดีย ห้ามบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ เพื่อปกป้องเยาวชน 
ไม่ให้เกดิอนัตราย ถอืเป็นการป้องกันการท�าลายประเทศ เพราะ

มผีลกระทบต่อสขุภาพของชาวอนิเดยี และเยาวชนทีต่ดิบหุรี่
ไฟฟ้าจะตกเป็นเหยือ่สารเสพตดิได้อกีด้วย

เกาหลี	กระทรวงสาธารณสขุและสวสัดิการแนะน�าให้งด
ใช้บหุรีไ่ฟฟ้าจนกว่าจะได้ผลการตรวจสอบความเกีย่วข้องของ
บหุรีไ่ฟฟ้ากบัโรคปอด

อสิราเอล กระทรวงสาธารณสขุห้ามขายตลบับุหรีไ่ฟฟ้าที่
ปรงุแต่งรสเพราะความกังวลเรือ่งปรมิาณนโิคติน

ฟิลิปปินส์	พบเดก็ผูห้ญงิอาย ุ16 ปี เกดิอาการปอดบาดเจ็บ
จากการสบูบหุรีไ่ฟฟ้า จึงประกาศจะห้ามบหุรีไ่ฟฟ้าท่ัวประเทศ

มาเลเซยี เริม่จากมาตรการคมุเข้มบหุรีไ่ฟฟ้า แต่เม่ือพบ
ว่าเป็นอนัตรายต่อสขุภาพและพิสจูน์ไม่ได้ว่าท�าให้เลกิสบูบหุรี่ 
พร้อมทัง้มรีายงานการเสยีชวีติในอเมรกิา จงึพจิารณาห้ามบหุรี่
ไฟฟ้าทกุประเภท

สถานการณ์บุหรีไ่ฟฟ้าในประเทศไทย
มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในไทยมาก่อน พ.ศ. 2550 สถาบัน 

ส่งเสรมิสขุภาพไทย มลูนธิสิาธารณสขุแห่งชาตไิด้เผยแพร่ข่าว
บุหรี่ไฟฟ้าต่อสาธารณชนครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2551 จากนั้น
กรมควบคุมโรคและส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้พจิารณาการห้ามน�าเข้าและจ�าหน่าย และเมือ่ พ.ศ. 2553 
กระทรวงสาธารณสขุได้ออกมาตรการห้ามน�าเข้าบหุรีไ่ฟฟ้ามา
จ�าหน่ายในประเทศ และกระทรวงพาณชิย์ออกประกาศห้าม
น�าเข้าบหุรีไ่ฟฟ้าอย่างเป็นทางการเมือ่ พ.ศ. 2557 ส�านกังาน 
คณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคได้ออกค�าส่ังห้ามขาย 
หรือบริการบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อ พ.ศ. 2558 และเมื่อ พ.ศ. 2560  
ได้มีพระราชบัญญตัคิวบคุมผลติภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2560 

ตลอดช่วงระยะเวลานี้ พ่อค้าบุหรี่ไฟฟ้าพยายามวิ่งเต้น 
ให้ยกเลกิการห้ามบหุรีไ่ฟฟ้า แต่รฐับาลไทยยนืยนัให้คงกฎหมาย
ห้ามต่อไป มคีวามพยายามจดัเวทีโน้มน้าวนกัวิชาการให้ออก
ความคิดเห็นสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
หลายครั้ง และเนื่องจากประเทศไทยเป็นรัฐภาคีของกรอบ
อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก 
(The WHO Framework Convention on Tobacco  
Control, WHO FCTC) จึงมีพันธกรณีตามมาตรา 35  
ในการป้องกนัไม่ให้อตุสาหกรรมยาสบูแทรกแซงนโยบายของรฐั 
ซึง่การทีอ่ตุสาหกรรมยาสบูให้เงนิสนบัสนนุสถาบนัการศกึษา
จะท�าให้ประเทศไทยผิดพันธกรณีนี้ได้ ตรงกับที่ Stopping 
Tobacco Organizations and Products (STOP) เปิดเผย
กลยทุธ์การแทรกแซงนโยบายในบางประเทศ ได้แก่ การท�าให้

สุขภาพคนไทย 256370



ระบบสาธารณสุขอ่อนแอ การโต้แย้งข้อมูลด้านสาธารณสุข  
การจ้างผลติและเผยแพร่งานวจัิย การล็อบบีผู้ก้�าหนดนโยบาย 
การใช้อิทธิพลระดับนานาชาติ เช่น ความตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศ การคุกคามด้วยการด�าเนินคดี และการ 
ส่งเสรมิชือ่เสียงของตนเองให้มอิีทธพิลต่อนโยบาย

สมาพนัธ์เครอืข่ายแห่งชาตเิพือ่สงัคมไทยปลอดบหุรี ่ศจย. 
สถาบันอุดมศึกษาและภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกันขับเคลื่อน
เชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อให้
สาธารณชนทราบถงึกลยุทธ์การตลาดของบรษิทับุหรีไ่ฟฟ้า10,11 

และได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนมาตรการร่วมกับกระทรวง
พาณิชย์ คณาจารย์ นักวิชาการ นักกฎหมายจากกระทรวง
สาธารณสขุ ส่งผลให้ผูก้�าหนดนโยบายระดับชาติยนืยนัห้ามน�า
เข้าบุหรีไ่ฟฟ้าเพือ่คุ้มครองสขุภาพของคนไทยต่อไป

นอกจากบุหรี่ผสมเมนธอลที่ใช้กันมาค่อนศตวรรษแล้ว 
บุหร่ีปรุงแต่งรสผลไม้ กานพลู ฯลฯ ได้แพร่เข้าสู่สังคมไทย 
มานานมากกว่าสบิปี จนถงึ พ.ศ. 2550 เริม่มบีารากูแ่บบหม้อสบู  
ที่ปรุงกล่ินรสและมีสไตล์การสูบล่อใจเยาวชน ตามมาด้วย 
บารากูไ่ฟฟ้า ซึง่ดดัแปลงอปุกรณ์ให้ได้รบัความนยิมเพราะราคา
ถกูและปรงุแต่งกลิน่รสได้มากขึน้ ประกอบกบัช่วงกระแสสือ่
ออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย ทั้ง เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรมและ 
วอทส์แอป ท�าให้แพร่ระบาดและขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา บุหรี่ไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบตลอดเวลาจนถึงรุ ่นปัจจุบันที่ตรงกับความนิยม 
คนยุคดิจิทัล ใช้สื่อท่ีเข้าถึงคนทุกวัย ร่วมกับการส่งเสริมการ
ขายที่ล่อใจ เพิ่มแหล่งขาย 24 ชั่วโมงตลอด 7 วันในระดับ 
รากหญ้า ทั้งตลาดนัดกลางคืน ตลาดนัดสุดสัปดาห์ และ 
ตลาดนัดหน้าห้าง รวมถึงการส่งสินค้าและโอนเงินท่ีสะดวก
รวดเรว็ ท�าให้การใช้บหุรีไ่ฟฟ้าขยายตวัอย่างไม่มีขดีจ�ากดั 

เมือ่ พ.ศ. 2560 บหุรีช่นดิใช้ความร้อนแบบไม่เผาไหม้ท�า
กลยทุธ์สร้างความเชือ่ถอืว่าเป็นทางเลอืกทีท่นัสมยั ลดอนัตราย 
ลดความเส่ียง เป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก กระแสนิยมน้ีได้ผลใน

กลุ่มผู้ไม่รู้ความจริงท�าให้ตกเป็นเหย่ืออย่างง่ายดาย สถาบัน
ยวุทศัน์แห่งประเทศไทยส�ารวจความคดิเหน็เดก็และเยาวชน
อาย ุ15-25 ปี จ�านวน 1,674 คนจากทัว่ประเทศ พบว่าร้อยละ  
39.8 เข้าใจว่าบหุรีไ่ฟฟ้าช่วยให้เลกิสบูบหุรีแ่บบธรรมดาได้ และ
ร้อยละ 76.9 ได้รับข้อมูลที่บิดเบือนจากสื่อสังคมออนไลน์12 

ประเทศเกาหลีน�า IQOS ซ่ึงเป็น HTP ออกขายเป็นคร้ังแรก  
ต่อมามีผลการศึกษาพบว่า 96.25% ของผู้ใช้ HTP ยังคงสูบ 
ทัง้บหุร่ีแบบธรรมดาร่วมกบั HTP จงึแสดงให้เหน็ว่าไม่สามารถ
ท�าให้เลกิบหุรีไ่ด้ตามค�ากล่าวอ้าง 

ผลกระทบด้านสขุภาพของบุหรีไ่ฟฟ้า 
ศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคของอเมริกาเรียก

อาการปอดบาดเจ็บที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าว่า E-cigarette 
or Vaping product use- a Associated Lung Injury  
(EVALI)13 ได้เตือนถึงอันตรายของเกลือนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า 
ทีอ่าจส่งผลต่อพฒันาการของสมองวยัรุน่ พบข้อมูลคนอังกฤษ
เสยีชวีติจากโรคปอดทีเ่กีย่วกบับหุรีไ่ฟฟ้าคนแรกของโลกเมือ่  
พ.ศ. 255314 อเมรกิารายงานจ�านวนผูป่้วยและเสยีชวีติทีเ่พิม่ขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 พบผู้ป่วย
ปอดอกัเสบรวม 2,668 ราย เสยีชวีติรวม 60 ราย15 ซึง่ตวัเลขนี ้
ต�า่กว่าความเป็นจรงิมาก เพราะแพทย์อเมรกินัพบว่าบหุรีไ่ฟฟ้า 
สามารถท�าให้คนเราเจ็บป่วยได้นานถึง 12 ปี16 จึงยังคงม ี
คนเจ็บป่วยอีกจ�านวนมากท่ีไม่ถกูรายงานให้สาธารณชนทราบ 
เนือ่งจากยงัไม่เสยีชวีติหรอืเจบ็ป่วยรนุแรง 

ผลการศกึษาของ UC Riverside พบโลหะทีเ่ป็นอนัตราย
ในไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า เช่น โครเมียม ตะกั่วและนิกเกิล 
ซึง่เป็นสารก่อมะเรง็ มหาวทิยาลยัดุ๊กพบว่าสารปรงุแต่งรสมนิต์
และเมนธอลในน�า้ยาบหุรีไ่ฟฟ้าก่อให้เกดิมะเรง็ได้ เดก็อายุต�า่
กว่า 5 ขวบ กว่า 70 คนในนอร์ธแคโรไลนาได้รบัพษิจากบหุร่ี
ไฟฟ้าซึง่เกดิจากการด่ืมน�า้ยาบุหรีไ่ฟฟ้า เข้าตา หรอืสมัผัสทาง
ผิวหนัง สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติทางวิศวกรรมและการ
แพทย์ มงีานวจิยัทีแ่สดงว่าบหุรีไ่ฟฟ้าท�าให้เกดิความเส่ียงต่อ
สขุภาพและปล่อยสารพษิ เยาวชนทีใ่ช้บหุรีไ่ฟฟ้าเส่ียงกบัการ
อาการไอและมผีลต่ออาการก�าเรบิของหอบหดื มหาวทิยาลยั
แห่งซดินย์ี มหาวทิยาลยัเวอร์มอนท์ และสถาบนัวิจยัทางการ
แพทย์วลูคอคของออสเตรเลยีพบว่าบหุรีไ่ฟฟ้าทีใ่ช้สารปรงุแต่ง 
รสท�าให้อาการหอบหืดเลวลง มหาวิทยาลัยแห่งอาดีเลด 
และโรงพยาบาลรอยัลอาดีเลดพบว่า ไอของบุหรีไ่ฟฟ้าท่ีมกีาร
ปรงุแต่งรสท�าให้เซลล์ปอดตายได้ 
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ประเทศไทยพบผู้ป่วยปอดอักเสบรายแรกจากการสูบ 
สารกญัชาด้วยบหุรีไ่ฟฟ้าเมือ่เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 256217 และ
สมาคมอรุเวชช์แห่งประเทศไทยยังพบผูป่้วยเข้าข่ายสงสยัปอด
อกัเสบจากบุหรีไ่ฟฟ้าอกีด้วย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 
รามาธิบดรีายงานว่า บหุรีไ่ฟฟ้ากว่าร้อยละ 95 ผสมสารนโิคตนิ 
ท�าให้หวัใจเต้นเรว็ ความดันโลหิตสงู หลอดเลอืดสมองหดตวั 
มีโลหะหนักที่มีพิษต่อปอดและไต มีสารก่อมะเร็งเป็นส่วน
ประกอบของตัวท�าละลาย สารปรุงแต่งกลิ่นผลไม้หรือกลิ่น
หอมมฤีทธ์ิท�าลายเย่ือบหุลอดลม มีการปล่อยอนภุาค PM 2.5 
และอนุภาคนาโนที่แทรกซึมเข้าสะสมในร่างกาย18 ในกรณีที่
อุตสาหกรรมยาสูบประกาศว่าบุหรี่ไฟฟ้าลดความเสี่ยงการ 
สบูบหุรีแ่ละจะมาแทนทีบุ่หรีแ่บบธรรมดาน้ัน ได้มีการทบทวน
และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบกับผลงานทางวิทยาศาสตร์ 
เกีย่วกับบหุรีไ่ฟฟ้าทีต่พีมิพ์ระหว่าง พ.ศ. 2551-2561 จ�านวน 
100 รายงาน พบว่า มี 75 รายงานทีมี่ความเกีย่วข้องกบับรษิทั
บหุรี ่มรีายงานว่าสารพษิจากควนับหุรีช่นดิใช้ความร้อนแทน
การเผาไหม้มีน้อยกว่าบหุรีแ่บบธรรมดาจรงิ แต่ไม่มหีลกัฐาน
แสดงว่าอนัตรายต่อร่างกายน้อยลง คาดการว่าความเสีย่งด้าน
ยาสูบของทั่วโลกท่ีแย่ลง (ท�าให้คนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น) มีความ
สมัพนัธ์กับการส่งเสรมิการขายสนิค้าของอตุสาหกรรมยาสบู19

นอกจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวแล้ว 
ยงัมข่ีาวการบาดเจบ็รนุแรงจากอปุกรณ์บหุรีไ่ฟฟ้าระเบดิ ต้ังแต่ 
พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา เช่น บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดคาปาก ระเบิด 
ในกระเป๋ากางเกง ระเบดิตามสถานทีส่าธารณะ ในห้างร้านและ
สถานีรถไฟอกีด้วย ประเดน็ส�าคัญประการหนึง่คอื ผูส้บูบหุรีม่ ี
แนวโน้มการดืม่แอลกอฮอล์มากขึน้ รวมถงึการใช้สารเสพตดิ
และมพีฤตกิรรมนอกกฎหมายอืน่ ๆ ด้วย

เปรยีบเทยีบนโยบายและกฎหมายควบคมุบหุรี่
ไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ

นโยบายระดบัชาต ิกฎหมายและการด�าเนนิการเกีย่วกบั
บหุรีไ่ฟฟ้าของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั มทีัง้อนญุาตให้
ซือ้ขายได้อย่างถกูกฎหมายไปจนถงึการห้ามน�าเข้าทกุรปูแบบ  

แม้ในประเทศเดียวกันอย่างอเมริกา ซึ่งมีระบบที่เข้มแข็งทั้ง
ด้านกฎหมาย การเมืองและสังคมก็ยังคงมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละรัฐ เนื่องจากต้องต่อสู้ทางกฎหมายกับอุตสาหกรรม
บุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีรักษาผลประโยชน์แบบไม่มีวันยอมแพ้ 
ระหว่างขบวนการทางกฎหมายซึ่งใช้เวลานานก็สามารถเก็บ
ผลประโยชน์ไปได้ด้วย มีคดฟ้ีองร้องในอเมรกิากว่า 1,000 คดี 
เช่น นิวยอร์กซิตี้ฟ้องผู้ขายบุหรี่ไฟฟ้าปรุงแต่งรสออนไลน์ให้
เยาวชน รฐัวอชงิตนัฟ้องผูผ้ลติบหุรีไ่ฟฟ้าทีท่�าให้เกดิโรคปอด 
และโรงเรยีนฟ้องบรษิทับหุรีไ่ฟฟ้าในประเดน็ท�าการตลาดกบั
เยาวชน ล่อลวงให้คิดว่าปลอดภัย อัยการในซานฟรานซิสโก 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทนายความของ
รัฐหลายแห่งได้แสดงความเห็นว่าการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าใน
เวบ็ไซต์ อาจถกูด�าเนินคดทีางแพ่งตามรฐับญัญตัอิาหารยาและ 
เครื่องส�าอาง ค.ศ. 1938 ได้ ถ้าฉลากของผลิตภัณฑ์ไม่ให้ 
ค�าเตือนทีม่ากเพยีงพอ ในแคนาดาก็มคีดฟ้ีองร้องเช่นเดยีวกนั

ไต้หวนั ออกกฎหมายควบคุมบหุรีไ่ฟฟ้าเมือ่ พ.ศ. 2561 
ก�าหนดเป็นผลติภัณฑ์ผดิกฎหมาย และห้ามโฆษณาว่าช่วยให้
เลกิบหุรี ่แต่กพ็บปัญหาเยาวชนแอบซือ้ขายทางอนิเทอร์เนต็ 
ท�าให้นักเรียนมัธยมเริ่มสูบบุหรี่มากขึ้น ที่ส�าคัญคือมีโอกาส 
สูบกัญชามากกว่าคนที่ไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าถึง 3.47 เท่า เยาวชน 
อายนุ้อยยิง่มแีนวโน้มทีจ่ะสบูกัญชามากข้ึน

กฎหมายประเทศไทยจัดให้บุหร่ีชนิดใช้ความร้อนแบบ 
ไม่เผาไหม้เป็นบหุรีไ่ฟฟ้าประเภทหนึง่ อาจเรยีกว่าบหุรีไ่ฟฟ้า
ชนดิแห้ง รฐับาลไทยและภาคีเครอืข่ายได้ร่วมมือกนัด�าเนนิงาน
อย่างเต็มท่ีจนได้กฎหมายท่ีปกป้องคนไทยจากบหุรีไ่ฟฟ้า โดย
ห้ามน�าเข้า ห้ามขาย ห้ามบรกิาร ห้ามส่งเสรมิการขายในระบบ
เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ แต่พ่อค้ายงัคงใช้เหลีย่มกลยทุธ์หลอกหา
ผลประโยชน์อย่างผดิกฎหมาย เช่น เปิดตลาดออนไลน์ ส่งเสรมิ
การขาย จ้างผูร้วีวิสนิค้าท�าตวัเป็นลกูค้า อ้างกระแสความนยิม 
ท่ัวโลก กลยทุธ์ในระดบัท่ีสูงขึน้ไปจะใช้วธิเีชิญหรอืจ้างนกัวชิาการ
จากสถาบนัอดุมศึกษาหรอืสถาบนัท่ีสงัคมเช่ือถอืมาท�าการศกึษา
วจิยั และจดัประชุมวชิาการเพือ่ออกสือ่แสดงเนือ้หาเชงิวิชาการ
ด้านทีม่ปีระโยชน์ ใช้วาทะ เช่น ลดอนัตราย ลดความเสีย่งหรอื
ไร้ควนั เป็นต้น มกีารจดัตัง้กลุม่สนบัสนนุการใช้บหุรีไ่ฟฟ้าเพือ่
เคลือ่นไหวต่อต้านการห้ามจ�าหน่าย ส�าหรบักลยุทธ์ระดบัชาติ  
จะหาจงัหวะลอ็บบีผู้ม้อี�านาจเพือ่ล้มกฎหมายหรอืข้อก�าหนด
ส�าคญัท่ีขดัขวางผลประโยชน์การค้าบหุรีไ่ฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง 

ท้ังนี ้การลกัลอบสบูและซือ้ขายบหุรีไ่ฟฟ้ายงัระบาดหนกั
มากท่ัวประเทศ การจบักมุกวาดล้างยงัไม่ได้ผลเท่าท่ีควร ซึง่เป็น
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ปัญหาเช่นเดียวกันทัว่โลก พบว่าร้านค้าในองักฤษเกอืบร้อยละ 
40 ขายบุหรีไ่ฟฟ้าให้กบัเดก็อย่างผดิกฎหมาย ทัง้ทีม่กีฎหมาย
ห้ามขายบหุรีแ่ก่เดก็ทีอ่ายไุม่ถงึ 18 ปี นบัเป็นปัญหาทีแ่ก้ยาก 
โดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์เจาะตลาดเพื่อเข้าถึงคนทุกวัย  
จากรายงานของสถาบนัยุวทัศน์แห่งประเทศไทย พบการจ�าหน่าย
ทางสือ่ออนไลน์ร้อยละ 80.8 ตลาดกลางคืนร้อยละ 39.2 และ 
โดยเพือ่นหรอืคนใกล้ชดิร้อยละ 31.320 

เนือ่งจากการลกัลอบซ้ือขายบุหรีไ่ฟฟ้าทางสือ่ออนไลน์เป็น
ปัญหาใหญ่ อกีทัง้ยงัมกีารลกัลอบจ�าหน่ายบุหรีไ่ฟฟ้าในหลาย
พืน้ที ่น.พ. อ�าพล จินดาวัฒนะ สมาชกิวุฒสิภาจึงได้ตัง้กระทู้
ถามนายกรฐัมนตร ีเรือ่งการจัดการปัญหาบหุรีไ่ฟฟ้าผดิกฎหมาย 
โดยสอบถามถึงมาตรการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมปีระสิทธิภาพ21 นายวรีศกัดิ ์หวงัศภุกจิโกศล รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณชิย์ซึง่ได้รบัมอบหมายให้มาตอบกระทู้  
ได้ชี้แจงว่าในเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2562 ส�านักงาน 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ท�าการจับกุมผู้กระท�าผิด  
80 ราย ส่วนกรมศุลกากร ในปี 2562 จับกุมทีด่่านสะเดาจ�านวน 
8 คดี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 6,031 คดี ท่าอากาศยาน
ดอนเมอืง 28 คด ีส่วนส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิในรอบปี 2562 
กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค ท�าการจบักมุ 16 คด ีนอกจากนีม้กีารแก้ไข 
พระราชบญัญติัคุ้มครองผูบ้รโิภค โดยเพิม่บทลงโทษให้สงูขึน้ 
อีกทั้งมีการแต่งตั้งคณะท�างานปฏิบัติการพิเศษติดตามความ
เคลือ่นไหวผู้กระท�าผดิทางสือ่ออนไลน์ ประกอบกบัมกีารเชญิ 
ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นเจ้าของเวบ็ไซต์ต่าง ๆ  มาหารือแนวทางควบคู่
กบัการสบืสวนจบักมุ22 อย่างไรกต็าม ค�าชีแ้จงดงักล่าวดเูหมอืน
จะเป็นมาตรการเชงิตัง้รบั ทีย่งัไม่สามารถแก้ปัญหาบหุรีไ่ฟฟ้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ภาครัฐและภาคประชาสังคม
จ�าเป็นต้องท�างานเชงิรกุร่วมกันในการแก้ปัญหาดงักล่าว

แนวทางควบคมุบหุรีไ่ฟฟ้าให้มีประสทิธภิาพ
ประเทศไทยก�าลงัต่อสูกั้บอุตสาหกรรมบุหรีไ่ฟฟ้าซึง่เป็น 

กลุม่ผลประโยชน์ข้ามชาตขินาดยกัษ์ทีม่มีอือาชพีท�างานอย่าง
เป็นระบบด้วยงบประมาณมหาศาล ภาคหีลกัของไทยจงึสร้าง
โมเดล “ประสาน 3 พลงั” ได้แก่ 1) พลังนโยบาย/ราชการ โดย
คณะรฐับาลร่วมกบัองค์กรภาครฐัสร้างและบังคับใช้กฎหมาย  
2) พลังวิชาการ โดย ศจย. สถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน
วิชาการ สนับสนนุ เฝ้าระวงั ประเมนิผลและผลกัดนังานวจิยัไป
ใช้ประโยชน์แก่สาธารณะ 3) พลงัสงัคม โดยมลูนธิริณรงค์เพือ่การ

ไม่สบูบหุรี ่สมาพนัธ์/เครอืข่ายวชิาชพีและสถาบนัยวุทศัน์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมสร้างนโยบายสาธารณะ เปิดเวทแีลกเปลีย่น
เรยีนรูท้ั้งออนไลน์/ออฟไลน์ด้วยเทคโนโลยสีือ่สารทีท่นัยคุ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้ามุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่ม
เยาวชน พลงัทัง้สามจงึต้องร่วมกนัท�ายุทธศาสตร์สร้างเยาวชน  
รุน่ใหม่ทีม่ ีDNA ไม่สบูบหุรีต่ลอดชวีติ ตัง้เป้าหมาย “เยาวชนไทย  
Gen Alpha ปลอดบุหรี่อย่างถาวรใน 15 ปี” โดยเริ่มสร้าง
ภมูคิุม้กนัตัง้แต่อยูใ่นครรภ์ เน้นการเลีย้งดตูัง้แต่เกดิโดยมพ่ีอแม่
เป็นแบบอย่างในชวีติประจ�าวนั ต่อด้วยหลกัสตูรของโรงเรยีน
ท่ีปลูกฝังความรู้และเจตคติถูกต้องตั้งแต่ช้ันปฐมวัยไปจนถึง
มธัยมปลาย เป็นการปลกูฝังภมูต้ิานทานแบบ “ธรรมดาและ
สม�า่เสมอ” ตลอดเวลาจนถงึวยัรุน่ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเหมาะสมและยาว
เพยีงพอในการให้เกดิภมูต้ิานทานทีค่งอยูต่ลอดไปจนถึงวัยผู้ใหญ่  
ขณะเดียวกนัต้องปราบปรามการขบวนการค้าท่ัวประเทศอย่าง
เข้มข้น ในปัจจบุนันีท้ัง้สามพลงัมรีะบบจดัการความรูท้ีเ่ข้มแข็ง
ขึน้มาก สามารถออกกฎหมายและบรหิารข้อมลูขนาดใหญ่ที่
ครอบคลมุท้ังด้านลกึและกว้างจากท่ัวโลก น�ามาวเิคราะห์จนได้
ประเดน็ส�าคญัเพือ่ใช้สงัเคราะห์มาตรการได้เท่าทนัสถานการณ์
และไม่ล้าหลงักลยทุธ์ของพ่อค้าบหุร่ีไฟฟ้า “แต่ยงัต้องร่วมกนัต่อสู้
ศึกใหญ่ครัง้นีต่้อไปอกีมาก จงึจะควบคุมบหุรีไ่ฟฟ้าไม่ให้ท�าลาย
เดก็และเยาวชนไทยได้ในอนาคต” 

บทสรปุ
อัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

โดยพ่อค้าใช้เหลีย่มกลยทุธ์ทางการตลาด มุง่เป้าไปทีเ่ยาวชน 
ผูม้บีคุลกิอ่อนไหว เชือ่ง่ายและรูไ้ม่เท่าทนั หลงเชือ่ว่าบหุรีไ่ฟฟ้า
ช่วยให้เลกิสบูบหุรีไ่ด้และปลอดภัยต่อสขุภาพ แต่ความเป็นจรงิ
คอื วธิเีลกิสบูบุหรีโ่ดยใช้บหุรีไ่ฟฟ้านีไ้ด้ผลต�า่กว่าการใช้วธิอีืน่ 
และยงัท�าให้ตดิทัง้สองอย่างอีกด้วย บหุรีไ่ฟฟ้ามกีารปรบัเปล่ียน
รปูแบบตลอดเวลาจนถงึรุน่ปัจจบุนัทีต่รงกับความนิยมคนยคุดจิิ
ทอล ใช้สือ่ท่ีเข้าถงึคนทุกวยั ร่วมกบัการส่งเสรมิการขายทีล่่อใจ 
ท�าให้การใช้บหุรีไ่ฟฟ้าขยายตัวอย่างไม่มีขดีจ�ากัด การลักลอบ
สบูและซือ้ขายบหุรีไ่ฟฟ้ายงัระบาดหนกัมากทัว่ประเทศ และ
การจบักมุกวาดล้างยงัไม่ได้ผลเท่าทีค่วร ภาคหีลกัของไทยจึง
สร้างโมเดล “ประสาน 3 พลัง” ได้แก่ พลงันโยบาย/ราชการ 
พลังวิชาการ และพลังสังคม เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะ  
เปิดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้ออนไลน์/ออฟไลน์ด้วยเทคโนโลยี
สื่อสารท่ีทันยุค และร่วมกันท�ายุทธศาสตร์สร้างเยาวชน  
gen ใหม่ทีม่ ีDNA ไม่สบูบหุรีต่ลอดชวีติ

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 73


