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โดย นพ.วันชาติ ศุภจัตรุ ัส

คําชีแ้ จงต่ อผู้สูบบุหรี่ ไฟฟ้ า
จากกรณี ที่ มี เ หตุก ารณ์ ผ้ ูแ ทน/ผู้ สูบ บุห รี่ ไ ฟฟ้ า ได้ เ ข้ า ยื่ น หนัง สื อ ถึ ง ประธานกรรมาธิ ก ารพาณิ ช ย์
การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ(สนช.) เพื่อขอให้ ทบทวนการแบนบุหรี่ ไฟฟ้านัน้ เมื่อ
พิจารณาจากข้ อกฎหมายที่มีการดําเนินการอยูใ่ นขณะนี ้เห็นว่าเป็ นข้ อกฎหมายที่เหมาะสมกับสถานการณ์การ
ดูแลป้องกันสุขภาพของประชาชนดีอยูแ่ ล้ วกล่าวคือ
1.
บุหรี่ ไฟฟ้า รวมทังบารากู
้
่ไฟฟ้าเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ ในต่างประเทศผลิตขึ ้นมา
เพื่อทดแทนการตลาดของบุหรี่ ทวั่ ไปเนื่องจากมีปฏิกิริยาต่อต้ านการสูบบุหรี่ จากทัว่ โลก เนื่องจากมีผลงานวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ ที่ชดั เจน มีการตีพิมพ์งานวิจยั กันทัว่ โลกว่าบุหรี่ มีพิษภัยทังเป็
้ นยาเสพติดจากฤทธิ์ของนิโคติน
ในใบยาสูบ และมีสารพิษกว่า 4,000 ชนิด รวมทังสารก่
้
อมะเร็ งอีกกว่า 80 ชนิด เมื่อผู้สบู ได้ รับสารเหล่านี ้จาก
การสูบบุหรี่ ทําให้ เกิดโรคต่างๆทังโรคทางเดิ
้
นหายใจ หอบ หืด โรคหัวใจ โรคสมองอัมพาต โรคปลายแขน-ขา
ขาดเลือด ฯลฯ ซึง่ ล้ วนเป็ นโรคเรื อ้ รังที่ต้องใช้ งบประมาณและเวลาในการรักษาเป็ นอย่างมาก ทําลายเศรษฐกิจ
และสุขภาพของประชาชนรวมทังมี
้ สถิตกิ ารเสียชีวิตในประเทศไทยสูงถึงปี ละไม่น้อยกว่า 50,000 คน
2.
บริ ษัทผู้ผลิตบุหรี่ ไฟฟ้าทํ าการตลาดที่ มีการปกปิ ดข้ อมูล สํ าคัญในหลายประการ กล่าวคื อ
บริ ษัทผู้ผลิตบุหรี่ ไฟฟ้าทําการประชาสัมพันธ์วา่ บุหรี่ ไฟฟ้าสามารถทดแทนการใช้ บหุ รี่ ธรรมดาได้ โดยไม่มีสารก่อ
มะเร็ ง ไม่สร้ างมลพิษต่อคนรอบด้ าน สามารถใช้ สบู เพื่อเลิกบุหรี่ ธรรมดาได้ ฯลฯ ซึ่งข้ อมูลการประชาสัมพันธ์
และการตลาดเหล่านี ้ยังคลาดเคลื่อน กล่าวคือ
1. บุหรี่ ไฟฟ้ามีสว่ นประกอบหลักนอกจากอุปกรณ์การสูบที่ประกอบด้ วย แบตเตอรี่ ไฟฟ้า ขดลวด
ทําความร้ อน และกระบอกสูบแล้ ว ยังต้ องมีนํา้ ยา (e-liquid) เป็ นองค์ประกอบในการสูบด้ วย e-liquid ส่วน
ใหญ่เป็ นนํ ้ายาที่มีสว่ นประกอบของนิโคตินที่สกัดจากใบยาสูบออกมาในรูปของสารเคมีผสมกับสารระเหยที่ให้
กลิ่นหอมจากใบไม้ และดอกไม้ โดยที่ความเข้ มข้ นของสารนิโคตินมีปริ มาณที่ความแตกต่างกันตามยี่ห้อและ
ประเภทของ e-liquid ที่ มี จํ า หน่ า ยในท้ อ งตลาดจากมากไปหาน้ อ ย บุห รี่ ไ ฟฟ้ า รุ่ น ใหม่ ยัง มี ตัว ทํ า ควัน
(Atomizer, Atom) เพื่ อให้ เกิ ดควันจํานวนมากเป็ นจุดขายสร้ างความนิยม เกิดเป็ นการแข่งขันสร้ างความ
สนุกสนานให้ แก่ผ้ สู บู บุหรี่ ไฟฟ้าอีกด้ วย
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2. แม้ บุหรี่ ไฟฟ้าจะไม่มีใบยาสูบ ไม่ต้องมีการเผาไหม้ ของใบไม้ (ใบยาสูบ)ที่มีสารก่อมะเร็ งเป็ น
ส่วนสํ าคัญ แต่บุหรี่ ไฟฟ้าก็ ยังมีสารสกัดจากใบยาสูบคือนิโคตินที่มีลักษณะเป็ นของเหลวหลักในการสูบซึ่ง
นิโคตินมีคณ
ุ ลักษณะคือ
2.1 เป็ นสารเสพติดที่ เมื่ อผู้สูบได้ รั บสารพิ ษนี แ้ ล้ วจะไปเกาะกับเซลล์ ในสมองทํ าให้ ร้ ู สึ ก
ผ่อนคลายแต่เมื่อขาดจะรู้สึกกระวนกระวาย ต้ องมีการสูบซํ ้าเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ซึง่ เป็ นลักษณะของการเสพติด
2.2 เป็ นสารเคมีจดั อยู่ในประเภท Alkaloid ที่เมื่อเข้ าสู่ร่างกาย ผสมในกระแสเลือดแล้ ว
จะมีผลให้ เกิดการต่อต้ านของผนังด้ านในของเส้ นเลือด จนทําให้ เกิดการอักเสบ มีผลให้ เกิดความขรุ ขระของ
เส้ นเลือดซึ่งเคยเรี ยบ เลือดลื่นไหลได้ ตามปรกติ ต้ องเสียหายไป มีการเกาะตัวของเลือดและเกร็ ดเลือด ทําให้
เส้ นเลือดอุดตันซึ่งเกิดขึ ้นได้ ทวั่ ร่ างกาย แล้ วแต่อวัยวะใดจะได้ รับผลกระทบก่อน เช่น ถ้ าเกิดที่เส้ นเลือดสมอง
จะเป็ นอัมพาต ถ้ าเป็ นที่ เส้ นเลื อดหัวใจจะเป็ นโรคหัวใจวายจากการขาดเลื อด ถ้ าเกิ ดที่ ปลายมื อปลายเท้ า
นิ ้วเท้ า นิ ้วมือจะเน่าดํา ถ้ าเกิดที่มดลูก เด็กในครรภ์จะพิการหรื อมีการพัฒนาที่ผิดปรกติ ถ้ าเกิดที่เส้ นเลือดไปลี ้
ยงอัณฑะ จะเกิดเป็ นหมันหรื อเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
3. การประชาสัมพันธ์ ของบริ ษัทผู้ผลิตบุหรี่ ไฟฟ้า ประชาสัมพันธ์ เพียงข้ อดีว่าไม่มีสารก่อมะเร็ ง
แต่จากการพิสจู น์พบว่าใน e-liquid ก็มีสารก่อมะเร็งอยูจ่ ํานวนหนึง่ คือ กลุม่ Glycerin
4. การประชาสัมพันธ์ของบริ ษัทผู้ผลิตบุหรี่ ไฟฟ้า ประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่ องไม่มีสารก่อมะเร็ ง แต่
ไม่เคยกล่าวถึงส่วนประกอบหลักของ e-liquid เลย ว่าคืออะไร ซึง่ แท้ จริ งมีนิโคตินสกัดที่มีปริ มาณสูงเข้ มข้ นกว่า
บุหรี่ ธ รรมดาหลายเท่ า ซึ่ง เป็ น ทัง้ ยาเสพติด และสารก่ อให้ เ กิ ดการอุดตันของเส้ น เลื อด ทํ า ให้ เ กิ ด อัม พาต
โรคหัวใจขาดเลือดฯลฯ
5. เนื่องจากบุหรี่ ไฟฟ้าต้ องมีส่วนประกอบคือ e-liquid ดังนัน้ ในกรณี ที่ขาด e-liquid หรื อหาซื อ้
ไม่ได้ ไม่ทนั ผู้สูบจะมี ความต้ องการนิโคติน จึงมี การสํ ารวจพบว่าผู้เสพบุหรี่ ไฟฟ้า กลายเป็ นต้ องหาซื ้อบุหรี่
ธรรมดามาสูบแทนด้ วยจึงกลายเป็ น สูบทังสองอย่
้
าง (Dual Smokers) คือติดทังบุ
้ หรี่ ธรรมดาและบุหรี่ ไฟฟ้า
6. ราคาอุปกรณ์ และนํ ้ายา e-liquid มีราคาสูง สามารถทํากํ าไรให้ ผ้ ผู ลิตได้ เป็ นชิ ้นเป็ นอัน เป็ น
กอบเป็ นกํามากกว่าและกําลังสร้ างความนิยมในกลุ่มวัยรุ่ น เยาวชน เป็ นอันตรายที่จะบัน่ ทอนคุณภาพชีวิตได้
ในระยะยาว
ผู้เขียนจึงอยากจะขอเรี ยนข้ อมูลเหล่านี ้ไปยังผู้บริ หารและผู้มีอํานาจตัดสินใจทางนโยบาย เพื่อให้
เกิดความรอบคอบในการพิจารณาด้ วยเหตุด้วยผล
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ถ้ าผู้ต้องการเลิกสูบหุ รี่ และมีความปรารถนาดีตอ่ สุขภาพของตนเองและคนข้ างเคียงจริ งก็ควรจะลด
ละ เลิกการสูบบุหรี่ ทงบุ
ั ้ หรี่ ธรรมดาและบุหรี่ ไฟฟ้ารวมทัง้ บารากู่ที่มีพิษภัยดังกล่าว หรื อถ้ ายังรู้ สึกขาดอะไร
บางอย่างที่เคยคาบ/เคยสูบติดปากอยู่ก็อาจคาบบ้ องบุหรี่ เปล่าๆโดยไม่ต้องใช้ e-liquid ก็จะช่วยได้ มาก จนใน
ที่สดุ สามารถเลิกได้ ด้วยตนเอง
หากต้ องการความช่วยเหลื อในการเลิ กบุหรี่ ในระยะยาว สามารถติดต่อ ขอคําปรึ กษาได้
ที่ศณ
ู ย์บริการสาธาณสุข และ คลีนิกฟ้าใสทัว่ ประเทศ 391 แห่ง หรื อโทรไปปรึกษาได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1600
โทรฯฟรี ทกุ เครื อข่ายทัว่ ราชอาณาจักรอีกทางหนึง่ นะครับ

