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ถาม บุหรี่ไฟฟาคืออะไร

ตอบ บุหรี่ไฟฟาเปนยาสูบชนิดใหม ที่ผูสูบจะไดรับสารนิโคติน ที่ระเหยดวยความรอนจากแบตเตอรี่ไฟฟาเขา 

สูรางกาย

การสูบบุหรี่ไฟฟาเปนวิธีการนำสารเสพติดนิโคตินเขาสูรางกาย เชนเดียวกับการสูบบุหรี่ แตไมมีการเผาไหม 

ใบยาสูบ

ถาม บุหรี่ไฟฟาเสพติดหรือไม

ตอบ บุหรี่ไฟฟาเสพติดรุนแรงเหมือนบุหรี่ธรรมดา สารที่ทำใหเกิดการเสพติดในบุหรี่ไฟฟาคือ สารนิโคตินที่สกัด 

จากใบยาสูบ ถาหากเปนบุหรี่ไฟฟาที่ีไมไดผสมนิโคติน ก็ไมเสพติด การสูบเปนการสูบตามแฟชั่น แตสวนใหญ 

แลวบุหรี่ไฟฟาลวนมีนิโคตินเปนสวนประกอบสำคัญ

ถาม นิโคตินเพียงแตทำใหเกิดการเสพติด แตไมมีอันตรายอยางอื่นมิใชหรือ

ตอบ   นิโคตินเปนอันตรายตอสมองของทารก  เด็กและวัยรุนที่กำลังอยูในระหวางการเติบโต  ทำใหเกิดการ  

    เปลี่ยนแปลงโครงสรางของสมองอยางถาวร
   นิโคตินเปนอันตรายตอหลอดเลือด  ทำใหเชลลเยื่อบุหลอดเลือดตาย  ทำใหความยืดหยุนของหลอดเลือด  

    ลดลง นำไปสูการเกิดโรคหัวใจ
   นิโคตินกระตุนระบบชีววิทยาของรางกายหลายระบบ   ทำใหเกิดการหลั่งสารหลายชนิด  ซึ่งนำไปสูการ  

   เกิดโรคหลายชนิดได 

แหลงขอมูล :  The Health Consequences of Smoking : 50 years of progress : a Report of the Surgeon General 2014

 การสูบบุหรี่ไฟฟายังทำใหเกิดการอักเสบของเยื่อบุหลอดลม และถุงลมขนาดเล็ก อนุภาคในละอองฝอย 

ไอน้ำ บุหรี่ไฟฟามีขนาดเล็กมากๆ หลายชนิดเล็กกวาอนุภาคที่พบในควันบุหรี่ธรรมดา ทำใหอนุภาคเล็ก 

มากเหลานี้ ถูกสูดเขาถึงจุดที่ลึกมากที่สุดของปอด ทำใหเกิดอาการอักเสบของเนื้อเยื่อปอดขึ้น
  การทดลองในหน ูที่ใหหายใจเอาไอน้ำบุหรี่ไฟฟาเขาสูปอด พบวา เยื่อบุหลอดลมและถุงลมปอดเกิดอักเสบ 

และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่พบเชนเดียวกับปอดของหนูที่ไดรับควันบุหรี่ธรรมดา ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง 

ระยะแรกที่พบในโรคถุงลมพองในคนที่สูบบุหรี่

หลงขอมูล :  Garcia-Ascos : Thorax 2016 : 71:1119-1129

ถาม ไอน้ำจำนวนมากที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟา เปนเพียงไอน้ำกับสารนิโคตินมิใชหรือ

ตอบ รายงานของคณะผูเชี่ยวชาญที่แตงตั้งโดยองคการอนามัยโลกมีรายละเอียดวา สวนประกอบของไอน้ำบุหรี่ 

ไฟฟาชนิดธรรมดา (ซึ่งไมไดปรุงแตงกลิ่นรส) ประกอบดวย แอลดีไฮด โพลีโซคลิค อะโรมาติกไฮโดรคาร 

บอน ไนโตรซามีน ที่มีเฉพาะในใบยาสูบ โลหะหนัก อะชิโตน สารหลายชนิดนี้เปนที่ทราบกันแลววา เปน 

อันตรายตอสุขภาพ แมวาสารเหลานี้จะมีระดับต่ำกวาที่พบในควันบุหรี่ธรรมดา แตมีระดับที่แตกตางกัน 

มากในบุหรี่ไฟฟาแตละยี่หอ และบางยี่หอมีสารที่เปนอันตรายในระดับที่สูงกวาควันบุหรี่ธรรมดา

และยังมีการตรวจพบโลหะหนัก เชน โครเมียม นิเคิล และฟอรมาลดีไฮด ซึ่งเปนสารกอมะเร็งในระดับ 

ที่สูง หรือมากกวาควันบุหรี่ธรรมดา



นอกจากสารที่พบในบุหรี่ไฟฟาชนิดธรรมดาแลว ยังมีรายงานการใชสารปรุงแตงกลิ่นรสถึงเกือบ 8,000 
ชนิด สารเหลานี้เมื่อถูกความรอนแลว จะสงผลอยางไรตอสุขภาพ ยังไมไดมีการศึกษากัน เชน ขาวโพด 
ซินนามอน และเชอรรี่ เมื่อถูกความรอนและสูดเขาสูปอดเปนอันตรายตอรางกายได ซึ่งสารตางๆ เหลานี้ 
ทำใหเยื่อบุหลอดลมอักเสบ ทำใหติดเชื้อไวรัสงายขึ้นได

หลงขอมูล :  Electronic Nicotine Delivery System : Report by WHO August 2016.

ถาม ผูผลิตอางวา สารปรุงแตงกลิ่นรสบุหรี่ไฟฟา ลวนเปนสารที่องคการอาหารและยา สหรัฐอเมริการับรองใหใช 
เปนสารปรุงแตงกลิ่นรสในผลิตภัณฑอาหารทั้งสิ้น จึงปลอดภัยที่ใชเปนสวนผสมในบุหรี่ไฟฟา

ตอบ ขอเท็จจริงคือ สารที่ใชประกอบการปรุงเปนอาหารนั้น อาจจะปลอดภัยสำหรับการกิน แตสารหรือสวน 
ประกอบเหลานี้จะถูกเปลี่ยนสภาพไปเมื่อถูกความรอนจากแบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟา โดยบางสวนเปนสารชนิด 
ใหมที่เมื่อหายใจเขาสูปอด จะเปนอันตรายหรืออาจเปนอันตรายได (เนื้อเยื่อของปอดเปราะบางกวาเนื้อเยื่อ 
ของกระเพาะอาหารอยางเทียบกันไมไดเลย)

ถาม แตบุหรี่ไฟฟาสามารถชวยใหคนเลิกสูบบุหรี่มิใชหรือ

ตอบ จากการทบทวนหลักฐานงานวิจัยที่มีอยู ยังไมสามารถสรุปไดวา การสูบบุหรี่ไฟฟาทำใหคนเลิกสูบบุหรี่ได 
บางรายงานกลับพบวา บุหรี่ไฟฟากลับทำใหคนเลิกสูบบุหรี่นอยลง ซึ่งอาจจะเกิดจากความคิดที่วาบุหรี่ไฟฟา 
มีอันตรายนอยกวา จึงไมพยายามที่จะเลิกและสูบทั้งบุหรี่ไฟฟาและบุหรี่ธรรมดา

องคการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา หามผูขายบุหรี่ไฟฟาโฆษณาวา บุหรี่ไฟฟาชวยใหคนเลิกสูบบุหรี่ 
จนกวา จะมีหลักฐานมายืนยัน

แหลงขอมูล :  Electronic Nicotine Delivery System : Report by WHO August 2016.

รายงาน : การใชบุหรี่ไฟฟาในเยาวชน
กระทรวงสาธารณสุข สหรัฐอเมริกา ธันวาคม 2559

 การระบาดของการใชบุหรี่ไฟฟาในเยาวชนอยางรวดเร็วเปนปญหาสาธารณสุขที่นาเปนหวง
 ผลิตภัณฑใดก็ตามที่มีนิโคตินเปนสวนประกอบ รวมทั้งบุหรี่ไฟฟา ลวนแตไมปลอดภัยตอเด็กและเยาวชน
 นิโคตินมีผลในการเสพติดสูง
 นิโคตินสงผลเสียอยางใหญหลวงตอการเจริญเติบโตของสมอง

-  ลดทอนประสิทธิภาพในการทำงานของสมองสวนที่กระตุนความสนใจ การเรียนรู

-  ลดระดับความสามารถในการควบคุมตนเองตอแรงกระตุน และอารมณ
 การสูบบุหรี่ไฟฟายังนำไปสูการใชผลิตภัณฑยาสูบประเภทอื่นๆ  เด็กๆ ที่สูบบุหรี่ไฟฟามีแนวโนมจะสูบบุหรี่   

ธรรมดาในอนาคต
 น้ำยาที่ใชกับบุหรี่ไฟฟามีสารนิโคตินและสารเคมีอื่นๆ ที่เปนอันตราย ที่สงผลเสียตอสุขภาพของผูสูบทั้งมือหนึ่ง   

และมือสอง

แหลงขอมูล :  E-Cigarette Use Among Youth and Young Adult :  A report of the Surgeon General, December 2016.



ถาม ทำไมตองกังวลกับการใชบุหรี่ไฟฟาในเยาวชน

ตอบ การสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 8,696 คน ในสหรัฐอเมริกา พบวา มีการใชบุหรี่ไฟฟามากกวาการสูบบุหรี่ 
ธรรมดา โดย 9.9% ใชบุหรี่ไฟฟา, 6.0% สูบบุหรี่ซิกาแรต,  7.3% ใชทั้ง 2 อยาง และนักเรียนที่ใชบุหรี่ไฟฟา 
เพียงอยางเดียว มีพฤติกรรมเสี่ยงมากกวานักเรียนทีี่ไมไดใชบุหรี่ไฟฟา อาทิ กินเหลาหนัก (binge drinking) 
สูบกัญชา ยาเสพติดผิดกฎหมายอื่น ยาเสพติดที่ตองสั่งโดยแพทย

แหลงขอมูล :  Journal of Adolescent Health 2017 April 5 E-Cigarette use cigarette smoking, Dual use and Problem Behaviors  

       Among U.S. Adolescent :  Results from a National Surevey.

ถาม การเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟา เปนสื่อนำไปสูการสูบบุหรี่ธรรมดาจริงหรือไม

ตอบ มีหลายรายงานจากสหรัฐอเมริกาที่พบวา นักเรียนมัธยมที่เริ่มตนดวยสูบบุหรี่ไฟฟาตอมาไดกลายเปนคนสูบ 

บุหรี่ หรือสูบยาเสพติดอื่น
  รายงานจากรัฐคอนเนตทิคัตพบวา รอยละ 20 ของเด็กมัธยมปลายที่สูบบุหรี่ไฟฟามีการใสกัญชาและสาร 

เสพติดอื่นในบุหรี่ไฟฟา
  รายงานจากเมืองพิตตสเบริ์ก พบวา การติดตามภายในเวลาหนึ่งป 38% ของเยาวชนที่ใชบุหรี่ไฟฟา กลาย 

เปนคนสูบบุหรี่ เปรียบเทียบกับ 10% ของเยาวชนที่ไมเคยสูบบุหรี่ไฟฟา แตกลายเปนคนสูบบุหรี่
  รายงานจากลอสแอนเจลิส พบวา 31% ของนักเรียนมัธยมที่สูบบุหรี่ไฟฟาไดกลายเปนคนสูบบุหรี่ภายใน 

เวลาหกเดือน เปรียบเทียบกับเด็กนักเรียนที่ไมไดสูบบุหรี่ไฟฟา มีเพียง 8% ที่กลายเปนคนสูบบุหรี่ธรรมดา
แหลงขอมูล :  Brian A. JAMA Pediatrics :  2015; 169 (11) : 1018-1023, Adam M.JAMA : 2015; 14(7); 700-707

  รายงานจากแคนาดาที่ทำการติดตามศึกษาเด็กระดับมัธยมปลาย 19,130 คน  พบวา นักเรียนที่เริ่มตนดวย 
การสูบบุหรี่ไฟฟา มีอัตราที่เริ่มสูบบุหรี่ซิกาแรตเพิ่มขึ้น 2.12 เทา  และกลายเปนผูสูบบุหรี่ทุกวัน 1.79 เทา 
ของนักเรียนทีี่ไมเคยสูบบุหรี่ไฟฟา แมวาบุหรี่ไฟฟาที่มีนิโคตินเปนสวนผสมจะหามขายในแคนาดาก็ตาม 
ซึ่งแสดงวา แมการทดลองสูบบุหรี่ไฟฟาที่ไมมีนิโคติน ก็มีความเสี่ยงที่จะนำไปสูการเสพติดบุหรี่ธรรมดาได

แหลงขอมูล :  Hammond d. Canadia medical association journal : 2017 October 30, 189:1328-36

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ

ประธานมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
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นิโคตินในบุหรี่ไฟฟาเปนยาพิษที่ใชเปนสวนผสมในยาฆาแมลง
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