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1. จริงหรือท่ีว่ำ บหุร่ีไฟฟ้ำเป็นแฟชัน่ ทนัสมยั ทำงเลือกใหม่

2. จริงหรือ ท่ีเขำว่ำ บหุร่ีไฟฟ้ำท ำมำเพ่ือปกป้องเยำวชน

3. จริงหรือ ท่ีเขำว่ำ บหุร่ีไฟฟ้ำคือสิทธิเสรีภำพ รฐัห้ำมปิดกัน้สิทธิ
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ประชุมวชิาการบุหร่ีและสุขภาพ คร้ังที ่20



ภำพลกัษณ์ของคนสูบบุหร่ีไฟฟ้ำ มนัเก๋ 
เท่ ดูดีกว่ำบุหร่ีมวน มีแล้วประดบับำรมี 
หยิบมำใช้มีแต่คนเขำมอง ควนัหอมไม่
รบกวนใคร

?1. จริงหรือท่ีว่ำ บหุร่ีไฟฟ้ำเป็นแฟชัน่ ทนัสมยั ทำงเลือกใหม่



สวนดุสิตโพล

การส ารวจความรู้และ
ทัศนคติต่อบุหรี่ไฟฟ้า

มัธยม
ป.ตรี แพทย์

บุคลากร
ทางการแพทย์ม.ต้น ม.ปลาย

N 452 432 899 472 1,305

อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้า % 3.1 3.7 10.6 4 3.7

เคยสูบ % 6.2 7.9 14.5 7.6 6.9

สาเหตุทีสู่บบุหร่ีไฟฟ้า

▪️นร. นศ. 
- สบูตามเพ่ือน
- เห็นวา่เท่ดี

▪️แพทยแ์ละบคุลากรทางการแพทย์
- เครยีดจากการท างาน

เรื่องจริง 



เรื่องจริง ไอบหุร่ีไฟฟ้ำ มีอะไร

• ตัวกลาง Carriers : vegetable glycerin, vitamin E propylene glycol

• สารแตง่กล่ิน Flavoring chemicals : diacetyl

• กัญชา (อาจมี) Cannabinoids (optional) :THC,CBD.Butane hash oil (BHO)

• ฝุ่น PM 10 และ 2.5
• โลหะหนัก : ตะก่ัว ดบุีก แคดเมยีม นิเกลิ โคเมียม

• นิโคตนิ
ไอระเหย ประกอบด้วย



เร่ืองจริง
งำนวิจยัจำกคณะผูเ้ช่ียวชำญด้ำนกำรควบคมุยำสบู 
University of California San Francisco

•40/58 ชนิด มีสำรเคมีสงูกว่ำควนับหุร่ีมวน

22 ชนิด  สงูกว่ำ 200%

7  ชนิด  สงูกว่ำ 1,000%

58 ชนิด

58 ชนิด



เรื่องจริง น ้ำยำ E-Liquid ท ำไมจึงหอม

Nicotine Tob Res 21(10):1310–1319, DOI: 10.1093/ntr/nty101.

E-liquid flavor wheel contains 13 main 
categories and 90 subcategories



บุหรีไ่ฟฟ้ามมีากกวา่ 8,000 รสชาตทิีว่างขาย แต่ละรสชาติ

สง่ผลกระทบต่อสขุภาพทีแ่ตกต่างกนั

นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ น ากลิน่ทีไ่ดร้บัความนิยมในกลุ่มวยัรุ่นมาท าการวเิคราะห ์
พบวา่สว่นใหญ่ประกอบไปดว้ยสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย (Volatile organic compound; VOC) 
ทีม่ฤีทธิร์ะคายเคอืงต่อเยือ่บุ เชน่ สารไดอะซติลิ (diacetyl) หรอืสารทีท่ าใหเ้กดิกลิน่และรสที่
อยู่ในเนยสงัเคราะห ์ซึง่เป็นสาเหตุของการเกดิโรคปอดขา้วโพดคัว่(Popcorn lung) หรอื 
bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดทีเ่กดิจากการอกัเสบเรือ้รงัจนท าใหท้างเดนิหายใจเกดิ
แผลเป็นและตบีแคบอยา่งถาวร

Flavoring Chemicals in E-Cigarettes: Diacetyl, 2,3-Pentanedione, and Acetoin in a Sample of 51 Products, Including Fruit-, Candy-, and Cocktail-Flavored E-Cigarettes https://doi.org/10.1289/ehp.1510185

ผลกำรศึกษำของ Harvard กำรปรงุแต่งสีและกล่ินเรื่องจริง 



?2. จริงหรือ ท่ีเขำว่ำ บหุร่ีไฟฟ้ำท ำมำเพ่ือปกป้องเยำวชน

https://madison.com/wsj/opinion/cartoon/hands-on-wisconsin-vaping-flavors-
target-teens----and-more/article_11e693b9-566d-5f2a-a826-1beadf52ec3a.html



เรื่องจริง บหุร่ีไฟฟ้ำออกแบบมำเพ่ือมุ่งเยำวชน

รุ่นท่ี 1 (Cig a Likes) จะมรีปูลกัษณ์เหมอืนบุหรีรุ่น่เก่าทุก
ประการ เป็นรุน่แบบใชแ้ลว้ทิง้ 
รุ่นท่ี 2 (Vape Pens)  เริม่มกีารปรบัรปูแบบใหแ้ตกต่างจากรุน่
ก่อนโดยพฒันาใหม้ลีกัษณะคลา้ยปากกา 
รุ่นท่ี 3 (Tanks / Mod)  เริม่มกีารเพิม่ความสะดวกสบายใน
การใชโ้ดยใหส้ามารถเตมิน ้ายาได ้ใชไ้ดน้านขึน้ พกพาได้
สะดวกเหมอืนโทรศพัทม์อืถอื
รุ่นท่ี 4 (Pod Mods) ซึง่จะสามารถใชไ้ดน้านขึน้ ดทูนัสมยัมาก
ขึน้ มกีารปรบัใหด้คูลา้ย Flash drive ท าใหผู้ใ้หญ่สงัเกตไดย้าก
มากกวา่รุน่ก่อน ๆ 



เรื่องจริง High school students vaping during the last 30 days, 
2017–19 in USA

The use of electronic 
cigarettes (e-cigarettes) 
has increased 
exponentially 

Leslie FM. Pharmacol Biochem Behav. 2020;197:173010.

(% total) 



เรื่องจริง บทเรียนจำก สหรฐัอเมริกำ



เรื่องจริง สถิติในเดก็นักเรียนไทย

➢ประเทศไทย พบสถำนกำรณ์บหุร่ีไฟฟ้ำเร่ิมเข้ำมำระบำดในกลุ่มเดก็นักเรียน

➢ปี พ.ศ. 2564 พบเดก็นักเรียนใช้ผลิตภณัฑย์ำสบูเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2558 โดย
เพ่ิมขึน้จำก 13.8% เป็น 14.7% 

➢โดยเฉพำะบหุร่ีไฟฟ้ำท่ีเพ่ิมจำก 3.3% เป็น 8.1% 

➢เดก็นักเรียนส่วนใหญ่มกัจะมีควำมเช่ือท่ีผิด ๆ เก่ียวกบับหุร่ีไฟฟ้ำ เช่น เช่ือว่ำบหุร่ี
ไฟฟ้ำไม่อนัตรำย ไม่เสพติด

รำยงำนส ำรวจสขุภำพของนักเรียนชัน้มธัยมต้นของไทยอำย ุ13-15 ปี
โดยองคก์ำรอนำมยัโลก หรือ Global School-based Student Health Survey



เรื่องจริง ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

o ประชำกรไทยท่ีสูบบุหร่ีไฟฟ้ำ มีจ ำนวน 78,742 คน คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.14
ของประชำกรอำย ุ15 ปีขึ้นไป ท่ีมีจ ำนวนทัง้หมด 57 ล้ำนคน เป็นคนท่ีสบูทุกวนั 
40,724 คน และสบูแบบไม่ทกุวนั 38,018 คน 

o โดยผู้ท่ีสูบบุหร่ีไฟฟ้ำ 24,050 คน อำยุระหว่ำง 15-24 ปี และส่วนใหญ่ อยู่ใน
กรงุเทพมหำนคร และภำคกลำง 47,753 คน 

กำรส ำรวจของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ปี 2564



เรื่องจริง ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

o ขณะท่ีคนไทยท่ีรู้จกับหุร่ีไฟฟ้ำ เช่ือว่ำบหุร่ีไฟฟ้ำอนัตรำย

• มำกกว่ำบหุร่ีธรรมดำร้อยละ 26.7

• น้อยกว่ำร้อยละ 11.3

• อนัตรำยเท่ำกนั ร้อยละ 62

ทัง้น้ี ข้อมูลจ ำนวนและอตัรำคนไทยท่ีสูบบุหร่ีไฟฟ้ำ เป็นส่วนหน่ึงของโครงกำรส ำรวจ
พฤติกรรมด้ำนสุขภำพประชำกร ปี 2564 ท่ีเก็บข้อมูลจำกทัง้ส้ิน 73,654 ครวัเรือนทัว่
ประเทศ

กำรส ำรวจของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ปี 2564



เรื่องจริง

91.3%

บหุร่ีไฟฟ้ำกบัเยำวชนไทย
รศ.ดร.อจัฉรำพร ส่ีหิรญัวงศ์



เรื่องจริง แหล่งเข้ำถึงบหุร่ีไฟฟ้ำ : ส่ือออนไลน์

การสือ่สารการตลาดบุหรีไ่ฟฟ้าในสือ่สงัคมออนไลน์ ปี 2564 พบวา่ มกีารขายและสง่เสรมิการขายบุหรีไ่ฟฟ้าในสือ่
สงัคมออนไลน์ สงูถงึ 300 ID (เจา้) ใน 6 แพลตฟอรม์ ตามล าดบั ดงันี้

23% 21% 20%

15%
12%

9%

Website Line Youtube Facebook Twitter Instagram

YouTube กลำยเ ป็นแหล่ง ส่ือสำรและ
ส่งเสริมกำรขำยบุหร่ีไฟฟ้ำทุกรปูแบบ เช่น 
รีวิวสินค้ำ สูบให้ชม สอนพ่นควันสำธิต
ผลิตภณัฑ์ ตัง้แต่แกะกล่อง พำไปชมประ
กรดพ่นควนั ตลอดจนกำรสอนผสมน ้ำยำ
บุหร่ีไฟฟ้ำ  จึงเป็นแพลตฟอร์มท่ีควรเฝ้ำ
ร ะ วัง ม ำก ท่ี สุ ด  ทั ้ง ใ น ด้ ำน เ น้ื อห ำ ท่ี
หลำกหลำยมำกท่ีสุดและกำรควบคมส่ือท่ี
มีน้อยมำก

ผลกำรศึกษำ เรื่อง กำรส่ือสำรกำรตลำดบหุร่ีไฟฟ้ำในส่ือสงัคมออนไลน์ ปี 2564, ผศ.ดร.ศรีรชั ลำภใหญ่



3. จริงหรือ ท่ีเขำว่ำ บหุร่ีไฟฟ้ำคือสิทธิเสรีภำพ 
รฐัห้ำมปิดกัน้สิทธิ ?

https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/vaping-rally-washington-dc-donald-trump-flavors-ban-910474/



เรื่องจริง

• รำยไ ด้จำกภำษีบุห ร่ี
ไฟฟ้ำท่ีจัดเก็บได้เพียง 
300 ล้ำนบำท 

บหุร่ีไฟฟ้ำ

สขุภำพ/สงัคม

• ค่ำรักษำพยำบำลจำกกำรสูบบุหร่ี
ไฟฟ้ำสงูถึงปีละกว่ำ 5 แสนล้ำนบำท

• คนสูบบุหร่ีไฟฟ้ำมีค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียด้ำน
สขุภำพเพ่ิมขึน้ 70,000 บำทต่อคน 

Healthcare utilisation and expenditures attributable
to current e-cigarette use among US adults

UCSF USA

Yingring Wang . ' Hai - Yen Sung ,' James Lightwood, Tingting Yao ,'  Wendy B Max.'



รศ.ดร.ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ และคณะ ใช้แบบจ าลองเพื่อประเมิน
ต้นทุนความเจ็บป่วย ทั้งต้นทุนทางตรงค่ารักษาพยาบาล และต้นทุนทางอ้อม
จากการขาดงานเพื่อมารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล ต้นทุนทางอ้อม
จากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร พบว่า

▪ ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสเกิดโรค EVALI (โรคปอดอักเสบเฉียบพลันชนิด
ร้ายแรงจากการถูกท าลายด้วยบุหรี่ไฟฟ้า) และโอกาสของการเป็นผู้สูบ
บุหรี่ในอนาคตเพิ่มขึ้น 3.5 เท่าของผู้ไม่สูบบุหร่ีไฟฟ้า

▪ เพศขายมีความน่าจะเป็นในการเป็นผู ้สูบบุหรี ่ไฟฟ้าสูงกว่าเพศหญิง 
(19.15% : 0.87%)

▪ ผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 15 ปี มีเพียง 27% เท่านั้นสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้
ที่อายุเฉลี่ย 41 ปี

▪ ท าใหเ้กิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อคน 5,146,644 บาท ในเพศหญงิ 
และ 5,438,790 บาท ในเพศชาย

การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย 

เรื่องจริง บุหร่ีไฟฟ้า เส่ียงตาย เสียเงิน



เรื่องจริง บหุร่ีมือสอง - บหุร่ีมือสำม



เรื่องจริง

Komonpaisarn T., “Economic cost of tobacco smoking and secondhand smoke exposure at home in Thailand”, Tobacco Control. Published Online First: 25 February 2021. DOI: 10.1136/tobaccocontrol-2020-056147. Scopus.

กำรศึกษำมลูค่ำต้นทนุทำงเศรษฐศำสตรจ์ำกพฤติกรรมสบู
บหุร่ีของประชำกรในประเทศไทย

ต้นทุนทำงเศรษฐศำสตรจ์ำกกำรได้รบัควนับหุร่ีมือสองจำกบคุคลท่ีอำศยัในครวัเรือนเดียวกนั ปี 2560 
• ต้นทุนทำงเศรษฐศำสตรส์งูถึง 101,000 ล้ำนบำท 

คดิเป็นรอ้ยละ 0.65 ของมลูคา่ผลติภณัฑม์วลรวม (GDP)
รอ้ยละ 17.41 ของมลูคา่คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสขุภาพ ในประเทศ (CHE)

มลูคา่ประมาณ 1,900 บาทต่อประชากรไทยทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไป 1 คน 
9,900 บาทต่อนกัสบูในปัจจุบนั 1 คน 

กว่ำรอ้ยละ 80 ของต้นทุนดงักล่ำว
เกิดกบักลุ่มผูห้ญิงท่ีไม่เคยสบูบหุร่ีแต่อำศยัอยู่กบัคนท่ีสบูบหุร่ีในบำ้น

• รายไดจ้ากภาษยีาสบู 68,603 ลา้นบาท (ปี 2560)
รายไดท้ีน่ าสง่โดยโรงงานยาสบู   8,927 ลา้นบาท (ปี 2557) 

มลูค่ำควำมเสียหำยท่ีเก่ียวข้องกบับหุร่ีน่ำจะมีมลูค่ำ
สงูกว่ำมลูค่ำผลประโยชน์ท่ีรฐัได้รบัอย่ำงชดัเจน



เรื่องจริง

สุขภำพเป็นสิทธิขัน้พื้นฐำนของมนุษยอ์ย่ำงหน่ึงท่ีมนุษยท์ุกคนทัง้ผู้สูบและผู้ไม่
สบูควรได้รบัตำมมำตรฐำนสงูสดุ

• ริดรอนสิทธิให้ผู้ท่ีอำศยัใกล้ชิดในบ้ำนเดียวกบัผู้สูบบุหร่ีไฟฟ้ำได้รบัควนั
บุหร่ีมือสอง และ มือสำม ท ำให้อำจจะมีผลเสียไปถึงพฒันำกำรและกำร
เกิดโรคภยัไข้เจบ็ท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต

• ใช้ภำษีของรฐัไปรกัษำโรคภยัไข้เจบ็จำกกำรสบูบหุร่ี

รฐับำลควรจะค ำนึงถึงกำรคุ้มครองสิทธ์ิของผูไ้ม่สบูบหุร่ีท่ีมีจ ำนวน 57 ล้ำนคนท่ี
จะได้รบัอนัตรำยโดยตรงจำกควนัหรือไอของบหุร่ีไฟฟ้ำ


