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บทคัดย่อ

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ แต่กลับได้รับความนิยมในวัยรุ่น เนื่องจาก
มีข้อมูลโฆษณาและซื้อขายอย่างแพร่หลายในสื่อออนไลน์ รวมถึงอ้างว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา
จึงเป็นการยั่วยุ เชิญชวนให้วัยรุ่นหันมาลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น อีกทั้งมีแหล่งจ�ำหน่ายที่หาซื้อได้ และค่านิยมของ
วัยรุ่นโดยเฉพาะนักสูบหน้าใหม่ที่เห็นว่าเป็นความทันสมัย พยาบาลวิชาชีพจึงมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างเสริมการ
รับรู้ของวัยรุ่นต่ออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า 4 ด้าน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีแนวร่วมให้มาร่วมด้วย
ช่วยกันจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในทุกพื้นที่ ทั้งในโรงพยาบาล ในชุมชน ในหน่วยงานต่างๆ 2) การป้องกันนักสูบหน้า
ใหม่ซึ่งส่วนใหญ่คือกลุ่มวัยรุ่น ไม่ให้กลายเป็นนักสูบประจ�ำในอนาคต 3) การบ�ำบัดนักสูบให้ ลด ละ เลิกยาสูบ
ทุกประเภทได้ และ 4) การจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ โดยปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมยาสูบ การป้องกันจากการสัมผัส
กับควันบุหรี่ การให้ความรู้และการสือ่ สารโทษของยาสูบ การมีมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ จะช่วยให้นกั สูบมีแรง
จูงใจเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น
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Abstract

E-cigarettes are illegal products which cause harm to health. However, it has been popular among adolescents,
because it contains information for advertising purposes and traded widely in the online media. Because of its
easily purchased, the value of new fashion, and information claiming that e-smoking is safer than conventional
cigarettes, these provoke teenagers to try on electronic cigarettes. Nurses’ roles in enhancing adolescents'
perceptions of the dangers of electronic cigarettes are as followings: 1) Strengthening coalition partnership for smoke
free environment in all areas of hospitals, community, agencies, and workplace; 2) Preventing teenagers for being
a new smokers who will be further a current smokers; 3) Providing a cessation program for all current smokers;
and 4) Promoting smoke-free environment as legally practice on tobacco control, second-hand smoke prevention,
and providing knowledge and information of toxicity of tobacco substances. Additional regulations for tobacco control
could enhance current smokers’ motivation to quit smoking.
Keywords: Electronic Cigarette, Nurses’ Roles, Adolescent

บทน�ำ

หัวใจท�ำให้เส้นเลือดหดตัว ความดันโลหิตสูงขึน้ ได้ เนือ่ งจาก
มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาไม่เกินสิบปี จึงยังไม่มีรายงานการ
ศึกษาถึงอันตรายในระยะยาวต่อร่างกาย (สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557)
แม้ผสู้ บู บุหรีท่ ราบว่าบุหรีไ่ ฟฟ้าไม่ได้ปลอดภัยตาม
ทีผ่ จู้ ำ� หน่ายและการโฆษณากล่าวอ้าง และในประเทศไทย
ยังไม่ได้เปิดให้มีการขายบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งผิดกฎหมาย ห้าม
น�ำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ พ.ศ. 2558 แต่บุหรี่
ไฟฟ้าก็ยงั คงเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบทีไ่ ด้รบั ความนิยม เพราะ
หาซื้อได้ง่ายในแหล่งขายออนไลน์และแหล่งขายอื่นที่ไม่
จดทะเบียนการค้า ผูส้ บู บุหรีไ่ ฟฟ้าร้อยละ 43.8 เป็นนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และร้อยละ 30.2 เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ศรีรชั ลอยสมุทร, 2562) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีเยาวชนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เคย
ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้า จากร้อยละ 3.3 ในปี 2554 เป็น
ร้อยละ 6.8 ในปี 2555 ขณะที่จำ� นวนผู้ใช้ก็เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 1.1 เป็น ร้อยละ 2.1 (Pepper et al., 2013) บทความ

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ถูกคิดค้นและ
จดสิทธิบัตรครั้งแรกในประเทศจีนเมื่อ ค.ศ. 2004 และ
แพร่หลายไปยังประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก ปัจจุบนั บุหรีไ่ ฟฟ้าได้
รับความนิยมจากกลุ่มผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากรูปลักษณ์ท่ีแปลกใหม่ มีลักษณะเป็นแท่งกลม
คล้ายบุหรี่ ภายในประกอบด้วยส่วนของแบตเตอรี่และ
หลอดขนาดเล็กบรรจุของเหลวที่มีส่วนผสมของนิโคติน
การเผาไหม้ของบุหรีไ่ ฟฟ้าใช้ความร้อนจากแบตเตอรีท่ �ำให้
ของเหลวที่บรรจุในหลอดเกิดการระเหยเป็นไอระเหย จึง
ไม่มีการเผาไหม้ใบยาสูบเหมือนกับบุหรี่ทั่วไป ผู้จำ� หน่าย
จึงกล่าวอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ไม่ทำ� ให้เสพติด แต่ในความเป็นจริง บุหรีไ่ ฟฟ้ามีสารนิโคติน
ผสมอยู่ในปริมาณมากและสามารถน�ำเข้าสูร่ า่ งกายของ
ผูส้ บู ได้มากกว่าการสูบบุหรีธ่ รรมดาสูงถึง 5-9 เท่า (ชนิกา
เจริญจิตต์กลุ และชฎาภา ประเสริฐทรง, 2556) บุหรีไ่ ฟฟ้า
เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะเป็นการเสพติดนิโคตินซึ่งมี
อ�ำนาจเสพติดสูงเทียบเท่าเฮโรอีน นิโคตินกระตุ้นสมอง
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วิชาการนี้ขอน�ำเสนอพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าและบทบาท
พยาบาลในการสร้างเสริมการรับรู้ของวัยรุ่นต่ออันตราย
ของบุหรี่ไฟฟ้า

ไฟฟ้า จึงมีอันตรายเช่นเดียวกัน ปริมาณสารนิโคตินใน
บุหรี่ไฟฟ้าก็มีความเข้มข้นมากน้อยต่างกันด้วย จากการ
ที่ไม่มีเกณฑ์ของสินค้าประเภทนี้ บุหรี่ไฟฟ้าแต่ละยี่ห้อ
จึงก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายในระดับที่แตกต่างกันด้วย
(พิชญ์เนตร เรขะวิชัยดิษฐ์, 2560) ในบุหรี่ไฟฟ้า ยังมีสาร
พิษอื่นๆ ที่ท�ำลายอวัยวะในระบบการท�ำงานต่างๆ ใน
ร่างกายของผู้สูบ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และ
มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น จ�ำแนกสารพิษอื่นที่พบในบุหรี่
ไฟฟ้า ได้ 7 ประเภท ได้แก่
1. สารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) เป็นสารที่
สามารถพบได้ในธรรมชาติทเี่ กิดจากการเผาไหม้ สารนีจ้ ดั
เป็นสารกลุ่มอัลดีไฮด์ชนิดหนึง่ ปกติอยู่ในรูปของก๊าซ เป็น
สารเคมีท่รี ะเหยง่าย (บังอร ฉางทรัพย์, 2558) สารนี้ที่ก่อ
ให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายต่อเนื้อเยื่อบริเวณจมูก และ
ล�ำคอ ท�ำให้เกิดการไอ (มณีรัตน์ องค์วรรณดี, 2556) ใน
กรณีที่มีการสูดดมสารนี้ในปริมาณสูงและเป็นระยะเวลา
นานท�ำให้เกิดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่
เนื้อเยื่อในโพรงจมูก หลอดลม ท่อลม และถุงลมในปอด
ในรายทีม่ อี าการรุนแรงท�ำให้เกิดน�ำ้ ท่วมปอด ท�ำให้หายใจ
ล�ำบาก แน่นหน้าอก จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากได้รับใน
ปริมาณมากจะระคายเคืองอย่างรุนแรงท�ำให้เกิดปอด
อักเสบและเป็นหอบหืดได้ การได้รบั สารนีใ้ นปริมาณน้อย
อย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้เจ็บคอ ไอ จนถึงการอักเสบของ
หลอดลม (บังอร ฉางทรัพย์, 2558)
2. สารอะโครลีน (Acrolein) เป็นสารพิษที่ร้ายแรง
ต่อมนุษย์ มีผลทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อปอด ท�ำให้
ทางเดินหายใจส่วนบนระคายเคืองและบวม ผู้สบู มีอาการ
หายใจล�ำบาก แน่นหน้าอก นอกจากนี้ยังเกิดการระคาย
เคืองต่อเยื่อบุดวงตาได้อีกด้วย (บังอร ฉางทรัพย์, 2558)
3. สารอะซีทาลดีไฮด์ (Acetaldehyde) ก่อให้เกิด
ความระคายเคืองต่อดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ
อาจท�ำให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็ว ไอ ถุงลมปอดบวม และ
เกิดเนื้อตาย (บังอร ฉางทรัพย์, 2558)

บุหรี่ไฟฟ้าและสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
cigarette) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน
คือ แบตเตอรี่ ตัวท�ำให้เกิดไอและความร้อน (Atomizer)
และสารเคมีชนิดน�้ำที่มีสารนิโคตินและสารอื่น ๆ ผสมอยู่
ในปริมาณที่แตกต่างกัน เมื่อเปิดสวิตซ์จะเกิดความร้อน
ต้มของเหลวทีบ่ รรจุในหลอดให้เกิดไอระเหยให้ผสู้ บู ได้สดู ดม
ปัจจุบนั มีบหุ รีไ่ ฟฟ้า 3 รูปแบบ (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557) ได้แก่
รูปแบบที่ 1 Cigalike มีรูปลักษณ์ภายนอก รูปทรง และ
ขนาดทีค่ ล้ายกับบุหรีป่ กติทวั่ ไป แต่มตี วั ทีท่ �ำให้เกิดไอและ
ความร้อนเพิ่มเข้ามา รูปแบบที่ 2 eGos มีลักษณะคล้าย
บุหรีป่ กติทวั่ ไป แต่มขี นาดใหญ่กว่าหรือมีรปู ทรงทีแ่ ตกต่าง
กันออกไป และมีตัวถังที่สามารถถอดออก และเติม
E-Liquid / E-Juice ที่มีระดับนิโคติน รสและกลิ่นต่างๆ ได้
ด้วยตนเอง และรูปแบบที่ 3 Mods มีลักษณะคล้ายบุหรี่
ไฟฟ้าแบบ eGos แต่มขี นาดใหญ่กว่า และสามารถปรับ
แรงดันไฟฟ้า ขนาดของตัวที่ท�ำให้เกิดไอและความร้อน
รวมถึงขนาดและปริมาณของ E-Liquid / E-Juice ได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ทั้งนี้มีผู้กล่าวอ้างว่า การสูบบุหรี่
ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน เพราะไม่มีการเผาไหม้ใบ
ยาสูบ รวมถึงกลวิธที างการตลาดในการออกแบบรูปลักษณ์
สี และกลิ่น เพื่อเชิญชวนนักสูบหน้าใหม่ให้อยากทดลอง
จึงท�ำให้วัยรุ่นที่เป็นวัยอยากรู้ อยากลอง ทดลองใช้บุหรี่
ไฟฟ้ามากขึ้น
ในบุหรีไ่ ฟฟ้ามีสารนิโคตินสังเคราะห์ทเี่ ข้มข้นผสม
อยูใ่ นปริมาณมาก และมีสาร propylene glycol ซึง่ ท�ำหน้าที่
ละลายสารนิโคตินให้อยู่ในรูปของเหลว เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างฝุ่น PM 2.5 กับควันบุหรี่ หรือไอระเหยจากบุหรี่
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4. สารโทลูอนี (Toluene) สารนีเ้ มือ่ ได้รบั ในปริมาณ
มากจะกดระบบประสาทส่วนกลาง ท�ำให้เกิดอาการเดิน
ไม่มั่นคง มือสั่น สมองเหี่ยว พูดไม่ชัด หูอื้อ ตาพร่า
ถ้าสูดเข้าร่างกายในระยะเวลานานจะท�ำให้เกิดอาการ
ระคายเคืองต่อดวงตา ทางเดินหายใจ เจ็บคอ คลื่นไส้
เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ และนอนไม่หลับ (บังอร ฉางทรัพย์,
2558)
5. สารเบนซีน (Benzene) เป็นตัวการหลักของสาร
ก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายในบรรยากาศ
ผูท้ ไี่ ด้รบั สารเบนซีนอย่างต่อเนือ่ งในปริมาณมากกว่า 2,000
PPM จะมีผลกระทบต่อการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงท�ำให้
เกิดโรคโลหิตจางและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือด
ขาว เนือ่ งจากสารเบนซีนสามารถระเหยเป็นไอได้ในอุณหภูมิ
ห้อง ในประเทศไทยที่มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อน
การระเหยเป็นไอจึงเกิดขึน้ ได้ง่าย(บังอร ฉางทรัพย์, 2558;
วรนัติ วีระประดิษฐ์, สิริบงั อร พิบูลนิยม, วรานันท์ บัวจีบ,
กนกพร สุทธิสัณหกุล, และวิกุล วิสาลเสสถ์, 2553)
6. สารตะกัว่ (Lead) เป็นโลหะหนัก ตะกัว่ ในอากาศ
อยู่ในรูปของอนุภาคสารซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 2 ไมครอน
จึงผ่านเข้าสู่ระบบการหายใจส่วนล่าง และถูกดูดซึมทาง
ปอดเข้าสูก่ ระแสเลือดโดยติดอยูก่ บั เม็ดเลือดแดง หลังจาก
นั้นจะกระจายไปยังเนื้อเยื้ออ่อนและอวัยวะต่างๆ โดยมี
กระดูกเป็นแหล่งสะสมของตะกั่ว ซึ่งมีพิษต่อร่างกายใน
ระบบต่างๆ ที่ส�ำคัญ อาทิ ระบบโลหิต ระบบประสาท ไต
อวัยวะสืบพันธุ์ และสมอง หากได้รบั ในระดับต�ำ่ อาจท�ำให้
เกิดกล้ามเนื้อ ข้อมือข้อเท้าอ่อนแรง ท�ำให้เกิดภาวะเลือด
จางได้ (สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, 2552)
7. ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน หรือ
PM 2.5 ควันจากการสูบบุหรี่ท�ำให้เกิดมลพิษทางอากาศ
หรือ PM 2.5 สูงถึง 19,972 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
มาตรฐานทีย่ อมรับได้อยูท่ ี่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2557)

ผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพของผู้สูบ
บุหรี่ไฟฟ้า

ศูนย์ปอ้ งกันและควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (Centers
for Disease Control and Prevention [CDC]) ระบุ ข้อมูล
การเสียชีวิตของผู้ป่วยเกือบ 50 รายที่มีสาเหตุเกี่ยวข้อง
กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและมีผู้ป่วยกว่า 2,200 ราย ใน
49 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโรคปอดอักเสบจาก
บุหรี่ไฟฟ้า (Jonas & Raj, 2020) ดังนั้น แม้จะไม่มีการ
เผาไหม้ของใบยาสูบ แต่ในบุหรีไ่ ฟฟ้าก็ยงั คงมีสว่ นประกอบ
หลักคือสารนิโคตินซึง่ เป็นสารเสพติดทีส่ ง่ ผลเสียต่อร่างกาย
ดังนี้ (CDC, 2014; ชนิกา เจริญจิตต์กุล, และชฎาภา
ประเสริฐทรง, 2557)
ด้านร่างกาย ส่งผลให้รสู้ กึ อึดอัดหายใจไม่ออก ไอ
จาม คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มึนงง สับสน ถ้าใช้เป็น
ระยะเวลานานจะท�ำให้ผสู้ บู บุหรีไ่ ฟฟ้ามีอาการโรคปริทนั ต์
อักเสบ เยื่อจมูกอักเสบ ต้อกระจก ซีด หัวใจเต้นผิดปกติ
นอนไม่หลับ เหนื่อยล้าอ่อนเพลีย ชัก หัวใจล้มเหลว
ปอดบวม (ชนิกา เจริญจิตต์กลุ และชฎาภา ประเสริฐทรง,
2557) ผลทางเภสัชวิทยาของนิโคตินไม่ว่าจะมีอยู่ในบุหรี่
ปกติ หรือบุหรี่ไฟฟ้า มีฤทธิ์ในการเสพติด ซึ่งเกิดที่สมอง
ส่วนที่ขบั หลั่งสารแห่งความสุข กลุ่มโดปามีน (Dopamine)
และซีโรโทนิน (Serotonin) เมือ่ ร่างกายติดสารนี้ จึงกระตุ้น
ให้อยากสูบบุหรีซ่ ำ�้ เข้าไปเพือ่ ไปกระตุ้นให้สมองหลัง่ สารนี้
ออกมาซ�ำ้ ๆ อีก แต่สมองจะมีปฏิกิริยาดื้อ หรือ ทนได้
สูงขึ้น หมายความว่า ครั้งแรกได้นิโคตินไป ปริมาณหนึ่ง
เพียงพอกระตุ้นให้สมองหลัง่ สารแห่งความสุขนีท้ ำ� ให้รู้สกึ
เป็นสุข และผ่อนคลายได้ แต่ครั้งต่อไปปริมาณนิโคติน
เท่าเดิม ไม่เพียงพอกระตุ้นสมองให้หลั่งสารแห่งความสุข
ออกมา จึงต้องเพิม่ ปริมาณ ท�ำให้ต้องเพิม่ ปริมาณการสูบ
บุหรี่ จึงเพียงพอทีจ่ ะกระตุน้ สมองให้หลัง่ สารแห่งความสุข
ออกมาเท่าเดิม ส่งผลให้นกั สูบทีเ่ ริม่ ติดนิโคติน เพิม่ จ�ำนวน
การสูบบุหรีม่ ากขึน้ เรือ่ ยๆ จาก 1-2 มวน จนกลายเป็นครึง่
ซอง ถึงหนึ่งซอง หรือบางรายที่ติดหนัก ๆ จะต้องสูบถึง
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3 - 4 ซองต่อวัน (ชนิกา เจริญจิตต์กุล และชฎาภา
ประเสริฐทรง, 2557) ส่วนผลกระทบในระยะสั้นของสาร
นิโคตินต่อผู้สูบบุหรี่มวน และบุหรี่ไฟฟ้า ได้แก่ อาการ
สมองติดสารนิโคตินดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ตระหนัก
ว่าจะก่อผลเสียระยะยาวต่อสุขภาพ โดยเฉพาะบุหรีไ่ ฟฟ้า
ทีพ่ บผลต่อสุขภาพทีร่ นุ แรงได้เร็วกว่าบุหรีม่ วน โดยมีรายงาน
การพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และในยุโรปเพิ่มขึ้นเมื่อในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา (Jonas & Raj, 2020)
ประเด็นใหม่ลา่ สุดทีอ่ งค์การอนามัยโลก ประชาสัมพันธ์
ให้ประเทศสมาชิกทัว่ โลกทราบคือ การสูบบุหรีท่ กุ ประเภท
ก่อให้เกิดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มากกว่า
คนที่ไม่สูบบุหรี่ และถ้าติดโควิดแล้ว โอกาสเกิดอาการ
รุนแรง และเสียชีวิตมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่หลายเท่า
(Li et al., 2020)
ด้านจิตใจ ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล และ
ซึมเศร้า เมื่อระดับสารนิโคตินในร่างกายลดลง (ชนิกา
เจริญจิตต์กลุ และชฎาภา ประเสริฐทรง, 2557) โดยสาร
นิโคตินจะออกฤทธิก์ ระตุน้ ทีส่ มองส่วน (Pre frontal Cortex)
ท�ำหน้าทีค่ ล้ายกุญแจเข้าไปปลดล็อกโมเลกุลของประสาท
ตัวรับรู้ ให้ท�ำหน้าที่ปล่อยสารสื่อประสาทชื่อโดปามีนซึ่ง
โดยปกติ ร่างกายจะสร้างสารนี้เองอยู่แล้ว เป็นสารที่ก่อ
ให้เกิดความสมดุลของอารมณ์เชิงบวก การมีสารนิโคติน
กระตุ้นระบบสื่อประสาทสมอง จะท�ำให้ร่างกายไม่สร้าง
สารโดปามีนหากไม่มีสารนิโคติน ยิ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาก
ก็จะมีประสาทตัวรับรู้และตัวสัง่ มากขึน้ เกิดความต้องการ
สารนิโคตินมากขึ้น เมื่อสมองของวัยรุ่นถูกกระตุ้นอยู่ใน
สภาพนีน้ านๆ จะท�ำให้เกิดผลข้างเคียงเมือ่ ระดับสารนิโคติน
ในร่างกายลดลง คือ อาการวิตกกังวล อาการซึมเศร้า
จึงต้องสูบเพื่อเติมนิโคตินเข้าไป ให้ความรู้สึกกลับคืนมา
(Hefner, Sollazzo, Mullaney, Coker, & Sofuoglu, 2019;
Madison et al., 2019)

การรับรู้และความเชื่อของวัยรุ่นต่ออันตราย
จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

ปัจจุบันผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่รู้จักบุหรี่ไฟฟ้าโดยเชื่อ
ว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยลดหรือเลิกบุหรี่มวน อีกทั้งมี
ผูใ้ ช้บหุ รีไ่ ฟฟ้าจากความอยากรูอ้ ยากลอง และได้รบั ข้อมูล
เชิญชวนให้ทดลอง ดังนี้ (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557)
1. บุหรี่ไฟฟ้าไม่ท�ำให้เสพติด ผู้โฆษณามักอ้าง
สรรพคุณว่าบุหรีไ่ ฟฟ้าช่วยเลิกบุหรีไ่ ด้ แต่จากเอกสารของ
กระทรวงอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ชีแ้ จงว่า ปัจจุบนั ยัง
ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดที่รับรองได้ว่า บุหรี่
ไฟฟ้ามีความปลอดภัยและช่วยเลิกบุหรีไ่ ด้ (สุทศั น์ รุง่ เรือง
หิรญ
ั ญา, 2552) ส�ำหรับในประเทศไทย บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็น
สินค้าผิดกฎหมาย และยังไม่มงี านวิจยั ทีร่ บั รองคุณสมบัติ
และประสิทธิผลในการช่วยเลิกบุหรี่
2. ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้ามีอุปกรณ์หลากหลาย
ลักษณะให้เลือกใช้ ทัง้ ขนาด รูปแบบ และน�้ำยาบุหรีไ่ ฟฟ้า
หรือ E-liquid แต่เรื่องที่ผู้ชกั ชวนให้ทดลองใช้ ไม่ได้แจ้ง
คือ ในน�ำ้ ยานั้นมีสารประกอบหลายชนิดที่ท�ำให้เกิดกลิ่น
และรสที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งแบบที่ไม่ผสมและผสม
สารนิโคติน ซึง่ เป็นสารเสพติดทีส่ ามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
ปอดและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไอระเหยจาก
บุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารนิโคตินยังส่งผลให้ผู้ที่ได้สูดไอระเหย
ดังกล่าว มีระดับความดันโลหิตสูงขึ้น อัตราการเต้นของ
หัวใจเร็วกว่าปกติ หายใจถีข่ นึ้ หรือมีระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
สูงขึ้นได้ นอกจากสารนิโคตินที่เป็นส่วนผสมหลักในบุหรี่
ไฟฟ้าแล้ว ยังมีสารเคมีอื่นๆ เช่นโพรไพลีนไกลคอล
ที่ระคายเคืองเนื้อเยื่อของตาและปอด ก่อให้เกิดโรคปอด
เรื้อรัง โรคหอบหืด และโรคถุงลมโป่งพอง กลีเซอรีนและ
สารแต่งกลิน่ รส ทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ
และปอด มีงานวิจัยที่พบว่าในน�้ำยาที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้ามี
สารโลหะ ทั้งนิกเกิล ตะกั่ว โครเมียมที่เป็นพิษต่อปอด
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และแคดเมียมที่อันตรายต่อไต และยังมีสารพิษที่เป็น
สาเหตุของโรคมะเร็งอยู่ในปริมาณมากอีกด้วย (ชนิกา
เจริญจิตต์กลุ และชฎาภา ประเสริฐทรง, 2557)
3. บุหรี่ไฟฟ้าเป็นบุหรี่แบบใหม่ที่ดูทันสมัย การ
โฆษณาท�ำให้หลายคนเข้าใจว่าการสูบบุหรีไ่ ฟฟ้าเป็นทาง
เลือกหนึ่งของการสูบบุหรี่ที่ปลอดภัย แต่บุหรี่ไฟฟ้าเป็น
อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ ช้แบตเตอรี่ และไม่มกี ารควบคุมมาตรฐาน
การผลิต จึงมีข่าวการระเบิดของบุหรีไ่ ฟฟ้าปรากฏให้เห็น
ตามสื่อต่างๆ (สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, 2552)

(ชนิกา เจริญจิตต์กุล และชฎาภา ประเสริฐทรง, 2557)
พยาบาลให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า เช่น บุหรี่ไฟฟ้า
คืออะไร มลพิษของบุหรี่ไฟฟ้า เช่น สารพิษในบุหรี่ไฟฟ้า
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้ากับ
พฤติกรรมการรับรู้อันตรายจากสูบบุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่น
รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า
พยาบาลปรับทัศนคติที่มีต่อบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง
2. การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ซงึ่ ส่วนใหญ่คอื กลุม่
วัยรุ่นไม่ให้กลายเป็นนักสูบประจ�ำในอนาคต ทัง้ บุหรีม่ วน
และบุหรี่ไฟฟ้า มีแนวปฏิบัติการพยาบาล ดังนี้ (ศิริพร
จินดารัตน์, สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์, และถนอมศรี
อินทนนท์, 2554)
		 2.1 ประเมินประวัติการสูบบุหรี่ การประเมิน
และคัดกรองการสูบบุหรี่ โดยใช้แบบฟอร์ม ซักประวัตกิ าร
สูบบุหรี่ของผู้ใช้บริการ/ครอบครัว เพื่อแยกประเภทผู้ใช้
บริการ และวัดสัญญาณชีพ เช่น ความดันโลหิต และ
ประเมินดัชนีมวลกาย การประเมินระดับการติดสารนิโคติน
โดยให้ตอบแบบประเมินและพยาบาลอธิบายระดับการติด
สารนิโคตินให้แก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวทราบ และ
การประเมินความพร้อมเลิกบุหรี่ไฟฟ้าโดยใช้แบบจ�ำลอง
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อประเมินระยะการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ บริการและการตัง้ ค�ำถาม
สะท้อนคิดเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า
		 2.2 วางแผนและปฏิบตั กิ ารช่วยเลิกบุหรีไ่ ฟฟ้า
ส�ำหรับวัยรุน่ ทีไ่ ด้รบั การประเมินความพร้อมเลิกบุหรีไ่ ฟฟ้า
ใน 3 ระดับที่แตกต่างกัน ดังนี้
		 กลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่คิดจะเลิกบุหรี่ไฟฟ้า มี
แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดย 1) สร้างความตระหนัก เป็นการ
ตั้งค�ำถามและให้ ผู้ใช้บริการตอบถึงข้อดีและข้อเสียของ
การสูบบุหรี่ไฟฟ้า (ข้อดี เช่น บุคลิกภาพ ความเท่ หล่อ
ดึงดูดความสนใจเพศตรงข้าม เข้าสังคม สนุกสนาน
มีเสน่ห์ดึงดูดใจ ข้อเสียเช่น ปากด�ำ มีกลิ่นตัว กลิ่นลม
หายใจเหม็น หรือด้านความแข็งแรง แข่งกีฬาสู้เพื่อน

บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมการรับรูข้ อง
วัยรุ่นต่ออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
แม้ว่าวัยรุ่นนิยมชมชอบสิ่งใหม่ ๆ ที่ดูทันสมัย
แต่สว่ นใหญ่ยงั มีความไม่แน่ใจในความปลอดภัย ประโยชน์
โทษ และประสิทธิภาพในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิก
บุหรี่ (สุทศั น์ รุ่งเรืองหิรัญญา, 2552) ดังนั้น บทบาทของ
พยาบาลในการสร้างเสริมการรับรู้ของวัยรุ่นต่ออันตราย
ของบุหรี่ไฟฟ้า จึงจ�ำแนกได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีแนวร่วม
ให้มาร่วมด้วยช่วยกันจัดสิง่ แวดล้อมปลอดบุหรีใ่ นทุกพืน้ ที่
ทั้งในโรงพยาบาล ในชุมชน ในหน่วยงานต่างๆ พยาบาล
ประเมินความเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่น ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ
เน้นมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้ากับ
วัยรุ่นในโรงเรียน รวมถึงการให้ข้อมูลกับผู้บริหาร ครู และ
ผู้ปกครอง เพื่อวางแผนกิจกรรมร่วมกันให้โรงเรียนเป็น
โรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติดโดยครอบคลุมบุหรี่และ
บุหรีไ่ ฟฟ้าด้วย การรณรงค์โดยจัดกิจกรรมในโรงเรียน และ
อาจขยายผลให้นักเรียนเป็นเยาวชนอาสา น�ำความรู้ไป
เผยแพร่ให้กบั ครอบครัว ผู้ปกครอง เพื่อนบ้าน เพื่อสร้าง
ชุมชนสีขาว รวมทัง้ การจัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป
เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มอื่น ๆ ในชุมชนที่สูบบุหรี่
ไฟฟ้า เนื่องจากยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
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หรือคู่ต่อสู้ไม่ได้ อาการภูมิแพ้) เปรียบเทียบกับ ข้อดีและ
ข้อเสียของการเลิกบุหรีไ่ ฟฟ้า โดยเน้นประเด็นทีน่ กั สูบบุหรี่
ไฟฟ้าสนใจ เพื่อน�ำมาชั่งน�้ำหนักในการตัดสินใจเลิกบุหรี่
ไฟฟ้า 2) ให้ค�ำปรึกษาการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า และแจกแผ่น
พับวิธีการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า และ 3) เสริมสร้างแรงจูงใจใน
การเลิกบุหรี่ไฟฟ้า เน้นการปรับทัศนคติใหม่ให้ตรงความ
สนใจ ให้ผู้ใช้บริการทบทวนถึงผลที่เกิดจากการสูบบุหรี่
ไฟฟ้า ต่อตนเอง และต่อบุคคลในครอบครัว
		 กลุม่ วัยรุน่ ทีเ่ ริม่ คิดถึงการเลิกบุหรีแ่ ต่ยงั ไม่
พร้อมที่จะเลิก มีแนวปฏิบัติการพยาบาลโดย 1) สร้าง
ความตระหนักในการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า โดยตั้งค�ำถาม และ
ให้ผู้ใช้บริการตอบเรือ่ ง ข้อดีข้อเสียของการสูบ บุหรีไ่ ฟฟ้า
ข้อดีข้อเสียของการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า และประเมินสุขภาพ
ตนเอง ทบทวนปัญหา/อุปสรรคในการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า
2) ให้คำ� ปรึกษาการเลิกบุหรี่และแจกแผ่นพับวิธี การเลิก
บุหรี่ไฟฟ้า และ 3) กิจกรรมเสริมความมั่นใจในตนเอง
เสริมคุณค่าทางบวก ในนักสูบว่าเก่ง ดี เท่ได้ ส�ำเร็จได้
โดยไม่ต้องพึง่ พาบุหรีไ่ ฟฟ้า จากทีค่ ยุ กันคุณคิดว่า จะลอง
ลงมือเลิกได้ไหมหรือจะท�ำได้ไหม
		 กลุม่ วัยรุน่ ทีพ
่ ร้อมเลิกบุหรี่ มีแนวปฏิบตั กิ าร
พยาบาล 2 แนวทาง ได้แก่
			 แนวทางที่ 1 ส�ำหรับกลุ่มที่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมของคลินกิ เลิกบุหรี่ได้ มีวธิ กี ารบ�ำบัดและฟืน้ ฟู
สมรรถภาพ คือ 1) เสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิก โดยตั้ง
ค�ำถามสะท้อนคิด ก�ำหนดวันเลิกบุหรีไ่ ฟฟ้า และท�ำพันธะ
สัญญา แนะน�ำให้ทิ้งบุหรี่ไฟฟ้า ให้ก�ำลังใจและชื่นชม
2) สนับสนุน การเลิกบุหรี่ไฟฟ้า โดยบอกครอบครัวเพื่อน
ผู้ร่วมงานให้ทราบ และน�ำกลุ่มตัวอย่างที่เลิกบุหรี่ไฟฟ้า
ได้มาเป็นแบบอย่าง และ 3) ให้คำ� ปรึกษา จ�ำนวน 4 ครั้ง
ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 โรคสมองติดนิโคติน วิธีจัดการกับ
ปัญหาและอาการ ถอนนิโคติน ครั้งที่ 2 ให้การสนับสนุน
โปรแกรมกาย จิต สังคมบ�ำบัดแรงจูงใจและปัญหาทีเ่ กิดขึน้
บ่อยหลัง เลิกบุหรี่ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 ตัวกระตุ้นและหยุดสูบ

ทีละวัน และ ครั้งที่ 4 ปฏิกิริยาเคมีของร่างกายในระยะ
เลิกบุหรีไ่ ฟฟ้า และการหลีกเลีย่ งการกลับไปสูบบุหรีไ่ ฟฟ้า
			 แนวทางที่ 2 ส�ำหรับกลุ่มที่เข้าคลินิก
ไม่ได้ แต่ตอ้ งการเลิกบุหรี่ เพราะกลุม่ นีอ้ าจไม่ตอ้ งการเปิด
เผยตัว สามารถรับบริการผ่านศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทาง
โทรศัพท์แห่งชาติ สายด่วนเลิกบุหรี่ โทร. 1600 และการ
ให้ความรู้ผ่านสือ่ มัลติมเี ดีย (Edutainment) เพือ่ ช่วยในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับสอดแทรกความบันเทิงเพื่อ
สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้แก่ผู้เข้าชม
3. การบ�ำบัดนักสูบให้ลด ละ เลิกยาสูบทุกประเภท
ได้ วิธีการบ�ำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า ใช้หลัก 5R (อรสา พันธ์ภักดี, 2556)
คือ สร้างกิจกรรมจูงใจเลิกบุหรี่ไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับสิ่ง
ที่เป็นจุดสนใจของผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ให้ข้อมูลเสี่ยงกับผู้สูบ
บุหรี่ไฟฟ้าและคนรอบตัว เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยง
อันตรายจากบุหรี่ บอกข้อดีทจี่ ะได้รบั จากการหยุดสูบบุหรี่
ไฟฟ้า ค้นอุปสรรค ปัญหา และให้ค�ำแนะน�ำวิธีการ
ช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิกอย่างถาวร และ
ปฏิบตั ซิ ำ�้ ๆ หรือนัดซ�้ำ ให้มาบ�ำบัดรักษาอย่างต่อเนือ่ ง จะ
สามารถให้ความรู้แก่ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า และช่วยเลิกบุหรี่
ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนวิธกี ารการป้องกันการ
กลับไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าซ�้ำใช้ เทคนิค 5D (อรสา พันธ์ภกั ดี,
2556) โดย เมื่อรู้สกึ อยากสูบบุหรี่ไฟฟ้า แนะน�ำให้หาวิธี
ในการเลือ่ นไปก่อนเพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่สบู บุหรีไ่ ฟฟ้า (Delay) เช่น
การนับเลข 1-10 ไปเรือ่ ย ๆ มากกว่า 10 รอบ เมือ่ มีอาการ
อยากบุหรีไ่ ฟฟ้า แนะน�ำให้สดู ลมหายใจลึกๆ (Deep breath)
ดื่มน�ำ้ เยอะๆ หรือจิบน�้ำบ่อยๆ เมื่อมีความรู้สกึ อยากบุหรี่
ไฟฟ้า (Drink lots of water) หากิจกรรมอื่นๆ ท�ำเพื่อเบี่ยง
เบนความสนใจ เช่น ออกก�ำลังกาย อาบน�ำ้ หรือกิจกรรม
ทีช่ อบ (Do something else) และให้คดิ หรือตระหนักถึงเป้า
หมาย เน้นย�้ำว่าต้องไปให้ถงึ เป้าหมาย หรือไปพูดคุยกับ
เพื่อนหรือคนในครอบครัวเพื่อสร้างก�ำลังใจและข้อดีของ
การเลิกสูบบุหรีไ่ ฟฟ้า (Destination/ Discuss with family/ friend)
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4. การจัดสิง่ แวดล้อมปลอดบุหรี่ โดยปฏิบตั ติ าม
กฎหมายควบคุมยาสูบ การป้องกันจากการสัมผัสกับควัน
บุหรี่ โดยการจัดเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย เช่น ตลาดสด
ตลาดนัด สวนสาธารณะ สนาม แข่งขันกีฬา สถานีขนส่ง
มวลชน ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟ เป็นสถานที่ต้องจัดเขต
ปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย และต้องให้มกี ารรณรงค์ตดิ ป้าย
เขตปลอดบุหรี่ให้ชัดเจนและครอบคลุมร้านอาหารทุก
ประเภทในสถานศึกษา โรงเรียนหรือเขตชุมชนทีม่ คี นอาศัย
อยู่มาก (จินตนา ปีสิงห์ และคณะ, 2559)

เป็นสารเสพติด การสูบบุหรี่ไฟฟ้าท�ำให้ผู้สูบบุหรี่เสพติด
ได้ไม่ต่างจากการสูบบุหรี่ธรรมดา รวมทั้งรูปแบบและ
ขั้นตอนในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็มีความใกล้เคียงกับการ
สูบบุหรีธ่ รรมดามาก งานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศ
ระบุว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่แบบ
ธรรมดาลง ยิ่งกว่านั้น ยังท�ำให้อัตราการสูบบุหรี่โดยรวม
ทั้งแบบธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เพราะบุหรี่ทั้ง
สองชนิดมีสารนิโคตินเช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า
จึงมีโอกาสทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจได้
ไม่แตกต่างจากการสูบบุหรีม่ วน จึงจ�ำเป็นต้องเน้นบทบาท
ของพยาบาลในการเสริมสร้างการรับรูข้ องวัยรุน่ ต่ออันตราย
ของบุหรี่ไฟฟ้า

บทสรุป

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีสารนิโคตินซึ่ง
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