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จดหมายเปิ ดผนึก ขอบคุณรัฐบาลที่คงนโยบายห้ ามบุหรี่ ไฟฟ้า
ในโอกาสที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล และนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์
จันทร์ โอชา ได้ ยืนยันที่จะคงนโยบายการห้ ามนาเข้ าและขายบุหรี่ ไฟฟ้าในประเทศไทย
ในฐานะผู้ที่ติดตามข้ อมูลทางวิช าการเกี่ ยวกับบุหรี่ ไ ฟฟ้ ามาอย่างต่อเนื่อง ขอเสนอสถานการณ์ ล่าสุดที่
สนับ สนุนว่าการตัดสิ นใจของท่านรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และท่ านนายกรั ฐ มนตรี ได้ วางอยู่บ น
ผลประโยชน์สงู สุดของส่วนรวม ดังนี ้
1. บุหรี่ ไฟฟ้าอาจจะมีสารพิษน้ อยกว่าบุหรี่ ธรรมดาก็จริ ง แต่ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวยังไม่มีใครทราบ
เพราะเพิ่งใช้ กนั มาประมาณ 10 ปี แต่ยิ่งเวลาผ่านไป รายงานการวิจยั ที่พบอันตรายของบุหรี่ ไฟฟ้ายิ่งมีมาก
ขึ ้นตลอดเวลา ทังต่
้ อผู้สบู เองและบุคคลใกล้ ชิด
2. ผู้สบู บุหรี่ ที่หนั ไปสูบบุหรี่ ไฟฟ้า ส่วนใหญ่ยงั คงสูบบุหรี่ ตอ่ ไป ที่เรี ยกว่า Dual user มีส่วนน้ อยที่หนั ไปสูบบุหรี่
ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว
3. องค์การอาหารและยา (FDA) อเมริกายังไม่รับรองว่า บุหรี่ ไฟฟ้าช่วยให้ คนเลิกสูบบุหรี่ ธรรมดาได้ เนื่องจากยัง
ไม่มีหลักฐานยืนยันที่เพียงพอ
4. หลักฐานมีมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ว่า ขณะนี ้ผู้สบู บุหรี่ ที่หนั ไปใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าในการเลิกสูบ กลับเลิกสูบบุหรี่ ได้ น้อยกว่า
ผู้สบู บุหรี่ ที่ใช้ วิธีการรักษาอื่น ๆ
5. หลักฐานมีมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ว่า วัยรุ่นที่ไม่สบู บุหรี่ แล้ วเริ่มต้ นด้ วยการสูบบุหรี่ ไฟฟ้า ติดตามต่อมาพบว่า วัยรุ่นที่
สูบบุหรี่ ไฟฟ้า มีความเสี่ยงที่จะหันไปสูบบุหรี่ ธรรมดาสูงขึน้ เกือบ 4 เท่า เมื่อเทียบกับวัยรุ่ นที่ไม่ได้ สูบบุหรี่
ไฟฟ้า
6. รายงานล่าสุดพบว่า ในคนที่เลิกสูบบุหรี่ ได้ แล้ ว มากกว่า 5 ปี ขึ ้นไป เมื่อกลับไปสูบบุหรี่ ไฟฟ้า เป็ นสาเหตุที่
ทาให้ กลับไปสูบบุหรี่ ธรรมดาใหม่ ในสัดส่วนที่สงู มากกว่าคนที่ไม่ได้ สบู บุหรี่ ไฟฟ้า แต่กลับไปสูบบุหรี่ ธรรมดา
ใหม่ 5 ถึง 7 เท่า
7. บริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติ ต่างหันมาทาบุหรี่ ไฟฟ้าออกขาย มีหลักฐานชัดเจนว่า มีการให้ ข้อมูลที่บิดเบือนถึง
อันตรายของบุหรี่ ไฟฟ้า และทาการตลาดพุง่ เป้าไปที่เยาวชน
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8. บริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติ ฟิ ลลิป มอร์ ริส ที่ขายบุหรี่ ในประเทศไทย ซึ่งได้ ผลิตบุหรี่ ไฟฟ้าออกขายด้ วย ประกาศจะ
ให้ ทนุ The Foundation for a Smoke-Free World ปี ละ 80 ล้ านดอลลาร์ (ประมาณ 2,500 ล้ านบาท) ต่อปี
เป็ นเวลาติดต่อกัน 12 ปี เพื่อส่งเสริ มให้ มีการวิจยั และใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้า ดังนัน้ ที่มีคนบอกว่าบุหรี่ ไฟฟ้าปลอดภัย
กว่า หรื อช่วยให้ เลิกสูบบุหรี่ ธรรมดาได้ ต้ องดูว่างานวิจยั ดังกล่าวได้ รับทุนสนับสนุนจากแหล่งใด ใครเป็ นผู้ให้
ข้ อมูล
9. เมื่อ 4 ปี ก่อนที่ประเทศไทยห้ ามบุหรี่ ไฟฟ้า ทัว่ โลกมีประเทศที่ห้ามขายบุหรี่ ไฟฟ้า ประมาณ 10 ประเทศ แต่
ปั จจุบันนี ้ มีประเทศที่ห้ามขายบุหรี่ ไฟฟ้ าเพิ่มขึน้ เป็ นมากกว่า 30 ประเทศ เฉพาะในอาเซียนมี ไทย ลาว
กัมพูชา บรู ไน และสิงคโปร์ ซึ่งแนวโน้ มจะมีประเทศที่ห้ามขายบุหรี่ ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ด้ วยเหตุผลไม่สามารถ
ควบคุมการระบาดของบุหรี่ ไฟฟ้าในเยาวชน
10. นโยบายควบคุม บุหรี่ ไ ฟฟ้ าที่ เ หมาะสมในแต่ละประเทศ ย่อมขึน้ กับสภาวะและปั จ จัยภายในของแต่ล ะ
ประเทศ ประเทศต่าง ๆ ในโลก จึงมีกฎหมายควบคุมบุหรี่ ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ตังแต่
้ การห้ ามขาย การให้
ขายเป็ นผลิตภัณฑ์ยา เป็ นผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อความรื่ นรมย์
สรุ ปคือ บุหรี่ ไฟฟ้าอาจจะมี ข้อดีคือ ทาให้ ผ้ ูสูบบุหรี่ ธรรมดาส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ ไฟฟ้า ซึ่งบางคน
อาจจะเลิกสูบบุหรี่ ธรรมดาได้ ข้ อเสียคือ ทาให้ เยาวชนที่ไม่สบู บุหรี่ เข้ ามาเสพติดบุหรี่ ไฟฟ้าจานวนมาก และส่วนหนึ่ง
พัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ ธรรมดา และทาให้ ผ้ ทู ี่เลิกสูบบุหรี่ ธรรมดาได้ แล้ ว กลับมาสูบบุหรี่ ใหม่
คาถามขณะนี ้คือ การเกิดขึ ้นและมีอยู่ของบุหรี่ ไฟฟ้า สุดท้ ายแล้ วจะทาให้ จานวนคนสูบบุหรี่ ธรรมดาเพิ่มขึ ้น
หรื อลดลง และจะส่งผลต่อการสาธารณสุขของประเทศในภาพรวมในทางบวกหรื อลบยังไม่มีคาตอบ
แต่ที่แน่ ๆ คือจะมีเด็กและเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ เข้ ามาติดบุหรี่ ไ ฟฟ้า ดู เฉพาะที่อเมริ กา ข้ อมูลปี ที่แล้ วมี
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมสูบบุหรี่ ไฟฟ้า 3.6 ล้ านคน ทังที
้ ่เด็กนักเรี ยนเหล่านี ้ ไม่ได้ สบู บุหรี่ ธรรมดามาก่อน
เมื่อชัง่ น ้าหนักกันแล้ ว จากหลักฐานขณะนี ้ ในภาพรวมบุหรี่ ไฟฟ้าส่งผลเสียมากกว่าผลดี ประเทศไทยจึงควร
ห้ ามขายบุหรี่ ไฟฟ้าต่อไป
ท่านรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุข และนายกรัฐมนตรี ทาสิ่งที่ถกู ต้ องต่อการสาธารณสุข ของประเทศ
แล้ วครับ
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