บุหรี่ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ของการเลิกบุหรีท่ ปี่ ลอดภัยจริงหรือ
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
ประวัติการสูบบุหรี่ในยุโรปย้อนกลับไปสมัยที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสซึ่งได้พบกับใบยาสูบในปี ค.ศ.
1492 เและได้นากลับไปยุโรป ในช่วงแรกนิยมสูบกันในชนชั้นสูงของทวีปยุโรป และกระจายสู่ชนชั้นอื่น ๆ โดย
เมื่อสิ้นสุดศตวรรษที่สิบเก้าการสูบบุหรี่พบเห็นได้ในทุกชนชั้นเนื่องจากมีราคาถูก
และสามารถสูบได้ในทุก
สถานที่และใช้เวลาไม่นาน
ในช่วงแรกไม่มีผู้ใดทราบถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการสูบบุหรี่
และฤทธิ์ในการเสพติดของ
นิโคตินอยู่เป็นเวลานาน โดยขยะจากอุตสาหกรรม ไอเสียจากรถยนต์ และผลตกต้างจากอาวุธเคมีในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นปัจจัยที่ถูกกล่าวโทษถึวในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่เริ่มพบอุบัติการณ์การเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วของมะเร็งปอด จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1929 Fritz Lickint ทาการศึกษาและพบความสัมพันธ์ระหว่าง
การพัฒนาของโรคมะเร็งหลอดลมและการสูบบุหรี่เป็นครั้งแรก1 และในปี ค.ศ. 1940 Franz Herman
Müller ได้ทาการศึกษาทางระบาดวิทยาเพิ่มเติม และยืนยันความสัมพันธ์ดังกล่าว1 ต่อมาในปี ค.ศ. 1950
Doll และ Hill สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ทาให้เกิดมะเร็งปอด
รวมทั้งการรายงานผลการศึกษาของ Terry ในปี ค.ศ. 1964 ที่สรุปผลการศึกษาจากการศึกษากว่า 7000
เรื่องเกี่ยวกับการได้รับอันตรายจากการสูบบุหรี่1
ประวัติของ E-cigarette
ในปี ค.ศ. 1927 Joseph Robinson ได้พัฒนา electronic vaporizer เพื่อใข้ในทางการแพทย์ ต่อมา
ในปี ค.ศ. 1963 Herbert Gilbert ได้รับสิทธิบัตรสาหรับการดาเนินการพัฒนาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นต้นแบบของ
บุหรี่ไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มีการออกจาหน่ายในตลาด1
ในปี ค.ศ. 2003 เภสัชกรชาวจีนชื่อ Hon Lik ได้พัฒนาบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน
โดยพ่อของเขาเสียชีวิตจากผลของโรคมะเร็งปอด เขาจึงพยายามมองหาทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อบรรเทาอาการ
ขาดนิโคติน ต่อมาบุหรี่ไฟฟ้าที่เขาเป็นผู้พัฒนาได้มีการวางขายในจีนเมื่อ ค.ศ. 2004 และออกสู่ตลาดโลกในปี
ค.ศ. 20061
องค์ประกอบของบุหรี่ไฟฟ้า
ในการทางานของบุหรี่ไฟฟ้า จะอาศัยสายไฟที่ให้ความร้อนที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ ทาในหน้าที่ใน
การระเหยกลิ่นของเหลวซึ่งบางชนิดอาจมีนิโคตินเป็นส่วนประกอบ โดยอาศัยสารจาพวกกรีเซอรีน หรือโพรพิ
ลีนไกลคอล เป็นตัวทาหน้าที่เป็นตัวพา หลังจากนั้นผู้สูบจะสูดควันที่เกิดขึ้นจากการให้ความร้อนนี้เข้าสู่ร่างกาย
1,2 ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 โครงสร้างของบุหรี่ไฟฟ้า2
ในปัจจุบันเราสามารถจาแนกบุหรี่ไฟฟ้าออกเป็น 4 รุ่น โดยในรุ่นแรกจะมีลักษณะเหมือนกับบุหรี่
ธรรมดา และเมื่อสูบเสร็จแล้วจะต้องทิ้งไปไม่สามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่ รุ่นที่สองเป็นแบบที่สามารถนา
กลับมาชาร์จไฟได้ รุ่นที่สามสามารถเติมหรือทาการเปลี่ยนน้ายาที่ใช้ในการสูบ (e-liquid) ได้ และรุ่นที่ 4 จะมี
มีกลไกในการควบคุมและปรับการจ่ายไฟฟ้าในสายความร้อนและอุณหภูมิ1,2 ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 วิวัฒนาการของบุหรี่ไฟฟ้า3

ประเด็นปัญหาในการใช้บุหรี่ไฟฟ้า
ปัจจุบันประเด็นปัญหาในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถจาแนกออกเป็น ๔ ด้านหลัก ๆ ได้แก่
1. ส่วนผสมในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และพิษวิทยา
2. ผลกระทบต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูบ
3. ผลกระทบต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
4. ผลกระทบของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ต่อบุคคลอื่น
ส่วนผสมในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และพิษวิทยา
เนื่องด้วยบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีระเบียบแบบแผนการควบคุมการผลิตอย่างชัดเจน ดังนั้นส่วนประกอบของ
บุหรี่ไฟฟ้าจึงมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละผลิตภัณฑ์ และในบางกรณีอาจแตกต่างไปจากฉลากที่แสดง
ไว้
Glycerin and propylene glycol
สารหลักที่ใช้เป็นตัวพาในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ กลีเซอรีน และโพรพิลีนไกลคอล (PG) โดยตัว PG
จะเกิดการระคายเคืองน้อยกว่ากลีเซอรีน จึงมักนิยมใช้มากกว่า แต่ PG จะมีความสามารถในการพานิโคตินเข้า
สู่ร่างกายได้ดีกว่า
สารทั้งสองชนิดดังกล่าวแม้ว่าจะไม่มีพิษทางพิษวิทยา แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบจากการสูดดม
ในระยะยาวก็ตาม รวมทั้งการให้ความร้อนแก่สารทั้งสองชนิดจะทาให้เกิดฏิกิริยาทางเคมี ทาให้เกิดสารบาง
อย่างเช่น acrolein จากกลีเซอรีน หรือ formaldehyde และ acetaldehyde จากโพรพิลีนไกลคอล ซึ่งสาร
ทั้งสามชนิดดังกล่าวมีฤทธิ์ในการก่อมะเร็งได้ (carcinogenic)4
Nicotine
สารนิโคตินสามารถพบได้จาก e-liquid บางชนิดในบุหรี่ไฟฟ้า โดยจะมีผลและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
เช่นเดียวกับนิโคตินที่ได้รับจากบุหรี่ธรรมดา โดยสามารถทาให้เกิดการเสพย์ติด
ในการสูบบุหรี่ปกติ ผู้สูบจะสูดนิโคตินที่ระเหยออกมาจากการเผาไหม้ใบยาสูบในบุหรี่ เมื่อนิโคตินผ่าน
ระบบทางเดินหายใจเข้าสู่ปอด จะดูดซึมเข้าสู่ pulmonary vein และถูกขนส่งตามการไหลเวียนของเลือดไปยัง
สมอง ในสมองนิโคตินจะจับกับ nicotinic cholinergic receptor ทาให้มีการเปิดของ Na และ Ca channel
ทาให้โซเดียมและแคลเซียมเข้าสู่เซลล์ประสาทเพิ่มมากขึ้น และทาให้มีการหลั่งสารสื่อประสาทเพิ่มขึ้น จากการ
ที่เซลล์มีแคลเซียมภายในเซลล์เพิ่มมากขึ้น สารสื่อประสาทที่สาคัญคือ dopamine ทาให้เกิดความรู้สึกสบาย
เป็นสุข จากผลดังกล่าวทาให้ผู้สูบอยากได้รับนิโคตินเพิ่มขึ้น และนาไปสู่การติดนิโคตินในที่สุด5
นิโคตินมีผลกระตุ้นการหลั่ง dopamine ในสมองส่วนที่มีผลเกี่ยวกับความรู้สึกป็นสุข (reward
system) ได้แก่ mesolimbic, frontal cortex, ventral tegmental area และ nucleus accumbens ดังนั้น
ผู้สูบบุหรี่จึงมีความรู้สึกเป็นสุข ลดภาวะเครียดวิตกกังวล และมีผลเพิ่มความตื่นตัว ดังนั้นเมื่อผู้สูบบุหรี่หยุดสูบ
จึงนาไปสู่การเกิดอาการถอนนิโคติน เช่น กระวนกระวาย วิตกกังวล หรือซึมเศร้าได้5
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมา คือการพยายามทาให้ผู้สูบยังคงได้รับนิโคติน โดยที่
ไม่ได้รับน้ามันดิน (tar) ซึ่งเป็นตัวหลักในการเกิดผลอันตรายต่อสุขภาพในการสูบบุหรี่ ปริมาณนิโคตินที่ผู้สูบ
บุหรี่ไฟฟ้าได้รับจะขึ้นกับปริมาณนิโคตินใน e-liquid และรุ่นของบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ โดยที่ e-liquid และบุหรี่ไฟฟ้า
บางรุ่นจะทาให้ผู้สูบบุหรี่ได้รับนิโคตินในปริมาณที่มากกว่าการสูบบุหรี่ตามปกติ6-8

ผลจากการศึกษาแบบ longitudinal พบว่าในผู้ที่เปลี่ยนจากการสูบบุหรี่แบบปกติมาใช้บุหรี่ไฟฟ้า ค่า
ของตัวชี้วัดจากการได้รับนิโคติน หรือค่าทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับนิโคตินอาจจะไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะลด
การสูบบุหรี่แบบปกติลง ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ายังคงได้รับนิโคตินในปริมาณที่เท่า ๆ เดิม9-12
โดยทั่วไปในการสูบบุหรี่แบบปกติหนึ่งมวน
จะมีค่าความเข้มข้นสูงสุดของระดับนิโคตินในเลือด
13
(Cmax) อยู่ในช่วงประมาณ 15-20 ng/ml แม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าในรุ่นแรก ๆ จะทาให้ระดับ Cmax ของนิโคติน
ในผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าต่ากว่าผู้สูบบุหรี่ตามปกติ (3.5-4.6 ng/ml) เมื่อสูบในระยะเวลาสั้น ๆ แต่หากสูบในระยะ
ยาวอาจทาให้ระดับ Cmax ของนิโคตินในผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเท่ากับหรือมากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่ทั่วไป14
สาหรับบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่จะให้ระดับ Cmax ของ
นิโคตินที่สูงมากกว่าบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นแรก ๆ15 รวมทั้งมีการศึกษาที่พบว่าบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ จะทาให้ระดับ
นิโคตินในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นระดับที่เท่า ๆ กับหรือมากกว่าการสูบบุหรี่ตามปกติ โดยในการศึกษาพบว่าระดับ
Cmax สูงสุดที่วัดได้จะเท่ากับ 43.6 ng/ml16 ดังรูปที่ 3 โดยปัจจัยที่อาจทาให้บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ สามารถ
เพิ่มระดับนิโคตินในเลือดได้มากได้แก่ ความเข้มข้นของนิโคตินใน e-liquid, ค่า pH ของ e-liquid ที่ช่วย
ส่งเสริมการดูดซึมนิโคติน, สารปรุงแต่งบางชนิดที่ผสมใน e-liquid และมีผลช่วยเพิ่มการดูดซึมนิโคติน, ความ
ร้อนในการระเหย e-liquid รวมทั้งระยะเวลาในการสูดควันที่เกิดขึ้น เป็นต้น

รูปที่ 3 ระดับนิโคตินในเลือด จากการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ เปรียบเทียบระหว่างบุหรี่ธรรมดา กับ
บุหรี่ไฟฟ้า
นอกจากนิโคตินจะมีผลทางด้านเสพย์ติดแล้ว สารนิโคตินอาจนาไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
เบาหวาน และการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ โดยในการศึกษาของ Babic และคณะ ซึ่งทาการรวบรวมข้อมูล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนิโคติน กับการเกิดพยาธิสภาพของหลอดเลือดพบว่า นิโคตินมีผลส่งเสริมการ

เกิดกระบวนการอักเสบของเส้นเลือด เพิ่มการเกิดอนุมูลอิสระ และสามารถทาให้เกิด
dysfunction ได้ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถนาไปสู่การเกิดภาวะหลอดเลือดตีบแข็งได้17

endothelial

สารปรุงแต่งกลิ่นรส
ในปัจจุบัน e-liquid มีหลายกลิ่นและรสชาติที่จาหน่ายในท้องตลาด รวมทั้งบางชนิดเองไม่ได้มีการ
บอกถึงส่วนผสมของรสชาติไว้ ซึ่งรสชาติและกลิ่นเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สาคัญในการจูงใจให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้า
โดยผลจากการสารวจในเยาวชนและวัยรุ่นยืนยันว่า กลิ่นและรสชาติถือเป็นปัจจัยสาคัญในการใช้บุหรี่ไฟฟ้า
รวมทั้งมีการสารวจที่พบว่าผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ารู้สึกว่า e-liquid กลิ่นผลไม้จะมีผลเสียต่อร่างกายที่น้อยกว่า eliquid ที่เป็นกลิ่นบุหรี่ปกติ รวมทั้งกลิ่นและรสชาติในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้มีความถี่ในการสูบบุหรี่
ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้แม้ว่าสารปรุงแต่งเหล่านี้จะมีใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร แต่
เนื่องจากสารเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการรับประทาน จึงมีข้อมูลเกี่ยวกับผลจากการสูดดมอยู่อย่าง
จากัด18
ในการวิเคราะห์ทางเคมีของสารแต่งกลิ่นและรสพบว่า หลายชนิดจะมี aldehyde เป็นส่วนประกอบ
ซึ่งสาร aldehyde มีฤทธิ์ในการระคายเคืองเยื่อเมือกในทางเดินหายใจ นอกจากนี้สารแต่งกลิ่นและรสบางชนิด
อาจจะส่งผลทางคลินิกต่อผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าได้เช่น18
สารจาพวกเมนทอลมีผลส่งเสริมการติดนิโคติน หรือทาให้เลิกสูบบุหรี่ได้ยากขึ้น19 เนื่องจากฤทธิ์ของ
เมนทอลที่ทาให้รู้สึกเย็น และมี soothing effect ผู้สูบจึงรู้สึกเหมือนไม่ค่อยระคายเคืองทางเดินหายใจ
นอกจากนี้สารเมนทอลเอง จะมีผลช่วยเสริมฤทธิ์ของนิโคติน จากการช่วยเพิ่มการดูดซึมของนิโคติน และมีผล
ยับยั้งกระบวนการเมทาบอลิซึมของนิโคตินในร่างกาย
นอกจากนี้ สาร diacetyl ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการแต่งให้เป็นกลิ่นเนย มีรายงานการเกิดภาวะ
bronchiolitis obliterans ในพนักงานที่ทางานในโรงงานป๊อปคอร์น20 สาร cinnamon aldehyde ซึ่งใช้ใน
การปรุงแต่งกลิ่นอบเชย มีฤทธิ์ cytotoxic และ genotoxic ได้21 รวมทั้ง benzaldehyde ที่ทาใช้ในการทารส
ผลไม้ และ bitter almond จะทาให้เกิดการระคายเคืองเยื่อเมือกต่าง ๆ ได้
Heavy metals
ไอบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จะมีส่วนประกอบของโลหะหนักเช่นเดียวกับควันบุหรี่ธรรมดา เช่นแคดเมียม
ดีบุกและนิคเกิล แคดเมียมเป็นสารที่มีพิษต่อไตและมีผลในการก่อมะเร็ง รวมทั้งการสูดดมนิคเกิลสามารถก่อ
มะเร็ง และกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้ รวมทั้งจากการวิเคราะห์พบว่า สามารถพบโลหะหนักในละอองอากาศจาก
การใช้บุหรี่ไฟฟ้า มากกว่าบุหรี่ทั่วไป22
การเกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักใน e-liquid ยังไม่ทราบชัดเจนว่าเกิดจากกระบวนการใด โดยอาจ
เกิดจากการปนเปื้อนในขณะผลิต e-liquid หรือเกิดจากการให้ความร้อนแก่คอยล์ร้อนที่เป็นโลหะ
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูบ

การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในประเทศเยอรมันพบว่าร้อยละ 10 ของผู้ใหญ่ชาวเยอรมันมีประวัติ
ใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยที่ประมาณร้อยละ 70 ของคนเหล่านั้นใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินเป็นส่วนประกอบ โดยสาเหตุที่
ใช้บุหรี่ไฟฟ้าพบว่า ส่วนใหญ่เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะมีผลเสียต่อร่างกายน้อยกว่าบุหรี่ปกติ ต้องการสูบบุหรี่ลดลง
หรือเลิกสูบบุหรี่ ไม่อยากให้คนใกล้ชิดได้รับผลเสียจากควันบุหรี่ และการสารมารถสูบได้สะดวกกว่าในบริเวณที่
ห้ามสูบ23
จากการศึกษาและการวิเคราะห์พบว่าผู้สูบบุหรี่ที่เปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้า จะมีประโยชน์เพียงแค่ได้รับ
สารพิษจากบุหรี่ปกติลดลง นอกจากนี้ในผู้ที่สูบทั้งบุหรี่ปกติและบุหรี่ไฟฟ้า อาจทาให้ผู้สูบได้รับสารพิษใน
ปริมาณที่เท่า ๆ กับการสูบบุหรี่ปกติเพียงชนิดเดียว
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะสามารถช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ สามารถเลิกสูบหรือลดการสูบบุหรี่
ลงได้ โดยบุหรี่ไฟฟ้าสามารถส่งนิโคตินเข้าสู่กระแสเลือดของผู้สูบ และอาจลดอาการถอนบุหรี่ได้พอ ๆ กับการ
ใช้นิโคตินทดแทน (nicotine replacement therapy; NRT)
ในการศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบุหรี่ไฟฟ้าในการช่วยเลิกสูบบุหรี่เป็นเวลา 6 เดือน ในผู้สูบ
บุหรี่จานวน 40 รายที่ไม่มีความตั้งใจอยากเลิกสูบบุหรี่ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าพบว่า ผู้สูบ
บุหรี่สามารถลดจานวนมวนของบุหรี่ปกติลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจานวนร้อยละ 32.5 (self-reported) และ
สามารถหยุดสูบบุหรี่ได้ร้อยละ 22.5 (9 ราย) โดยพิจารณาจากการวัดค่า carbon monoxide (CO) จากการ
หายใจ อย่างไรก็ตามในผู้ที่สามารถหยุดสูบบุหรี่ได้จานวน 9 รายจะมีจานวน 6 รายที่ยังใช้บุหรี่ไฟฟ้าอยู่24
การศึกษาแบบ randomized controlled trial (RCT) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบุหรี่ไฟฟ้าในการ
ช่วยเลิกสูบบุหรี่เป็นเวลา 1 ปี ในผู้สูบบุหรี่ที่ไม่มีความสนใจในการเลิกสูบบุหรี่จานวน 300 ราย ผู้เข้าร่วม
การศึกษาจะถูกสุ่มออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 7.2-mg nicotine cartridges เป็นเวลา 12 อาทิตย์, 7.2-mg
nicotine cartridges เป็นเวลา 6 อาทิตย์ และตามด้วย 5.4 mg เป็นเวลา 6 อาทิตย์ และกลุ่มสุดท้ายที่ไม่ได้
รับนิโคตินเป็นเวลา 12 อาทิตย์ ที่ 1 ปีพบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาจานวนร้อยละ 10 สามารถลดจานวนการสูบ
บุหรี่ลงอย่างน้อยครึ่งหนึง่ และมีผู้เข้าร่วมการศึกษาจานวนร้อยละ 8.7 ที่สามารถหยุดสูบบุหรี่ได้ โดยยืนยัน
จากการตรวจ CO จากการหายใจ25
.
การศึกษา RCT อีกการศึกษาหนึ่งซึ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกสูบบุหรี่
เปรียบเทียบกับ nicotine patch ในผู้สูบบุหรี่จานวน 657 รายที่มีความตั้งใจอยากเลิกสูบบุหรี่ โดยผู้เข้าร่วม
การศึกษาจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินเป็นส่วนประกอบ 16 mg, nicotine patch
21 mg และ การไม่ได้รับ nicotine เป็นระยะเวลา 13 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าสามารถ
เลิกสูบบุหรี่ที่ระยะเวลา 6 เดือน โดยยืนยันจากการตรวจ CO ร้อยละ 7.3 ขณะที่ในกลุ่ม nicotine patch
สามารถเลิกสูบได้ร้อยละ 5,8 และในกลุ่มยาหลอกสามารถเลิกได้ร้อยละ 4.1 อย่างไรก็ตามทั้งสามกลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ26
ในงานวิจัยล่าสุดซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562 ทาการศึกษาในประเทศอังกฤษ โดยสุ่มผู้สูบบุหรี่จานวน 886 รายที่ไม่มีความตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่ กลุ่ม
หนึ่งจะได้รับนิโคตินทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ผู้ถูกสุ่มเป็นคนเลือก เป็นระยะเวลา 3 เดือน อีกกลุ่มหนึ่ง

จะได้รับบุหรี่ไฟฟ้าและ e-liquid ซึ่งมีนิโคติน 18 mg/ml ซึ่งผู้เข้าร่วมการศึกษษนี้กลุ่มนี้สามารถซื้อ e-liquid
เพิ่มเติมได้หลังจาก e-liquid ที่ได้รับหมด ผลการศึกษาพบว่าการเลิกสูบบุหรี่ที่ระยะเวลา 1 ปี (ยืนยันด้วยการ
วัด CO ในลมหายใจ) ในกลุ่มที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 18 ขณะที่ในกลุ่มที่ใช้นิโคตินทดแทน
สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ร้อยละ 9.9 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (relative risk, 1.83; 95%
confidence interval [CI], 1.30 to 2.58; P<0.001) รวมทั้งในกลุ่มที่ได้รับบุหรี่ไฟฟ้าจะมีความร่วมมือใน
การใช้ผลิตภัณฑ์มากกว่ากลุ่มที่ได้รับนิโคตินทดแทน27
แต่ในกลุ่มที่ได้รับบุหรี่ไฟฟ้าจะมีการระคายเคือง
ทางเดินหายใจมากกว่า อย่างไรก็ตามผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง เนื่องจาก
ผู้เข้าร่วมการศึกษาประมาณร้อยละ 75 เคยใช้นิโคตินทดแทนมาก่อนหน้าเข้าร่วมการศึกษา รวมทั้งหาก
พิจารณาว่าในกลุ่มที่ได้รับบุหรี่ไฟฟ้า จานวนผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่และหยุดใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้ จะมีเพียง
ประมาณร้อยละ 4 ซึ่งต่ากว่ากลุ่มที่ได้รับนิโคตินทดแทน
จากการศึกษาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า บุหรี่ไฟฟ้าอาจจะช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ หรือลดการสูบบุหรี่ลงได้
อย่างไรก็ตามอัตราการเลิกบุหรี่จากการศึกษาเหล่านั้น จะต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเลิกบุหรี่ที่สังเกตได้
จากการศึกษาอื่น ๆ ที่มีการใช้ยาในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ เช่นในการศึกษาของ varenicline เมื่อเปรียบเทียบกับ
ยาหลอก พบว่าอัตราการเลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่องที่ 1 ปี จะอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 22-3528
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
มีการศึกษาหลายการศึกษาที่วิจัยเกี่ยวกัลผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและวัยรุ่น ในการศึกษาหนึ่ง
พบว่า ในเด็กที่อายุระหว่าง 12-14 ปีมีเด็กจานวนร้อยละ 16 เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยที่ร้อยละ 83 ของเด็กที่
เข้าร่วมการศึกษานี้ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน1 รวมทั้งในการศึกษาที่ทาในเมืองแฟรงเฟิร์ตพบว่า ร้อยละ 50 ของ
เด็กที่อายุระหว่าง 15-18 ปี มีประวัติเคยทดลองบุหรี่ไฟฟ้า และตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น1 และ
โดยที่ครึ่งหนึ่งใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินเป็นส่วนประกอบ และบางส่วนสูบบุหรี่ปกติร่วมด้วย
เนื่องจากรสชาติ และความเชื่อที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีผลเสียน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป อาจทาให้เด็กและวัยรุ่น
ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมิรกาพบว่า หลังจากการออกสู่
ท้องตลาดของบุหรี่ไฟฟ้า จานวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีจานวนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเด็กและวัยรุ่น การที่เด็กและวัยรุ่นมี
การใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น เป็นการสร้างพฤติกรรมการสูบบุหรี่ให้แก่เยาวชน และจากการศึกษาพบว่าเด็กและ
วัยรุ่นบางส่วนเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ทั่วไปในที่สุด
ผลกระทบของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ต่อบุคคลอื่น
ในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของควันบุหรี่ไฟฟ้าต่อผู้อื่น อย่างไรก็ตามมี
รายงานว่าในห้องที่มีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า จะมีปริมาณของฝุ่น PM 2.5, นิโคติน, propylene glycol, glycerine
และ carbonyl compound เพิ่มสูงขึ้น29 ซึ่งสารเหล่านี้อาจจะส่งผลเสียต่อเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา แบะผู้ที่มี
โรคทางระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจได้
สรุป

แม้ว่าการสูบบุหร่ไฟฟ้าจะก่อให้เกิดอันตรายน้อยลงกว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ธรรมดาทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม
ส่วนผสมของบุหรี่ไฟฟ้ายังคงมีผลเสียต่อผู้สูบได้ รวมทั้งยังไม่ทราบถึงผลกระทบระยะยาวของส่วนผสมของ eliquid โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสูดดมสารเหล่านี้ สารบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินทา
ให้เกิดการเสพย์ติด และสร้างพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้
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