
บหุรีไ่ฟฟ้าอนัตราย! ทาํรา้ยหวัใจ-กอ่มะเร็ง   

โดย ASTVผูจั้ดการออนไลน ์ 28 เมษายน 2557 19:08 น.
 

       ชีช้ดั! บหุรีไ่ฟฟ้า อนัตรายสดุๆ ตวัการทาํรา้ยหวัใจ ความดนั แถมกอ่มะเร็ง จวกโฆษณาทาํวยัรุน่
เชือ่ผดิๆ วา่ไมอ่นัตราย แถมขายเกลือ่นโซเชยีล จีค้วบคมุ เอาผดินําเขา้ผดิกฎหมาย 
        
       วนันี ้(28 เม.ย.) ทีแ่พทยสมาคมแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์ในการแถลงขา่วเรือ่ง “เตอืนภยับหุรี่
อเิล็กทรอนกิส ์เสีย่งมะเร็ง” จัดโดย ศนูยว์จัิยและจัดการความรูเ้พือ่การควบคมุยาสบู (ศจย.) มหาวทิยาลยัมหดิล 
รว่มกบั เครอืขา่ยวชิาชพีสขุภาพเพือ่สงัคมไทยปลอดบหุรี ่สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
(สสส.) ผศ.ดร.ศรรีชั ลอยสมทุร คณะนเิทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัรังสติ เปิดเผยสถานการณ์บรโิภคยาสบูไฟฟ้า
ในกลุม่เยาวชนอาย ุ13-18 ปี วา่ ปัจจบุนัยาสบูไฟฟ้าม ี3 ประเภท คอื บหุรีไ่ฟฟ้า บารากไุฟฟ้า และซกิารไ์ฟฟ้า 
โดยผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยมาก เพราะมชีอ่งทางการจําหน่ายที ่แพรห่ลายทัง้ในหา้งสรรพสนิคา้ การ
จําหน่ายผา่นอนิเทอรเ์น็ต โดยเฉพาะ social network ทีว่ยัรุน่นยิม เชน่ เฟซบุก๊ ไลน ์อนิสตาแกรม ซึง่เฉพาะ
โปรแกรมสนทนา ไลน ์มผีูข้ายกวา่ 1,300 ไอด ีและยงัมกีารโฆษณาชวนเชือ่จํานวนมากผา่นชอ่งทางเหลา่นี ้โดย
ทําเป็นคลปิวดิโีอ ทีทํ่าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิวา่ไมใ่ชส่นิคา้อนัตรายดว้ย จากการศกึษาสถานการณ์ ทางการตลาด
ของผลติภณัฑย์าสบู “แปลงรา่ง” จากกลุม่ตวัอยา่งอาย ุ13-18 ปี 2,426 ราย พบวา่ เยาวชน 78% รูจั้กบารากุ
ไฟฟ้าเป็นอยา่งด ี44% สบูบารากไุฟฟ้า และ 12% สบูบหุรีไ่ฟฟ้า ขณะเดยีวกนั 42% ก็สบูบหุรีธ่รรมดาดว้ย โดย 
32% รูจั้กบารากไุฟฟ้าจาก social network 67% ซือ้บารากไุฟฟ้าดว้ยตวัเอง และ18% ซือ้จากชอ่งทาง social 
network เหตผุลของนักสบูเยาวชนสว่นใหญ ่83% มาจากความเชือ่ผดิๆ และรปูลกัษณ์ผลติภณัฑท์ี ่หลอกลวง 
คอื เห็นวา่เป็นสิง่น่าสนใจแปลกใหม ่เชือ่วา่สบูงา่ยกวา่บหุรี ่ปลอดภยั ลองไดไ้มเ่สพตดิ 

       ภก.คฑา บณัฑติานุกลู เครอืขา่ยเภสชัอาสาพาเลกิบหุรี ่กลา่ววา่ ปัจจบุนัถอืวา่น่าเป็นหว่งอยา่งมาก เพราะ
มกีารเผยแพรข่อ้มลูวา่บหุรีไ่ฟฟ้าปลอดภยัมากกวา่บหุรีท่ั่วไป โดยยกตัวอยา่งวา่ บหุรีป่กตมิสีารพษิกวา่ 6,000 
ชนดิ แตบ่หุรีไ่ฟฟ้ามแีคน่โิคตนิ แตก่ารศกึษาพบวา่ ในบหุรีไ่ฟฟ้าจะมปีรมิาณนโิคตนิทีเ่ขม้ขน้สงูกวา่ใบยาสบู
ทัว่ไป และไมส่ามารถควบคมุปรมิาณนโิคตนิได ้ซึง่อนัตรายคอืนโิคตนิจะทําใหอ้ตัราการเตน้หวัใจสงู และอาจ
สง่ผลตอ่ความดนัโลหติ และเมือ่มกีารเผาไหม ้สารโพรไพลนี ไกลคอล (propylene glycol) ทีใ่ชใ้นบหุรีไ่ฟฟ้า 
จะเกดิสารตกคา้งทีอ่าจกอ่ใหเ้ก ิดมะเร็งได ้และจากงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง ยงัพบวา่ บหุรีไ่ฟฟ้าชว่ยเลกิบหุรีไ่ดตํ้า่
และงานวจัิยไมช่ดัเจน เพราะกลุม่ตวัอยา่งนอ้ยเกนิไป อกีทัง้ยงัพบวา่ แมจ้ะหยดุสบูบหุรีธ่รรมดาได ้แตผู่ส้บูกลบั
ตอ้งการบหุรีไ่ฟฟ้าในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ หมายถงึทําใหต้ดิบหุรีไ่ฟฟ้าแทน 
        
       ผศ.นพ.สทุศัน ์รุง่เรอืงหรัิญญา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลา่ววา่ งานวจัิยตา่งๆ 
ชีใ้หเ้ห็นชดัวา่บหุรีไ่ฟฟ้าไมป่ลอดภยัตอ่สขุภาพเชน่เดยีวกบับหุรีธ่รรมดา ซึง่พบสารกอ่มะเร็งหลายๆ ชนดิ เชน่ ได
เอธลินีไกลคอล ตะกัว่ แมงกานสี สงักะส ีปรอท สารหนู แคดเมยีม ในปรมิาณทีส่ามารถสง่ผลเสยีต ่อรา่งกายได ้
หากใชอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่งานวจัิยในประเทศสหรัฐอเมรกิา ยงัชีช้ดัวา่ บหุรีไ่ฟฟ้าไปทําใหล้ดสมรรถภาพปอดและ
การหายใจได ้เหมอืนบหุรีท่ัว่ไป และทําใหเ้ซลลข์องมนุษยเ์กดิการเปลีย่นแปลงทางพันธกุรรมและกลายเป็น
เซลลม์ะเร็งได ้แมไ้ดส้มัผัสควนับหุรีไ่ฟฟ้าเพยีงแค ่5 นาทเีทา่นัน้ นอกจากนี ้ควนัของบหุรีไ่ฟฟ้าย ังสามารถเกาะ
ทีพ่ืน้ผวิวสัดตุา่งๆ รวมทัง้ผวิหนังของมนุษย ์แลว้เกดิปฏกิริยิาตอ่เนือ่งกบัสารพษิหรอืมลพษิชนดิอืน่ๆ ในอากาศ
จนเกดิเป็นสารกอ่มะเร็งไดใ้นทีส่ดุ หมายถงึบหุรีไ่ฟฟ้าไมไ่ดป้ลอดภยัแตง่านวจัิยยงัไมม่ากพอ 
        
       น.ส.เศรณีย ์จฬุาเสรกีลุ กลุม่พัฒนาภารกจิกฎหมาย สํานักควบคมุการบรโิภคยาสบู กลา่ววา่ การขายบหุรี่
ไฟฟ้าในประเทศไทยเขา้ขา่ยเป็นความผดิตามกฎหมายหลายฉบบั กรมควบคมุโรค จงึไดป้ระสานความรว่มมอืกบั
กรมศลุกากร สํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู ้บรโิภค กรมสรรพสามติ สํานักงานตํารวจแหง่ชาต ิและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ควบคมุกระบวนการนําเข ้ามาในราชอาณาจักร และการแพรห่ลายของบหุรีไ่ฟฟ้าทางออ้ม คอื 1. 
ฐานนําหรอืพาของทีย่งัมไิดเ้สยีคา่ภาษี หรอืของตอ้งจํากดั หรอืของตอ้งหา้ม หรอืทีย่ังมไิดผ้า่นศลุกากรโดย



ถกูตอ้ง เขา้มาในราชอาณาจักรตามพระราชบญัญัตศิลุกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 2. ฐานชว่ยซอ่นเรน้ จําหน่าย 
พาเอาไปเสยี ซือ้ รับจํานํา หรอืรับไวโดยประการใด ซึง่รูว้า่เป็นของทีย่งัมไิดเ้สยีคา่ภาษี หรอืของตอ้งจํากดั หรอื
ของตอ้งหา้ม หรอืทีเ่ขา้มาในราชอาณาจักร โดยยงัมไิดผ้า่นศลุกากร หรอืโดยหลกีเลีย่งอากร ตามพ.ร.บ.ศลุกากร 
พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทว ิ3. ฐานประกอบธรุกจิตลาดแบบตรง โดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีน การประกอบธรุกจิ ตาม
พระราชบญัญัต ิขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 27 กรณีทีเ่ป็นการจําหน่ายทางเว็บไซต ์และ 4. 
ฐานขายสนิคา้ทีค่วบคมุฉลากโดยไมม่ฉีลาก หรอืมฉีลากแตฉ่ลากไมถ่กูตอ้ง ตามพระราชบญัญัตคิุม้ครอง
ผูบ้รโิภค พ.ศ.2522 มาตรา 30, 31 แตท่ัง้นี ้กรมควบคมุโรค และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง กําลงัหาทางออกรว่มกนั
ในการแกไ้ขกฎหมาย ใหค้รอบคลมุบหุรีไ่ฟฟ้าในทกุมติติอ่ไป 
        
       รศ.ดร.นทิศัน ์ศริโิชตรัิตน ์คณะสาธารณสขุ มหาวทิยาลยัมหดิล กลา่ววา่ บหุรีไ่ฟฟ้าบางชนดิทีผ่ลติหรอื
จําหน่าย โดยมลีกัษณะรปูรา่งเลยีนแบบบหุรี ่ยงัถอืเป็นการกระทําความผดิตาม พ.ร.บ.ควบคมุผลติภณัฑย์าสบู 
พ.ศ. 2535 มาตรา 10 คอื หา้มมใิหผู้ใ้ดผลติ นําเขา้เพือ่ขาย หรอืเพือ่จา่ยแจก เป็นการทัว่ไป หรอืโฆษณาสนิคา้
อืน่ใดทีม่รีปูลกัษณะทําใหเ้ขา้ใจไดว้า่ เป็นสิง่เลยีนแบบผลติภณัฑย์าสบู ประเภทบหุรีซ่กิาแรต หรอืบหุรีซ่กิาร ์
หากฝ่าฝืนมโีทษปรับไมเ่กนิ 20,000 บาท 
 


