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วันที่ 9 เมษายน 2562
วันที่ข่าวตีพมิ พ์ : สามารถเผยแพร่ ได้ ทันที

ผู้ปกครองนักเรี ยนหนุนแบนบุหรี่
สารวจล่ าสุดพบ 75% ของผู้ปกครองนักเรี ยนของฮ่ องกงเห็นด้ วยกับการแบนบุหรี่ ไฟฟ้า ชีเ้ ป็ นทางเดียว
ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 คณะกรรมการโฮมสคูลและสมาคมผู้ปกครองและครูของฮ่องกง ได้ แถลงผลการสารวจ
ความคิดเห็นเรื่ องบุหรี่ ไฟฟ้าของผู้ปกครองนักเรี ยนตังแต่
้ ระดับชันอนุ
้ บาล ประถมและมัธยมต้ น จานวนกว่า 100 โรงเรี ยน
โดยมีผ้ ปู กครองเข้ าร่วมตอบแบบสอบถามจานวน 9,083 คน พบ 75% ของผู้ปกครองเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลประกาศมาตรการ
แบนบุหรี่ ไฟฟ้าทุกรูปแบบ ทังการห้
้
ามนาเข้ า จาหน่ายและสูบ โดยเห็นว่าการแบนบุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นทางเดียวที่จะปกป้องเด็ก
และเยาวชนจากการเข้ าทดลองใช้ บหุ รี่ จนเกิดการเสพติด โดยผู้ปกครองที่เรี ยกร้ องให้ มีการแบนบุหรี่ ไฟฟ้านี ้ยังรวมถึง 62%
ของผู้ปกครองที่สบู บุหรี่ ด้วย
นายเชงเหว่ยเชียง (Cheng Wai-cheong) ผู้ปกครองของนักเรี ยน 2 คน ที่สบู บุหรี่ มากว่า 20 ปี เพิ่งเลิกได้ 2 ปี ได้
แสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลจาเป็ นต้ องประกาศแบนบุหรี่ ไฟฟ้า เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทบุหรี่ ใช้ กลยุทธ์ ทางการตลาดที่
บิดเบือน สร้ างความเข้ าใจผิดให้ กบั สังคมโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน เช่น การที่บริษัทบุหรี่ โฆษณาว่าบุหรี่ ไฟฟ้าช่วยเลิก
สูบบุหรี่ ได้ ทาให้ ผ้ ใู ช้ เชื่อว่าบุหรี่ ไฟฟ้าดีกว่าและเริ่ มใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ ้น จนในที่สดุ ติดบุหรี่ ไฟฟ้าแทนที่จะเลิกสูบบุหรี่
ได้
รัฐสภาฮ่องกงกาลังพิจารณาปรับปรุ งกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้ มีการห้ ามจาหน่าย นาเข้ า โฆษณา
ผลิตภัณฑ์บุหรี่ รูปแบบใหม่ ซึ่งรวมบุหรี่ ไฟฟ้าด้ วย ทางด้ านนายกสมาคมโฮมสคูลของฮ่องกงเห็นว่ามาตรการดังกล่าว
น่าจะรวมการห้ ามสูบบุหรี่ ไฟฟ้าด้ วย โดยย ้าว่าทังบุ
้ หรี่ ธรรมดาและบุหรี่ ไฟฟ้าก็มีอนั ตรายทังนั
้ น้ เด็กและเยาวชนไม่ควรมี
ทางเลือกที่จะลองสูบไม่วา่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบใด
ด้ านนางแครี แลม ผู้บริ หารสูงสุดของเขตบริ หารพิเศษฮ่องกง ผู้เสนอให้ เพิ่มมาตรการแบนบุหรี่ ไฟฟ้าในฮ่องกง
กล่าวว่า เหตุผลสาคัญที่ฮอ่ งกงจาเป็ นต้ องประกาศให้ มีการแบนบุหรี่ ไฟฟ้าเพราะไม่ต้องการให้ เด็กและเยาวชนที่อาจจะยัง
ไม่ได้ เริ่ มสูบบุหรี่ ถูกหลอกล่อด้ วยกลยุทธ์การตลาดของบุหรี่ ไฟฟ้า ที่ทารู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้ ดงึ ดูดวัยรุ่น จึงจาเป็ นต้ อง
จัดการปั ญหาตังแต่
้ ต้นตอ
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ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ กล่าวว่า ผลการสารวจนี ้ย ้าว่าอันตรายของ
บุหรี่ ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชนเป็ นสิ่งที่ผ้ ปู กครองทุกคนให้ ความสาคัญ ซึ่งตรงกับการสารวจความคิดเห็นต่อบุหรี่ ไฟฟ้าใน
สหรัฐอเมริกาเมื่อปี ที่แล้ วพบ 83% มีความกังวลบ้ างกับการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าของวัยรุ่น โดยที่ 85% กังวลเรื่ องผลกระทบระยะ
ยาวต่อสุขภาพของบุหรี่ ไฟฟ้า 43% เชื่อว่าบุหรี่ ไฟฟ้าอันตรายกว่าบุหรี่ ธรรมดา ในขณะที่มี 41% เชื่อว่าบุหรี่ ไฟฟ้าปลอดภัย
กว่า และ 42% เชื่อว่าบุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นวิธีที่ดีที่จะช่วยเลิกสูบบุหรี่ ขณะที่แม้ จะมีการห้ ามขายบุหรี่ ไฟฟ้าแก่เยาวชน แต่การ
สารวจเมื่อ พ.ศ.2561 พบว่ามีเด็กนักเรี ยนชันมั
้ ธยมสูบบุหรี่ ไฟฟ้าถึง 3.6 ล้ านคน ซึ่งศูนย์ควบคุมโรคซีดีซีประกาศตัง้ แต่
ปลายปี พ.ศ.2559 ว่าการระบาดของบุหรี่ ไฟฟ้าในเยาวชนเป็ นปั ญหาฉุกเฉินทางสาธารณสุขของอเมริกา

อ้ างอิง
Ban e-cigarettes and other new tobacco products, Hong Kong parents say in survey จาก South China
Morning Post 7 April 2019: https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3005026/ban-ecigarettes-and-other-new-tobacco-products
HealthDay/Harris Poll by Dr. Thanh-Huyen Vu, 25-27 September 2015
Hong Kong pushes ahead with blanket ban on e-cigarettes จาก BangkokPost 13 February 2019:
https://www.bangkokpost.com/news/world/1628562/hong-kong-pushes-ahead-with-blanket-ban-on-ecigarettes
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