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วันที่ข่าวตีพมิ พ์ : สามารถเผยแพร่ ได้ ทันที

เด็กและเยาวชน “ชัก” หลังสูบบุหรี่ไฟฟ้า
อย.สหรัฐ เร่ งสอบสวน
เมื่อ 3 เม.ย. 2562 องค์ การอาหารและยาสหรั ฐหรื อ FDA ออกแถลงการณ์ พิเศษเตือนถึงอันตรายของ
บุหรี่ไฟฟ้าที่อาจทาให้ เกิดโรคลมชัก หลังมีรายงานเข้ ามาที่ FDA จานวน 35 ราย ส่ วนใหญ่ เป็ นเด็กและเยาวชน
โดยผู้ใช้ เกิดอาการชักหลังจากสูบบุหรี่ ไฟฟ้า
นายสก็อต ก็อตตลิเอบ (Scott Gottlieb) ผู้อานวยการ FDA ชี ้อาการของโรคลมชักเป็ นผลข้ างเคียงที่สาคัญที่เกิด
จากพิษของนิโคติน ซึ่งขณะนี ้ FDA กาลังทาการสอบสวนว่าการเกิดโรคลมชักในกลุ่มผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าที่ได้ รับรายงานว่า
สัมพันธ์กับบุหรี่ ไฟฟ้าอย่างไร และได้ เรี ยกร้ องให้ ทุกฝ่ ายช่วยกันส่งข้ อมูลอันตรายที่เกิดจากการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าเข้ ามาให้ กับ
ทาง FDA เนื่องจากคาดว่าจานวนที่รายงานเข้ ามาน่าจะต่ากว่าความเป็ นจริง
ในวันเดียวกัน นายสก็อต ยังได้ โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ ส่วนตัวว่าในขณะที่ทุกฝ่ ายกาลังศึกษาผลกระทบต่ อ
สุขภาพระยะยาวจากบุหรี่ ไฟฟ้า แต่ข้อมูลจากการศึกษาในปั จจุบนั กลับมีความชัดเจนขึ ้นเรื่ อย ๆ ถึงสารเคมีอนั ตรายหลาย
ชนิดที่พบในไอระเหยของบุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นชนิดเดียวกับที่พบในบุหรี่ มวน
ด้ านนายแมทธิว เมเยอร์ (Matthew L Myers) ประธานโครงการรณรงค์ตอ่ ต้ านบุหรี่ ในเด็ก หรื อ Campaign for
Tobacco-Free Kids ได้ ออกมาเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลทุกประเทศทัว่ โลกช่วยกันปกป้องเยาวชนจากภัยของบุหรี่ ไฟฟ้าอย่าง
จริ งจัง โดยเน้ นให้ ทุกประเทศมีการตรวจสอบความปลอดภัยของบุหรี่ ไ ฟฟ้า หลัง พบบุหรี่ ไฟฟ้ากาลัง เป็ นที่ นิยมในหมู่
เยาวชน และทาให้ เยาวชนเสพติดจากสารนิโคตินที่มีปริ มาณสูง โดยยกตัวอย่างบุหรี่ ไฟฟ้า JUUL ที่กาลังเป็ นที่นิยมในหมู่
วัยรุ่นอเมริกนั พบว่าน ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้า 1 หลอดมีปริมาณนิโคตินสูงเท่ากับบุหรี่ 20 มวน
นายแมทธิว ได้ เรี ยกร้ องให้ FDA ประเทศสหรัฐอเมริ กาเร่งดาเนินการให้ ผลิตภัณฑ์บหุ รี่ ไฟฟ้าทุกประเภทต้ องผ่าน
การตรวจสอบของ FDA ก่อนที่จะวางจาหน่ายได้ ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่มีผลิตภัณฑ์บหุ รี่ ไฟฟ้าใดได้ รับการรับรองจาก FDA และ
ได้ กล่าวยา้ ว่ามาตรการควบคุม บุหรี่ ไ ฟฟ้าโดยควบคุมกลิ่นและรสชาติของบุหรี่ ไฟฟ้าไม่เพี ยงพอที่ จะปกป้องเด็กและ
เยาวชน โดยพบว่าขณะนี ้บริ ษัทบุหรี่ ไฟฟ้าทัว่ โลกกาลังใช้ กลยุทธ์ ที่บริ ษัทบุหรี่ เคยใช้ เพื่อดึงดูดเด็กและเยาวชนให้ เสพติด
เช่น การใช้ ดาราที่มีอิทธิพลกับวัยรุ่น การให้ สปอนเซอร์ จดั งานคอนเสิร์ตหรื อแข่งกีฬา รวมทังการใช้
้
กลิ่นสีรสชาติที่ดงึ ดูด
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ดร.พญ.เริ ง ฤดี ปธานวนิช ภาควิช าเวชศาสตร์ ชุม ชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี กล่าวว่า
องค์การอนามัยโลกโดย ดร.วีรา ลิวซ่า ดา คอสตา เลขาธิการอนุสญ
ั ญาควบคุมยาสูบ ได้ ออกมาเตือนว่า บุหรี่ ไฟฟ้าเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทบุหรี่ นามาแต่งตัวใหม่ โดยพุ่งเป้าหมายไปที่เยาวชน ที่บริ ษัทบุหรี่ พยายามโฆษณาว่าบุหรี่ ไฟฟ้าช่วยลด
อันตรายจากบุหรี่ แต่จริ ง ๆ แล้ วกลับทาอันตรายต่อเด็กและเยาวชนโดยนาพาพวกเขาไปสู่สารเสพติดที่มีฤทธิ์ เสพติดสูง
ที่สุด คือ นิโคติน ทังนี
้ ้ปั จจุบนั มีหลายประเทศตระหนักถึงอันตรายของเรื่ องนี ้และได้ ดาเนินการออกมาตรการห้ ามนาเข้ า
และจาหน่ายบุหรี่ ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ ้น เช่น ฮ่องกง อินเดีย และรัฐซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
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