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รายละเอียด
"You got to love rosin: Solventless dabs, pure, clean, natural medicine." Exploring
Twitter Data on emerging Trends in Rosin Tech Marijuana Concentrates
e-Drug Trends: Social media analysis to monitor cannabis and synthetic cannabinoid
use
Dr.Francois Rene Lamy
ภาควิชาสังคมศาสตร์การแพทย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
"Rosin tech" is an emerging solventless method consisting in applying moderate heat
and constant pressure on marijuana flowers to prepare marijuana concentrates
referred to as "rosin."
English language tweets were collected between March 15, 2015 and April 17, 2017,
using Twitter API. U.S. geolocated unique (no retweets) tweets were manually coded
to evaluate the content of rosin-related tweets. Adjusted proportions of Twitter
users and personal communication tweets per state related to rosin concentrates
were calculated. A permutation test was used to analyze differences in normalized
proportions between U.S. states with different cannabis legal statuses.
To explores rosin concentrate-related Twitter data to describe tweet content and
analyze differences in rosin-related tweeting across states with varying cannabis legal
statuses.
National Institute on Drug Abuse (NIDA) USA.
National Institute on Drug Abuse (NIDA) USA.
ระดับนานาชาติ
Our results indicate that there are higher proportions of personal communication
tweets and Twitter users tweeting about rosin in U.S. states where cannabis is
legalized. Rosin concentrates are advertised as a safer, more natural form of
concentrates, but more research on this emerging form of marijuana concentrate is
needed.
http://resolver.ebscohost.com.ejournal.mahidol.ac.th/openurl?sid=google&auinit
=FR&aulast=Lamy&atitle=%22+You+got+to+love+rosin%3a+Solventless+dabs%2c
+pure%2c+clean%2c+natural+medicine.%22+Exploring+Twitter+data+on+emerging
+trends+in+Rosin+Tech+marijuana+concentrates&id=doi%3a10.1016%2fj.drugalcdep.
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=248&site=ftf-live

รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง:

3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
(Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)
16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ (Promote peaceful and
inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and
build effective, accountable and inclusive institutions at all levels)

