"ฟิ ลลิป มอร์ ริส"แจงผลิตภัณฑ์ แบบให้ ความร้ อนไม่ ใช่ บุหรีB ไฟฟ้ า ชีไC ม่ เกีBยวข้ องโรคปอด
อักเสบในสหรั ฐฯ
"ฟิ ลลิป มอร์ ริส"เผยผลิตภัณฑ์แบบให้ ความร้ อนแตกต่างจากบุหรีC ไฟฟ้าและยังไม่มีรายงานจากหน่วย
ราชการหรื อหน่วยงานสาธารณสุขในสหรัฐฯหรื อประเทศใดว่ามีความเกีCยวข้ องข้ องกับกรณีโรคปอด
อักเสบในสหรัฐอเมริ กา ขณะนี Pรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้ องถิCนของมะกันอยูร่ ะหว่างการสืบหาสาเหตุ
ของโรคปอดอักเสบทีCอาจเกีCยวข้ องกับการใช้ บหุ รีC ไฟฟ้า ยํ Pาหน่วยงานเหล่านี Pกล่าวว่ายังไม่สามารถระบุ
ได้ วา่ ผลิตภัณฑ์หรื อสารใดมีความเชืCอมโยงกับการเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงในทุกเคสทีCยงั จําเป็ นต้ อง
หาข้ อมูลเพิCมเติมต่อไป
นายพงศธร อังศุสงิ ห์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบรรษัทสัมพันธ์ บริ ษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เทรดดิ Pง(ไทยเเลนด์)ลิมิ
เต็ด บริ ษัทในเครื อของฟิ ลลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชันC แนล อิงค์ (พีเอ็มไอ)เปิ ดเผยว่า ผลิตภัณฑ์แบบให้
ความร้ อนของพีเอ็มไอแตกต่างจากบุหรีC ไฟฟ้า เพราะมีสว่ นประกอบของใบยา ไม่ใช่นํ Pายานิโคตินเหลว
และไม่ใช่บหุ รีC ซกิ าแรต เนืCองจากไม่มีการเผาไหม้ แต่เป็ นการให้ ความร้ อนกับใบยา ผลิตภัณฑ์แบบให้
ความร้ อนของพีเอ็มไอนับเป็ นยาสูบไร้ ควันตัวแรกทีCสามารถจําหน่ายได้ ในสหรัฐฯ เพราะเป็ นผลิตภัณฑ์
ทีCเหมาะสมในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
โดยจนถึงปั จจุบนั ยังไม่มีหน่วยงานสาธารณสุขใดๆทังจากในสหรั
P
ฐฯและประเทศอืCนๆระบุวา่
ผลิตภัณฑ์ของพีเอ็มไอเกีCยวข้ องกับโรคปอดอักเสบ แต่องค์กรทีCรณรงค์ตอ่ ต้ านการสูบบุหรีC กลับออกมา
ให้ ข้อมูลทีCไม่ถกู ต้ อง และยังอ้ างถึงผลิตภัณฑ์ไร้ ควันของพีเอ็มไอ ซึงC อาจทําให้ ผ้ บู ริ โภค หน่วยราชการ
และประชาชนทัวC ไปเข้ าใจผิด และเกิดความกังวลเกีCยวกับศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไร้ ควัน ซึงC รวมถึง
ผลิตภัณฑ์แบบให้ ความร้ อน(Heated Tobacco Product) ของพีเอ็มไอ
สําหรับผลิตภัณฑ์แบบให้ ความร้ อนคือ ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ ทีCใช้ อปุ กรณ์ให้ ความร้ อนใบยาเพืCอให้ เกิด
ไอละอองทีCมีสว่ นประกอบของนิโคติน โดยทีCใบยาสูบไม่มีการเผาไหม้ ทําให้ ไอละอองทีCปล่อยออกมามี
สารประกอบทีCเป็ นอันตรายน้ อยกว่าสารประกอบทีCพบในควันบุหรีC โดยเฉลียC jk% พีเอ็มไอทําการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ อย่างจริ งจังเกีCยวกับศักยภาพในการลดความเสียC งของผลิตภัณฑ์ ซึงC รวมถึงการศึกษา
ทางคลินิก mn ชิ Pน หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทงหมดที
ัP
Cมีในปั จจุบนั ชี Pว่าการเปลียC นมาใช้ ผลิตภัณฑ์แบบ
ให้ ความร้ อนโดยสมบูรณ์ แม้ จะไม่ได้ ปลอดภัยจากความเสียC งทังหมดและยั
P
งทําให้ เกิดการเสพติด แต่ก็
เป็ นอันตรายน้ อยกว่าเมืCอเทียบกับการสูบบุหรีC
“เราสนับสนุนให้ มีการกําหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนิโคตินมา
โดยตลอดและแทนทีCจะออกกฎหมายห้ ามผลิตภัณฑ์ไร้ ควันทังหมด
P
เราอยากเห็นรัฐบาลและหน่วยงาน
ทีCเกีCยวข้ องพิจารณาควบคุมผลิตภัณฑ์เหล่านี Pให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย เพืCอเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู บู บุหรีC ทีCเป็ น
บริษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เทรดดิง1 (ไทยแลนด์ ) จํากัด
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ผู้ใหญ่ได้ รับข้ อมูลทีCถกู ต้ องและสามารถเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ไร้ ควันได้ ซึงC จะช่วยลดโอกาสทีCผลิตภัณฑ์
เหล่านี Pจะดึงดูดผู้ไม่สบู บุหรีC และเยาวชนได้ ด้วย”
ทังนี
P PทีCผา่ นมาได้ ชี Pแจงอย่างชัดเจนมาโดยตลอดว่าผลิตภัณฑ์ของพีเอ็มไอยังคงมีความเสียC งและเป็ น
ผลิตภัณฑ์สาํ หรับผู้สบู บุหรีC ทีCเป็ นผู้ใหญ่ทีCยงั คงจะสูบบุหรีC ตอ่ ไปเท่านันP ผู้ทีCเลิกสูบบุหรีC และผู้ไม่เคยสูบ
บุหรีC โดยเฉพาะอย่างยิCงเยาวชน ไม่ควรใช้ ผลิตภัณฑ์ใดๆทีCมีสว่ นผสมของนิโคติน ผลการวิจยั จนถึง
ปั จจุบนั ชี Pว่าไม่มีแนวโน้ มทีCนา่ กังวลใจว่าผู้ทีCเลิกบุหรีC แล้ ว ผู้ไม่สบู บุหรีC และเยาวชน หันมาใช้ ผลิตภัณฑ์
ของเรา เราเชืCอว่าวิธีทีCดีทีCสดุ ในการแก้ ปัญหาเกีCยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์และป้องกันเด็กและเยาวชนคือ
หน่วยงานทีCเกีCยวข้ องต้ องควบคุมผลิตภัณฑ์เหล่านี Pให้ ถกู กฎหมาย ไม่ใช่การห้ ามแบบเบ็ดเสร็จแบบใน
ปั จจุบนั เราจะยังคงนําเสนอข้ อมูลทีCถกู ต้ องบนพื Pนฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้ กบั หน่วยราชการทีCเกีCยวข้ อง
รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลังต่อไป
###
Delivering a Smoke-Free Future

บริ ษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เทรดดิ 2ง (ไทยแลนด์) จํากัด เป็ นบริ ษัทในเครื อของฟิ ลลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชันE แนล อิงค์ (PMI
หรื อ พีเอ็มไอ) และเป็ นผู้นําในธุรกิจนําเข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริE มนําเข้ าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบของพีเอ็มไอ มาตังแต่
2 ปี WXYZ และมีพนักงานไทยทีEมีความสามารถ 380 คน ซึงE เป็ นผู้ทีEมีสว่ นสําคัญในการ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและความสําเร็ จทางธุรกิจในการสร้ างสังคมไร้ ควัน
เรากําลังสร้ างอนาคตใหม่ของเราด้ วยผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ ควัน (Smoke-free product) ซึงE แม้ จะไม่ได้ ปลอดภัยจาก
ความเสียE งทางสุขภาพแต่ก็เป็ นทางเลือกทีEดีกว่าการสูบบุหรีE ให้ กบั ผู้บริ โภค เป้าหมายของเราคือการทีEผลิตภัณฑ์ไร้
ควันเหล่านี 2เข้ ามาแทนทีEบหุ รีE ซกิ าแรตเพืEอประโยชน์ของผู้สบู บุหรีE ทีEเป็ นผู้ใหญ่ทีEตดั สินใจจะบริ โภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ต่อไป เพืEอสังคม เพืEอบริ ษัท และเพืEอผู้ถือหุ้นของเรา จนถึงปั จจุบนั พีเอ็มไอ ประมาณการว่ามีผ้ สู บู บุหรีE ทวัE โลกกว่า
8.8 ล้ านคนทีEเลิกสูบบุหรีE และเปลียE นมาใช้ ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ (heated tobacco product) ซึงE มีจําหน่ายอยูใ่ นเมือง
หลักและทัวE ประเทศใน 51 แห่งทัวE โลก
สอบถามข้ อมูลเพิEมเติมกรุณาติดต่อ:
สุวมิ ล มงคลชาติ
โทร 089-813-3929
https://www.pmi.com/markets/thailand/en และ
https://www.facebook.com/PhilipMorrisThailand
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