ข่ าวประชาสัมพันธ์
2 พฤษภาคม 2562

ฟิ ลลิป มอร์ ริส ได้ รับอนุมัตจิ าก อย. สหรั ฐฯ
ให้ จาํ หน่ ายยาสูบไร้ ควันได้ ในสหรั ฐอเมริกา
กรุงเทพฯ (2 พ.ค. 62) – บริษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เทรดดิง1 (ไทยแลนด์ ) จํากัด บริ ษัทในเครื อ ฟิ ลลิป มอร์ ริส
อินเตอร์ เนชัน6 แนล อิงค์ (พีเอ็มไอ) เปิ ดเผยว่า องค์ การอาหารและยาแห่ งสหรั ฐอเมริกา (เอฟดีเอ)
ยืนยัน ‘ยาสูบไร้ ควัน’ ของบริษัท เป็ นผลิตภัณฑ์ ทางเลือกทีMเหมาะสมในการปกป้ องสุขภาพของ
คนในสังคม และอนุญาตให้ จาํ หน่ ายผลิตภัณฑ์ ดงั กล่ าวได้ ในสหรั ฐอเมริกา โดยเอฟดีเอได้ พิจารณา
จากคําขออนุมตั ขิ ึ Nนทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ (Pre-market Tobacco Product Application:
PMTA) ที6บริ ษัทฯ ยื6นไว้ ตงแต่
ั N ปี 2560 แล้ วอย่างรอบคอบ
ผลิตภัณฑ์ ‘ยาสูบไร้ ควัน’ ดังกล่าว แตกต่างจากบุหรี6 แบบมวน เนื6องจากยาสูบไร้ ควันนี Nจะให้ ความร้ อนกับ
ใบยาสูบ แต่ จะไม่ เผาไหม้ (Heat but not burn) จึงก่อให้ เกิดสารประกอบที6เป็ นพิษน้ อยกว่าควันจาก
บุหรี6 แบบเผาไหม้ ผลิตภัณฑ์ของพีเอ็มไอนับเป็ นยาสูบไร้ ควันตัวแรกที6ได้ รับอนุญาตให้ จําหน่ายใน
สหรัฐอเมริ กา ตามกฎหมายที6ออกในปี 2552 ที6ให้ อํานาจแก่เอฟดีเอในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึง6 รวม
ไปถึงผลิตภัณฑ์ที6เป็ นนวัตกรรมยาสูบทางเลือก
มร. อังเดร คาลานท์ โซโปลอซ ประธานเจ้ าหน้ าทีMบริหาร พีเอ็มไอ กล่าวว่า “การตัดสินใจของเอฟดีเอ
ที6อนุญาตให้ สามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ ควันได้ ในสหรัฐฯ นับเป็ นก้ าวสําคัญสําหรับผู้สบู บุหรี6 ชาว
อเมริ กนั กว่า 40 ล้ านคน บางรายอาจเลิกสูบไป แต่สาํ หรับผู้ที6ตดั สินจะไม่เลิกสูบบุหรี6 ยาสูบไร้ ควันจะเป็ น
ทางเลือกสําหรับพวกเขาแทนการสูบบุหรี6 ในเวลาเพียง 2 ปี มีผ้ ใู ช้ 7 ล้ าน 3 แสนคนทัว6 โลกเลิกสูบบุหรี6
และหันมาใช้ ยาสูบไร้ ควันแล้ ว เราทุกคนที6พีเอ็มไอทุม่ เทอย่างเต็มที6ในการนํายาสูบไร้ ควันที6พฒ
ั นาด้ วย
เทคโนโลยีขนสู
ั N ง และผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ มาแล้ วอย่างเข้ มข้ นมาแทนที6บหุ รี6 แบบเผาไหม้ และ
ประกาศจากเอฟดีเอครังN นี N จึงนับเป็ นเหตุการณ์ที6สาํ คัญหน้ าหนึง6 ในประวัตศิ าสตร์ ”
“ในคําอนุญาตครังN นี N เอฟดีเอได้ ระบุวางแนวทางการปฏิบตั ไิ ว้ อย่างชัดเจน ซึง6 รวมไปถึงข้ อกําหนดทาง
การตลาด ซึง6 จะช่วยให้ ผ้ สู บู ซึง6 เป็ นผู้ใหญ่เข้ าถึงโอกาสในการเปลีย6 นมาใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ ควัน ใน
ขณะเดียวกันก็ลดความเสีย6 งที6ผ้ ซู ื Nอจะใช้ ผลิตภัณฑ์โดยผิดจากเจตนารมณ์ในฐานะผลิตภัณฑ์ทางเลือก
พีเอ็มไอพร้ อมสนับสนุนแนวทางดังกล่าวอย่างเต็มที6 และพร้ อมปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด เพื6อให้ ผลิตภัณฑ์
ยาสูบไร้ ควันเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายที6ถกู ต้ อง นัน6 ก็คือ ผู้สบู บุหรี6 ที6เป็ นผู้ใหญ่” มร. คาลานท์โซโปลอซ กล่าว
เสริ ม

นอกจากพีเอ็มไอจะยื6นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที6ครอบคลุมหลากหลายแง่มมุ เพื6อสนับสนุนการขอ
อนุมตั ิ PMTA แล้ ว พีเอ็มไอยังได้ ขออนุมตั ขิ ึ Nนทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสีย6 ง (Modified Risk
Tobacco Product: MRTP) ควบคูไ่ ปด้ วย ซึง6 ขณะนี Nยังอยูใ่ นขันตอนการพิ
N
จารณาโดยเอฟดีเอ
มร. เจอรั ลด์ มาร์ โกลิส กรรมการผู้จดั การ บริษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เทรดดิง1 (ไทยแลนด์ ) จํากัด
กล่าวเสริ มว่า “การตัดสินใจของเอฟดีเอทําให้ ผ้ สู บู บุหรี6 ชาวอเมริ กนั เข้ าถึงยาสูบไร้ ควันซึง6 เป็ นทางเลือก
ทดแทนการสูบบุหรี6 ได้ แต่เป็ นที6นา่ เสียดายสําหรับผู้สบู บุหรี6 ไทยอีก 10 ล้ าน 7 แสนคน และนักท่องเที6ยวที6เดิน
ทางเข้ ามาในประเทศไทยที6ยงั ไม่มีโอกาสนันN เนื6องจากผลิตภัณฑ์ทางเลือกเหล่านี Nยังไม่ได้ รับอนุญาตให้
จําหน่าย ครอบครอง ใช้ หรื อขายได้ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราจะนําผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
ของพีเอ็มไอและหน่วยงานวิจยั อิสระที6เคยส่งให้ กบั เอฟดีเอ ไปเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงาน
ที6เกี6ยวข้ อง แม้ ยาสูบทางเลือกจะไม่ได้ ปราศจากความเสีย6 งโดยสิ Nนเชิง แต่เราเชื6อว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ ควัน
ของเราควรได้ รับอนุญาตให้ เป็ นทางเลือกสําหรับผู้สบู บุหรี6 ที6ยงั ตัดสินใจที6จะสูบบุหรี6 ตอ่ ไปภายใต้ การ
ควบคุมอย่างเหมาะสม”
ติดตามข้ อมูลต่างๆ ของ “ฟิ ลลิป มอร์ ริส” ได้ ที6 www.pmi.com/markets/thailand/en และ
www.facebook.com/PhilipMorrisThailand
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หมายเหตุถงึ บรรณาธิการ
Building a Smoke-Free Future
บริษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เทรดดิงM (ไทยแลนด์ ) จํากัด เป็ นบริ ษัทในเครื อของฟิ ลลิ ป มอร์ ริส อิ นเตอร์ เนชัน9 แนล อิ งค์
(PMI หรื อ พีเอ็มไอ) และเป็ นผูน้ ําในธุรกิ จนําเข้าผลิ ตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริ9 มนําเข้าและจํ าหน่ายผลิ ตภัณฑ์
ยาสูบของพีเอ็มไอ มาตังT แต่ปี 2534 และมี พนักงานไทย 380 คน ซึ9งเป็ นผูท้ ีม9 ี ส่วนสําคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
และความสําเร็ จทางธุรกิ จในการสร้างสังคมไร้ควัน
เรากําลังสร้างอนาคตใหม่ของเราด้วยผลิ ตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน (Smoke-free product) ซึ9งแม้จะไม่ได้ปลอดภัยจากความเสีย9 ง
ทางสุขภาพแต่ก็เป็ นทางเลือกทีด9 ีกว่าการสูบบุหรี 9ให้กบั ผูบ้ ริ โภค เป้าหมายของเราคือการทีผ9 ลิ ตภัณฑ์ ไร้ควันเหล่านีเT ข้ามา
แทนทีบ9 หุ รี 9ซิกาแรตเพือ9 ประโยชน์ของผูส้ ูบบุหรี 9ทีเ9 ป็ นผูใ้ หญ่ทีต9 ดั สิ นใจจะบริ โภคผลิ ตภัณฑ์ยาสูบต่อไป จนถึง 31 มี นาคม
2562 พีเอ็มไอ ประมาณการว่ามี ผูส้ ูบบุหรี 9ทวั9 โลกกว่า 7.3 ล้านคนทีเ9 ลิ กสูบบุหรี 9และเปลีย9 นมาใช้ยาสูบแบบไม่เผาไหม้
(heated tobacco product) ซึ9งมี จําหน่ายอยู่ในเมื องหลักและทัว9 ประเทศใน 47 แห่งทัว9 โลก

คําบรรยายภาพ
ภาพทีM 1: มร. อังเดร คาลานโซพูลอส ประธานเจ้ าหน้ าที6บริ หาร บริ ษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชัน6 แนล อิงค์
ภาพทีM 2: มร. เจอรัลด์ มอร์ โกลิส กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ฟิ ลปิ มอร์ ริส เทรดดิ Nง (ไทยแลนด์) จํากัด

