ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์ การอาหารและยาสหรัฐฯ อนุ ญาตให้ ผลิตภัณฑ์ ยาสูบแบบให้ ความร้ อนของฟิ ลลิป มอร์ ริส
ทาการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ ยาสูบลดความเสี่ยง
มร. เจอรัลด์ มาร์ โกลีส กรรมการผู้จดั การ บริษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เทรดดิ ้ง (ไทยแลนด์) จากัด
(“PMTT”) บริษัทในเครื อฟิ ลลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชัน่ แนล (พีเอ็มไอ) เปิ ดเผยว่า ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563
ที่ผา่ นมา องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริ กา อนุญาตให้ ผลิตภัณฑ์แบบให้ ความร้ อนของพีเอ็มไอ
สามารถสื่อการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง (Modified Risk Tobacco Product: MRTP)
โดยการอนุญาตครัง้ นี ้ถือเป็ นแนวทางตัวอย่างที่สาคัญในการกากับนโยบายของภาครัฐและองค์กร
สาธารณสุขต่อผลิตภัณฑ์ไร้ ควันที่มีความแตกต่างจากการควบคุมบุหรี่ แบบซิกาแรต เพื่อปกป้องและ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ซึง่ อาจมีประสิทธิภาพมากกว่านโยบายการห้ ามจาหน่ายแบบในประเทศ
ไทย
การพิจารณาดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ ความร้ อนของ พีเอ็มไอ นันมี
้ ความ
แตกต่างในเชิงหลักการจากบุหรี่ ซิกาแรตที่มีการเผาไหม้ และเป็ นทางเลือกที่ดีกว่าสาหรับผู้สบู บุหรี่ ที่เป็ น
ผู้ใหญ่ที่ตดั สินใจจะสูบบุหรี่ ตอ่ ไป ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ ความร้ อนของพีเอ็มไอนี ้เป็ นผลิตภัณฑ์
อิเล็คโทรนิคส์ที่มีนิโคตินประเภทแรกและประเภทเดียวที่ได้ รับอนุญาตจาก อย. สหรัฐอเมริกาให้ ทา
การตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง
ทังนี
้ ้ อย. สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ สื่อสารผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ ความร้ อนของพีเอ็มไอด้ วย
ข้ อมูลดังต่อไปนี ้
 ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ ความร้ อนของพีเอ็มไอเป็ นการให้ ความร้ อนแก่ยาสูบ แต่ไม่มีการเผาไหม้
 ลดการเกิดสารเคมีที่เป็ นอันตรายและอาจเป็ นอันตรายได้ อย่างมีนย
ั สาคัญ
 การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ แสดงให้ เห็นว่าการเปลี่ยนจากบุหรี่ มวนแบบเดิมมาเป็ นผลิตภัณฑ์ไร้
ควันของพีเอ็มไอ สามารถลดการได้ รับสารเคมีที่เป็ นอันตรายและอาจเป็ นอันตรายได้ อย่างมี
นัยสาคัญ

อย. สหรัฐอเมริ กาสรุปว่า ข้ อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ ที่มีอยูแ่ สดงให้ เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แบบให้ ความร้ อนของพีเอ็มไอ จะมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพของประชากรโดยรวม ทังต่
้ อกลุม่ ผู้สบู บุหรี่ และผู้ไม่
สูบบุหรี่ การตัดสินในครัง้ นี ้ยังเป็ นการเพิ่มข้ อสรุปของหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับโลกที่สรุปตรงกันว่า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ ความร้ อนของพีเอ็มไอ เป็ นทางเลือกที่ดีกว่าการเลือกสูบบุหรี่ โดยก่อนหน้ านี ้ อย.
สหรัฐอเมริกาได้ อนุญาตให้ มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ ความร้ อนของพีเอ็มไอในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ ในเดือนเมษายน 2562
ทังนี
้ ้ อย. สหรัฐอเมริกาได้ พิจารณาเอกสารงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ที่ พีเอ็มไอ ยื่นคาร้ องขอเป็ น
ผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง ตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2559
มร. อังเดร คาลันโซโปลอส ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร พีเอ็มไอ กล่าวถึงการอนุญาตของ อย.
สหรัฐอเมริกาในครัง้ นี ้ว่า “การพิจารณาอนุญาตในครัง้ นี ้ เป็ นเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ ที่สาคัญในด้ าน
สาธารณสุข ในอนาคตจะมีผ้ สู บู บุหรี่ ชาวอเมริ กนั หลายสิบล้ านคนเลิกสูบบุหรี่ แต่ก็จะยังมีอีกหลายคนที่
สูบบุหรี่ ตอ่ ไป ดังนัน้ การตัดสินใจในครัง้ นี ้จะเป็ นการช่วยให้ ผ้ สู บู ที่เป็ นผู้ใหญ่ได้ รับข้ อมูลว่าการเปลี่ยนมา
ใช้ ผลิตภัณฑ์แบบให้ ความร้ อนของพีเอ็มไอ เป็ นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ โดย อย. สหรัฐอเมริกาได้
พิจารณางานวิจยั ที่แสดงให้ เห็นว่าการเปลี่ยนมาใช้ ผลิตภัณฑ์แบบให้ ความร้ อน สามารถลดการได้ รับ
สารเคมีอนั ตรายและอาจเป็ นอันตรายได้ ผลิตภัณฑ์ของพีเอ็มไอแตกต่างจากบุหรี่ ที่มีการเผาไหม้ จึงควร
ได้ รับการควบคุมที่แตกต่าง ตามที่ อย. สหรัฐอเมริกาได้ กาหนดแนวทางไว้ ณ ตอนนี ้ เราจึงจาเป็ นต้ องมี
การพูดคุยกันในรูปแบบที่แตกต่างและสร้ างความร่วมมืออย่างเร่งด่วนกว่าที่เคย เพื่อสร้ างสังคมไร้ ควัน
การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็ นตัวอย่างสาคัญในการกากับนโยบายของรัฐและองค์กรด้ านสาธารณสุขต่อ
ผลิตภัณฑ์ไร้ ควันที่มีความแตกต่างจากการควบคุมบุหรี่ แบบซิกาแรตเพื่อปกป้องและส่งเสริมด้ าน
สาธารณสุข
“เรายินดีกบั คาอนุญาตครัง้ สาคัญนี ้เพราะจะช่วยให้ ข้อมูลสาคัญเพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสินใจ
ของผู้สบู บุหรี่ ที่เป็ นผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และเชื่อว่า ผู้สบู บุหรี่ ในประเทศไทยซึง่ มีมากกว่า 10 ล้ านคน
ควรได้ รับสิทธิที่เท่าเทียมในการได้ รับข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกได้ เราเชื่อมัน่ ว่าการ
อนุญาตของ อย. สหรัฐอเมริ กาที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานงานวิจยั จะสร้ างแรงบันดาลใจให้ กระทรวงสาธารณสุข
องค์กรด้ านสุขภาพ ผู้วางนโยบาย ผู้ออกกฎหมาย ได้ ทบทวนเอกสารงานวิจัยของผลิตภัณฑ์แบบให้ ความ
ร้ อนของ พีเอ็มไอ และวางนโยบายสาหรับผลิตภัณฑ์ไร้ ควันเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนไทยโดยรวม
ทังผู
้ ้ สบู บุหรี่ และผู้ไม่สบู บุหรี่ ” มร. เจอรัลด์ กล่าวปิ ดท้ าย
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หากต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท สปาร์ ค คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จากัด
มิตรสีนี ชมบุญ (ก้ อย) โทรศัพท์ 062-689-1455
Delivering a Smoke-Free Future
บริษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เทรดดิ ้ง (ไทยแลนด์) จากัด เป็ นบริษัทในเครือของฟิ ลลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชัน่ แนล อิงค์ (PMI หรือ พีเอ็มไอ)
และเป็ นผู้นาในธุรกิจนาเข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริ่มนาเข้ าและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของพีเอ็มไอ มาตังแต่
้ ปี 2534 และมี
พนักงานไทยที่มีความสามารถกว่า 300 คน ซึง่ เป็ นผู้ที่มีสว่ นสาคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและความสาเร็จทางธุรกิจในการสร้ างสังคม
ไร้ ควัน
เราเป็ นผู้นาในการปรับโฉมอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อสร้ างสังคมไร้ ควันและนาผลิตภัณฑ์ไร้ ควัน (Smoke-free Product) มาแทนที่
บุหรี่ซิกาแรตในทีส่ ดุ เพื่อประโยชน์ของสังคม บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้สบู บุหรี่ที่เป็ นผู้ใหญ่ที่ตดั สินใจจะบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต่ อไป พีเอ็มไอ
กาลังสร้ างอนาคตใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไร้ ควันซึง่ แม้ จะไม่ได้ ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ก็เป็ นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ตอ่ ไป ด้ วย
ความสามารถอันหลากหลายในด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้ อมด้ วยศูนย์วิจยั ที่ทนั สมัย และกระบวนการพิสจู น์และวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
พีเอ็มไอมุง่ มัน่ ในการสร้ างความมัน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ไร้ ควันจะสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคที่เป็ นผู้ใหญ่และเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดด้ านกฎระเบียบที่เข้ มงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 พีเอ็มไอ ประมาณการว่ามีผ้ สู บู บุหรี่ที่เป็ นผู้ใหญ่ทวั่ โลกประมาณ 10.6 ล้ านคน
ที่เลิกสูบบุหรี่และเปลี่ยนมาใช้ ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ (heated tobacco product) ซึง่ มีจาหน่ายอยูใ่ นเมืองหลักและทัว่ ประเทศใน 53 แห่งทัว่
โลก
ข้ อมูลเพิ่มเติม https://www.philipmorristhailand.com และ https://www.facebook.com/PhilipMorrisThailand/

