ความเห็นของ WHO เกี่ยวกับการอนุญาตสื่อสารผลิตภัณฑ์ ลดความเสี่ยงของ อย. สหรัฐ
สร้ างความผิดหวังให้ กับผู้สูบบุหรี่ ท่ เี ป็ นผู้ใหญ่
จากกรณี หน่วยงานรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ อ้างความคิดเห็นขององค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับคา
อนุญาตขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกาที่ระบุให้ ผลิตภัณฑ์แบบไม่เผาไหม้ (Heated Tobacco Product) ของ
ฟิ ลลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชันแนล อิงค์ (พีเอ็มไอ) สามารถสือ่ สารในฐานะผลิตภัณฑ์ลดความเสีย่ ง (Modified Risk
Tobacco Product) ได้ นัน้ นายเจอรัลด์ มาร์ โกลิส กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เทรดดิ ้ง (ไทยแลนด์) จากัด
(“PMTT”) ซึง่ เป็ นบริษัทในเครื อพีเอ็มไอ กล่าวว่า “ปฏิกิริยาของ WHO ที่มีตอ่ การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ของ
หน่วยงานอิสระด้ านสาธารณสุขชันน
้ าระดับประเทศ ถือเป็ นการพลาดโอกาสในการยืนหยัดอยู่เคียงข้ าง
วิทยาศาสตร์ และการสร้ างความคืบหน้ าให้ กับภารกิจหลักด้ านสุขภาพระดับโลก ท้ ายที่สดุ หากการต่อต้ านของ
WHO ดาเนินต่อไปเพื่อกีดกันไม่ให้ ผ้ ใู หญ่ที่ตดั สินใจจะสูบบุหรี่ ตอ่ ไปสามารถเปลีย่ นไปใช้ ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีกว่าได้
ผู้นาขององค์การอนามัยโลกจะต้ องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นตามมา”
“เราผิดหวังอย่ างมากที่ได้ เห็น WHO ระบุถงึ การตัดสินใจของ อย. สหรัฐฯ อย่ างไม่ ถกู ต้ อง โดยเลือก
สือ่ สารเฉพาะประเด็นทีจ่ ะช่วยให้ WHO ดาเนินการตามแนวทางที่ไม่ถกู ต้ องต่อไป ขณะที่ละเลยผลการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ ที่ WHO ไม่อยากจะให้ เกิดการนามาพูดคุยในสังคม”
สาหรับข้ ออ้ างเรื่ องสารเคมีเพิ่มเติมที่พบในไอละอองนัน้ มร. มาร์ โกลิส เสริ มว่า “ไอละอองที่ปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แบบให้ ความร้ อนของพีเอ็มไอมีความซับซ้ อนน้ อยกว่าควันบุหรี่ อย่างมาก และปริ มาณของสารเคมีในควันบุหรี่
มีจานวนมากกว่าในไอละอองของผลิตภัณฑ์แบบให้ ความร้ อน จากการประเมินกว่า 30,000 ครัง้ ผลระบุไปในแนวทาง
เดียวกันว่าผลิตภัณฑ์นี ้ก่อสารเคมีที่เป็ นอันตรายหรื ออาจเป็ นอันตรายในระดับที่น้อยกว่าควันบุหรี่ โดยเฉลีย่ 90% แม้ ไอ
ละอองจะพบสารเคมีเฉพาะบางชนิดที่ไม่ เคยพบมาก่ อนหรือมีสารเคมีบางชนิดในระดับที่เข้ มข้ นกว่ าที่พบใน
ควันบุหรี่ แต่ ระดับของสารเคมีเหล่ านัน้ มีความเป็ นพิษต่าในระดับที่ไม่ ก่อให้ เกิดความกังวลแต่ อย่ างใด ซึง่ อย.
สหรัฐฯ ได้ พิจารณาข้ อมูลเหล่านี ้อย่างถี่ถ้วนแล้ วว่าเหมาะสมในการส่งเสริ มสุขภาพของประชาชนก่อนที่จะอนุญาตให้
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสามารถจาหน่ายและสือ่ สารข้ อความว่าลดระดับการได้ รับสารเคมีทเี่ ป็ นอันตรายต่างๆ ได้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา”
“ผู้ที่จะได้ รับผลกระทบและความสูญเสียจากแนวทางของ WHO ก็คือผู้สบู บุหรี่ ที่เป็ นผู้ใหญ่ในปั จจุบนั แน่นอน
ว่าแนวทางที่ดีที่สดุ ต่อความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพคือการเลิกสูบบุหรี่ หรื อไม่เริ่ มสูบบุหรี่ สาหรับผู้ที่ยงั ไม่เลิก สิง่ ที่ สาคัญ
ที่สดุ คือการช่วยให้ พวกเขาเปลีย่ นไปใช้ ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ ผลิตภัณฑ์ไร้ ควันจะเป็ นประโยชน์และเป็ น
นวัตกรรมทีช่ ่วยให้ สามารถบรรลุความก้ าวหน้ าด้ านสาธารณสุขระดับโลกได้ อย่างมหาศาล เมื่ออยูภ่ ายใต้ การใช้
กฎระเบียบและการตลาดทีเ่ หมาะสม องค์การอนามัยโลกมีความรับผิดชอบที่ต้องตระหนักถึงความจริ งนี ้และดาเนินการ
ให้ สอดคล้ องกับแนวทางดังกล่าว”

“เรายินดีให้ รัฐบาลและหน่ วยงานรณรงค์ เพื่อการไม่ สูบบุหรี่ตรวจสอบผลการศึกษาของพีเอ็มไอ
โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสารเคมีท่ เี พิ่มขึน้ มาตามที่มีการกล่ าวอ้ าง เราเชื่อว่าประเทศไทยควรจะได้ ศกึ ษาและ
กาหนดแนวทางที่สร้ างสรรค์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์นี ้แทนที่จะสร้ างความกังวลให้ กบั ผู้สบู บุหรี่ 10.7 ล้ านคนในประเทศ
ไทยด้ วยการตีความคาอนุญาตของ อย. สหรัฐฯ อย่างผิดๆ หรื อไม่ให้ ความสาคัญกับผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ”

###
Delivering a Smoke-Free Future

บริ ษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส เทรดดิ ้ง (ไทยแลนด์) จากัด เป็ นบริ ษัทในเครื อของฟิ ลลิป มอร์ ริส อินเตอร์ เนชัน่ แนล อิงค์ (PMI หรื อ
พีเอ็มไอ) และเป็ นผู้นาในธุรกิจนาเข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริ่ มนาเข้ าและจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์ยาสูบของ
พีเอ็มไอ มาตังแต่
้ ปี 2534 และมีพนักงานไทยที่มคี วามสามารถกว่า 300 คน ซึง่ เป็ นผู้ที่มีสว่ นสาคัญในการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรและความสาเร็ จทางธุรกิจในการสร้ างสังคมไร้ ควัน
เราเป็ นผู้นาในการปรับโฉมอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อสร้ างสังคมไร้ ควันและนาผลิตภัณฑ์ไร้ ควัน (Smoke-free Product)
มาแทนทีบ่ หุ รี่ ซิกาแรตในที่สดุ เพือ่ ประโยชน์ของสังคม บริ ษัท ผู้ถือหุ้น และผู้สบู บุหรี่ ที่เป็ นผู้ใหญ่ที่ตดั สินใจจะบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป พีเอ็มไอกาลังสร้ างอนาคตใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไร้ ควัน ซึง่ แม้ จะไม่ได้ ปลอดภัยจากความเสีย่ งต่อ
สุขภาพ แต่ก็เป็ นทางเลือกทีด่ ีกว่าการสูบบุหรี่ ตอ่ ไป ด้ วยความสามารถอันหลากหลายในด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้ อม
ด้ วยศูนย์วจิ ยั ที่ทนั สมัย และกระบวนการพิสจู น์และวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ พีเอ็มไอมุง่ มัน่ ในการสร้ างความมัน่ ใจว่า
ผลิตภัณฑ์ไร้ ควันจะสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคทีเ่ ป็ นผู้ใหญ่และเป็ นไปตามข้ อกาหนดด้ านกฎระเบียบที่
เข้ มงวด กลุม่ ผลิตภัณฑ์ไร้ ควันของพีเอ็มไอประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์แบบไม่เผาไหม้ และผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ส่วนประกอบของนิโคติน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 พีเอ็มไอ ประมาณการว่ามีผ้ สู บู บุหรี่ ที่เป็ นผู้ใหญ่ทวั่ โลกประมาณ
11.2 ล้ านคน ที่เลิกสูบบุหรี่ และเปลีย่ นมาใช้ ผลิตภัณฑ์แบบไม่เผาไหม้ (Heated Tobacco Product) ซึง่ มีจาหน่ายอยู่
ในเมืองหลักและทัว่ ประเทศใน 57 แห่งทัว่ โลก
ข้ อมูลเพิ่มเติม https://www.philipmorristhailand.com และ
https://www.facebook.com/PhilipMorrisThailand/

