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อย. สหรัฐเตือนฟิ ลลิป มอร์ ริส ห้ ามอ้ างว่ าบุหรี่ไฟฟ้า
อันตรายน้ อยกว่ าบุหรี่ ธรรมดา ฝ่ าฝื นเจอโทษหนัก
จากการที่บริ ษัทบุหรี่ ยกั ษ์ ใหญ่ “ฟิ ลลิป มอร์ ริส” เจ้ าของแบรนด์บุหรี่ มาร์ โบโล่ และผลิตภัณฑ์บุหรี่ รูปแบบใหม่ หรื อที่
บริษัทบุหรี่ เรี ยกเป็ นภาษาไทยว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ ควัน” ที่กาลังพยายามล็อบบี ้ผ่านสื่อต่าง ๆ และกดดันรัฐบาลให้ มีการแก้
กฎหมายห้ ามนาเข้ าและจาหน่ายบุหรี่ ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีการกล่าวอ้ างว่า เอฟดีเอ สหรัฐอเมริ กาได้ “ยืนยัน” ว่ายาสูบ
ไร้ ควันของบริษัทเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมในการปกป้องสุขภาพของประชาชนและอนุญาตให้ จาหน่ายได้ ในสหรัฐอเมริ กา และ
อ้ างผลการศึกษาว่าผลิตภัณฑ์นี ้ลดอันตรายต่อผู้ใช้ และบุคคลรอบข้ าง และมีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้ อยกว่าการสูบบุหรี่ โดย
มักจะกล่าวอ้ างว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีอนั ตรายน้ อยกว่าบุหรี่
ดร.พญ.เริ งฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ ให้ ข้อมูลเรื่ องนี ้ว่า
องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริ กาหรื อเอฟดีเอ เพียงแต่อนุญาตให้ จาหน่ายบุหรี่ ไฟฟ้าชนิดใหม่ ในสหรัฐอเมริ กาเท่านั ้น ซึง่
การอนุญาตนี ้เป็ นขั ้นตอนพื ้นฐานที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดที่ต้องการจาหน่ายในสหรัฐ อเมริ กาต้ องยื่นขออนุญาตจากเอฟดีเอ
และการอนุญาตให้ จาหน่ายในครั ง้ นี ้ เอฟดีเอยังได้ กล่าวยา้ ว่าไม่ได้ หมายถึงผลิตภัณฑ์ นีป้ ลอดภัยหรื อผ่านการอนุมัติจาก
เอฟดีเอว่าปลอดภัย และเป็ นคนละกระบวนการกับการพิจารณาของเอฟดีเอในเรื่ องที่ว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่นี ้มีอนั ตรายน้ อย
กว่าบุหรี่ แบบดั ้งเดิมที่เรี ยกว่า “modified risk tobacco product (MRTP)” ซึง่ ขณะนี ้เอฟดีเอกาลังอยู่ในขั ้นตอนพิจารณาและ
ยังไม่อนุมัติหรื อยืนยันว่าบุหรี่ ไฟฟ้าชนิดใหม่นี ้มีอันตราย หรื อเสี่ยงต่อสุขภาพน้ อยกว่าการสูบบุหรี่ แบบธรรมดา นอกจากนี ้
เอฟดีเอยังได้ เตือนบริ ษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส ไม่ให้ โฆษณาหรื อไปกล่าวอ้ างว่าบุหรี่ ไฟฟ้าชนิดใหม่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีที่เป็ น
อันตรายน้ อยกว่า หรื อการใช้ บหุ รี่ ชนิดนี ้จะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สบู น้ อยกว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ หรื อกล่าวว่ามีความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคน้ อยกว่า หากฝ่ าฝื นโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเอฟดีเอจะมีโทษอย่างหนัก
ศ.นพ.ประกิ ต วาที ส าธกกิ จ เลขาธิ ก ารมูล นิ ธิ ร ณรงค์ เ พื่ อ การไม่ สูบ บุ ห รี่ กล่ า วว่ า บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ าชนิ ด ใหม่ ข อง
ฟิ ลลิป มอร์ ริส อาจจะเรี ยกว่าบุหรี่ ไฟฟ้า “ชนิดแห้ ง” ก็ได้ เนื่องจากใช้ ความร้ อนจากแบตเตอรี่ มาทาให้ ยาสูบมวนเล็ก ที่
เตรี ยมโดยการใช้ ใบยาสูบบดเป็ นผงละเอียด เติมสารเคมีชนิดต่าง ๆ แล้ วนามารี ดเป็ นแผ่น ม้ วนทาเป็ นมวนบุหรี่ ขนาดเล็กมา
เสียบสูบกับอุปกรณ์ที่ชาร์ จด้ วยแบตเตอรี่ ซึง่ บุหรี่ ไฟฟ้าชนิดแห้ งนี ้ห้ ามนาเข้ าโดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ แล้ วห้ ามจาหน่าย
โดยประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค เช่นเดียวกับบุหรี่ ไฟฟ้าชนิดที่ใช้ น ้ายานิโคตินเหลว
ทั ้งนี ้ การแอบอ้ างว่าบุหรี่ ไฟฟ้าชนิดใหม่ปลอดภัยกว่าบุหรี่ ธรรมดา นอกจากขัดกับที่ อย.สหรัฐอเมริ กาห้ ามแล้ ว ใน
ประเทศไทยจะเข้ าข่ายหลอกลวงผู้บริ โภคตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้บริ โภค พ.ศ.2552 ด้ วย
อ้างอิ ง
FDA News Release, April 30, 2019: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-permits-sale-iqos-tobaccoheating-system-through-premarket-tobacco-product-application-pathway
ต้องการรายละเอียดเพิ่ มเติ มกรุณาติ ดต่อ 0-2278-1828

