ปฏิญญาเอเชียแปซิฟิก (APAC)
องค์กรสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรสนับสนุนการลดอันตรายยาสูบแห่งเอเชียแปซิฟิกเรียกร้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและรัฐบาลในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (ประเทศทีไ่ ด้รับมอบหมายโดยองค์การอนามัยโลกในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) และองค์การอนามัยโลก
ในเขตแปซิฟิกตะวันตก (WHO WPRO) คานึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็ นอันดับแรก และสนับสนุนการลดอันตรายจากยาสูบ
ประชาชนกว่า 2 ล้านคนในภูมิภาคนีจ้ ะเสียชีวิตจากผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ปลอดภัย เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดเผาไหม้และยาสูบชนิดบริโภคทางช่องปากที่ไม่ปลอดภัย
ซึ่งมีถ่นิ กาเนิดในภูมิภาค เรามีความกังวลอย่างยิ่งว่าการตัดสินใจในการประชุมระดับภูมิภาคต่าง ๆ อาจมีขนึ ้ โดยที่ไม่มีการพิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสจู น์
ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นิโคตินที่ปลอดภัยกว่าอย่างเช่น บุหรี่ไฟฟ้า ยาสูบแบบให้ความร้อนและสนูส ซึ่งอาจมาแทนที่ผลิตภัณฑ์ที่อนั ตรายร้ายแรงและช่วยเพิ่ม
อายุขยั ให้กบั ชีวิตกว่า 2 ล้านชีวิตที่อาจสูญเสียไปหากยังคงใช้ยาสูบที่ไม่ปลอดภัยดังกล่าว
ในนามของผูใ้ หญ่หลายล้านคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินที่ปลอดภัยกว่า และเพือ่ สนับสนุนผูส้ บู บุหรี่กว่า 600 ล้านคนทั่วภูมิภาคที่สมควรได้รบั สิทธิ์ในการเข้าถึงทางเลือก
ที่ปลอดภัยกว่า

เราขอเรียกร้องให้การประชุมเกี่ยวกับยาสูบหรือสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สนับสนุนโดยไฟเซอร์และบลูมเบิรก์ นัน้ ยุติการผลักดันนโยบายอัน

ล้มเหลวที่สนับสนุนโดยผูใ้ ห้ทนุ แก่การประชุมดังกล่าว แต่เป็ นนโยบายที่ไม่ได้รบั การยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั และผูน้ าประชาธิปไตยทั่วโลก
ขอให้เจ้าหน้าทีท่ ุกคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC):
ตระหนักว่าการสูบบุหรี่เป็ นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตและการเกิดโรคทีเ่ กี่ยวข้องกับยาสูบ การเผายาสูบ (การเผาไหม้) เป็ นสาเหตุหลักของโรคที่
เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ไม่ใช่นิโคตินหรือการสูดดมไอ ยาสูบทาให้มีผเู้ สียชีวิตมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี ในเอเชียแปซิฟิก และการสูบบุหรี่ก็เป็ นสาเหตุส่วนใหญ่ของการ
เสียชีวิตดังกล่าว ในปัจจุบนั มีผสู้ บู บุหรีม่ ากกว่าหนึ่งพันล้านคนและองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าผูส้ บู บุหรี่มากกว่าหนึ่งพันล้านคนจะยังคงสูบบุหรี่อยู่ในอีก 10 ปี
ข้างหน้า บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินที่ปลอดภัยกว่านาเสนอทางเลือกให้แก่เราและสามารถช่วยให้ผสู้ บู บุหรี่มที างเลือกในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และอาจช่วย
เร่งให้เกิดการเลิกใช้บหุ รี่ไปอย่างถาวร ซึ่งเราทุกคนน่าจะอยากให้เป็ นเช่นนัน้

ตระหนักว่าผลิตภัณฑ์นิโคตินทีป่ ลอดภัยกว่านั้นปลอดภัยกว่าบุหรี่เป็ นอย่างยิ่ง และผลิตภัณฑ์เหล่านีไ้ ด้ช่วยให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่หรือเลิกยาสูบชนิด
บริโภคทางช่องปากทีไ่ ม่ปลอดภัยมาแล้วหลายล้านคน การใช้บหุ รี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนไม่เหมือนกับการไม่สบู บุหรี่ ผลิตภัณฑ์ทงั้ สอง
อย่างใช้อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างไอระเหยที่มีนิโคตินโดยที่ไม่ตอ้ งเผายาสูบ การตรวจสอบประจาปี ของสาธารณสุขอังกฤษเกี่ยวกับหลักฐานที่มีอยู่ทงั้ หมดได้
ข้อสรุปอย่างสอดคล้องตรงกันว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอนั ตรายน้อยกว่าการสูบบุหรีป่ ระมาณ 95% ผูค้ นหลายล้านคนได้เปลีย่ นจากบุหรี่มาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกว่าอย่างมี
นัยสาคัญ รัฐบาลที่มีหน้าทีป่ กป้องสุขภาพของประชาชนควรควรเปิ ดรับผลิตภัณฑ์เหล่านีแ้ ละไม่ควรกีดกัน
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พึงระลึกว่าการลดอันตรายเป็ นหัวใจสาคัญของข้อผูกพันตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ กรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบให้นิยามความหมายของ
'การควบคุมยาสูบ' ว่าเป็ น 'กลยุทธ์เกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทาน และกลยุทธ์การลดอันตรายต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพของประชากร’ ประเทศไทยเป็ นผูน้ าที่
สาคัญในการใช้กลยุทธ์การลดอันตรายเพื่อปรับปรุงสุขภาพของประชาชนในบริบทอื่น ๆ ดังนัน้ ควรมีการเปิ ดรับกลยุทธ์การลดอันตรายของยาสูบด้วย
ตระหนั ก ว่ า ผู้ ใ ช้ บุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า และผู้สู บ บุ ห รี่ เ ป็ นผู้ เ สี ย โอกาสจากหลั ก การป้ อ งกั น ไว้ ก่อ นที่ ไ ม่เ หมาะสม

การสั่งห้ามผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกว่าอย่างไม่

อาจปฏิเสธได้ในขณะที่รอความแน่นอนทางวิทยาศาสตร์ทาให้ผสู้ บู บุหรี่หลายร้อยล้านคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและเป็ นโรคต่าง ๆ อีกทัง้ เป็ นการบังคับให้ผบู้ ริโภค
ผลิตภัณฑ์นิโคตินที่ปลอดภัยกว่าเลือกระหว่างการละเมิดกฎหมายด้วยการลักลอบนาเข้าผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้ กับการกลับไปสูบบุหรี่แบบเผาไหม้ นั่นเป็ นสิ่งที่ยอมรับ
ไม่ได้
กากับควบคุมแทนการสั่งห้าม การสั่งห้ามมีไว้เพียงเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมบุหรี่ ความกังวลที่วา่ การสูบไออาจดึงดูดใจเยาวชนหรืออาจเป็ นเหมือน “ประตู” ไปสู่
การสูบบุหรี่นนั้ ไม่สอดคล้องกับหลักฐานที่มีซ่งึ ระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้าได้ทาหน้าที่เป็ นประตูเพื่อการหลุดพ้นจากบุหรี่ให้กบั ผูส้ บู บุหรี่หลายล้านคน อีกทัง้ ยังช่วยลดอัตราการ
สูบบุหรี่ในหมู่เยาวชนอีกด้วย ดังนัน้ แทนที่จะสั่งห้ามผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ รัฐบาลควรกากับควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สงู สุดจากผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีความ
เสี่ยงต่านี ้ พร้อม ๆ กับการลดโอกาสที่เยาวชนหรือผูไ้ ม่สบู บุหรี่จะใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
กาหนดกฎระเบียบตามสัดส่วนความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์นิโคตินที่ปลอดภัยกว่าควรอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่สมดุล แต่ตอ้ งกากับควบคุมตามสัดส่วนของอันตราย

และต้องไม่เหมือนกับบุหรี่และการสูบบุหรี่ โดยควรมีการห้ามเยาวชนไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ ควรมีคาเตือนเรื่องสุขภาพบนผลิตภัณฑ์ และควรอยู่ภายใต้มาตรฐาน
คุณภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภคตามความเหมาะสม และไม่ควรกาหนดให้เป็ นผลิตภัณฑ์ยา การกาหนดให้มีการศึกษาทางคลินิกเพื่อพิสจู น์ "ความปลอดภัย
และประสิทธิภาพ" ถือเป็ นมาตรฐานที่สงู เกินความเหมาะสมสาหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัยกว่าทางเลือกอื่นอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ การสั่งห้ามนัน้ มีประโยชน์
เพียงเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมบุหรี่เท่านัน้
ทบทวนหลักเกณฑ์ทไ่ี ร้ข้อพิสูจน์ ผลิตภัณฑ์ทปี่ ลอดภัยกว่าควรได้รบั การสนับสนุน และไม่ควรได้รบั การโจมตีอย่างดุเดือดเหมือนกับบุหรี่ หรือที่ซา้ ร้ายไปกว่านัน้
คือการสั่งห้าม

สุขภาพของผูส้ บู บุหรี่และความน่าเชื่อถือของรัฐบาลกาลังตกอยู่ในความเสี่ยง เรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสจู น์ได้มากเพียงพอที่จะระบุว่า

ผลิตภัณฑ์นิโคตินที่ปลอดภัยกว่านัน้ เป็ นอันตรายน้อยกว่ายาสูบแบบเผาไหม้และยาสูบชนิดบริโภคทางช่องปากที่ไม่ปลอดภัย

นอกจากนีย้ งั มีหลักฐานทางสถิติที่

ตรวจสอบได้มากเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ากฎระเบียบตามสัดส่วนความเสีย่ งที่รบั รองการเข้าถึงของผูใ้ หญ่ที่จะได้รบั ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จะช่วยลดการเข้าถึง
ของผูท้ ี่มีอายุต่ากว่าเกณฑ์ได้ สุขภาพของผูส้ บู บุหรี่และความน่าเชื่อถือของรัฐบาลกาลังตกอยู่ในความเสี่ยง ประเทศต่าง ๆ จาเป็ นต้องหลีกเลี่ยงการถูกมองว่าตนนัน้
เอือ้ ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมบุหรี่และยา

และเราไม่ควรถูกบังคับให้เลือกระหว่างการสูบบุหรี่ที่อนั ตรายร้ายแรงกับการบาบัดด้วยนิโคตินทดแทนที่ให้ประสิทธิภาพ

เพียงน้อยนิด

ปฏิญญาเอเชียแปซิ ฟิก

กันยายน 2564

2

โปรดจดจาว่าสาธารณสุขเป็ นเรื่องของประชาชน ยอมรับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และความเห็นระดับผูเ้ ชี่ยวชาญของเพื่อนร่วมงานในแวดวงสาธารณสุขที่กล่าว
ไว้อย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์นิโคตินที่ปลอดภัยกว่านัน้ ปลอดภัยกว่ายาสูบแบบเผาไหม้อย่างมีนยั สาคัญ

คุณทราบดีวา่ ผูส้ บู บุหรี่หลายล้านคนเลิกบุหรี่ไม่ประสบ

ความสาเร็จด้วยตัวเลือกที่มีอยู่ในปัจจุบนั คุณทราบดีว่าผลิตภัณฑ์นิโคตินทีป่ ลอดภัยกว่าได้ช่วยให้ผคู้ นนับล้านทั่วโลกเลิกใช้ตวั เลือกที่อนั ตรายถึงชีวิต ได้ ถึงเวลาแล้ว
ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและรัฐบาลจะต้องบอกความจริงกับผูใ้ ช้บหุ รี่ไฟฟ้าหลายล้านคนและผูส้ บู บุหรี่หลายพันล้านคน การเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินที่ปลอดภัย
กว่านัน้ ดีกว่าสาหรับตัวบุคคล และดีตอ่ สุขภาพของประชาชนโดยรวมมากกว่าการสูบบุหรี่ต่อไป

ขอเพียงบอกกล่าวความจริง: การเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินที่ปลอดภัยกว่าและมีการกากับควบคุมนัน้ ดีกว่าการสูบบุหรี่ และดีกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิด
บริโภคทางช่องปากที่ไม่ปลอดภัยต่อไป
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โดยสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรสนับสนุนการลดอันตรายยาสูบแห่งเอเชียแปซิฟิก:
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