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SỰ THẬT VỀ THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, 
THUỐC LÁ NUNG NÓNG

Đều chứa Nicotine: là chất gây nghiện cao, gây hại đến sức khỏe, 
đặc biệt là sự phát triển não bộ ở trẻ em và thanh thiếu niên.1 

Khói của TLĐT có chứa các chất độc hại: gồm aceton,acrolein, acet-
aldehyde, formaldehyde, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), 
hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs), nitrosamine đặc trưng của thuốc 
lá (TSNA), và kim loại (nồng độ chì, crom, niken và fomandehit được 
tìm thấy trong khói của một số sản phẩm TLĐT ở mức bằng và cao 
hơn thuốc lá điếu truyền thống).2  

Khói của TLNN có chứa các hóa chất độc hại tương tự như trong khói 
thuốc lá điếu truyền thống. Nồng độ một số hóa chất trong TLNN thấp 
hơn thuốc lá điếu truyền thống, nhưng nồng độ một số hóa chất khác 
lại cao hơn, và có tạo ra những chất mới không có trong khói thuốc 
lá thông thường, có khả năng gây hại cho sức khỏe.1  

TLĐT/TLNN chưa được xác nhận là biện pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá:

- Tổ chức Y tế thế giới khẳng định hiện không có bằng chứng khoa học chứng minh thuốc lá điện tử có thể 
giúp cai nghiện thuốc lá điếu truyền thống (FCTC/COP7).5

- TLNN có thành phần là thuốc lá vì vậy ngay cả khi người hút thuốc chuyển từ thuốc lá điếu truyền thống 
sang TLNN, điều này không đồng nghĩa với việc cai thuốc lá.2

TLĐT/TLNN làm tăng nguy cơ sử dụng kép các loại thuốc lá: 

- TLĐT: Hầu hết người sử dụng TLĐT để cai thuốc lá đều không bỏ được thuốc lá, thay vào đó họ tiếp tục sử 
dụng đồng thời cả TLĐT và thuốc lá điếu truyền thống (CDC Hoa Kỳ).6  

- TLNN: 2/3 người dùng TLNN ở Nhật Bản và 96,2% ở Hàn Quốc sử dụng đồng thời với thuốc lá điếu

truyền thống.2

TLĐT/TLNN làm tăng nguy cơ dẫn tới sử dụng thuốc lá điếu truyền thống ở người trẻ: Nghiên cứu cho thấy 
thanh thiếu niên và người trẻ chưa bao giờ hút thuốc lá nhưng sử dụng thuốc lá điện tử thì có nguy cơ bắt 
đầu hút thuốc lá điếu truyền thống cao hơn 3,5 lần so với nhóm chưa từng sử dụng thuốc lá điện tử.7  

“Tất cả các loại thuốc lá đều độc 
hại bao gồm cả thuốc lá điện tử 
(TLĐT) và thuốc lá nung nóng 
(TLNN)” và “không có bằng 
chứng nào chứng minh rằng 
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 
nóng ít gây hại hơn các sản 

phẩm thuốc lá thông thường” 

( Tổ chức Y tế thế giới, 2019 ) 

Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng duy trì nghiện nicotine, không phải là công cụ cai nghiện thuốc lá.
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Không có bằng chứng khoa học của tuyên bố “thuốc lá điện tử giảm hại hơn 95% so với thuốc lá thông 
thường”. Thông tin này được đưa ra trên cơ sở 1 bài báo được tài trợ bởi ngành thuốc lá và không đảm bảo 
cơ sở khoa học.3 
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) không phê duyệt sản phẩm thuốc lá nung nóng IQOS 
là “giảm hại”. FDA chỉ phê duyệt IQOS là sản phẩm điều chỉnh nguy cơ, và bác bỏ tuyên bố rằng việc sử 
dụng sản phẩm này ít gây hại hơn so với các sản phẩm thuốc lá khác.4

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo các quốc gia cần có biện pháp “ngăn chặn việc đưa ra các kết luận thiếu 
căn cứ về tính an toàn của TLĐT, TLNN” (COP8/FCTC). 

MỌI SẢN PHẨM THUỐC LÁ ĐỀU CÓ HẠI CHO SỨC KHOẺ, KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG
CHO THẤY TLĐT, TLNN ÍT GÂY HẠI HƠN CÁC SẢN PHẨM THUỐC LÁ THÔNG THƯỜNG



THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, THUỐC LÁ NUNG NÓNG KHÔNG CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI 
TRƯỞNG THÀNH HÚT THUỐC MÀ ĐANG NHẮM TỚI GIỚI TRẺ
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Mỹ: giai đoạn 2017-2019 tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh THPT 
tăng từ 11,7% lên 27,5%, ở học sinh THCS tăng từ 3,3% lên 10,5%. Tháng 
2/2020, FDA Mỹ đã ban hành lệnh cấm với các sản phẩm TLĐT có 
hương vị trái phép nhằm giảm sự hấp dẫn với trẻ em và thanh thiếu 
niên. Nhờ đó, tỷ lệ sử dụng TLĐT giai đoạn 2019-2020 giảm mạnh từ 
25,5% xuống 19,6% ở THPT, và từ 10,5% xuống 4,7% ở THCS.

Canada: tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên đã tăng 
gấp đôi từ 10% năm 2016-2017 lên 20% trong năm 2018-2019.10

Các quốc gia Châu Âu: tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm 
13-15 tuổi tăng nhanh, cả ở nam và nữ trong giai đoạn 2014 đến 
2018: San Marino tăng từ 5,9% lên 8,9%; Ý tăng từ 8,4% lên 17,5%; 
Georgia tăng từ 5,7% 3,2% (Điều tra GYTs). 

Việt Nam
2.6% thanh thiếu niên 
13-17 tuổi hiện đang sử 

dụng thuốc lá điện tử.

Sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tăng nhanh trong thanh thiếu niên 
là vân đề y tế công cộng báo động

Chiến lược quảng cáo, tiếp thị, sản phẩm nhắm tới trẻ em và thanh thiếu niên

Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
hấp dẫn trẻ em và thanh thiếu niên

Hương vị hấp dẫn
- Hơn 15,500 hương vị khác nhau
- Hương vị hấp dẫn thanh thiếu 
niên: kẹo, trái cây, v.v
- Người dùng có thể tự kết hợp 
các hương vị .

Kết luận và khuyến nghị: 
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Thiết kế sản phẩm bắt mắt
- Đa dạng từ màu sắc đến hình ảnh
- Kiểu dáng nhỏ gọn (hình usb, thỏi 
son, móc chìa khóa v.v.)
- Tạo xu hướng sang trọng,
phong cách.

Chiến lược quảng cáo nhắm tới giới trẻ
- Quảng cáo trên mạng xã hội sử dụng 
phổ biến bởi giới trẻ (facebook, tiktok, 
Instagram,v.v). 
- Sử dụng người nổi tiếng (ca sỹ, diễn viên, 
v.v), người có ảnh hưởng tới giới trẻ.

Đa dạng kênh bán hàng, tăng khả năng 
tiếp cận
- Cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
- Bán hàng trực tuyến trên internet: website, 
mạng xã hội, trang thương mại điện tử .

-

-

-

(Điều tra Quốc gia Sức khỏe 
học đường 2019)
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Mọi sản phẩm thuốc lá đều có hại cho sức khoẻ, không có bằng chứng cho thấy thuốc lá điện tử,
thuốc lá nung nóng an toàn hơn và có khả năng cai nghiện thuốc lá điếu truyền thống. 
Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhắm tới giới trẻ để tạo ra một thế hệ hút thuốc lá mới nhằm 
mục tiêu duy trì việc sử dụng thuốc lá và gia tăng lợi nhuận của ngành công nghiệp thuốc lá.
Việt Nam không nên cho phép thí điểm nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử, 
thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ và đảm bảo hiệu quả của công tác Phòng chống tác hại
của thuốc lá.
Các cơ quan chức năng cần có hành động mạnh mẽ để thực thi quy định hiện hành ngăn chặn 
nhập khẩu, bán và quảng cáo trái phép các sản phẩm có hại cho sức khỏe này.


