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CÁC THUẬT NGỮ CHÍNH VÀ TỪ VIẾT TẮT
THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ (E-CIGARETTE)
được giới thiệu trên thị trường toàn cầu lần đầu tiên vào năm 2006 và là ngành công nghiệp
toàn cầu có trị giá 15 tỷ đô la Mỹ01 vào năm 2018. Đây là các sản phẩm thông dụng nhất
trong nhóm các sản phẩm được gọi với thuật ngữ mang tính bao trùm hơn là Hệ thống cung
cấp nicotin điện tử (ENDS: Electronic Nicotine Delivery System) và Hệ thống phân phối
không chứa nicotin điện tử (ENNDS) hoặc những tên khác như “e-cigs”, “vapes”, hay “ bút
vape”. Các hệ thống này làm nóng dung dịch—một chất lỏng gọi là e-liquid—để tạo ra khí
dung có thể hít vào được (hơi nước chứa nicotin). Các sản phẩm này không sử dụng lá thuốc
lá mà sử dụng dung dịch chứa nicotin, chất hóa học propylene glycol hoặc glycerin, chất tạo
hương vị và chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe.02 Thuốc lá điện tử không giống nhau về
liều lượng nicotin, hương vị, khí thải, thiết kế, điện áp pin và mạch điện thiết bị. Khả năng điều
chỉnh và khả năng thích ứng của thuốc lá điện tử trong việc sử dụng các chất khác ngoài
nicotin cũng khác nhau.03 Thiết kế thuốc lá điện tử có thể “mở” (có thể nạp lại dung dịch)
hoặc “đóng” (dùng một lần hoặc nạp lại với các ống dung dịch có sẵn).04 Ví dụ các thương
hiệu như thuốc lá điện tử Juul (tập đoàn Altria sở hữu một phần), Vype (tập đoàn British
American Tobacco) và blu (tập đoàn Imperial Brands).
THUỐC LÁ LÀM NÓNG (HTPS)
Các sản phẩm thuốc lá này sử dụng một thiết bị để nung nóng thuốc lá dạng nén được
tẩm ướp các hóa chất để tạo ra khí dung có thể hít vào được. Thuốc lá nén được đặt vào
vỏ (điếu) thuốc có thiết kế đặc biệt (gọi là heat sticks hay neo sticks). Sản phẩm này còn
phổ biến với tên gọi “thuốc lá không đốt cháy”, một thuật ngữ do ngành thuốc lá đặt ra.
Công nghệ thuốc lá nung nóng đã tồn tại từ những năm 1980, nhưng sự ra đời những sản
phẩm mới gần đã làm các dụng cụ hút thuốc trở nên đặc biệt phổ biến trong vòng năm năm
qua. Thị trường thuốc lá làm nóng dự kiến đạt 17,9 tỷ Đô La Mỹ vào năm 2021.05 Ví dụ về
thuốc lá làm nóng gồm có IQOS (tập đoàn Phillip Morris International), Glo (tập đoàn British
American Tobacco) và Ploom (Tập đoàn Japan Tobacco International).
CÁC SẢN PHẨM THUỐC LÁ “MỚI”, “THAY THẾ”, “MỚI NỔI” VÀ “THẾ HỆ TIẾP THEO”
Thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng thường được mô tả là các “sản phẩm mới lạ”, “sản
phẩm thay thế”, ‘sản phẩm mới nổi” hoặc “sản phẩm thế hệ tiếp theo”. Sự gia tăng các sản
phẩm thuốc lá “hỗn hợp” sử dụng được cả thuốc lá và dung dịch nicotin, và sự xuất hiện
nhanh chóng của các sản phẩm mới, đang làm mờ đi khác biệt giữa thuốc lá làm nóng và
thuốc là điện tử.06 Ví dụ như Lil Hyb (tập đoàn Korea Tobacco & Ginseng), Ploom Tech (tập
đoàn Japan Tobacco International), và Glo iFuse (tập đoàn British American Tobacco).
Các khuyến nghị trong báo cáo này áp dụng đối với tất cả các Hệ thống phân phối nicotin điện
tử (ENDS) và Hệ thống phân phối không chứa nicotin điện tử (ENNDS), bao gồm “e-hookahs”,
“e-pipes”, “e-cigars” và “e-shisha” cũng như thuốc lá làm nóng (HTPs) và thuốc lá hỗn hợp.
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BỐI CẢNH
Trong báo cáo năm 2019 về nạn dịch thuốc lá toàn cầu, 07 Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) thông báo chưa có đủ bằng chứng độc lập để hỗ trợ cho việc sử dụng
[thuốc lá điện tử] như biện pháp cai thuốc lá ở cấp dân số nhằm giúp mọi người
bỏ thuốc lá thông thường,” đồng thời lưu ý rằng những sản phẩm này “chắc chắn
có hại”. Báo cáo kết luận rằng nhiều hóa chất độc hại do thuốc lá làm nóng
(HTPs) tạo ra cũng tương tự như các chất độc hại do thuốc lá thông thường
(mặc dù thường ở mức độ thấp hơn) và bằng chứng không cho thấy các sản
phẩm này làm giảm các bệnh liên quan đến thuốc lá.08
Liên minh quốc tế phòng chống Lao và bệnh phổi (Liên minh) đồng tình với
quan điểm của WHO và muốn nhấn mạnh rằng bối cảnh có ý nghĩa quan trọng.
Đây là tuyên bố lần thứ tư của chúng tôi đối với quan điểm về thuốc lá điện tử
(các tuyên bố khác đưa ra vào các năm 2013, 2015 và 2018 đã đề cập riêng lẻ
về thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng).09,10,11 Năm 2020, Liên minh thấy nhất
thiết phải chỉ ra rằng, các diễn giải hiện tại —trên truyền thông, trong các tài liệu
học thuật và trong cộng đồng y tế công cộng—mới chỉ tập trung vào tác động
sức khỏe cộng đồng của các sản phẩm này ở các quốc gia thu nhập cao (HICs),
nhưng điều này chưa đủ. Các diễn giải cần mở rộng tới cả các quốc gia thu nhập
thấp và trung bình (LMICs), nơi thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng đang được
giới thiệu và tiếp thị ráo riết nhưng chưa hoặc có khung pháp lý rất hạn chế.
Thanh thiếu niên ở các quốc gia này đặc biệt dễ bị tổn thương. Chính vì những lý
do này mà Liên minh khuyến nghị cấm bán thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng
để bảo vệ và ngăn ngừa những đối tượng này sử dụng.

Các diễn giải cần mở rộng tới cả các quốc gia
thu nhập thấp và trung bình (LMICs), nơi thuốc
lá điện tử và thuốc lá làm nóng đang được giới
thiệu và tiếp thị ráo riết nhưng chưa hoặc có
khung pháp lý rất hạn chế

Ở Đ Â U Q U Y Đ Ị N H C Ấ M L À TỐT N H ẤT

LÝ DO CẤM MUA BÁN
MƯỜI LUẬN ĐIỂM
DÀNH CHO CÁC NƯỚC
THU NHẬP THẤP VÀ
TRUNG BÌNH

1.	NGÀNH CÔNG NGHIỆP THUỐC LÁ
NHẮM TỚI GIỚI TRẺ
	Các kết quả nghiên cứu cho thấy có sự gia tăng về tỷ lệ sử dụng thuốc
lá điện tử ở thanh thiếu niên ở nhiều nước thu nhập cao, chỉ ra viễn
cảnh nghiện nicotin suốt đời của nhóm dân số này.12,13 Hình thái này
cũng đúng với nhiều nước thu nhập thấp và trung bình dựa vào các kết
quả nghiên cứu từ Khảo sát sử dụng thuốc lá trong giới trẻ toàn cầu
cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử cao ở các học sinh trung học
cơ sở (Hình 1). 14 Ngành công nghiệp thuốc lá và thuốc lá điện tử sử
dụng phương tiện truyền thông xã hội, hình thức tài trợ các sự kiện và
hương vị để cố tình thu hút giới trẻ ở các nước thu nhập thấp và trung
bình.15,16,17,18 Thuốc lá điện tử ngày càng bị ngành công nghiệp thuốc
lá chi phối,19 và thuốc lá làm nóng hiện là độc quyền của ngành thuốc
lá,20 tạo ra một cơ hội khác cho ngành này sử dụng các chiến lược sẵn
có từ hàng thập kỷ nay để mở rộng thị trường nicotin và thuốc lá ở các
nước thu nhập thấp và trung bình. 21
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	Hình 1. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử hiện nay trong thanh thiếu niên tại một số nước thu
nhập thấp và trung bình

2.	GIỚI TRẺ CHUYỂN TỪ DÙNG THUỐC LÁ ĐIỆN
TỬ SANG HÚT THUỐC LÁ ĐIẾU
	Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy giới trẻ bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử
khi chưa từng hút thuốc. Việc này tưởng là ít có khả năng chuyển sang hút thuốc lá
điếu về sau này tuy nhiên trên thực tế nguy cơ này tăng lên từ hai tới bốn lần trong
các năm sau đó.22,23,24 Ở nhiều nước thu nhập thấp và trung bình—nơi mà việc
thực thi các quy định cấm bán thuốc lá cho người vị thành niên không được thực
hiện hiệu quả, thuế và giá thuốc lá còn thấp, và là nơi mà thuốc lá đã ăn sâu vào
văn hóa và được sử dụng rộng rãi25 – thì tiềm năng cho giới trẻ chuyển từ dùng
thuốc lá điện tử sang hút thuốc lá điếu truyền thống lại càng cao hơn.

3.	KHÔNG CÓ ĐỦ BẰNG CHỨNG VỀ VIỆC GIẢM
TÁC HẠI Ở NHỮNG NGƯỜI HÚT THUỐC
	Nếu được sử dụng duy nhất và thay thế thuốc lá điếu truyền thống, thuốc lá điện
tử có thể làm giảm tác hại của việc hút thuốc đối với những người không thể bỏ
thuốc lá, nhưng đây không phải là mô hình chủ đạo. Hình thái sử dụng đồng thời
thuốc lá điện tử và thuốc lá điếu của nhiều người26,27,28 ngày càng được phát hiện
là có liên quan đến các tác động ngắn và dài hạn đến sức khỏe.29,30,31,32,33 Ngoài
ra, các nghiên cứu về hiệu quả cai nghiện của thuốc lá điện tử có các kết quả
rất khác nhau.34,35,36,37 Đối với thuốc lá làm nóng, hiện còn quá sớm để đưa ra kết
luận có ý nghĩa về tác động đối với sức khỏe, vì mới chỉ có một vài nghiên cứu
độc lập do ngành công nghiệp thuốc lá tài trợ và bằng chứng không rõ ràng.38,39,40

QNU Y
NSHT C
N HSI
ẤT
S I LE N T E P I D E M I C : A C A LL Ở
T OĐAÂCUT I O
A GĐA ỊI N
CẤ
H IM
LD LTÀU BTỐT
E R C ULO
S

4.	KẾT QUẢ TIÊU CỰC LÊN SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG
	Kết quả sức khỏe cộng đồng phải là điểm mấu chốt trong các thảo luận chính
sách về sản phẩm mới, cân nhắc kỹ các tác động đến cả người hút thuốc và
không hút thuốc (đặc biệt là thanh thiếu niên). Tương tự, yếu tố nói trên cũng
cần được xem xét khi đánh giá tiềm năng được cho là “giảm tác hại”của những
sản phẩm thuốc lá này. Cân nhắc thiệt hại to lớn mà thuốc lá điện tử và thuốc
lá làm nóng gây ra cho giới trẻ—và bằng chứng không đầy đủ về sức khỏe suy
giảm của người trưởng thành hút thuốc lá—thì kết quả sức khỏe cộng đồng
ròng do ảnh hưởng của thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng sẽ là tiêu cực ở
các nước thu nhập thấp và trung bình. Tương tự, các tuyên bố liên quan tới tiềm
năng “giảm tác hại” của các sản phẩm này là không có cơ sở đối với các nước
có thu nhập thấp và trung bình.

5.	LỖ HỔNG TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH SẼ
BỊ KHAI THÁC
	Nhiều nước thu nhập thấp và trung bình vốn đã gặp khó khăn trong công tác
thực thi các chính sách kiểm soát thuốc lá, chẳng hạn như khu vực cấm hút
thuốc, cấm quảng cáo, cấp phép cho người bán, và các biện pháp ngăn chặn
bán thuốc lá cho thanh thiếu niên.41,42,43,44 Vốn đã bị căng thẳng về năng lực, do
vậy việc thực thi quy định về các sản phẩm mới (với các thiết bị và nguyên liệu
thành phần luôn thay đổi nhanh chóng) ở các nước này chắc chắn sẽ rất thách
thức—hoặc thậm chí là hơn thế—ngành công nghiệp nicotin và thuốc lá sẽ khai
thác những điểm yếu này để quảng bá sản phẩm của mình và làm suy yếu các
chính sách kiểm soát thuốc lá. Tại nhiều nước thu nhập thấp và trung bình, nơi
còn thiếu năng lực thực thi, thì nạn dịch kép—nghiện cả sản phẩm thuốc lá mới
và thuốc lá điếu truyền thống— có thể xuất hiện.

Chìa khóa để kiểm soát thuốc lá nằm ở việc áp dụng
và thực hiện ở cấp toàn bộ dân số, các chính sách
dựa trên bằng chứng đã nêu trong Công ước Khung
về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC) và các biện pháp nhằm
giảm sử dụng thuốc lá (MPOWER) của WHO
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6.	CÁC SẢN PHẨM MỚI GÂY RA XAO LÃNG
	Chìa khóa để kiểm soát thuốc lá nằm ở việc áp dụng và thực hiện ở cấp toàn
bộ dân số, các chính sách dựa trên bằng chứng đã nêu trong Công ước Khung
về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC) và các biện pháp nhằm giảm sử dụng thuốc lá
(MPOWER) của WHO. Việc áp dụng và thực hiện đầy đủ các biện pháp dựa trên
bằng chứng này còn thiếu ở nhiều quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.45
Đây mới là ưu tiên hàng đầu—chứ không phải sự thu hút hay hứa hẹn của các
sản phẩm mới nhằm mục đích chuyển hướng sự chú ý khỏi những tác hại đã
được chứng minh.

7.	CÁC SẢN PHẨM MỚI SẼ CHUYỂN HƯỚNG
NGUỒN LỰC KHỎI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT
THUỐC LÁ
	Việc quản lý hiệu quả về thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng sẽ đòi hỏi thêm chi
phí cho các nước. Để xây dựng pháp luật, thực hiện và thực thi để đảm bảo giới trẻ
không sử dụng các sản phẩm này cần có các nguồn lực tài chính và con người.
Do các chương trình kiểm soát thuốc lá đang bị thiếu nguồn lực nghiêm trọng,46
icác nước thu nhập thấp và trung bình khó có thể cam kết đầy đủ và xây dựng
các tiêu chuẩn an toàn về sản phẩm mới; tiến hành xét nghiệm trong phòng thí
nghiệm; xây dựng các hệ thống đăng ký; và thực hiện các cơ chế kiểm tra và thực
thi nhằm ngăn chặn thanh thiếu niên tiếp cận và sử dụng thuốc lá điện tử mà
không chuyển các nguồn lực khỏi các biện pháp kiểm soát thuốc lá hiệu quả.

8.	SẢN PHẨM MỚI TẠO ĐIỀU KIỆN CHO SỰ CAN
THIỆP CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP THUỐC LÁ
	Sự thành công của ngành công nghiệp thuốc lá phụ thuộc vào khả năng ảnh
hưởng và tác động lên chính sách của ngành này.47,48,49,50 Mặc dù điều 5.3 Công
ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC) của WHO nghiêm cấm hành động này,
nhưng ngành công nghiệp này vẫn đang cố gắng hết sức để chuyển đổi hình ảnh
nhận diện từ một ngành kinh doanh đáng bị xã hội lên án thành các chuyên gia
“giảm tác hại”.51 Rõ ràng, ngành này đang cố tình định vị lại bản thân để có thể
tuyên bố rằng mình được phép tham gia các thảo luận về chính sách liên quan
tới bán và tiếp thị các sản phẩm mới và mới nổi. Các chính phủ không được mắc
vào mánh khóe vận động rõ ràng này, và Ban thư ký Công ước đã kêu gọi các bên
tham gia Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC) của WHO tiếp tục cảnh
giác với sự can thiệp mới này của ngành công nghiệp.52
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9.	CÁC QUỐC GIA CÓ THU NHẬP THẤP
VÀ TRUNG BÌNH CÓ BỐI CẢNH RẤT
KHÁC NƯỚC ANH
	Các nhóm lợi ích đặc biệt đôi khi viện dẫn cách tiếp cận độc đáo
của Anh trong các quy định về thuốc lá điện tử và đề nghị áp
dụng ở các nước thu nhập thấp và trung bình, nhưng điều này
không nên được khuyến nghị. Năng lực điều hành của Anh mạnh,
đồng thời nạn dịch thuốc lá ở nước này đang ở giai đoạn cuối tồn
tại trong một hệ sinh thái đặc thù và khác biệt đáng kể so với hầu
hết các nước thu nhập thấp và trung bình. Như đã đề cập trước
đây, nhiều nước thu nhập thấp và trung bình thiếu cả nguồn lực
lẫn cơ chế thực thi cần thiết để thực hiện đầy đủ các quy định
toàn diện về thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng. Trọng tâm
của các quốc gia này là duy trì thực hiện đầy đủ Công ước Khung
về kiểm soát thuốc lá và các biện pháp nhằm giảm sử dụng
thuốc lá (MPOWER) dựa trên bằng chứng của WHO một cách
trọng tâm và có kết quả.

10. AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT
	Các nhà thực hành y tế công cộng và hoạch định chính sách
cần tuân theo nguyên tắc cẩn trọng và cách tiếp cận dựa vào
bằng chứng để hoạch định chính sách. Các khái niệm y tế công
cộng cơ bản này nhấn mạnh hành động phòng ngừa khi còn
chưa có các kết luận khoa học. Do những tác hại tiềm tàng của
thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng—và thực tế là các ảnh
hưởng sức khỏe lâu dài còn chưa biết được do chưa đủ thời gian
để chứng minh—các chính phủ cần phải cam kết ngăn chặn nạn
dịch đang đe dọa.
	Tính đến tháng tư năm 2020, có ít nhất 24 quốc gia/khu vực pháp
lý đã cấm thuốc lá điện tử,53 và ít nhất 8 quốc gia đã cấm thuốc lá
nung nóng.54
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KẾT LUẬN
Như trong mười luận điểm trình bày trên đây, các sản phẩm
thuốc lá và nicotin mới và mới nổi đặt ra những thách thức mới,
quan trọng cho các quốc gia thu nhập thấp và trung bình với
nguồn lực có hạn. Những bối cảnh cụ thể ở nhiều quốc gia này—
tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao, việc áp dụng và thực hiện Công ước
Khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC) và các biện pháp nhằm
giảm sử dụng thuốc lá (MPOWER) của WHO không đầy đủ, cơ
chế thực thi yếu, nguồn tài chính và nhân lực hạn chế, và nhìn
chung đang ở các giai đoạn đầu của dịch thuốc lá—tạo cơ hội
cho ngành công nghiệp thuốc lá và nicotin thúc đẩy khả năng
gây nghiện, đặc biệt trong giới trẻ.
Vì những lý do này, Liên minh kết luận rằng việc đưa các sản
phẩm nicotin và thuốc lá mới, gây nghiện cao vào các quốc gia
có thu nhập thấp và trung bình là rất nguy hại: thuốc lá điện tử và
thuốc lá làm nóng có tiềm năng rất lớn trong việc thao túng chính
phủ và làm trầm trọng nạn dịch thuốc lá. Đây là vấn đề đòi hỏi sự
thận trọng cao độ, các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình
cần cấm bán các sản phẩm này; tương tự, các quốc gia này cũng
không nên sản xuất, nhập khẩu hoặc xuất khẩu các sản phẩm
này cũng như cần tuân thủ các lệnh cấm quảng cáo, khuyến mại
và tài trợ thuốc lá. Ở bất kỳ thời điểm nào, các quốc gia cũng cần
ưu tiên thực hiện và thực thi các can thiệp dựa trên bằng chứng,
đã được chứng minh, chẳng hạn như Công ước Khung về Kiểm
soát Thuốc lá (FCTC) và các biện pháp nhằm giảm sử dụng
thuốc lá (MPOWER) của WHO để giảm nhu cầu về thuốc lá.
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