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Tìm Hiểu về HTP:  
Các Vấn Đề Hiện Tại và 
Những Phát Hiện Gần Đây

Các sản phẩm thuốc lá làm 
nóng (HTP) là loại sản phẩm 
tương đối mới trong thị 
trường thuốc lá và sản phẩm 
chứa nicotin. Các tranh luận 
khoa học và chính sách liên 
quan đến vai trò của HTP 
trong việc giảm tác hại của 
thuốc lá, với những lo ngại 
về ảnh hưởng đến sức khỏe, 
tiếp thị và sự tham gia của 
ngành công nghiệp thuốc 
lá vẫn đang diễn ra.1, 2 Bản 
thông tin tóm tắt này nhằm 
mục đích làm nổi bật các vấn 
đề hiện tại liên quan đến HTP 
và những phát hiện từ nghiên 
cứu gần đây, bao gồm cả 
nghiên cứu của STOP điều 
tra những vấn đề này.
 

Khái niệm cơ bản về HTP: Các sản phẩm thuốc lá 
làm nóng là gì?
Hầu hết các HTP bao gồm hai phần: một thiết bị điện tử và các điếu 
thuốc lá. Có thể mua riêng từng phần. Thiết bị làm nóng điếu thuốc 
lá để tạo ra bình xịt sau đó được người dùng hít vào. Bình xịt này 
chứa nicotin và các hóa chất khác, gồm cả các chất độc hại và các 
chất có thể gây hại.3

Hầu hết các HTP sử dụng thiết bị điện tử để đốt nóng thuốc lá, 
nhưng một số sử dụng đầu đốt các-bon phải được châm lửa như 
điếu thuốc dễ cháy. Với HTP sử dụng đầu đốt các-bon, không có 
thiết bị điện tử; thuốc lá được làm nóng thông qua truyền nhiệt từ 
đầu đốt các-bon.4 

Mặc dù Philip Morris International (PMI), công ty thuốc lá xuyên 
quốc gia lớn nhất thế giới, nắm giữ phần lớn thị phần HTP toàn cầu, 
nhưng các công ty thuốc lá lớn khác cũng sản xuất và bán HTP5: 

Công Ty Thuốc Lá Thương Hiệu HTP Ước Tính Thị Phần 
HTP Toàn Cầu6

Philip Morris International IQOS 71.5%
British American Tobacco Glo 15.3%
Japan Tobacco International Ploom 4.3%
Korean Tobacco & Ginseng* Lil 2.9%
Khác:
Altria
Imperial Brands
China National Tobacco 
Corporation

PMI's IQOS ở Mỹ
Pulze
Mok

6%

Theo số lượng điếu thuốc lá bán lẻ vào năm 2021

*Lil, một sản phẩm của Korean Tobacco & Ginseng (KT&G), được 
bán theo giấy phép của Philip Morris International (PMI) bên ngoài 
Hàn Quốc7 
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Sự Kết Hợp của HTP và ENDS
Nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử và chứa nicotin mới 
hơn có thể trông giống nhau và do đó dễ bị nhầm lẫn 
với nhau. HTP có chứa thuốc lá và do đó khác với 
thuốc lá điện tử. Mặc dù thuốc lá điện tử có thể gây 
nghiện nhưng chúng không chứa thuốc lá. Thuốc 
lá điện tử có thể được phân loại là hệ thống phân 
phối nicotin điện tử (ENDS) và hệ thống phân phối 
không chứa nicotin điện tử (ENNDS),8 tùy thuộc vào 
việc sản phẩm có chứa nicotin hay không. ENDS 
và ENNDS chứa “chất lỏng điện tử” được thiết bị 
chuyển thành hơi để người dùng hít vào. Một số thiết 
bị kết hợp, chẳng hạn như Ploom của Japan Tobacco 
International (JTI) và Lil Hybrid của KT&G, chứa cả 
thuốc lá và “chất lỏng điện tử”. Những thiết bị đó có 
chứa thuốc lá, do đó được phân loại là HTP.

Có vẻ như chính ngành công nghiệp thuốc lá gây ra 
sự nhầm lẫn này. Một phân tích gần đây về quảng 
cáo trực tuyến của PMI đối với IQOS của thương 
hiệu HTP tại New Zealand cho thấy công ty đã gắn 
sản phẩm HTP (IQOS 3 và IQOS Multi) với sản phẩm 
ENDS (IQOS VEEV).9 Bên cạnh sự nhầm lẫn xuất 

phát từ việc sử dụng “IQOS” trong cả hai tên sản 
phẩm, một chương trình quảng cáo trực tuyến của 
PMI đã bán cả hai loại cả dưới dạng “gói lớn” và gợi 
ý sử dụng sản phẩm ENDS “khi đang di chuyển” và 
HTP “khi có thời gian thư giãn”. Điều này tạo cảm giác 
có vẻ như PMI đang cố ý gắn hai sản phẩm với nhau, 
dẫn đến sự nhầm lẫn và khuyến khích sử dụng kết 
hợp cả HTP và ENDS. 

Philip Morris Limited, công ty con của PMI tại Vương 
quốc Anh, cũng đưa ra những nhận thức gây nhầm 
lẫn về HTP và ENDS trên trang web “Hold My Light” 
của mình. Trang web là một phần của sáng kiến 
“Tương Lai Không Khói Thuốc”, tuyên bố rằng “mục 
tiêu của công ty là thay thế thuốc lá bằng các sản 
phẩm không khói thuốc và là lựa chọn tốt hơn việc 
tiếp tục hút thuốc”.10 Mặc dù trang web có đề cập rằng 
HTP làm nóng thuốc lá, nhưng trang web tuyên bố 
HTP tương tự như thuốc lá điện tử ở chỗ chúng tạo ra 
“hơi có chứa nicotin”. (Xem hình ảnh bên dưới).11 Trên 
thực tế, khí từ việc đốt nóng thuốc lá không chỉ chứa 
nicotin mà còn chứa nhiều loại hóa chất, trong đó có 
nhiều chất được biết là có khả năng gây hại, gồm cả 
chất gây ung thư.12 

Ảnh chụp màn hình trang web "Hold My Light" vào tháng 5 năm 2022
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Tranh cãi xung quanh tuyên bố "không 
khói thuốc"
Một tranh cãi chính xung quanh HTP là liệu chúng 
có thực sự “không khói thuốc” hay không. British 
American Tobacco đưa HTP, glo vào danh mục sản 
phẩm “không cháy”.13 JTI quảng cáo HTP, Ploom's, 
“hương vị êm dịu không khói thuốc”.14 PMI đã đưa 
ra tuyên bố nhất quán và nổi bật rằng sản phẩm của 
mình là sản phẩm “không khói thuốc”.15 Những thuật 
ngữ này vẫn đang gây tranh cãi.16, 17, 18

Cụ thể, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học 
độc lập đặt ra nghi ngờ về tuyên bố “không khói thuốc” 
của PMI xung quanh IQOS. Nghiên cứu đặt ra câu 
hỏi về cơ sở so sánh lượng khí mà HTP tạo ra với 
lượng khí từ thuốc lá. Các tác giả nhận thấy rằng 
cho đến nay, tất cả các so sánh đều đo lường những 
thành phần có hại và có khả năng gây hại được tạo 
ra bởi một điếu thuốc lá IQOS, chứa khoảng 177-203 
mg thuốc lá, với một điếu thuốc lá tham chiếu, chứa 
khoảng 645 mg thuốc lá.19 Các tác giả nhấn mạnh 
rằng đây không phải là một so sánh “tương đương” 
và cần phải so sánh trên “cơ sở thuốc lá”. Nghiên cứu 
cũng kêu gọi phân tích thêm về việc sử dụng lặp đi lặp 
lại để có những đánh giá đáng tin cậy hơn về các chất 
độc hại do IQOS tạo ra.  

Ngoài những lợi ích rõ ràng về mặt tiếp thị và danh 
tiếng khi cung cấp sản phẩm “không khói thuốc”, 
các tài liệu PMI bị rò rỉ cho thấy lý do chính để tiếp 
thị IQOS là sản phẩm “không khói thuốc” là để được 
hưởng ưu đãi về thuế.20 Khi thuế suất đối với các sản 
phẩm này thấp hơn, các công ty thuốc lá có cơ hội 
tăng lợi nhuận. Có bằng chứng về việc ngành công 
nghiệp thuốc lá can thiệp vào vấn đề này. Một báo cáo 
năm 2020 nêu chi tiết một ví dụ ở Ý, nơi Philip Morris 
Italy đã gửi thông tin cho các viên chức chính phủ 
nhằm tìm cách tách biệt IQOS với thuốc lá.21 Chỉ Số 
Can Thiệp Vào Ngành Công Nghiệp Thuốc Lá Toàn 
Cầu Năm 2021 chỉ ra rằng, tính đến năm 2021, HTP 
ở Ý chỉ phải nộp khoảng một phần tư số thuế áp dụng 
đối với thuốc lá,22 một con số được cho là dẫn đến 
thất thoát gần 400 triệu euro doanh thu hàng năm của 
chính phủ.23 

Tìm hiểu thêm về các chính sách và quy định thuế 
HTP hiện hành trên khắp thế giới với các nguồn lực hỗ 
trợ sau: “Heated Tobacco Products Global Regulation 
(Quy Định Toàn Cầu về Sản Phẩm Thuốc Lá Làm 
Nóng)” (Campaign for Tobacco-Free Kids (Chiến Dịch 
Trẻ Em Không Thuốc Lá)), “Heated Tobacco Products 
Information Sheet (Bảng Thông Tin về Sản Phẩm 
Thuốc Lá Làm Nóng” (Tổ Chức Y Tế Thế Giới) và 
“Countries that Regulate Heated Tobacco Products, 
Các Quốc Gia Quy Định Sản Phẩm Thuốc Lá Làm 
Nóng)” (Institute for Global Tobacco Control (Viện 
Kiểm Soát Thuốc Lá Toàn Cầu)). 

Sự mơ hồ về các nguy cơ
Thông qua các tài liệu của chính ngành công nghiệp 
này và các vụ kiện tụng rộng rãi, có thể thấy rõ ngành 
công nghiệp thuốc lá đã thực hiện những hành vi sai 
trái và đưa ra thông tin sai lệch về mặt khoa học liên 
quan đến tác hại của thuốc lá trong thời gian dài và 
nghiêm trọng, dẫn đến việc trì hoãn ở quy mô lớn và 
lâu nay trong việc quản lý thuốc lá một cách hiệu quả.24 

Để hiểu chính xác các nguy hại về sức khỏe của HTP, 
cần tiến hành những nghiên cứu công bằng, độc lập 
với ngành công nghiệp thuốc lá. Tuy nhiên, các đánh 
giá có hệ thống về những nghiên cứu đánh giá nguy 
hại của HTP cho thấy phần lớn các nghiên cứu về 
HTP được ngành công nghiệp thuốc lá tài trợ.25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31 Hơn nữa, hầu hết các nghiên cứu lâm sàng về 
nguy hại đối với sức khỏe của HTP đều có ít nhất một 
số nguy cơ thiên lệch.32, 33, 34 

Ngoài sự không rõ ràng trong nghiên cứu, các hoạt 
động truyền thông của các công ty cũng tạo nên sự 
mơ hồ xung quanh các nguy cơ đối với sức khỏe của 
HTP. Có bằng chứng cho thấy rằng một số tuyên bố 
của PMI có thể đánh lừa người tiêu dùng về những 
nguy cơ của HTP.35, 36, 37, 38 Trong một nghiên cứu mới, 
các nhà nghiên cứu đã điều tra thông tin trao đổi của 
PMI với người tiêu dùng thông qua dịch vụ webchat 
trực tiếp trên trang web của IQOS. Họ đã phân tích 54 
cuộc trò chuyện trên webchat ở 22 quốc gia và nhận 
thấy nhiều tuyên bố liên quan đến rủi ro với sức khỏe 
của HTP được đưa ra cho người tiêu dùng tiềm năng, 
trong đó một số tuyên bố không nhất quán hoặc thậm 
chí trái ngược nhau, cả trong phạm vi và bên ngoài 
các quốc gia.39 
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HTP có giúp người hút thuốc bỏ thuốc lá 
không?
Một đánh giá của Cochrane vào năm 2022 đưa ra 
kết luận rằng vẫn chưa rõ việc sử dụng HTP có giúp 
mọi người bỏ được hút thuốc hay không, vì chưa có 
nghiên cứu nào đã được công bố đo lường điều này. 
Đánh giá tương tự cũng điều tra tác động của HTP đối 
với tỷ lệ hút thuốc. Các tác giả kết luận rằng “[d]ữ liệu 
từ hai nghiên cứu theo chuỗi thời gian cho thấy tốc độ 
giảm doanh số bán thuốc lá tăng nhanh sau khi thuốc 
lá đốt nóng được đưa vào thị trường Nhật Bản”. Các 
tác giả nhận thấy: “Bằng chứng này có độ chắc chắn 
rất thấp vì có nguy cơ gây sai lệch, bao gồm cả khả 
năng gây nhiễu và doanh số bán thuốc lá là một thước 
đo gián tiếp để đánh giá tỷ lệ hút thuốc”.40 Điều quan 
trọng cần lưu ý là thuốc lá điện tử bị cấm ở Nhật Bản, 
và do đó HTP không phải đối mặt với sự cạnh tranh từ 
các sản phẩm điện tử mới hơn khác.

Ngày càng có nhiều bằng chứng xuất hiện, cả từ 
ngành công nghiệp thuốc lá và các nguồn độc lập, 
cho thấy tỷ lệ cao người dùng HTP không thực hiện 
chuyển đổi hoàn toàn và trên thực tế vẫn tiếp tục hút 
thuốc lá.41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Có bằng chứng cho thấy PMI đang cố gắng miêu tả 
IQOS như một sản phẩm cai thuốc, mặc dù không có 
bằng chứng khoa học nào cho thấy IQOS giúp người 
dùng bỏ thuốc lá.49  Công ty cũng đã đặt ra các định 
nghĩa riêng cho người dùng IQOS, từ “người dùng 
theo bối cảnh” đến “người dùng ưu thế” đến “người 
dùng đã chuyển đổi”.50 Định nghĩa của PMI về “người 
dùng đã chuyển đổi” là người sử dụng IQOS cho hơn 
95% lượng thuốc lá họ dùng và chỉ trong quá trình 
đánh giá kéo dài bảy ngày. Vào cuối năm 2020, PMI 
đã báo cáo rằng hơn 12 triệu người dùng IQOS đã 
“chuyển sang” IQOS, nhưng điều này cũng chỉ đo 
lường việc sử dụng trong khoảng thời gian bảy ngày.51 
Hơn nữa, vẫn chưa rõ cách PMI tính toán các ước 
tính của người dùng. 

Kết Luận
Lợi ích của HTP đối với sức khỏe cộng đồng vẫn chưa 
được chứng minh. Điều này đặt ra câu hỏi về việc sử 
dụng HTP để giảm tác hại của thuốc lá so với các biện 
pháp thay thế giảm tác hại khác đã được thiết lập. 
Tuy nhiên, lợi ích của HTP đối với ngành công nghiệp 
thuốc lá rất rõ ràng: HTP mang đến cơ hội khác để thu 
lợi nhuận và có thể đóng góp vào câu chuyện “chuyển 
đổi” đang diễn ra của các công ty thuốc lá, khi họ tiếp 
tục sản xuất và bán hàng nghìn tỷ điếu thuốc mỗi năm.
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