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ĐỪNG BỊ LỪA!  
Người tiêu dùng không biết rủi ro tiềm năng hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của thuốc lá điện tử và 
những thiết bị vaping bởi vì tất cả những sản phẩm này chưa được nghiên cứu đầy đủ và không theo quy định 
về an toàn hoặc qui định về sức khỏe.  Những gì được biết đến về thuốc lá điện tử và các thiết bị vaping là 
chúng chứa một mảng rộng các hóa chất nguy hiểm tiềm tàng và chất lỏng nicotin thì độc hại, gây nghiện, và 
không an toàn-đặc biệt là cho thanh thiếu niên. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuốc lá điện tử và các thiết bị vaping là gì?   
Thuốc lá điện tử và các thiết bị vaping là những thiết bị vận hành bằng pin được thiết kế để trông giống và sử 
dụng tương tự như những sản phẩm thuốc lá thông thường chẳng hạn như thuốc điếu.  Thuốc lá điện tử 
được sử dụng để hít một dung dịch chất lỏng được bốc hơi thường có chứa nicotin, hương liệu và hóa chất 
khác.  Bởi vì các dung dịch chất lỏng được chuyển đổi bên trong một bình phun hơi, sử dụng thuốc lá điện tử 
đôi khi được gọi là "vaping," chứ không chỉ là hút thuốc. 
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e-cigarette juice 

  
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
Chất Độc Hại 

 Các nghiên cứu đã tìm thấy rằng các thiết bị hút thuốc điện tử có chứa những 
chất nguy hiểm cho sức khỏe và có khả năng gây bệnh ung thư.1, 5 

 Nicotine lỏng tìm thấy trong hộp nạp thuốc lá điện tử và những bình “e-
juices” (dung dịch để châm vô thuốc lá điện tử) có độc tính cao.2 

 Nhiều bình nicotine lỏng (e-juices) rất dễ dàng để mở không an toàn cho trẻ 
và có thể gây tử vong cho trẻ em; đã vậy các sản phẩm này có hàng ngàn                                                   
hương vị hấp dẫn cho trẻ em như kẹo, kem, và cách thức ăn vặt khác. 2,3 

 Trung tâm Phòng Chống Độc Washington báo cáo rằng nhiều trẻ em đang bị đầu độc bởi thuốc lá điện 
tử qua các hình thức chơi với bút vape, mở nắp chai nicotine lỏng và  
dính nicotine trên tay, hoặc uống trực tiếp từ chai nicotine lỏng.4 

 
Gây Nghiện 

 Thuốc lá điện tử và e-juices chứa hàm lượng nicotine gây nghiện.5 
 Nicotine gây nghiện giống như heroin và bạch phiến.6, 7  
 Mặc dù được tuyên bố rộng rãi bởi những người ủng hộ thuốc lá điện tử, không có bằng chứng khoa 

học nào cho rằng  thuốc lá điện tử giúp người hút thuốc bỏ thuốc lá thành công hoặc chúng làm giảm 
số lượng thuốc lá tiêu thụ.8, 9 

 Thuốc lá điện tử chưa được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm chứng minh là thiết bi trợ giúp 
bỏ thuốc lá an toàn hoặc hiệu quả.   

 
Không An Toàn 

 Thuốc lá điện tử va e-juices không được thử nghiệm hoặc kiểm soát.  Bạn không thực sự biết những gì bạn 
nhận được bên trong các sản phẩm này.10 

 Nicotine ảnh hưởng đến tim và hệ thống thần kinh trung ương, làm tang nhịp tim và huyết áp.11 
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 Nicotine ảnh hưởng xấu đến người mẹ và thai nhi trong quá trinh mang thai, góp phần làm cho sinh 
thiếu cân, sinh non hoặc thai chết lưu.12 

 Sự tiếp xúc của trẻ em với nicotine có thể gây tổn hại cho sự phát triển não và dẫn dắt đến sử dụng 
thuốc lá trong tương lai.13, 14, 15,16, 19 

 Hơi thoát ra từ một thuốc lá điện tử đã được phát hiện có những chất hoá học có khả năng gây ung thư, 
chẳng hạn như chất formaldehyde, acetaldehyde, chì, kền, và chromium17, 18 

 Mặc dù số lượng các hợp chất có hại chứa trong hơi phát ra từ thuốc lá điện tử thường ít hơn so với những 
gì tìm thấy trong khói thuốc thông thường 18, 19 ít nhất sodium, sắt, nhôm, và kền được tìm thấy trong hơi 
phát ra (từ thuốc lá điện tử) ở nồng độ cao hơn so với khói thuốc lá thông thường. 18,19 
 

Tỉ Lệ Sử Dụng ở Thanh Thiếu Niên Đang Gia Tăng ở Quận King  
Sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên đang gia tăng ở mức báo động trên toàn quốc và ở địa phương. Ở 
quận King, sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên hiện nay cao hơn so với việc sử dụng thuốc lá truyền 
thống. 
 
Những gì bạn có thể làm – Đừng bị lừa:   

1. Đừng sử dụng thuốc lá điện tử; chúng độc hại, gây nghiện và không an toàn.  
2. Đừng để cho con của bạn bì lừa.  Nói chuyện với con của bạn về sự nguy hiểm của thuốc lá điện tử.   
3. Nếu bạn dung thuốc lá điện tử, cất thiết bị và bình e-juice của bạn cẩn thận và ngoài tầm với của trẻ em. 
4. Nếu bạn hút thuốc và muốn bỏ thuốc lá, sử dụng những cách đã được thực tiễn chứng minh là tốt nhất bao gồm 

tư vấn và các loại thuốc đã được chứng minh an toàn và hiệu quả cho việc bỏ thuốc.  
 

Để biết thêm thông tin, viếng thăm: 
www.healthykingcounty.org/dontbefooled 

 
Những nguồn thông tin về bỏ thuốc lá: 
 
Giúp đỡ bỏ thuốc lá ở tiểu bang Washington: http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Tobacco/HowtoQuit 
 
Asian Smokers’ Quitline:  http://www.asiansmokersquitline.org/    
 
El Centro De La Raza (Beacon Hill – Seattle) 206-973-4404, http://www.elcentrodelaraza.org 
 
CDC Quit Smoking Page: http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/cessation/quitting/index.htm 
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