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Tài liệu tập huấn cán bộ y tế



Phần 2:

Tổng quan về sử dụng thuốc lá/thuốc lào,

tác hại của sử dụng thuốc lá/thuốc lào

và lợi ích của cai thuốc lá/thuốc lào



Tổng quan về sử dụng thuốc lá/thuốc lào



Trên thế giới: Xu hướng sử dụng
thuốc lá/thuốc lào (1)

 Trên toàn thế giới:

• Khoảng 1,1 tỷ người sử dụng thuốc lá

• Khoảng 5,8 nghìn tỷ điếu thuốc lá được hút năm 2014, và việc

sử dụng thuốc lá vẫn còn gia tăng.

 Tỷ lệ hút thuốc lá đã giảm đáng kể ở Anh, Úc, Brazil và một số

quốc gia khác do việc thực thi tốt các luật kiểm soát thuốc lá.

 Hiện nay, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ thuốc lá nhiều hơn cả mức

tiêu thụ của tất cả các nước có thu nhập thấp và trung bình cộng lại.



Trên thế giới: Xu hướng sử dụng thuốc lá/thuốc lào (2)

Các quốc gia có trên 10,000,000  nam giới từ 15 tuổi trở lên hút thuốc
hàng ngày (theo triệu người), năm 2013

264.0 | TRUNG QUỐC
106.0 | ẤN ĐỘ
50.6 | INDONESIA
27.7  | NGA
24.5 | BANGLADESH
21.6  | MỸ
18.9  | NHẬT
17.2  | PAKISTAN
14.2 | VIỆT NAM
12.9 | PHILIPPINES
12.2  | BRAZIL
10.6 | THỔ NHĨ KỲ
10.1  | AI CẬP



Trên thế giới: Xu hướng sử dụng thuốc lá/thuốc lào (3)

Hút thuốc lào làm tăng
nguy cơ mắc ung thư
phổi, môi, miệng và thực
quản.

Rất khó khăn để ngăn
chặn việc hút thuốc lào vì
việc đó thường xảy ra tại
nhà, nơi mà tác động của
áp lực xã hội truyền thống
và các chính sách can
thiệp như cấm hút thuốc
lào ít có hiệu quả. Tỷ lệ sử dụng thuốc lào theo giới tính

năm 2011



Thực trạng hút thuốc tại Việt Nam

• Gần một nửa nam giới Việt Nam

hút thuốc (47.4%), tỷ lệ này thấp

hơn nhiều ở phụ nữ (1.3%).

• 83% hút thuốc lá và 27% hút

thuốc lào.

• Khoảng 40.000 người chết mỗi

năm do các nguyên nhân liên

quan đến hút thuốc.

• Tỷ lệ hút thuốc lá không khói

thấp, khoảng 1.3%.



Các loại thuốc: 

• Thuốc lá điếu

• Thuốc lá tự cuốn 

• Thuốc lào 

• Thuốc lá không khói

• Thuốc lá điện tử

Các hình thức sử dụng thuốc lá phổ biến: 

Thuốc lá điếu

– 12.5 triệu người hút thuốc lá điếu được

sản xuất từ các nhà máy

– 772 nghìn người hút thuốc lá tự cuốn

Thuốc lào

– 4.1 triệu người hút thuốc lào

Tình hình sử dụng thuốc lá/thuốc lào tại Việt Nam (1)



• Thuốc lá điếu

Nhãn hiệu Giá VNĐ/bao Hình ảnh minh họa

Vinataba 20.000

Thang Long 10.000

Du lịch (Souvenir) 10.000

555 25.000

Marlboro 30.000

Dunhill 60.000

Esse 30.000

Captain Black 70.000

Tình hình sử dụng thuốc lá/thuốc lào tại Việt Nam (2)



 Thuốc lào và thuốc lá cuốn

• Một số loại thuốc lào phổ
biến như thuốc lào Tiến Vua,
thuốc lào Tiên Lãng, thuốc
lào Quảng Xương...giá từ
30.000đ-50.000đ/lạng

• Một số loại thuốc lá cuốn
(chủ yếu là hàng ngoại)
– Macbaren giá từ

150.000đ - 190.000đ/gói
– Golden Vriginia giá

khoảng 150.000đ/gói

Tình hình sử dụng thuốc lá/thuốc lào tại Việt Nam (3)



 Thuốc lá không khói

– Loại nhai và ngậm

– Loại xay nhuyễn và hít

– Nhai trầu kèm thuốc

Tình hình sử dụng thuốc lá/thuốc lào tại Việt Nam (4)



Thuốc lá điện tử:

Thuốc lá điện tử là những thiết bị chạy bằng pin và tinh

dầu. Tinh dầu gồm chất lỏng Nicotin hòa tan trong dung

dịch nước và Propylene Glycol. Thuốc lá điện tử có hình

dáng giống với thuốc lá truyền thống, với một ống hình trụ

màu trắng, đầu lọc màu vàng và đèn đỏ ở đầu điếu thuốc.

Tình hình sử dụng thuốc lá/thuốc lào tại Việt Nam (5)



Thuốc lá điện tử (tiếp)

Một số loại thuốc lá điện tử có trên thị trường Việt Nam
(chủ yếu được cung cấp từ trang mạng cai thuốc lá) như Red Kiwi
(Canada), iTaste (Trung Quốc), Innokin (Đức), Red Ant (Đức)...

Giá dao động từ 700.000đ đến 2.000.000đ/1 bộ. Ngoài ra,
còn phải dùng mua thêm tinh dầu Nicotin.

Tình hình sử dụng thuốc lá/thuốc lào tại Việt Nam (6)



1. Hầu hết mọi người bắt đầu hút thuốc từ khi nào?

Trước 19 tuổi

2. Đa phần những ngời hút thuốc hút điếu thuốc đầu tiên
trong ngày là khi nào?

6-30 phút sau khi thức dậy buổi sáng

3. Người hút thuốc thường hút bao nhiêu điếu mỗi ngày?

Khoảng 13.5 điếu

4. Mỗi năm người hút thuốc tiêu bao nhiêu tiền cho việc hút thuốc?

Khoảng 4,930,875 đ.

Source: GATS, 2010

Tình hình sử dụng thuốc lá/thuốc lào tại Việt Nam (7)



Tác hại của hút thuốc lá tới sức khỏe



Tại sao hút thuốc lá lại nguy hiểm?

Trong khói thuốc
lá có chứa hơn
7.000 loại hóa
chất độc hại.

Có khoảng 70
loại hóa chất có
thể gây ung thư.
Đây là một số
chất hoá học
điển hình có
trong thuốc lá.



Hút thuốc lá gây ra ung thư và bệnh tật ở khắp các bộ phận trong cơ thể

 UNG THƯ: Mũi, miệng, thanh quản, khí quản, thực quản, phổi, bàng

quang, gan, dạ dày, tụy, thận, cổ tử cung, vú, máu (bệnh bạch cầu),

đại tràng, trực tràng.

 TIM: nhồi máu cơ tim, giảm lưu thông trong động mạch

 PHỔI: khí phế thũng, viêm phế quản mạn, viêm phổi, hen suyễn

 CÁC TÁC HẠI KHÁC: mất xương, loãng xương, mù mắt, bệnh tiểu

đường loại 2

 ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE SINH SẢN: vô sinh, thai chết lưu, thai

ngoài tử cung, bất lực nam giới, sinh non, hở hàm ếch thai nhi.

Tác hại của hút thuốc lá tới sức khỏe (1)



Tác hại của hút thuốc lá tới sức khỏe (2)

Não (đột quỵ)

Da nhăn nheo

Ung thư vòm
miệng

Ung thư họng

Bệnh vê ̀ tim

Ung thư phổi

Khí thũng
Viêm phế quản

Hen

Ung thư va ̀ loét da ̣ dày

Ung thư thận va ̀ bàng quang

Ung thư cổ tử cung, buồng trứng và tử 
cung

Vô sinh

Nghẽn động mạch

Xương yếu

Tiểu đường biến chứng



Tác hại của việc hút thuốc lào tới sức khỏe (1)

Tác hại của việc hút thuốc lào tới sức khỏe con người là gì?

 Tác hại tương tự như hút thuốc lá.

– Tác hại ngắn hạn về sức khỏe bao gồm:

• Nghiện nicotin

• Làm tăng nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm như bệnh lao, bệnh

mụn rộp, và viêm gan do dùng chung ống điếu thuốc lào

– Tác hại dài hạn về sức khỏe bao gồm:

• Gia tăng nguy cơ ung thư: Ung thư phổi, ung thư miệng, ung

thư bàng quang, ung thư thực quản, ung thư mũi họng



Tác hại của việc hút thuốc lào tới sức khỏe (2)

– Tác hại dài hạn về sức khỏe (tiếp): 

• Gia tăng nguy cơ bệnh tim

• Bệnh hô hấp: Kích ứng trong mũi và nghẹt mũi, khò khè

• Giảm chức năng phổi

• Phát ban trên bàn tay

• Nhiễm nấm qua việc sử dụng thuốc lào bị ô nhiễm

• Bệnh nướu răng (bệnh nha chu) có thể gây rụng răng



Tác hại của việc hút thuốc lào tới sức khỏe (3)

• Các nguy hại của việc hút thuốc lào trong khi mang thai là gì?

– Cân nặng trẻ khi sinh thấp

– Khó thở

– Dị tật bẩm sinh

– Biến chứng trước sinh

• Tác hại của khói thuốc lào với những người xung quanh là gì? 

– Tăng bệnh đường hô hấp ở trẻ em

– Gia tăng nguy cơ nhiễm trùng tai và đường hô hấp trên

– Hen suyễn

– Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh





Hút thuốc lá/thuốc lào thụ động



Tác hại của hút thuốc lá/thuốc lào thụ động (1)

• Hút thuốc lá/thuốc lào thụ động là gì? 

- Là hít khói thuốc do người hút thuốc 

thở ra.

• Những nơi thường hít phải khói thuốc lá 

thụ động?

- Tại quán Bars

- Tại nhà hàng

- Tại nhà ở

- Tại nơi làm việc trong nhà

- Trên phương tiện giao thông công cộng

- Tại các trường học

Source: GATS, 2010



Tác hại của hút thuốc lá/thuốc lào thụ động (2)

• Các chất độc có trong khói thuốc lá và khói thuốc lào đều

giống nhau.

• Có khoảng 70 chất độc hại được biết là có thể gây ung thư.

• Hít phải khói thuốc thụ động cũng sẽ hít vào các chất hóa học

tương tự như người hút thuốc.

• Mở cửa sổ, ngồi trong khu riêng biệt, sử dụng các bộ lọc

không khí hoặc quạt cũng không tránh khỏi khói thuốc

lá/thuốc lào.



Tác hại của hút thuốc lá/thuốc lào thụ động (3)

 Với trẻ em [WHO, 2014]:

• Gần một nửa trẻ em thường hít thở trong nguồn không khí ô nhiễm bởi

khói thuốc lá ở các nơi công cộng.

• Hơn 40% trẻ em có ít nhất bố hoặc mẹ hút thuốc.

• Hút thuốc lá thụ động là nguyên nhân gây tử vong

của 600.000 ca tử vong sớm mỗi năm.

• Năm 2004, trẻ em chiếm 28% những ca tử vong do

hút thuốc lá thụ động.

• Hơn một nửa trẻ em Việt Nam hít phải khói thuốc lá thụ động trong nhà.

• 75% trẻ em dưới 5 tuổi sống với người hút thuốc lá.



 Với người trưởng thành [GATS, 2010], tại Việt Nam:

• Khoảng 55,9% cán bộ công nhân viên (gần 8 triệu người) bị phơi

nhiễm khói thuốc lá thụ động tại nơi làm việc trong nhà trong vòng 30

ngày qua.

• Khoảng 73,1% người trưởng thành độ tuổi từ 15 tuổi trở lên được khảo sát

(47 triệu người) tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động trong nhà.

• Hút thuốc lá được thấy nhiều nhất ở trong các quán bar/cửa hàng/

quán cà phê/trà (92,6%), tiếp theo là các nhà hàng (84,9%), tại các cơ

sở y tế và trường học tương ứng là 23,6% và 22,3%, các trường đại

học và các tòa nhà văn phòng tương ứng là 54,3% và 38,7%.

Tác hại của hút thuốc lá/thuốc lào thụ động (4)



• Hút thuốc lá thụ động có thể gây ra cho người lớn các bệnh:

- Ung thư phổi

- Các bệnh về tim mạch

- Hen 

- Kích thích mắt, họng, mũi và phổi

• Hút thuốc lá thụ động ở trẻ em làm tăng nguy cơ mắc các bệnh:

- Ho

- Cảm lạnh 

- Viêm phổi

- Viêm phế quản

- Nhiễm trùng tai

- Lên cơn hen suyễn

Tác hại của hút thuốc lá/thuốc lào thụ động (5)





Các lợi ích khi cai thuốc



Lợi ích khi cai thuốc

• Những lợi ích cho sức khỏe: 

NHỮNG LỢI ÍCH CÓ ĐƯỢC NGAY LẬP TỨC KHI CAI THUỐC :

 Sau 20 phút giảm nhịp tim và huyết áp

 Sau 24 giờ giảm nguy cơ bị đau tim

 Sau 2 ngày tăng khả năng cảm nhận mùi và vị

 Sau 2-3 tuần chức năng của phổi giúp tuần hoàn máu tốt hơn và
việc đi bộ trở lên dễ dàng hơn.

 Sau 1 năm giảm một nửa nguy cơ bị bệnh về tim mạch

 Sau 5 năm nguy cơ ung thư và bị đột quỵ của người cai thuốc lá
giảm một nửa và bằng với người không hút thuốc

 Sau 10 năm giảm một nửa nguy cơ bị ung thư phổi so với người
hút thuốc.


