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Thiệt Hại Về Sức Khỏe Và Kinh Tế Do Thuốc Lá Thương Mại Ở Tiểu Bang Washington
Sử dụng thuốc lá thương mại* vẫn là nguyên nhân
hàng đầu của các ca tử vong có thể ngăn ngừa được
ở Washington. Việc sử dụng thuốc lá thương mại
khiến tiểu bang mất hàng tỷ đô la Mỹ cho các hóa
đơn y tế mỗi năm, và 13% người trưởng thành và 5%
thanh thiếu niên lớp 10 vẫn hút thuốc lá.

Ngoài ra, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm học
sinh lớp 10 của tiểu bang Washington đã tăng từ 13%
lên 21% từ năm 2016 đến năm 2018.1 Để ngăn chặn
việc sử dụng thuốc lá thương mại, chúng ta phải
chống lại những thách thức dai dẳng và mới nổi.
Ngành công nghiệp thuốc lá thương mại tiếp tục chi

những khoản tiền khổng lồ để tiếp thị sản phẩm của
mình – 90.1 triệu đô la Mỹ mỗi năm chỉ tính riêng ở
Washington. Điều này khiến cho việc bỏ thuốc lá trở
nên khó khăn và nó còn khuyến khích thanh thiếu
niên bắt đầu hút thuốc.2

sự chênh lệch trong tỷ lệ
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*Thuốc lá thương mại bao gồm bất kỳ sản phẩm nào có chứa thuốc lá và/hoặc nicotin, chẳng hạn như thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá điện tử, shisha, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá không khói, thuốc
lá nung nóng và các sản phẩm nicotin sử dụng qua đường miệng khác. Thuốc lá thương mại không bao gồm các liệu pháp thay thế nicotin được Food and Drug Administration (FDA, Cơ Quan
Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm) phê duyệt.
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Tiểu bang Washington đã giảm thành công
và đáng kể tỷ lệ hút thuốc và tiếp xúc với khói
thuốc thụ động bằng cách thực hiện một cách
chiến lược các thực hành tốt nhất của Centers
for Disease Control and Prevention (CDC). Trong
hơn một thập kỷ, một khoản đầu tư đáng kể
kinh phí của tiểu bang đã giúp đạt được tiến
triển này; tuy nhiên, nguồn kinh phí đã giảm
đáng kể từ năm 2009. Trong năm tài khóa 2020,
ngân sách chỉ ở mức 3% mức tối thiểu được CDC
khuyến nghị để có thể tài trợ đầy đủ cho một
chương trình ngăn chặn và kiểm soát thuốc lá
thương mại toàn diện, xếp thứ 41 trong số tất cả
các tiểu bang.5 Sự thiếu đầu tư này đã làm giảm
đáng kể khả năng của tiểu bang trong việc tiếp
tục bảo vệ người dân ở tiểu bang Washington
và có nguy cơ phá hỏng những tiến bộ mà tiểu
bang đã đạt được trong việc bảo vệ mạng sống
của con người cũng như tiết kiệm tiền bạc.

Tiểu bang Washington đã chứng minh được
rằng đầu tư vào ngăn chặn và kiểm soát thuốc
lá thương mại là một việc làm thông minh và
là một phần quan trọng trong việc đẩy lùi tình
trạng sử dụng thuốc lá thương mại tràn lan.
Đánh giá về các chương trình ngăn chặn và
kiểm soát thuốc lá thương mại toàn diện của
tiểu bang chỉ ra rằng có mối tương quan tỷ lệ
thuận giữa việc đầu tư vào các chương trình này
và việc giảm sử dụng thuốc lá thương mại. Một
nghiên cứu năm 2011 cho thấy rằng với mỗi đô
la chi từ chương trình ngăn chặn và kiểm soát
thuốc lá của Washington từ năm 2000 đến năm
2009 (thời kỳ đầu tư cao nhất), thì đã tiết kiệm
được hơn 5 đô la thông qua việc giảm số lần
nhập viện vì bệnh tim, đột quỵ, bệnh hô hấp và
ung thư do thuốc lá gây ra.6 Bằng chứng cho
thấy rằng tỷ lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên tại
các tiểu bang có chương trình ngăn chặn được
tài trợ đầy đủ và bền vững đã giảm xuống một
nửa hoặc nhiều hơn.7 Tài trợ cho công tác ngăn
chặn và kiểm soát thuốc lá thương mại là một
khoản đầu tư vào sức khỏe và tương lai kinh tế
của tiểu bang.

Mặc dù tỷ lệ hút thuốc nói chung đã giảm, nhưng
một số cộng đồng vẫn tiếp tục hút thuốc với tỷ lệ
cao hơn và gặp phải các vấn đề về sức khỏe liên
quan một cách không tương xứng. Sự chênh lệch
liên quan đến thuốc lá thương mại bắt đầu từ lớp
trẻ và nhiều yếu tố xã hội và môi trường tác động
mạnh đến khả năng bắt đầu hút thuốc ở một cá
nhân. Tỷ lệ hút thuốc cao một cách không tương
xứng ở học sinh lớp 10 là người Mỹ thổ dân/người
Alaska bản xứ, Lesbian, Gay, Bisexual, Questioning
(LGBQ, đồng tính luyến ái nữ, đồng tính luyến ái
nam, song tính luyến ái, đang trong giai đoạn tìm
hiểu bản thân), học kém hơn và những người bị
bắt nạt.8 Các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn
có tỷ lệ hút thuốc cao hơn và mức độ tiếp xúc với
khói thuốc thụ động cao hơn. Ngoài ra, thanh
thiếu niên dễ mắc các hình thái nghiện thuốc lá
suốt đời hơn do nghiện nicotin sớm, một vấn đề
đã được FDA coi là "dịch bệnh" do lo ngại về việc
sử dụng thuốc lá điện tử rộng rãi trong những
năm gần đây.
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