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Lời tựa

“Thực tế là phòng chống tác hại thuốc lá cần thiết cho 
sự thịnh vượng cũng như sức khỏe của các quốc gia. 
Một đồng chi cho các biện pháp dự phòng hôm nay có giá trị 
hơn một nghìn đồng chi cho giải quyết hậu quả tương lai. ”

Chỉ sau ấn phẩm lần đầu một năm, Atlas thứ hai sẽ nhấn 
mạnh không chỉ tầm quan trọng của công tác phòng 
chống tác hại thuốc lá ở 10 nước trong khu vực ASEAN, 
nơi chiếm tới 10% số người hút thuốc lá trên thế giới mà 
còn nêu bật những thay đổi nhanh chóng của khu vực này 
về: tỷ lệ hút thuốc, tác động của thuốc lá lên nền kinh tế 
và các giải pháp đã thực hiện. Tài liệu sẽ bổ sung cho 
cuốn Atlas Phòng chống tác hại thuốc lá toàn cầu xuất 
bản định kỳ 3 năm (Ấn phẩm lần thứ năm là 2015).

Cuốn Atlas sẽ đưa ra những so sánh bằng hình ảnh giữa 
các nước và nêu rõ những thông tin cập nhật so với lần 
đầu xuất bản. Tài liệu không chỉ mô tả tình hình nạn dịch 
hút thuốc lá mà còn chỉ ra thách thức và kêu gọi các quốc 
gia trong khu vực có hành động kịp thời.

Có những tin tốt và cả tin xấu: Tin xấu là tỷ lệ bắt đầu hút 
thuốc lá khi dưới 20 tuổi xảy ra ở tất cả các nước 
ASEAN, tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cực kì cao ở một số 
nước trong khi giá thuốc lá ở các nước (trừ Thái Lan) đều 
rẻ hơn mức thu nhập nên người dân và cả thanh thiếu niên 
đều có thể mua. Thống kê đơn giản cho thấy một nửa số 
người hút thuốc lá ở ASEAN sinh sống ở duy nhất một 
quốc gia: Indonesia. 

Cuốn Atlas sẽ nêu các dẫn chứng quan trọng về sự can 
thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá và đồng minh, đặc 
biệt là những thách thức pháp lý họ đặt ra để chống lại 
các biện pháp phòng chống thuốc lá của Chính phủ. 
SEATCA đã xây dựng bộ công cụ “Chỉ số của ngành 
công nghiệp thuốc lá” hữu hiệu nhằm xác định phương 
thức và các yếu tố giúp ngành công nghiệp thuốc lá can 
thiệp vào việc thực thi các chính sách y tế. Công cụ này 
cũng có thể sử dụng ở các khu vực khác trên thế giới.

Tin tốt là vẫn có cơ hội để đề phòng tình trạng hút thuốc 
gia tăng ở phụ nữ và trẻ em gái, sự gia tăng khu vực không  
được phép hút thuốc lá, cảnh báo sức khoẻ bằng hình ảnh, 
cấm quảng cáo và khuyến mại thuốc lá, mặc dù những 
biện pháp này vẫn chưa được thực hiện triệt để. Ngoài ra, 
nông dân trồng cây thuốc lá cũng khấm khá hơn khi 
chuyển sang trồng các loại cây trồng khác.

Rào cản lớn nhất mà chính phủ các nước phải vượt qua khi 
thực hiện các chính sách phòng chống tác hại thuốc lá là 
những hiểu lầm về lợi ích kinh tế. Atlas này sẽ tập trung 
vào hậu quả to lớn của thuốc lá đến nền kinh tế. Thực tế là 
phòng chống tác hại thuốc lá cần thiết cho sự thịnh vượng 
và sức khỏe của các quốc gia. Một đồng chi cho biện pháp 
dự phòng hôm nay có giá trị hơn một nghìn đồng chi cho 
giải quyết hậu quả tương lai.

Cuốn Atlas được biên soạn một cách chuyên nghiệp, đầy 
đủ thông tin từ các nguồn tham khảo đa đạng, trình bày 
đẹp, dễ hiểu để phù hợp với các nhóm độc giả khác nhau, 
từ các nhà hoạch định chính sách, nhân viên y tế, các tổ 
chức phi chính phủ, các học giả, giới truyền thông và 
trường học.

Ts. Judith Mackay
Quỹ Lá phổi Thế giới, Tư vấn về phòng chống tác hại 
thuốc lá khu vực Châu Á, Quỹ Bill và Melinda Gates.
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Lời nói đầu

“Chúng tôi cam kết cố gắng hết sức cho sự nghiệp 
phòng chống tác hại thuốc lá ở khu vực ASEAN và 
mong rằng các bạn sẽ đồng hành cùng chúng tôi.” 

Tôi rất vui mừng khi cuốn Atlas đầu tiên về phòng chống tác hại thuốc lá của SEATCA được xuất 
bản tháng 8 năm ngoái đã được đón nhận. Những phản hồi từ đồng nghiệp trong khu vực ASEAN 
và khắp nơi trên thế giới đã rất tích cực. Họ đã tìm thấy cuốn Atlas thực sự hữu dụng, đầy đủ thông 
tin và được trình bày rất tốt. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả những phản hồi và cả những khích lệ đã giúp cho SEATCA 
xuất bản được cuốn Atlas lần thứ hai với những thông tin cập nhật và thêm các chủ đề mới. Lần 
xuất bản thứ hai này còn đặc biệt ở chỗ được dịch ra bốn thứ tiếng ở ASEAN: Khmer, Lào, Việt 
và Miến Điện. Chúng tôi chắc rằng cuốn tài liệu sẽ có ích trong việc thúc đẩy chính sách phòng 
chống tác hại thuốc lá ở đất nước các bạn. Phiên bản mềm tài liệu có thể xem tại: www.seatca.org 
 
Thay mặt cho SEATCA, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đối tác của chúng tôi ở 10 nước ASEAN vì 
những đóng góp xuất sắc của họ. Xin đặc biệt cảm ơn bà Tan Yen Lian, tiến sỹ Ulusses Dorotheo 
và những thành viên khác của SEATCA, những người đã cùng chúng tôi làm việc chăm chỉ cho 
lần xuất bản thứ hai này. Tôi cũng chân thành cảm ơn sự ủng hộ khuyến khích của Tiến sỹ Judith 
Mackay, người có ý tưởng xây dựng cuốn Atlas Phòng chống tác hại Thuốc lá toàn cầu.

Chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hết sức cho sự nghiệp phòng chống tác hại thuốc lá trong khu vực 
ASEAN và mong các bạn sẽ đồng hành cùng chúng tôi. 

Bungon Ritthiphakdee
Giám đốc SEATCA
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Giới thiệu về SEATCA

Tầm nhìn: "Hướng tới một ASEAN khỏe mạnh, không thuốc lá " 
Tôn chỉ: "Cùng nhau làm việc để bảo vệ cuộc sống thông qua đẩy mạnh thực thi hiệu quả 
               Công ước khung về phòng chống tác hại thuốc lá ở các nước ASEAN"

Liên minh phòng chống tác hại thuốc lá khu vực Đông Nam Á
www.seatca.org

Liên minh phòng chống tác hại thuốc lá khu vực Đông 
Nam Á (SEATCA) là một liên minh đa ngành trong khu 
vực hỗ trợ các nước thành viên ASEAN trong việc xây 
dựng và thực thi các chính sách phòng chống tác hại thuốc 
lá hiệu quả và dựa trên bằng chứng phù hợp với Công ước 
khung của Tổ chức Y tế thế giới về phòng chống tác hại 
thuốc lá (FCTC).

Từ năm 2001, các chương trình của SEATCA đã góp phần 
đẩy mạnh phong trào phòng chống tác hại thuốc lá ở Đông 
Nam Á đặc biệt là ở Campuchia, Indonesia, Lào, Malay-
sia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Làm việc chặt chẽ 
với các đối tác tại các nước, chiến lược của SEATCA là hỗ 
trợ xây dựng chính sách tiến bộ, tăng cường các nhóm làm 
việc về phòng chống tác hại thuốc lá ở mỗi quốc gia, cung 
cấp thêm bằng chứng trong nước để cải cách chính sách và 
gia tăng số lượng cũng như năng lực của những người ủng 
hộ phòng chống tác hại thuốc lá.

Trong những năm qua, những nỗ lực của SEATCA đã 
được công nhận cấp quốc gia và quốc tế. SEATCA cũng 
đã gây dựng thêm các đối tác mới về phòng chống tác hại 
thuốc lá để chia sẻ mô hình của SEATCA như là một diễn 
đàn chia sẻ bài học kinh nghiệm và thực hành tốt về phòng 
chống tác hại thuốc lá. 

Để ghi nhận những đóng góp xuất sắc của SEATCA đối 
với hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trong khu vực, 
WHO trao tặng SEATCA giải thưởng Ngày Thế giới 
Không thuốc lá vào năm 2004 và giải thưởng đặc biệt của 
Tổng giám đốc WHO năm 2014.

"SEATCA nổi lên như chất xúc tác quan trọng để đạt được 
bước tiến trong phòng chống tác hại thuốc lá ở khu vực 
Đông Nam Á, đặc biệt là trong lĩnh vực chính sách và 
pháp luật." 
- Tiến sĩ Shigeru Omi, sau này là Giám đốc Khu vực Tây  
  Thái Bình Dương, Tổ chức Y tế Thế giới, 2004.

"Giải thưởng này công nhận những đóng góp rất có giá trị 
của SEATCA như là một liên minh khu vực đặc biệt là 
trong lĩnh vực thuế thuốc lá. SEATCA là một chất xúc tác 
quan trọng và đi đầu trong cải cách thuế thuốc lá ở khu 
vực ASEAN, liên kết các bên liên quan và làm việc chặt 
chẽ với Bộ y tế và Bộ tài chính."
-  Tiến sĩ Shin Young-soo, Giám đốc khu vực Tây Thái      
   Bình Dương, Tổ chức Y tế Thế giới,  2014.
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Brunei:

Campuchia:

Indonesia:

CHDCND Lào:

Malaysia:

Myanmar: 

Philippin:

Singapore:

Thái Lan:

Việt Nam:

Đối tác 
quốc tế: 
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Lời cảm ơn 
SEATCA xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và đóng góp quý báu của tất cả đối tác trong quá trình chuẩn bị ra mắt cuốn Atlas 
Phòng chống tác hại thuốc lá khu vực Đông Nam Á đầu tiên này. Đặc biệt, chúng tôi xin cảm ơn những người sau đây:

Tiến sĩ  Anie H Abdul-Rahman, Giám đốc Y tế môi trường, Sở Dịch vụ y tế, Bộ Y tế, Brunei

Tiến sĩ Yel Daravuth, Cán bộ kỹ thuật, Tổ chức Y tế Thế giới Campuchia,
Tiến sĩ Mom Kong, Giám đốc điều hành, Phong trào vì sức khỏe Campuchia (CMH)

Tiến sĩ Widyastuti Soerojo, Dự án Sáng kiến thuế thuốc lá Đông Nam Á (SITT) -  Điều phối viên dự 
án cấu phần “Cảnh báo sức khỏe” tại Indonesia, Khoa Y tế công cộng, Đại học Indonesia 
Ông Abdillah Ahsan, Dự án Sáng kiến thuế thuốc lá Đông Nam Á (SITT) - Điều phối viên dự án tại 
Indonesia, Viện Dân số, Khoa Kinh tế, Đại học Indonesia 
Ông Nur Hadi Wiyono, Nghiên cứu viên, Viện Dân số, Khoa Kinh tế, Đại học Indonesia

Tiến sĩ Maniphanh Vongphosy, Dự án Sáng kiến thuế thuốc lá Đông Nam Á (SITT) - Điều phối viên 
dự án tại Lào.

Ông Ooi Poh Keong, Cán bộ đầu mối về phòng chống tác hại thuốc lá khu vực ASEAN, Đơn vị 
phòng chống tác hại thuốc lá và Thư ký FCTC, Vụ kiểm soát bệnh, Bộ Y tế, Malaysia
Tiến sĩ Foong Kin, Trung tâm phòng chống độc quốc gia, Trường Đại học Sains Malaysia

Tiến sĩ Nan Naing Naing Shein, Phó Giám đốc, Vụ  Dịch vụ Y tế cơ bản, Bộ Y tế, Myanmar

Luật sư Irene Patricia Reyes, Dự án Sáng kiến thuế thuốc lá Đông Nam Á (SITT) - Điều phối viên dự 
án tại Philippines và Giám đốc điều hành Trung tâm HealthJustice Philippin
Ông Ralph Emerson Degollacion, Dự án Sáng kiến thuế thuốc lá Đông Nam Á (SITT) - Điều phối 
viên dự án, Trung tâm HealthJustice Philippin

Ông Chan Lit Fai, Giám đốc, Phòng lạm dụng chất gây nghiện, Khoa sức khỏe người trưởng thành, 
Quỹ nâng cao sức khỏe, Singapore

Giáo sư Prakit Vathesatogkit, Tổng thư ký, Tổ chức hành động vì sức khỏe và phòng chống tác hại 
thuốc lá (ASH), Thái Lan
Tiến sĩ Sarunya Benjakul, Giảng viên, Bộ môn Giáo dục Y tế và Khoa học Hành vi, Khoa Y tế công 
cộng, Đại học Mahidol
 
Thạc sỹ Nguyễn Tuấn Lâm, Cán bộ kỹ thuật phòng chống bệnh không lây nhiễm, Văn phòng Tổ 
chức Y tế Thế giới tại Việt Nam 
Bác sỹ Phan Thị Hải, Phó Chánh văn phòng, Văn phòng Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá 
(VINACOSH), Bộ Y tế, Việt Nam
Bác sỹ Phạm Thị Hoàng Anh, Dự án Sáng kiến thuế thuốc lá Đông Nam Á (SITT) -  Điều phối viên  
dự án tại Việt Nam, Giám đốc HealthBridge Việt Nam 
Bà Lê Thị Thu, Dự án Sáng kiến thuế thuốc lá Đông Nam Á (SITT) - Quản lý dự án cao cấp, Health-
Bridge Việt Nam 

Tiến sĩ Hana Ross, Viện nghiên cứu SALDRU, Đại học Cape Town, Nam Phi 
Tiến sĩ Pramil N. Singh, Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Y tế, Phó giáo sư, Khoa  Dịch tễ và y tế 
toàn cầu, Trường Y tế công cộng, Đại học Lorna Linda, California.


