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Thuốc lá không khói
Nếu bạn Nhai ….hãy Bỏ ngay

Việc sử dụng thuốc lá nhai (thuốc không khói) ở Mỹ tiếp tục gia tăng mỗi 
năm. Mặc dù không có khói thuốc, nhưng việc nhai thuốc không phải là 
không độc hại. Tại sao chúng ta cần quan tâm? Hãy tiếp tục đọc.

Mài mòn răng  
Sạn và cát trong các sản phẩm thuốc lá nhai làm trầy xướt vàăn 
mòn bề mặt cứng hay men răng. Men răng bị mất sớm có thể làm 
tăng độ nhạy cảm của răng và cần phải được điều trịđúng cách.

Gia tăng sâu răng  
Đường được thêm vào thuốc lá nhai khi phơi khô và chế biến để 
tăng vị ngon. Vi khuẩn có trong mảng bám răng, đây là một màng 
kết dính, trong suốt bám vào răng mỗi ngày, sử dụng đường này 
để tạo ra axít. Axít sẽ phá hủy men răng và gây sâu răng.

Nướu tụt vào trong  
Sự kích ứng liên tục tại một điểm trong miệng nơi tiếp xúc với miếng 
thuốc nhai nhỏ có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn cho mô nha 
chu. Việc này cũng làm tổn thương cấu trúc ổ xương răng. Nướu 
bị tổn thương sẽ tách ra xa răng, làm hở gốc răng và làm cho răng 
nhạy cảm với nhiệtđộ và nhất là dễ bị sâu răng. Sựăn mòn nghiêm 
trọng nơi ổ xương răng sẽ làm răng lung lay và rụng.

Nghiện chất nicotine 
Mức nicotine trong máu đo được trong những người dử dụng 
thuốc lá nhai tương đương với những người hút thuốc. Nicotine 
là một chất gây nghiện cao, gây ra triệu chứng rút thuốc khi ngừng 
sử dụng. Nicotine làm co thắt những mạch máu dùng để vận chuyển 
máu giàu ôxy đi khắp cơ thể. Việc này sẽ làm tăng nhịp tim và huyết 
áp và tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài ra, thành tích thi đấu thể 
thao và sức bền của cơ thể sẽ giảm do phản ứng này.

Răng đổi màu và hôi miệng 
Dấu hiệu thông thường của người hút thuốc lâu năm là răng đổi 
màu và hôi miệng. Hơn nữa, họ còn có thói quen khạc nhổ liên tục 
vàđây là hành vi khó coi và gây khó chịu.

Ung thư miệng 
Với việc “nhai” và “ngậm,” thuốc và chất nước gây kích ứng của 
chúng tiếp xúc với nướu, thành trong gò má và/hoặc môi trong một 
thời gian dài. Điều này có thể dẫn đến điều kiện tiền-ung thư gọi là 
bạch sản (các mảng trắng trong miệng).

Các bệnh ung thư khác 
Tất cả các loại thuốc lá nhai đều chứa hàm lượng các tác nhân gây 
ung thư cao. Những chất này làm cho người sử dụng chúng có rủi 
ro bị ung thư cao không chỉ là ung thư miệng mà còn các loại ung 
thư cổ họng, thanh quản và thực quản

Dấu hiệu nguy hiểm 
Nếu bạn đang sử dụng thuốc lá nhai, hoặc trong quá khứ có sử 
dụng, bạn nên kiểm tra xem có những dấu hiệu ban đầu của bệnh 
ung thư miệng, họng hay không:

•  Vết thương trong miệng không lành
•  Chỗ sưng u lên hay đốm trắng
•  Viêm họng kéo dài
•  Nhai khó
•  Hàm hoặc lưỡi di chuyển không tự do
•  Cảm giác có vật gìđó trong cổ họng

Đau hiếm khi là một triệu chứng ban đầu của ung thư. Vì lý do này, tất 
cả những người hút thuốc cần phải đi khám nha khoa thường xuyên.

Bạn có thể tìm trợ giúp bỏ thuốc lá nhai với Hướng dẫn của Hiệp hội 
Ung thư Hoa Kỳ về bỏ thuốc lá không khói thuốc Guide to Quitting 
Smokeless Tobacco. 
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