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Tóm tắt: 

  Nghiên cứu nhằm đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan đến hút 
thuốc lá ở nam thanh niên từ 15-24 tuổi sống tại quận hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đã có 330 
người tham gia khảo sát, tỉ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động là 59,62%. Tỷ lệ thanh niên có 
kiến thức đúng về các tác hại của hút thuốc lá đối với sức khỏe 56,97% nhưng đối tượng có kiến 
thức đúng về các tác hại của thuốc lá thụ động chiếm tỷ lệ thấp 17,58% và 65,15% hoàn toàn 
không biết về quy định xử phạt hút thuốc lá nơi cộng cộng, và hút trên 10 điếu thuốc/ngày; cũng 
như mối liên quan giữa hành vi hút thuốc lá và gia đình có người thân hút thuốc. 
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Abstract: 

 The aims of the study are to assess factors related with their smoking behaviour. A total of 330 
participants are included in the survey. About 19.09% of the young males smoke; the prevalence 
of passive smoking is 59.62%. About 56.97% of the study participants know that smoking can 
cause detrimental effects on health; however, only 17.58% of participants have sufficient 
knowledge about harmful effects of passive smoking. And 65.15% of males do not know about 
fines applied to smoking in public places. There are relations between occupation and smoking 
behaviour, knowlegde about regulations of smoking in public places as well as consumption of 
more than 10 cigaretes per day. Smoking behaviour is also found to be related with those whose 
family members smoke. 
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