
   

 
Tác hại của Chất ñộc Da cam và Dioxin tới sức khỏe con người 

 
Dioxin kể cả khi chỉ có hàm lượng rất nhỏ (một phần tỉ) cũng liên quan ñến việc tàn phá sức 
khỏe con người một các ghê gớm, có thể làm ñoản thọ những người bị phơi nhiễm, và có khả 
năng làm ñoản thọ cả con cái họ và những thế hệ kế tiếp trong tương lai. 
  
• Báo cáo của Viện Y học Mỹ tháng Bảy năm 2009 ñã trích dẫn ñầy ñủ bằng chứng về sự liên 

hệ giữa việc bị phơi nhiễm Chất ñộc Da Cam/dioxin với năm loại bệnh:  ung thư mô mềm, u 
lym phô lành tính, bệnh bạch cầu u lym phô mãn tính (bao gồm cả bệnh bạch cầu mô lông, 
bệnh ung thư và chứng ban clor .i 

 
• Báo cáo cũng phát hiện thấy có bằng chứng khơi gợi về mối liên quan với ung thư thanh 

quản, ung thư ñường hô hấp và tiền liệt tuyến, ña u tủy, chứng thoái hóa dạng tinh bột AL, 
bệnh thần kinh ngoại biên, rối loạn chuyển hóa porphyrin, bệnh Parkinson và bệnh tim thiếu 
máu cục bộ, tăng huyết áp, tiểu ñường type 2, tật nứt ñốt sống của con cái của những người bị 
phơi nhiễm. 

 
• Ở Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng liệt kê các bệnh sau gắn với với sự phơi 

nhiễm với ñi-ô-xin: bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính, mạn tính và bán cấp tính, chứng ban 
clor, tiểu ñường type 2, ung thư gan, chuyển hóa lipid, sinh sản bất thường và dị tật bẩm sinh 
như hở môi và hở vòm miệng, dị dạng bẩm sinh ở chân, tràn dịch não, khuyết tật ống thần 
kinh, tật dính ngón (ngón chân/ta bị dính lại), dị tật cơ bắp và bệnh bại li ệt; và một số khuyết 
tật phát triển khác. 

 
Tại sao Chất ñộc Da cam và Dioxin lại nguy hiểm ñến vậy?  Dioxin là chất hữu cơ tồn lưu ñộc 
hại kéo dài nhiều thập kỷ,  không tan trong nước và không thoái hóa dễ dàng. Chất này bám vào 
các phân tử ñất ñược nước chảy từ các ñập tràn hoặc các vùng bị phun rải ñưa xuôi xuống dưới 
và lắng ñọng dưới ñáy ao hồ, chất này ñược hấp thụ vào các loài cá, loài thân mềm và vịt ngan, 
dễ dàng len hỏi vào chuỗi thực phẩm của con người.  
 
• Dioxin ổn ñịnh về mặt hóa học và ñược giữ trong tế bào mỡ của người, nó thay ñổi sự cân 

bằng hóa chất và tế bào tổng hợp trong quá trình sinh sản và hoạt ñộng chức năng của cơ thể 
con người.  

• Tác ñộng bất lợi của nó có thể ñược cải thiện bằng cách phẫu thuật, sử dụng thuốc hoặc bằng 
vật lý trị liệu phục hồi chức năng trong hầu hết các trường hợp nếu phát hiện sớm, nhưng một 
số trường hợp thì không thể khắc phục ñược cho dù tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc.  

• Tác ñộng về gen có thể bỏ qua một thế hệ và lại tái hiện trong thế hệ thứ ba hoặc các thế hệ 
sau.  

 
Bao nhiêu người ñã bị phơi nhiễm? Khoảng từ 2,1 ñến 4,5 triệu người Vi ệt Nam ñã sống trong 
những vùng bị phun rải chất diệt cỏ có nhiễm dioxin tại thời ñiểm phun rải. ii The U.S. Veterans 
Bộ Cựu Chiến Binh Mỹ cho rằng bất kỳ người nào trong số 2,8 triệu cựu chiến binh Mỹ ‘ñã ñặt 
chân lên ñất’ Vi ệt Nam từ 1962-1975 ñã bị phơi nhiễm chất diệt cỏ có chứa dioxin, bao gồm 
Chất ñộc Da Cam. 



  

(more) 

 
• Những con số này cũng không bao gồm những người bị phơi nhiễm là các thường dân Mỹ 

hoặc những người khác ñi qua vùng rải ñộc, những người Vi ệt Nam làm việc tại các căn cứ 
không quân nơi các chất diệt cỏ ñược lưu trữ và vận chuyển; hoặc số người Vi ệt Nam bị phơi 
nhiễm sau chiến tranh tại các “ñiểm nóng” có tồn lưu dioxin ở miền Nam Việt Nam. 

• Những con số này cũng không bao gồm hàng triệu người Vi ệt Nam ở miền Bắc và miền Nam 
và quân ñội Vi ệt cộng là những người cũng bị phơi nhiễm phun rải trong và sau thời gian họ 
phục vụ trong quân ngũ. 

• Con số này không bao gồm các cựu chiến binh hải quân Mỹ ñã phục vụ tại hải quân ở ngoài 
khơi Vi ệt Nam hoặc những người ñã bay qua những vùng ñã bị phun rải từ các căn cứ hoặc 
các hạm ñội không quân bên ngoài Việt Nam, cũng như không bao gồm bất kỳ cựu chiến binh 
hoặc thường dân nào ñã ở những vùng khác có sử dụng, thí nghiệm hoặc phun rải (ví dụ như 
Triều Tiên, Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào, Puerto Rico.)  

• Rất nhiều người hiện vẫn ñang sống trong hoặc gần các “ñiểm nóng”, nơi họ vẫn tiếp tục bị 
phơi nhiễm.iii  

 
Không có con số chính xác về số người ñã bị ảnh hưởng. Hội chữ thập ñỏ Việt Nam ước tính có 
tới 3 triệu người Vi ệt Nam bị ảnh hưởng về sức khỏe do phơi nhiễm dioxin, trong số  ñó ít nhất 
có 150.000 trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh.iv Chính phủ Mỹ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và bồi 
thường trên cở sở nhân ñạo cho những cựu binh Mỹ bị bất cứ tình trạng nào liệt kê trong danh sách bệnh 
tật liên quan ñến việc phục vụ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Chưa có nghiên cứu nào ñã tài liệu hóa 
mức ñộ ảnh hưởng ñến sức khỏe có thể liên quan ñến Chất ñộc Da cam/Dioxin trong số 1.4 triệu người 
này. 
 
Mức ñộ tiêu chuẩn phơi nhiễm dioxin là bao nhiêu?: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kiến nghị 
giới hạn hàng tháng là 70 picogram/kg trọng lượng cơ thểv hoặc 0.07 ppt (phần tỉ) trong máu.  
• Giới hạn môi trường chung ở hầu hết các nước là 1,000 ppt TEQ (ñộ ñộc) trong ñất và 100 

ppt trong trầm tích. Hầu hết các nước công nghiệp hóa có nồng ñộ dioxin trong ñất thấp hơn 
12 ppt.vi 

• Cơ quan Đăng ký các Chất ñộc và Bệnh tật của Mỹ ñã xác ñịnh rằng hàm lượng cao hơn 1000 
ppt TEQ  trong ñất cần phải có sự can thiệp như:  giám sát, nghiên cứu, nghiên cứu về sức 
khỏe, giáo dục cộng ñồng và y học, và các ñiều tra về phơi nhiễm.vii  

• Cục Bảo vệ Môi trường của Hoa Kỳ ñang xem xét ñể giảm mức giới hạn xuống 72ppt TEQ. 
Sự thay ñổi này sẽ làm tăng ñáng kể khối lượng ñất bị ô nhiễm sẽ cần ñược sử lý. 
 

 
 
Mức ñộ phơi nhiễm Chất ñộc Da Cam/ở người Việt Nam là bao nhiêu? Hàm lượng ñi-ô-xin 
cao nhất ñược ghi nhận là ở một người ñánh cá tại hồ trong căn cứ không quân Đà Nẵng, hơn 
1,000 ppt. Để so sánh, người ở các nước công nghiệp như Hoa Kỳ có hàm lượng khoảng 3-7 ppt 
dioxin trong máu.viii    
 
Để biết thêm thông tin xin liên hệ: Janice Joseph, Viện Aspen, 477 Madison Avenue Suite 730 New York, NY 
10022. janice.joseph@aspeninstitute.org, 212-895-8000 
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