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GIỚI THIỆU1 

Theo số liệu Khảo sát toàn cầu về hút thuốc lá ở người trưởng thành (GATS), Việt Nam là 

nước có tổng số người trưởng thành hút thuốc lá cao thứ hai tại Đông Nam Á (SAEC) với 

gần một nửa nam giới trưởng thành hút thuốc lá. Mặc dù Việt Nam có hệ thống cung cấp 

dịch vụ y tế lớn mạnh nhưng theo GATS năm 2010, các dịch vụ điều trị sử dụng thuốc lá tại 

Việt Nam chưa sẵn có cho những người hút thuốc và chưa được lồng ghép vào hệ thống 

chăm sóc sức khỏe. Điều đáng chú ý là sự thiếu hụt về dịch vụ cai nghiện thuốc lá hiệu quả 

ở Việt Nam không phải là hệ quả của việc thiếu cam kết trong việc kiểm soát thuốc lá mà là 

những khoảng trống giữa đào tạo và nhu cầu nâng cao kiến thức và chuyên môn của các 

cán bộ y tế trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phòng chống tác hại thuốc lá.   

Một nghiên cứu tại Việt Nam năm 2012 cho thấy chỉ 23% các cán bộ y tế thường xuyên 

sàng lọc bệnh nhân hút thuốc lá, 33% cung cấp lời khuyên cai thuốc lá cho những người 

hút thuốc, và dưới 10% cung cấp hỗ trợ điều trị sử dụng thuốc lá (ví dụ: chuyển gửi tư vấn 

hoặc cung cấp thuốc điều trị). Hơn 90% số người được hỏi cho biết họ đồng ý hoặc rất 

đồng ý rằng lời khuyên của cán bộ y tế là một trong những cách tốt nhất để giúp người hút 

thuốc cai thuốc nhưng 60% không biết đến cách điều trị tốt nhất để giúp người hút thuốc 

cai thuốc. Mặc dù thái độ của cán bộ y tế về việc cung cấp can thiệp điều trị sử dụng thuốc 

lá là tích cực, nhưng điều đáng chú ý là 94% cho biết chưa từng được đào tạo về điều trị 

sử dụng thuốc lá và ít hơn một phần ba cho biết họ đã nhận được những đào tạo cần thiết 

để giúp bệnh nhân cai thuốc. Một trong những rào cản chính của việc cung cấp các hỗ trợ 

điều trị sử dụng thuốc lá là sự thiếu hụt trong đào tạo (70%)2.  

Viện Nghiên cứu Y-Xã hội học phối hợp với Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá 

quốc gia, Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. triển khai Dự án “Xây dựng và phổ biến 

chương trình đào tạo về điều trị cai nghiện thuốc lá cho cán bộ y tế tại Việt Nam”. Dự án 

được tài trợ bởi Pfizer Independent Grants for Learning & Change và Global Bridges, có 

mục đích tăng cường năng lực cần thiết cho các tổ chức trong việc thực hiện các chương 

trình đào tạo về điều trị sử dụng thuốc lá trong hệ thống y tế của Việt Nam. 

Viện nghiên cứu Y xã hội học cùng với hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia (đã nêu ở Nhóm 

tác giả, chuyên gia) xây dựng chương trình đào tạo để phổ biến thông qua mạng lưới các 

nhà chuyên môn và các tổ chức trong hệ thống y tế. 

Tài liệu tập huấn được xây dựng qua nhiều bước: 1) Các tác giả và chuyên gia thảo luận 

để thống nhất các phần chính trong tài liệu; 2) Tham khảo tài liệu trong và ngoài nước để 

xây dựng nội dung chi tiết cho từng phần; 3) Gửi bản thảo cho các chuyên gia xin ý kiến; 4) 

Điều chỉnh bản thảo và dịch sang tiếng Việt; 5) Tài liệu giảng dạy  được sử dụng bởi giảng 

viên nguồn tập huấn cho cán bộ y tế tại Thái Nguyên; 6) Trong quá trình giảng dạy tại Thái 

Nguyên, tài liệu giảng dạy được điều chỉnh và hoàn thiện.  

Thông qua tài liệu tập huấn này, chúng tôi mong muốn cung cấp cho các giảng viên công 

cụ hữu ích nhằm truyền tải kiến thức, kỹ năng và sự tự tin cho các cán bộ y tế trong việc 

thực hiện vai trò sàng lọc, khuyến khích và hỗ trợ những người sử dụng thuốc lá cai thuốc.   

                                                           
1 Cấu trúc và một số nội dung (những chỗ ghi chú) trong phần này được điều chỉnh từ phần Giới thiệu trong 
tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới WHO (2013). Strengthening health systems for treating tobacco dependence 
in primary care. 
2 Shelley, D., Tseng, T.-Y., Pham, H., Nguyen, L., Keithly, S., Stillman, F., & Nguyen, N. (2014). Factors 
influencing tobacco use treatment patterns among Vietnamese health care providers working in community 
health centers. BMC Public Health, 14, 68. http://doi.org/10.1186/1471-2458-14-68 
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MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, CÁC KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC VÀ KẾT QUẢ  

Mục tiêu đào tạo 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể: 

- Mô tả thực trạng sử dụng thuốc lá trên thế giới và trong nước, ảnh hưởng của việc sử 

dụng thuốc lá đối với sức khỏe và lợi ích của việc cai thuốc; 

- Giải thích nguyên nhân sinh học, tâm lý và xã hội của phụ thuộc thuốc lá và tiến triển 

của việc nghiện thuốc lá; 

- Mô tả điều trị phụ thuộc thuốc lá bao gồm tư vấn, điều trị dùng thuốc và kết hợp cả hai; 

- Mô tả nguyên lý của truyền thông trực tiếp; 

- Biết một số tài liệu giáo dục, truyền thông sử dụng trong tư vấn điều trị sử dụng thuốc 

lá; 

- Mô tả và tuân theo quy trình tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá; 

- Áp dụng các phương pháp tư vấn để tăng cường động cơ cũng như khuyến khích cam 

kết thay đổi hành vi của người hút thuốc; 

- Thực hiện đánh giá mức độ phụ thuộc thuốc lá; 

- Xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp với từng bệnh nhân; 

- Mô tả tái nghiện và xác định các yếu tố ảnh hưởng, các phương pháp điều trị cho 

những người tái nghiện; 

- Mô tả các khuyến nghị điều trị cho từng nhóm dân số đặc biệt; 

Các kỹ năng đạt được 

1. Khả năng áp dụng kiến thức về sử dụng thuốc lá, nguyên nhân của nghiện thuốc lá, các 

tác hại đối với sức khỏe và lợi ích của việc cai thuốc lá. 

2. Khả năng áp dụng mô hình tư vấn ngắn 5A trong hỗ trợ người sử dụng thuốc lá sẵn 

sàng cai xây dựng kế hoạch cai.  

3. Khả năng sử dụng phỏng vấn tạo động lực để khuyến khích những người hút thuốc 

chưa sẵn sàng cai thử cai thuốc.  

4. Khả năng áp dụng các công cụ đánh giá phụ thuộc thuốc lá và các rối loạn liên quan và 

xây dựng một kế hoạch điều trị phù hợp với từng bệnh nhân.  

5. Khả năng tư vấn sử dụng thuốc hỗ trợ cai nghiện thuốc lá để có thể chỉ định sử dụng 

liệu pháp thay thế nicotine. 

6. Khả năng áp dụng các phương pháp điều trị khác nhau, tư vấn hay điều trị bằng thuốc, 

cho các nhóm dân số đặc biệt. 

Kết quả 

1. Cán bộ y tế hiểu được vai trò quan trọng của họ và thành thục các biện pháp can thiệp 

nhằm giúp những người sử dụng thuốc lá cai thuốc. 

2. Cán bộ y tế sử dụng tốt các biện pháp can thiệp để giúp các nhóm dân số đặc biệt và 

những người sử dụng các sản phẩm khác (thuốc lá không khói…) cai thuốc và bảo vệ 

những người hút thuốc lá thụ động khỏi môi trường ô nhiễm khói thuốc.  
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CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG 

Tài liệu tập huấn cho cán bộ y tế gồm 9 phần. Các phần nội dung này được thiết kế để đào 

tạo cán bộ y tế về kiến thức, kĩ năng, sự tự tin và các mô hình can thiệp hiệu quả trong điều 

trị cai nghiện thuốc lá tại bệnh viện và hệ thống y tế cơ sở3.3  

Mỗi phần của tài liệu tập huấn đều có 04 cấu phần: thời gian, mục tiêu, chuẩn bị, và trình 

bày. Các phần bài giảng bao gồm:  

Phần 1. Tổng quan tình hình sử dụng thuốc lá, tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai 

thuốc và các chính sách liên quan.  

Phần 2. Cơ chế phụ thuộc thuốc lá.  

Phần 3. Tổng quan điều trị cai nghiện thuốc lá và thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá.  

Phần 4. Kỹ năng truyền thông trực tiếp.  

Phần 5. Các loại tài liệu truyền thông, công cụ, nguồn hỗ trợ điều trị cai nghiện thuốc lá.  

Phần 6. Tư vấn cai nghiện thuốc lá.  

Phần 7. Đánh giá mức độ phụ thuộc nicotin, đánh giá bệnh nhân trước điều trị, kế hoạch điều trị.  

Phần 8. Dự phòng và điều trị tái nghiện thuốc lá.  

Phần 9. Tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá cho các nhóm đặc biệt. 

Thời gian và chi tiết cho từng phần nên được điều chỉnh cho phù hợp với các nhóm cán bộ 

y tế. Nhu cầu đào tạo của cán bộ y tế phụ thuộc vào kiến thức và kinh nghiệm của họ trong 

tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá, sự sẵn có của các dịch vụ điều trị cai nghiện thuốc lá 

chuyên sâu, cơ sở y tế và tuyến điều trị (tuyến y tế cơ sở hay tuyến bệnh viện)3. 

Mẫu chương trình tập huấn trong 2 ngày được trình bày ở trang sau:  

 

                                                           
3 WHO (2013). Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care.  
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Thời gian Nội dung 

Ngày 1 

7:30-8:00 Đăng ký, đón tiếp đại biểu 

8:00-8:05 Giới thiệu đại biểu và mục đích khóa tập huấn  

8:05-8:20 Phát biểu khai mạc khóa tập huấn 

8:20-8:25 Thông qua chương trình khóa tập huấn 

8:25-8:50 Làm bài trắc nghiệm trước tập huấn 

8:50-9:50 
Phần 1: Tổng quan tình hình sử dụng thuốc lá, tác hại của thuốc lá, lợi 
ích của việc cai thuốc lá và các chính sách liên quan  

9:50-10:05 Nghỉ giữa giờ 

10:05-10:45 Phần 2:  Cơ chế phụ thuộc thuốc lá 

10:45-11:30 
Phần 3: Tổng quan điều trị cai nghiện thuốc lá và thuốc điều trị cai 
nghiện thuốc lá  

11:30-12:00 Phần 4: Kỹ năng truyền thông trực tiếp (1) 

12:00-13:30 Nghỉ trưa 

13:30-14:00 Phần 4: Kỹ năng truyền thông trực tiếp (2) 

14:00-14:25 
Phần 5: Các tài liệu truyền thông, công cụ, nguồn hỗ trợ cho điều trị cai 
nghiện thuốc lá  

14:25-15:15 Phần 6: Tư vấn cai nghiện thuốc lá (1) 

15:15-15:30 Nghỉ giữa giờ 

15:30-16:30 Phần 6: Tư vấn cai nghiện thuốc lá (2) 

Ngày 2 

8:00-9:15 
Phần 6: Tư vấn cai nghiện thuốc lá (3)  

– bao gồm 5 phút hệ thống lại nội dung bài giảng hôm trước  

9:15-10:15 Thực hành -  Tư vấn cai nghiện thuốc lá (1) 

10:15-10:30 Nghỉ giữa giờ 

10:30-11:30 Thực hành - Tư vấn cai nghiện thuốc lá (2) 

11:30-12:00 
Phần 7: Đánh giá mức độ phụ thuộc nicotin, đánh giá bệnh nhân trước 
điều trị, kế hoạch điều trị (1) 

12:00-13:30 Nghỉ trưa 

13:30-14:30 
Phần 7: Đánh giá mức độ phụ thuộc nicotin, đánh giá bệnh nhân trước 
điều trị, kế hoạch điều trị (2) 

14:30-15:00 Phần 8: Dự phòng và điều trị tái nghiện thuốc lá  

15:00-15:30 
Phần 9: Tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá cho các nhóm dân số 
đặc biệt  

15:30-15:45 Nghỉ giữa giờ 

15:45-16:05 Làm bài trắc nghiệm sau tập huấn 

16:05-16:30 Phát chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn, Phát biểu bế mạc 
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CHUẨN BỊ CHO KHÓA TẬP HUẤN  

Những nội dung dưới đây là gợi ý giúp những người tổ chức chuẩn bị cho khóa tập huấn. 

Việc chuẩn bị bao gồm thành lập nhóm giảng viên, thiết kế chương trình tập huấn, lựa chọn 

học viên, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện khác. 

Nhóm giảng viên4 

Nội dung tập huấn nên được trình bày bởi một nhóm chuyên gia do nhà tổ chức thành lập 

trên cơ sở tham khảo ý kiến từ các đối tác địa phương. Nhóm giảng viên nên bao gồm: 

– Một giảng viên chính có chuyên môn về điều trị cai nghiện thuốc lá và kinh nghiệm giảng 

dạy; 

– Một hoặc hai giảng viên hỗ trợ có chuyên môn về một hay nhiều lĩnh vực trong điều trị 

cai nghiện thuốc lá.  

Ngoài nhóm giảng viên, nên có 1-2 cán bộ hỗ trợ để đảm bảo các yêu cầu về hậu cần bao 

gồm cả việc chuẩn bị và sao chụp tài liệu.  

Chương trình và kế hoạch tập huấn  

Trước khóa tập huấn, nhà tổ chức và các giảng viên nên thu thập thông tin về tình hình địa 

phương cũng như kiến thức, kỹ năng và nhu cầu của học viên để xác định và điều chỉnh nội 

dung tập huấn cho phù hợp. Theo đó, nhà tổ chức và nhóm giảng viên sẽ thiết kế một chương 

trình và kế hoạch tập huấn dựa trên những nội dung mà họ muốn chuyển tải tới học viên5. 

Học viên 

Khóa tập huấn này dành cho cán bộ y tế ở các bệnh viện và hệ thống y tế cơ sở. Học viên có 

thể là bác sỹ, y sỹ, y tá, hộ sinh, dược sỹ hay các cán bộ y tế khác.  

Quy mô khóa tập huấn tối đa nên là 30 học viên. 

Hậu cần6 

Khóa tập huấn cần có các công cụ và cơ sở vật chất sau: 

– Một phòng học chính bố trí học viên ngồi thành nhóm nhỏ quanh bàn (3-5 nhóm); 

– Một hoặc hai phòng nhỏ nếu phòng học chính không đủ chỗ cho thảo luận nhóm nhỏ; 

– Bảng kẹp/Giấy A0 và bút (mỗi nhóm học viên 1 bộ); 

– Máy chiếu và màn chiếu; 

– Máy tính xách tay và loa; 

– Mic cho giảng viên; 

– Mic cầm tay cho thảo luận (không bắt buộc); 

– Máy tính bàn, máy in và máy photocopy để in tài liệu trong quá trình tập huấn (không bắt buộc). 

Tài liệu và công cụ 

Tất cả tài liệu và công cụ giảng dạy do ISMS cung cấp gồm: 

                                                           
4 Như trên. 
5 Như trên. 
6 Như trên.  
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– Sổ tay tư vấn cai nghiện thuốc lá dành cho cán bộ y tế; 

– Hướng dẫn dành cho giảng viên; 

– Các bài giảng PPT; 

–  Bản in các bài trình bày cho học viên; 

– Hướng dẫn thực hành đóng vai; 

– Câu hỏi trắc nghiệm trước và sau tập huấn; 

– Các biểu mẫu khác: Đánh giá ban đầu bệnh nhân, Các yếu tố kính thích hút thuốc;  

– Luật phòng chống tác hại thuốc lá (không bắt buộc); 

– Máy đo CO khí thở; 

– Các video clips; 

– Các tài liệu truyền thông. 

Ngoài các tài liệu trên mạng, mỗi học viên sẽ nhận một cặp tài liệu chứa những tài liệu 

chính gồm: 

– Sổ tay tư vấn cai nghiện thuốc lá dành cho cán bộ y tế; 

– Bản in các bài trình bày; 

– Các tài liệu tham khảo chính cho mỗi phần (không bắt buộc). 

Nhóm giảng viên nên quyết định những nguồn thông tin nào là phù hợp với học viên để 

phát cho họ7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Như trên. 
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Phần 1. Tổng quan về sử dụng thuốc lá, tác hại của sử dụng thuốc lá, lợi ích cai 
thuốc và chính sách liên quan 

Thời 
gian 

60 phút 

Mục tiêu 

Sau phần này, học viên sẽ có thể: 

- Mô tả tổng quan về tình hình sử dụng thuốc lá/thuốc lào trên thế giới và ở 

Việt Nam 

- Giải thích tác hại đối với sức khỏe của việc sử dụng thuốc lá/thuốc lào 

- Hiểu biết về lợi ích của việc cai thuốc     

- Nắm được vai trò của việc điều trị sử dụng và phụ thuộc thuốc lá trong 

chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện  

Thời 
gian 

Hoạt động của giảng viên 
Hoạt động của 

học viên 
Công cụ 

Giới thiệu 

2 phút 

- Nêu rõ quan điểm rằng sử dụng thuốc lá là 

nguyên nhân dẫn tới tử vong có thể ngăn ngừa 

cao nhất trên thế giới hiện nay. 

- Nhấn mạnh rằng khóa tập huấn này sẽ giúp 

nâng cao kiến thức, kỹ năng, và sự tự tin cho 

cán bộ y tế để họ có thể đóng vai trò là cán bộ 

y tế cơ sở hỗ trợ bệnh nhân cai thuốc hiệu quả. 

- Trình bày với học viên về mục tiêu của phần 

này  

 

Bài trình 
bày 

Phần 1 

Trình bày 

3 phút 

1. Tổng quan về sử dụng thuốc lá/thuốc lào 

Đề nghị học viên suy nghĩ và trả lời: 

+ Dân số thế giới hiện nay là bao nhiêu? 

Ghi nhận câu trả lời của học viên và chỉ ra dân 

số thế giới trên trang web  

http://www.worldometers.info/world-population/ 

+ Tiếp tục hỏi học viên về tỷ lệ và nguyên nhân 

tử vong cao nhất trên thế giới 

- Trình bày tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông và 

do rượu 

- Nhấn mạnh tỷ lệ tử vong do thuốc lá 

- Trình bày xu hướng sử dụng thuốc lá trên thế 

giới trước khi giới thiệu về tình hình sử dụng 

thuốc lá ở Việt Nam ở slide 6. 

Câu trả lời được 

mong đợi bao 

gồm:  

- Dân số ước tính 

trên thế giới 

- Số người tử 

vong do tai nạn 

giao thông, 

rượu, và thuốc 

lá 

 

Bài trình 

bày 

Phần 1 

http://www.worldometers.info/world-population/
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Thời gian Hoạt động của giảng viên 
Hoạt động của 

học viên 
Công cụ 

10 phút 

Trình chiếu video về tình hình sử dụng và 

tác hại của thuốc lá xây dựng bởi Vinacosh Xem video 

Video 

bằng 

tiếng Việt 

8 phút 

Tiếp tục trình bày từ slide 7 về Thực trạng hút 

thuốc tại Việt Nam.  

+ Kể tên các loại thuốc lá và thuốc lào 

+ Trình bày về thuốc lá không khói 

+ Giải thích về cấu tạo và đặc điểm của thuốc lá 

điện tử 

 

Bài trình 

bày 

Phần 1 

 

15 phút 

2. Tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với 

người hút 

- Hỏi học viên: Tại sao hút thuốc lá lại nguy 

hiểm? 

- Kể tên và giải thích 3 nhóm hóa chất độc 

hại: 

+ Hóa chất gây ung thư 

+ Kim loại độc hại 

+ Khí độc 

Trình bày về các bệnh ung thư và các bệnh 

khác mà người hút thuốc có thể mắc phải. 

- Trình chiếu những hình ảnh cảnh báo về tác 

hại của thuốc lá trên vỏ bao thuốc lá 

- Kết nối tác hại của việc hút thuốc lá và thuốc 

lào bằng việc hỏi học viên: 

Tác hại của việc hút thuốc lào là gì? Có tác 

hại gì khác so với hút thuốc lá? 

Tác hại của việc sử dụng thuốc lào 

Nhắc nhở học viên rằng tác hại của việc hút 

thuốc lào tương tự như tác hại của việc hút 

thuốc lá 

- Trình bày tác hại ngắn hạn và tác hại dài 

hạn của việc sử dụng thuốc lào bao gồm các 

nguy hại của việc hút thuốc lào trong khi 

mang thai và tác hại của khói thuốc lào với 

những người xung quanh 

Học viên được 

mong đợi nêu ra 

một số lý do 

Bài trình 

bày 

Phần 1 
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Thời gian Hoạt động của giảng viên 
Hoạt động của 

học viên 
Công cụ 

5 phút 

Hút thuốc lá thụ động 

- Hỏi học viên: Hút thuốc lá thụ động là gì? 

- Chỉ ra những nơi có nhiều người hút thuốc 

lá thụ động và số người hút thuốc lá thụ 

động 

- Nhấn mạnh rằng chất độc có trong khói 

thuốc lá thụ động giống như trong khói được 

hít vào từ thuốc lá và thuốc lào. Không quên 

bao gồm 70 chất gây ung thư. 

- Tập trung vào giải thích nguy hại của hút 

thuốc lá thụ động đối với trẻ em 

- Trình chiếu áp phích của Vinacosh cảnh báo 

mọi người về tác hại của việc sử dụng thuốc 

lá và khuyến cáo họ nên dừng hút thuốc vì 

trẻ em cho một thế hệ trẻ tốt đẹp khỏe mạnh 

hơn. 

Học viên được 

mong đợi sẽ định 

nghĩa khái niệm 

của hút thuốc lá 

thụ động 

Bài trình 

bày 

Phần 1 

5 phút 

3. Lợi ích của việc cai thuốc lá 

- Đề nghị học viên chia sẻ suy nghĩ về việc 

liệu cai thuốc có lợi ích gì không đối với 

người hút thuốc đã hút một thời gian rất dài? 

- Và, hỏi học viên “Lợi ích của việc cai thuốc 

lá là gì?” 

- Nhấn mạnh với học viên: “Không bao giờ 

quá muộn để cai thuốc lá” 

- Trình bày lợi ích của việc cai thuốc lá bao 

gồm lợi ích tức thì về sức khỏe và lợi ích về 

kinh tế. 

Suy nghĩ và đưa 

ra câu trả lời “Có” 

hoặc “Không” và 

nêu lý do tại sao. 

Học viên được 

mong đợi sẽ nêu 

ra được lợi ích về 

sức khỏe và tài 

chính 

Bài trình 

bày 

Phần 1 

12 phút 

4. Vai trò của việc điều trị sử dụng và phụ 

thuộc thuốc lá và chính sách liên quan 

- Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều trị 

sử dụng thuốc lá trong việc cung cấp người 

hút thuốc hỗ trợ cần thiết và hiệu quả. 

- Cung cấp quyển Luật phòng chống tác hại 

thuốc lá (nếu có) và giới thiệu ngắn gọn về 

luật. 

- Giới thiệu một số can thiệp về điều trị phụ 

thuộc thuốc lá được thực hiện ở Việt Nam. 

Xem xét nội dung 

Luật 

Bài trình 

bày 

Phần 1 

 

Quyển 

Luật 
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Các slide PPT trình chiếu và hướng dẫn (dưới mỗi slide) dành cho giảng viên 

 

 

Bài 1: Tổng quan về sử dụng thuốc lá, tác hại của sử

dụng thuốc lá, lợi ích cai thuốc và chính sách liên quan

TẬP HUẤN

TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN THUỐC LÁ 

CHO CÁN BỘ Y TẾ

1
 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

1. Tổng quan về sử dụng thuốc lá

2. Tác hại của việc sử dụng thuốc lá

3. Lợi ích khi cai thuốc lá

4. Vai trò của việc điều trị sử dụng và phụ thuộc thuốc

lá và chính sách liên quan

2
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Hỏi học viên: 

- Dân số thế giới hiện nay?  
Khuyến khích học viên tham gia bài giảng qua việc hỏi và trả lời câu hỏi 
Chỉ cho học viên thấy dân số thế giới trên website: http://www.worldometers.info/world-
population/ 
- Lưu ý học viên về tỷ lệ tử vong  
Theo anh/chị, tỷ lệ tử vong cao nhất và lý do trên thế giới là gì?  
Thảo luận với học viên về lý do và tỷ lệ tử vong theo nội dung trình bày trong slide 
(Nguồn:http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report

/en/; Nguồn: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/) 

Tổng quan về sử dụng thuốc lá

- Dân số thế giới hiện nay?

http://www.worldometers.info/world-population/

- Tỷ lệ tử vong cao nhất và lý do trên thế giới hàng năm?

- Hàng năm có bao nhiêu người tử vong do tai nạn giao

thông?

Trên thế giới có khoảng 1,2 triệu người tử vong do tai nạn

giao thông mỗi năm, chưa kể tới khoảng 50 triệu người bị

thương.

- Hàng năm có bao nhiêu người tử vong do rượu?

Có khoảng 3,3 triệu người tử vong hàng năm do sử dụng

rượu, bia

- Hàng năm có bao nhiêu người tử vong do thuốc lá?

Thuốc lá giết chết khoảng 6 triệu người mỗi năm, trong đó

có hơn 5 triệu người chết do hút thuốc lá chủ động và hơn

600.000 người chết do hút thuốc lá bị động.4

Tổng quan về sử dụng thuốc lá

- Dân số thế giới hiện nay?

http://www.worldometers.info/world-population/

- Tỷ lệ tử vong cao nhất và lý do trên thế giới hàng năm?

- Hàng năm có bao nhiêu người tử vong do tai nạn giao

thông?

Trên thế giới có khoảng 1,2 triệu người tử vong do tai nạn

giao thông mỗi năm, chưa kể tới khoảng 50 triệu người bị

thương.

- Hàng năm có bao nhiêu người tử vong do rượu?

Có khoảng 3,3 triệu người tử vong hàng năm do sử dụng

rượu, bia

- Hàng năm có bao nhiêu người tử vong do thuốc lá?

Thuốc lá giết chết khoảng 6 triệu người mỗi năm, trong đó

có hơn 5 triệu người chết do hút thuốc lá chủ động và hơn

600.000 người chết do hút thuốc lá bị động.4

1. Tổng quan về sử dụng 

thuốc lá

3

1. Tổng quan về sử dụng 

thuốc lá

3

http://www.worldometers.info/world-population/
http://www.worldometers.info/world-population/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/en/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/en/
file:///C:/Users/hnha/Dropbox/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Nguồn:%20http:/www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/


 

12 
 

 

Với sự phát triển kinh tế và dân số tiếp tục gia tăng, Châu Phi đang ở mức nguy cơ cao 

nhất về việc gia tăng sử dụng thuốc lá trong tương lai. 

 

Việt Nam đứng thứ chín trong danh sách các nước có lượng người trưởng thành sử dụng 

thuốc lá nhiều nhất trên thế giới với 14,2 triệu người. 

 

Các quốc gia có trên 10,000,000 nam giới từ 15 tuổi trở lên hút
thuốc hàng ngày (triệu người), năm 2013

264.0 | TRUNG QUỐC

106.0 | ẤN ĐỘ

50.6 | INDONESIA
27.7  | NGA

24.5 | BANGLADESH

21.6  | MỸ
18.9  | NHẬT

17.2  | PAKISTAN

14.2 | VIỆT NAM
12.9 | PHILIPPINES

12.2  | BRAZIL

10.6 | THỔ NHĨ KỲ
10.1  | AI CẬP

6

Trên thế giới: Xu hướng sử dụng thuốc lá (2)

Nguồn: http://www.tobaccoatlas.org/topic/smoking-among-men/
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6

Trên thế giới: Xu hướng sử dụng thuốc lá (2)

Nguồn: http://www.tobaccoatlas.org/topic/smoking-among-men/

Trên thế giới: Xu hướng sử dụng thuốc lá (1)

 Khoảng 1,1 tỷ người sử dụng thuốc lá trên toàn thế giới

 Khoảng 5,8 nghìn tỷ điếu thuốc lá được hút năm 2014 trên

toàn thế giới và việc sử dụng thuốc lá vẫn còn gia tăng.

 Tỷ lệ hút thuốc lá đã giảm đáng kể ở Anh, Úc, Brazil và một

số quốc gia khác do việc thực thi tốt các luật kiểm soát

thuốc lá.

 Hiện nay, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ thuốc lá nhiều hơn

cả mức tiêu thụ của tất cả các nước có thu nhập thấp và trung

bình cộng lại.

5

Nguồn: http://www.tobaccoatlas.org/topic/cigarette-use-globally/

Trên thế giới: Xu hướng sử dụng thuốc lá (1)
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 Tỷ lệ hút thuốc lá đã giảm đáng kể ở Anh, Úc, Brazil và một

số quốc gia khác do việc thực thi tốt các luật kiểm soát

thuốc lá.

 Hiện nay, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ thuốc lá nhiều hơn

cả mức tiêu thụ của tất cả các nước có thu nhập thấp và trung

bình cộng lại.

5

Nguồn: http://www.tobaccoatlas.org/topic/cigarette-use-globally/
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Xin mời các anh/chị cùng xem 1 đoạn video về việc sử dụng và tác hại của thuốc lá ở 

Việt Nam. Video do Vinacosh (Văn phòng phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia) sản 

xuất. 
 

 

1. Bao nhiêu người chết mỗi năm do các nguyên nhân liên quan

đến hút thuốc?

Khoảng 40.000 người

2. Số người trưởng thành hút thuốc lá là bao nhiêu?

Hơn 15,6 triệu người trưởng thành (22,5%): 45.3% nam

giới, 1.1% nữ giới.

3. Tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất ở nhóm tuổi nào?

31% : 45-64 tuổi

29% : 25-44 tuổi

24%: >65 tuổi

18% : 18-24 tuổi

3%: 15-17 tuổi

4. Tỷ lệ hút thuốc không khói là bao nhiêu?

1,4 %

Tình hình sử dụng thuốc lá tại Việt Nam (1)

7 Source: Global Adult Tobacco Survey (GATS): Vietnam, 2010, 2015

 
 

5. Hầu hết mọi người bắt đầu hút thuốc từ khi nào?

Trước 19 tuổi

6. Đa phần những người hút thuốc hút điếu thuốc đầu tiên

trong ngày là khi nào?

Trong vòng 30 phút sau khi thức dậy buổi sáng

7. Người hút thuốc thường hút bao nhiêu điếu mỗi ngày?

Khoảng 13,7 điếu

8. Mỗi năm người hút thuốc tiêu bao nhiêu tiền cho việc

hút thuốc?

Khoảng 2,7 triệu đồng.

8

Tình hình sử dụng thuốc lá tại Việt Nam (2)

Source: Global Adult Tobacco Survey (GATS): Vietnam, 2010, 2015

 

Số lượng điếu thuốc hút mỗi ngày và thời gian hút điếu thuốc đầu tiên tính từ khi thức dậy 

của người hút thuốc sẽ chỉ ra mức độ nghiện/sự phụ thuộc nicotin của người đó. Mức độ 

nghiện/phụ thuộc nicotin càng cao thì càng khó cai. 

Khẳng định rằng, việc sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong cao nhất có thể ngăn 

ngừa trên thế giới hiện nay. 
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Các loại thuốc:

• Thuốc lá điếu

• Thuốc lá tự cuốn

• Thuốc lào, Shisha

• Thuốc lá không khói

• Thuốc lá điện tử

Các hình thức sử dụng thuốc lá phổ biến:

Thuốc lá điếu

– 12.5 triệu người hút thuốc lá điếu được

sản xuất từ các nhà máy

– 772 nghìn người hút thuốc lá tự cuốn

Thuốc lào

– 4.7 triệu người hút thuốc lào

9

Tình hình sử dụng thuốc lá tại Việt Nam (3)

Source: Global Adult Tobacco Survey (GATS): 
Vietnam, 2010, 2015
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 Thuốc lào và thuốc lá cuốn

• Một số loại thuốc lào phổ biến

như thuốc lào Tiến Vua, thuốc

lào Tiên Lãng, thuốc lào

Quảng Xương...giá từ

30.000đ-50.000đ/lạng

• Một số loại thuốc lá cuốn (chủ

yếu là hàng ngoại)

– Macbaren giá từ 150.000đ

- 190.000đ/gói

– Golden Viginia giá khoảng

150.000đ/gói

11

Tình hình sử dụng thuốc lá tại Việt Nam (5)

 Thuốc lá không khói

– Loại nhai và ngậm

– Loại xay nhuyễn và hít

– Nhai trầu kèm thuốc

12

Tình hình sử dụng thuốc lá tại Việt Nam (6)
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Thuốc lá không khói là thuốc lá mà không được đốt cháy khi dùng.  

Có nhiều loại và cách dùng thuốc lá không khói như thuốc lá nhai, uống, nhai ngậm nhổ, và 

hít. Hầu hết mọi người nhai hoặc ngậm (giữ) thuốc lá trong miệng sau đó nhổ nước tiết ra 

trong quá trình nhai ngậm thuốc lá ra ngoài. Nicotin trong thuốc lá được hấp thu qua niêm 

mạc miệng. 

Người dân ở nhiều khu vực và quốc gia, bao gồm Bắc Mỹ, Bắc Âu, Ấn Độ và các nước 

châu Á khác, và các vùng ở châu Phi, có một lịch sử lâu dài về việc sử dụng các sản phẩm 

thuốc lá không khói. 

Thuốc lá không khói có hai loại chính: 

Thuốc lá nhai, ở dạng lá tơi rời rạc, dạng bánh, hoặc dạng xoắn dây thừng. Một điếu 

(miếng) thuốc lá được đặt giữa má và môi dưới, thường là ở phía sau miệng. Người dùng 

thuốc nhai hoặc ngậm thuốc, nhổ nước bọt ra hoặc nuốt. 

Thuốc lá hít, là loại thuốc được tinh cắt hoặc tán thành bột mịn. Nó có nhiều mùi thơm và 

hương vị khác nhau và được đóng gói ở hai dạng ẩm hoặc khô; hầu hết thuốc lá hít của Mỹ 

là loại ẩm. Một số người hít thuốc lá hít loại khô qua đường mũi. 

(Nguồn: http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/smokeless-

fact-sheet) 

Như anh/chị có thể nhìn thấy hình ảnh nhai trầu kèm thuốc ở đây: người già ở Việt Nam đã 

từng có thói quen nhai trầu cùng với thuốc lá, kể cả phụ nữ. 

 

 

Thuốc lá điện tử (1)

Thuốc lá điện tử là những thiết bị chạy bằng pin và tinh

dầu. Tinh dầu gồm chất lỏng Nicotin hòa tan trong dung

dịch nước và Propylene Glycol. Thuốc lá điện tử có hình

dáng giống với thuốc lá truyền thống, với một ống hình trụ

màu trắng, đầu lọc màu vàng và đèn đỏ ở đầu điếu thuốc.

13

Tình hình sử dụng thuốc lá tại Việt Nam (7)

http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/smokeless-fact-sheet
http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/smokeless-fact-sheet
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Thuốc lá điện tử thường được thiết kế và sản xuất trông giống như: 

Thuốc lá điếu (trong hình) 

Xì gà 

Tẩu 

Bút 

Thuốc lá điện tử có thể chứa các thành phần độc hại cho con người. Các nghiên cứu lâm 

sàng về tính an toàn của thuốc lá điện tử  chưa được đệ trình lên Cục Quản lý Dược và 

Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) nên chưa có cơ sở/cách để biết được: 

Liệu thuốc lá điện tử có an toàn cho người sử dụng hay không 

Nó chứa những hóa chất gì 

Lượng nicotine mà người sử dụng hít vào từ thuốc lá điện tử là bao nhiêu 

Nicotine là một chất gây nghiện rất cao. Ngoài ra, các sản phẩm này có thể hấp dẫn, lôi 

cuốn trẻ em sử dụng. Việc sử dụng thuốc lá điện tử có thể khiến cho trẻ em thử các sản 

phẩm khác được làm từ thuốc lá - thường được biết là gây bệnh và dẫn tới tử vong sớm. 

Còn rất nhiều điều chưa biết về thuốc lá điện tử, bao gồm cả tác hại về sức khỏe nếu sử 

dụng lâu dài. Hiện tại, không có loại thuốc lá điện tử nào được FDA chấp thuận, phê duyệt 

cho dùng như một liệu pháp chữa bệnh nên thuốc lá điện tử không thể được khuyến cáo 

như là một biện pháp hỗ trợ cai thuốc lá. 

(Nguồn: http://betobaccofree.hhs.gov/about-tobacco/Electronic-Cigarettes/) 

 

 

 

 

 

Thuốc lá điện tử (2)

Một số loại thuốc lá điện tử có trên thị trường Việt Nam (chủ

yếu được cung cấp từ trang mạng cai thuốc lá) như Red Kiwi

(Canada), iTaste (Trung Quốc), Innokin (Đức), Red Ant

(Đức)...

Giá dao động từ 700.000đ đến 2.000.000đ/1 bộ. Ngoài ra, còn

phải dùng mua thêm tinh dầu Nicotin.

14

Tình hình sử dụng thuốc lá tại Việt Nam (8)

http://betobaccofree.hhs.gov/about-tobacco/Electronic-Cigarettes/
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2. Tác hại của việc sử dụng 

thuốc lá

15

Tại sao hút thuốc lá lại nguy hiểm? (1)

Trong khói thuốc lá có chứa hơn 7.000 loại hóa

chất độc hại.

Có khoảng 70 loại hóa chất có thể gây ung thư.

Dưới đây là một số chất hoá học điển hình có

trong thuốc lá.

16
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 Hóa chất gây ung thư

• Formaldehyde: được sử dụng

để ướp xác chết

• Benzene: có trong xăng

• Vinyl chloride: chất độc sử

dụng trong sản xuất ống nhựa

17

Tại sao hút thuốc lá lại nguy hiểm? (1)

 Kim loại độc hại

• Chromium: được sử dụng sản

xuất thép

• Asen: có trong thuốc trừ sâu

• Chì: sử dụng sản xuất sơn

• Cadmium: dùng sản xuất pin

18

Tại sao hút thuốc lá lại nguy hiểm? (3)
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Hút thuốc lá gây ra ung thư và bệnh tật ở khắp các bộ phận trong cơ

thể

UNG THƯ: Mũi, miệng, thanh quản, khí quản, thực quản, phổi, bàng

quang, gan, dạ dày, tụy, thận, cổ tử cung, vú, máu, đại tràng, trực tràng.

TIM: nhồi máu cơ tim, giảm lưu thông trong động mạch

PHỔI: khí phế thũng, viêm phế quản mạn, viêm phổi, hen suyễn

CÁC TÁC HẠI KHÁC: mất xương, loãng xương, đục thủy tinh thể,

bệnh tiểu đường type 2

ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE SINH SẢN: vô sinh, thai chết lưu,

thai ngoài tử cung, bất lực nam giới, sinh non, hở hàm ếch thai nhi.

Tác hại của hút thuốc lá tới sức khỏe (1)

20
 

Nhấn mạnh rằng hút thuốc lá là nguyên nhân gây ung thư và bệnh ở tất cả các cơ quan 

của cơ thể.  

 

 Khí độc

• Carbon mo nô xít: có trong khí

thải xe

• Hydrogen cyanide: sử dụng

trong vũ khí hóa học

• Amoniac: trong chất tẩy rửa đồ

gia dụng

19

Tại sao hút thuốc lá lại nguy hiểm? (4)
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Đây là những hình ảnh minh họa về tác hại của việc sử dụng thuốc lá trên các vỏ bao thuốc 

hoặc ở một số nơi công cộng ở Việt Nam. 

(Nguồn: http://healthplus.vn/ 

www.vinacosh.gov.vn) 

 

 

Não (đột quy )

Da nhăn nheo

Ung thư vòm
miệng

Ung thư họng

Bệnh vê  tim

Ung thư phổi
Khi  thũng

Viêm phê  quản

Hen

Ung thư va  lo t da  dày

Ung thư thận va  bàng quang

Ung thư cổ tử cung, buồng trứng và tử 
cung

Vô sinh

Nghẽn động mạch

Xương yếu

Tiểu đường
và biến chứng tiểu đường21

Tác hại của hút thuốc lá tới sức khỏe (2)

Nguồn: 

www.vinacosh.gov.vn

22

http://healthplus.vn/
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.vinacosh.gov.vn
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Tác hại của hút thuốc lào tới sức khỏe (1)

Tác hại của việc hút thuốc lào tới sức khỏe con người là gì?

 Tác hại tương tự như hút thuốc lá.

– Tác hại ngắn hạn về sức khỏe bao gồm:

• Nghiện nicotin

• Làm tăng nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm như bệnh lao, bệnh

mụn rộp, và viêm gan do dùng chung ống điếu thuốc lào

– Tác hại dài hạn về sức khỏe bao gồm:

• Gia tăng nguy cơ ung thư: Ung thư phổi, ung thư miệng, ung

thư bàng quang, ung thư thực quản, ung thư mũi họng

23

– Tác hại dài hạn về sức khỏe (tiếp):

• Gia tăng nguy cơ bệnh tim

• Bệnh hô hấp: Kích ứng trong mũi và nghẹt mũi, khò khè

• Giảm chức năng phổi

• Phát ban trên bàn tay

• Nhiễm nấm qua việc sử dụng thuốc lào bị ô nhiễm

• Bệnh nướu răng (bệnh nha chu) có thể gây rụng răng

24

Tác hại của hút thuốc lào tới sức khỏe (2)
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• Các nguy hại của việc hút thuốc lào trong khi mang thai là gì?

– Cân nặng trẻ khi sinh thấp

– Khó thở

– Dị tật bẩm sinh

– Biến chứng trước sinh

• Tác hại của khói thuốc lào với những người xung quanh là gì?

– Tăng tần suất mắc bệnh đường hô hấp ở trẻ em

– Gia tăng nguy cơ nhiễm trùng tai và đường hô hấp trên

– Hen suyễn

– Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh

25

Tác hại của hút thuốc lào tới sức khỏe (3)

 

 

 

 

Hút thuốc lá thụ động

26
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Hút thuốc lá thụ động (1)

• Hút thuốc lá/thuốc lào thụ động là 

gì?

- Hít khói thuốc do người hút thuốc thở

ra.

- Hít phải dòng khói tỏa ra từ điếu thuốc

đang cháy hoặc ống điếu.

• Những nơi thường hít phải khói 

thuốc lá thụ động?

- Tại quán Bars

- Tại nhà hàng

- Tại nhà ở

- Tại nơi làm việc trong nhà

- Trên phương tiện giao thông công cộng

- Tại các trường học
Source: GATS, 201527

 

Tấm áp phích tuyên truyền vận động: "Thuốc lá đang tàn phá cơ thể bạn và con bạn" mô tả 

trực quan hút thuốc tác hại tới các cơ quan quan trọng của cơ thể và có thể gây ra vấn đề 

sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí tử vong, tới  trẻ em tiếp xúc với khói thuốc lá. 

(Nguồn: http://www.worldlungfoundation.org/ht/d/ArticleDetails/i/9055) 

 

Luật cấm hút thuốc ở nơi công cộng bao gồm các trung tâm y tế và bệnh viện với mục đích 

là để bảo vệ người không hút thuốc, đồng thời giúp người hút thuốc bỏ thuốc lá vì làm cho 

người hút thuốc khó hút thuốc hơn . 

Hút thuốc lá thụ động (2)

• Khói do hút thuốc thụ động có chứa các chất độc hại

tương tự như khói hít trực tiếp từ thuốc lá và thuốc lào

• Ít nhất 70 trong số những chất độc hại này được biết là

có thể gây ung thư

• Hít phải khói thuốc thụ động cũng sẽ hít vào các chất

hóa học tương tự như người hút thuốc.

• Mở cửa sổ, ngồi trong khu riêng biệt, sử dụng các bộ

lọc không khí hoặc quạt cũng không tránh khỏi việc hút

thuốc lá thụ động.

28
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Nhấn mạnh rằng không có cách an toàn để bảo vệ con người khỏi hút thuốc thụ động trong 

nhà hay văn phòng. Ngay cả việc mở cửa sổ hoặc hút thuốc trong một phòng khác cũng 

không bảo vệ được người không hút thuốc. Cách duy nhất để bảo vệ gia đình, đồng nghiệp 

hoặc bệnh nhân của bạn là không nên hút thuốc trong nhà hoặc ở cơ sở y tế. 

 

 

 

Hút thuốc lá thụ động (4)

1. Hút thuốc lá thụ động diễn ra phổ biến nhất ở những nơi công cộng

nào?

89,1% : quán bar/cửa hàng/ quán cà phê/trà

80,7% : quán ăn, nhà hàng

30,9% : công sở

19,4% : phương tiện công cộng

18,4% : cơ sở y tế

2. Bao nhiêu người hút thuốc lá thụ động tại nơi làm việc?

36,8% trong số người không hút thuốc làm việc trong nhà (5,9

triệu người lớn)

3. Bao nhiêu người hút thuốc lá thụ động tại nhà?

53,5% trong số người không hút thuốc (28,5 triệu người lớn)

30 Source: Global Adult Tobacco Survey (GATS): Vietnam, 2015

 

 

 

 

 

Hút thuốc lá thụ động (3)

 Với trẻ em [WHO, 2014]:

• Gần một nửa trẻ em thường hít thở trong nguồn không khí ô

nhiễm bởi khói thuốc lá ở các nơi công cộng.

• Hơn 40% trẻ em có ít nhất bố hoặc mẹ hút thuốc.

• Hút thuốc lá thụ động là nguyên nhân của

600.000 ca tử vong sớm mỗi năm.

• Năm 2004, trẻ em chiếm 28% những ca tử

vong do hút thuốc lá thụ động.

• Hơn một nửa trẻ em Việt Nam hít phải khói thuốc lá thụ động trong

nhà.

• 75% trẻ em dưới   tuổi sống với người hút thuốc lá.
29
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Phụ nữ mang thai phơi nhiễm/tiếp xúc nhiều với khói thuốc có nhiều nguy cơ sinh em b  

nhẹ cân và sinh non. 

32
Nguồn: www.vinacosh.gov.vn

 

 

 

Hút thuốc lá thụ động có thể gây ra cho người lớn các bệnh:

- Ung thư phổi

- Các bệnh về tim mạch

- Hen

- Kích thích mắt, họng, mũi và phổi

Hút thuốc lá thụ động ở trẻ em làm tăng nguy cơ mắc các bệnh:

- Ho

- Cảm lạnh

- Viêm phổi

- Viêm phế quản

- Nhiễm trùng tai

- Lên cơn hen suyễn

Hút thuốc lá thụ động (5)

31
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Khi tư vấn cho người hút thuốc lá cai thuốc, tư vấn viên cần nhấn mạnh rằng việc người 

hút thuốc đã hút thuốc lá trong bao lâu không quan trọng, nếu họ cai thuốc, họ sẽ có được 

ngay những lợi ích về sức khỏe và sẽ sống lâu hơn. Họ càng cai thuốc sớm, họ càng có 

được nhiều lợi ích sức khỏe. 

Và, quan trọng là lợi ích sức khỏe đến với họ ngay tức thì, ngay sau khi cai thuốc 20 phút. 

Không chỉ riêng bản thân người cai thuốc lá mà thành viên gia đình của họ cũng có lợi ích 

về sức khỏe. 

Anh/chi   sẽ trở thành một ví dụ tốt cho con Anh/chi   và chúng sẽ ít khả năng hút thuốc 

3. Lợi ích khi cai thuốc lá

33

3. Lợi ích khi cai thuốc lá

33

Lợi ích khi cai thuốc lá (1)

• Những lợi ích cho sức khỏe bản thân:

NHỮNG LỢI ÍCH TỨC THÌ CỦAVIỆCCAI THUỐC :

Sau 20 phút giảm nhịp tim và huyết áp

Sau 24 giờ giảm nguy cơ bị đau tim

Sau 2 ngày tăng khả năng cảm nhận mùi và vị

Sau 2-3 tuần hệ tuần hoàn hoạt động tốt hơn, bạn có thể đi bộ
dễ dàng hơn và phổi cũng bắt đầu hoạt động tốt hơn.

Sau 1 năm giảm một nửa nguy cơ bị bệnh về tim mạch

Sau 5 năm nguy cơ bị đột quỵ giảm xuống và tương tự như

người không hút thuốc.

Sau 10 năm giảm một nửa nguy cơ bị ung thư phổi so với

người hút thuốc.

34

Lợi ích khi cai thuốc lá (1)

• Những lợi ích cho sức khỏe bản thân:

NHỮNG LỢI ÍCH TỨC THÌ CỦA VIỆC CAI THUỐC :

Sau 20 phút giảm nhịp tim và huyết áp

Sau 24 giờ giảm nguy cơ bị đau tim

Sau 2 ngày tăng khả năng cảm nhận mùi và vị

Sau 2-3 tuần hệ tuần hoàn hoạt động tốt hơn, bạn có thể đi bộ
dễ dàng hơn và phổi cũng bắt đầu hoạt động tốt hơn.

Sau 1 năm giảm một nửa nguy cơ bị bệnh về tim mạch

Sau 5 năm nguy cơ bị đột quỵ giảm xuống và tương tự như

người không hút thuốc.

Sau 10 năm giảm một nửa nguy cơ bị ung thư phổi so với

người hút thuốc.
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Gia đình Anh/chi   sẽ khỏe mạnh hơn; Anh/chi   sẽ tiết kiệm được tiền 

Với giá 20.000 đồng một bao thuốc, nếu hút một bao trong một ngày thì khi bỏ thuốc, bạn 

sẽ tiết kiệm được 7.200.000 đồng mỗi năm và có thể mua được một bộ máy tính hoặc một 

Apple Iphone 5-64GB. Không hút thuốc trong vòng   năm, bạn có thể tiết kiệm tiền để mua 

một xe máy Honda Air blade hay một Tivi LCD Toshiba Regza   Z600. 

Ngoài ra, còn chưa kể đến số tiền bạn tiết kiệm được từ việc bạn không phải đi khám, chữa 

bệnh cho bản thân và người thân do thuốc lá gây ra. 

Lợi ích kinh tế còn được kể đến khi bạn khỏe mạnh => tăng cao khả năng kiếm được nhiều 

tiền hơn do có sức khỏe và thời gian (không dành cho việc hút thuốc và khám, chữa bệnh). 

 

 

 

Những lợi ích cho sức khỏe người thân:

Bảo vệ sức khoẻ của gia đình, bạn bè, và đồng

nghiệp khi họ không hít khói thuốc.

Đối với người lớn, họ giảm được nguy cơ bị bệnh

tim và ung thư phổi

Trẻ em và trẻ nhỏ giảm nguy cơ nhiễm trùng đường

hô hấp, nhiễm trùng tai, và hội chứng đột tử trẻ sơ

sinh.

35

Lợi ích khi cai thuốc lá (2)

Những lợi ích cho sức khỏe người thân:

Bảo vệ sức khoẻ của gia đình, bạn bè, và đồng

nghiệp khi họ không hít khói thuốc.

Đối với người lớn, họ giảm được nguy cơ bị bệnh

tim và ung thư phổi

Trẻ em và trẻ nhỏ giảm nguy cơ nhiễm trùng đường

hô hấp, nhiễm trùng tai, và hội chứng đột tử trẻ sơ

sinh.

35

Lợi ích khi cai thuốc lá (2)

Những lợi ích về kinh tế: 

36

Lợi ích khi cai thuốc lá (3)

Những lợi ích về kinh tế: 

36

Lợi ích khi cai thuốc lá (3)
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Vai trò của việc điều trị sử dụng

và phụ thuộc thuốc lá

• Điều trị phụ thuộc thuốc lá là một cấu phần quan trọng

của chương trình kiểm soát thuốc lá toàn diện.

• Thực hiện chính sách kiểm soát thuốc lá có thể thúc đẩy

mọi người ngừng hút thuốc và làm tăng nhu cầu điều trị

cai nghiện thuốc lá.

• Điều quan trọng là cung cấp cho người sử dụng thuốc lá

càng nhiều hỗ trợ càng tốt trong việc thay đổi hành vi

của họ. Hoặc nếu không, họ sẽ áp dụng bất cứ cách cai

thuốc nào mà họ có thể tìm thấy.

38

 

 

 

 

 

4. Vai trò của việc điều trị

sử dụng và phụ thuộc thuốc lá

và chính sách liên quan

37

4. Vai trò của việc điều trị

sử dụng và phụ thuộc thuốc lá

và chính sách liên quan

37
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Cung cấp quyển Luật tới học viên (nếu có) và giới thiệu ngắn gọn về Luật. 

 

 

 

 

 

Luật phòng chống

tác hại thuốc lá Quốc gia (1)

1. Được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực từ

ngày 1/5/2013

2. Luật này quy định các biện pháp giảm nhu cầu, các biện

pháp giảm nguồn cung cấp và các biện pháp bảo đảm

phòng, chống tác hại thuốc lá.

3. Luật có các điều khoản quy định về tổ chức điều trị cai

nghiện thuốc lá.

     Điều 17, điều 1  quy định về hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, đào 

tạo tập huấn cho nhân viên y tế về tư vấn cai nghiện thuốc 

lá. Điều 29 đề cập xây dựng mô hình cai  nghiện thuốc lá.

39

• Khoản 4, điều 4 Luật Phòng chống tác hại thuốc lá quy định:

khuyến khích, tạo điều kiện cho cơ quan tổ chức, cá nhân trong

nước và nước ngoài tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, cai nghiện

thuốc lá; nghiên cứu về tác hại của thuốc lá, các phương pháp cai

nghiện thuốc lá, hợp tác tài trợ cho phòng, chống tác hại của thuốc

lá, người sử dụng thuốc lá tự nguyện cai nghiện thuốc lá.

• Điểm d khoản 2 điều 10 về nội dung Thông tin, giáo dục truyền

thông về phòng, chống tác hại thuốc lá: các biện pháp cai nghiện

thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống

không có khói thuốc lá.

40

Luật phòng chống

tác hại thuốc lá Quốc gia (2)
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Điều 17: Cai nghiện thuốc lá

1. Việc cai nghiện thuốc lá được thực hiện trên cơ sở tự nguyện

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tổ chức các hoạt động hoặc

thành lập các loại hình cơ sở để tư vấn, cai nghiện thuốc lá

3. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc cai nghiện thuốc lá và cơ sở

tư vấn, cai nghiện thuốc lá được hưởng mức thuế ưu đãi theo

quy định của pháp luật về thuế

4. Chính phủ quy định điều kiện thành lập và tổ chức hoạt động

cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá quy định tại Khoản 2 điều

này

41

Luật phòng chống

tác hại thuốc lá Quốc gia (3)

Điều 17: Cai nghiện thuốc lá

1. Việc cai nghiện thuốc lá được thực hiện trên cơ sở tự nguyện

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tổ chức các hoạt động hoặc

thành lập các loại hình cơ sở để tư vấn, cai nghiện thuốc lá

3. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc cai nghiện thuốc lá và cơ sở

tư vấn, cai nghiện thuốc lá được hưởng mức thuế ưu đãi theo

quy định của pháp luật về thuế

4. Chính phủ quy định điều kiện thành lập và tổ chức hoạt động

cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá quy định tại Khoản 2 điều

này

41

Luật phòng chống

tác hại thuốc lá Quốc gia (3)

Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013

• Quy định chi tiết thi hành luật phòng chống tác hại thuốc lá về

một số biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá

• Điều 1

Nghị định này quy định về điều kiện thành lập và tổ chức hoạt

động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá, chuyển địa điểm

cấm hút thuốc lá trong nhà có nơi dành riêng cho người hút

thuốc lá thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà

và tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

•Không cần chứng chỉ khi thực hiện tư vấn cai nghiện thuốc lá

•Cần chứng chỉ hành nghề nếu tư vấn cai nghiện thuốc lá có sử dụng thuốc

42

Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013

• Quy định chi tiết thi hành luật phòng chống tác hại thuốc lá về

một số biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá

• Điều 1

Nghị định này quy định về điều kiện thành lập và tổ chức hoạt

động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá, chuyển địa điểm

cấm hút thuốc lá trong nhà có nơi dành riêng cho người hút

thuốc lá thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà

và tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

•Không cần chứng chỉ khi thực hiện tư vấn cai nghiện thuốc lá

•Cần chứng chỉ hành nghề nếu tư vấn cai nghiện thuốc lá có sử dụng thuốc

42
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Hoạt động cai nghiện và tư vấn
cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam

 Hướng dẫn Quốc gia về cai nghiện thuốc lá

 Bộ tài liệu giảng dạy về cai nghiện thuốc lá do ISMS, VINACOSH và Khoa

hô hấp BV Bạch Mai biên soạn

 Tập huấn cán bộ y tế về cai nghiện thuốc lá (khóa tập huấn Giảng viên

nguồn và tập huấn cho CBYT)

 Thành lập phòng/đơn vị cai nghiện, tư vấn cai nghiện tại Trung tâm Hô

hấp-BV Bạch Mai

 Thiết lập tổng đài tư vấn cai nghiện thuốc lá tại Trung tâm Hô hấp-BV

Bạch Mai

 Thành lập phòng/đơn vị cai nghiện, tư vấn cai nghiện tại 5 Bệnh viện:

Bệnh viện Phổi trung ương, bệnh viện ung bướu Hà Nội, bệnh viện Trung

ương Huế, bệnh viện Nhân dân Gia định, và 1 bệnh viện Y học cổ truyền

 Viện nghiên cứu Y-Xã hội học triển khai dự án “Triển khai mô hình hỗ trợ

điều trị cai thuốc lá tại Trạm y tế xã” tại thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ

trong vòng 5 năm từ 2013 đến 2018.
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Chiến lược Quốc gia về kiểm soát thuốc lá

1. Ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 1 năm 2013 -

dựa trên Luật PCTH thuốc lá

2. Để làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá với mục tiêu từng bước

giảm nguồn cung cấp sản phẩm thuốc lá trên thị trường Việt

Nam, góp phần giảm bớt số người mắc các bệnh và tử vong do

thuốc lá gây ra. Xác định các giải pháp và chiến lược thực hiện

các vấn đề:

• Thuế

• Không hút thuốc lá ở nơi công cộng

• Truyền thông/giáo dục

• Dịch vụ cai thuốc

Thế còn về các chương trình giúp người hút thuốc lá

cai thuốc thì sao?43

Chiến lược Quốc gia về kiểm soát thuốc lá

1. Ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 1 năm 2013 -

dựa trên Luật PCTH thuốc lá

2. Để làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá với mục tiêu từng bước

giảm nguồn cung cấp sản phẩm thuốc lá trên thị trường Việt

Nam, góp phần giảm bớt số người mắc các bệnh và tử vong do

thuốc lá gây ra. Xác định các giải pháp và chiến lược thực hiện

các vấn đề:

• Thuế

• Không hút thuốc lá ở nơi công cộng

• Truyền thông/giáo dục

• Dịch vụ cai thuốc

Thế còn về các chương trình giúp người hút thuốc lá

cai thuốc thì sao?43
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Điều trị cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam

Phương pháp Tại Việt Nam

Đường dây tư vấn về cai thuốc lá miễn phí Mới thiết lập

Liệu pháp thay thế nicotin (NRT) Chưa có

Bupropion Có

Varenicline Có

Hỗ trợ cai nghiện thuốc lá tại tuyến y tế cơ sở Chưa có (ISMS đang 

nghiên cứu, thử 

nghiệm)

Hỗ trợ cai nghiện thuốc lá tại các Bệnh Viện Có, ở một số bệnh 

viện

Hỗ trợ cai nghiện thuốc lá tại các phòng khám

của CBYT

Chưa có

Hỗ trợ cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng Chưa có

45

Điều trị cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam

Phương pháp Tại Việt Nam

Đường dây tư vấn về cai thuốc lá miễn phí Mới thiết lập

Liệu pháp thay thế nicotin (NRT) Chưa có

Bupropion Có

Varenicline Có

Hỗ trợ cai nghiện thuốc lá tại tuyến y tế cơ sở Chưa có (ISMS đang 

nghiên cứu, thử 

nghiệm)

Hỗ trợ cai nghiện thuốc lá tại các Bệnh Viện Có, ở một số bệnh 

viện

Hỗ trợ cai nghiện thuốc lá tại các phòng khám

của CBYT

Chưa có

Hỗ trợ cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng Chưa có

45
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Phần 2: Phụ thuộc thuốc lá 

 

Thời gian 40 phút 

Mục tiêu 

Sau phần này, học viên sẽ có thể: 

– Mô tả cơ chế phụ thuộc vào thuốc lá và giải thích các nguyên nhân về sinh 
học, tâm lý và xã hội của phụ thuộc vào thuốc lá 

– Nhận biết triệu chứng cai thuốc. 

 

Thời gian Hoạt động của giảng viên 
Hoạt động của 

học viên 
Công cụ 

Trình bày 

35 phút 

Phụ thuộc thuốc lá (tại sao mọi người lại hút 
thuốc mà không cai) 

+ Hỏi học viên về lý do tại sao mọi người lại hút 
thuốc mà không bỏ thuốc? Gợi ý theo cả kinh 
nghiệm cá nhân và kiến thức chuyên môn 

Tại sao mọi người hút thuốc và tại sao mọi người 
không cai thuốc? 

+ Nhấn mạnh và giải thích phụ thuộc thuốc lá là 2 
vấn đề: nghiện nicotin và nghiện hành vi. Nên 
điều trị cả HAI vấn đề. 

+ Trình bày lý thuyết và bằng chứng về ba yếu tố 
gây nên nghiện thuốc lá: 

– Phụ thuộc sinh lý/tâm lý; Triệu chứng cai, 

– Mối liên kết cảm xúc/tâm lý; 

– Mối liên kết thói quen/xã hội. 

Dự đoán câu 
trả lời của 

học viên bao 
gồm nghiện 
nicotin, căng 
thẳng, buồn 
chán và áp 
lực xã hội 
(vd, hút 

thuốc đề hòa 
nhập với bạn 

bè) 

 

Phản hồi và 
đặt câu hỏi. 

Bài trình 
bày 

Phần 2 

 

 

2 phút 

 

 

 

3 phút 

Trình chiếu video về lý do tại sao khó bỏ thuốc 
lá (Video của Mayo Clinic: Cai hút thuôc-Tại sao 
khó.  

https://www.youtube.com/watch?v=5ewwzazHfq4 

 

Dành 3 phút cho phần Hỏi-Đáp ở cuối bài trình bày. 

Phản hồi và 
đặt câu hỏi. 

Video 
(có phụ 
đề tiếng 

Việt) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ewwzazHfq4


 

35 
 

 

Các slide PPT trình chiếu và hướng dẫn (dưới mỗi slide) dành cho giảng viên 

 

TẬP HUẤN

TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN 

THUỐC LÁ CHO CÁN BỘ Y TẾ

Bài 2: Cơ chế phụ thuộc thuốc lá

1

 

 

 

 

Nội dung

1. Mô tả cơ chế phụ thuộc vào thuốc lá và giải thích

các nguyên nhân về sinh học, tâm lý và xã hội của

phụ thuộc vào thuốc lá

2. Mô tả triệu chứng cai nghiện thuốc lá

2
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Sau khi tổng hợp các ý kiến/phản hồi từ người tham gia: 

Có nhiều yếu tố khiến cho mọi người sử dụng chất gây nghiện. Những ý kiến của các anh 

chị đã bắt đầu đề cập tới khía cạnh sinh học, xã hội, và tâm lý khiến mọi người tiếp tục sử 

dụng chất gây nghiện bất chấp những hậu quả tiêu cực. 

Phần này sẽ giới thiệu với các anh/chị các yếu tố/lý do khiến mọi người sử dụng thuốc lá và 

giúp anh/chị nhận ra các dấu hiệu và triệu chứng cai. 

 

Hiểu lý do tại sao mọi người hút thuốc lá

 Những lý do khiến mọi người hút thuốc:

– Nghiện nicotin

– Hoạt động xã hội

– Giảm căng thẳng

– Hỗ trợ tâm lý

– Chán nản/giết thời gian

– Nhiều người hút

– Chia sẻ thuốc hút

– Cảm thấy gắn kết và được chấp nhận trong cộng đồng

những người hút thuốc
4

Hiểu lý do tại sao mọi người hút thuốc lá

 Những lý do khiến mọi người hút thuốc:

– Nghiện nicotin

– Hoạt động xã hội

– Giảm căng thẳng

– Hỗ trợ tâm lý

– Chán nản/giết thời gian

– Nhiều người hút

– Chia sẻ thuốc hút

– Cảm thấy gắn kết và được chấp nhận trong cộng đồng

những người hút thuốc
4

• TẠI SAO MỌI NGƯỜI LẠI HÚT THUỐC?

Slide 4 – 6, 8- 10, 15-20, Nguồn: Tăng cường hệ thống y tế để điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế, Geneva, Tổ chức Y tế thế giới, 
2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/

Phụ thuộc thuốc lá

3

• TẠI SAO MỌI NGƯỜI LẠI HÚT THUỐC?

Slide 4 – 6, 8- 10, 15-20, Nguồn: Tăng cường hệ thống y tế để điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế, Geneva, Tổ chức Y tế thế giới, 
2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/

Phụ thuộc thuốc lá

3
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Mọi người hút thuốc vì nhiều lý do. Nếu bạn hỏi những người hút thuốc, họ có thể cho bạn 

biết những lý do sau đây: 

- Nghiện; 

- Hoạt động xã hội; 

- Giảm stress; 

- Hỗ trợ tinh thần; 

- Chán nản/giết thời gian; 

- Nhiều người hút thuốc; 

- Khi uống cà phê hoặc trà; 

- Người hút thuốc chia sẻ thuốc lá với nhau; 

- Cảm thấy gắn kết và được chấp nhận trong cộng đồng những người hút thuốc. 

 

• Thuật ngữ “tâm sinh lý xã hội" xuất phát từ sự kết hợp các yếu tố cá nhân nhằm giải thích 

sự tương tác phức hợp giữa khía cạnh sinh học, tâm lý và xã hội của việc nghiện 

• Tác động trực tiếp tới bất kỳ thành tố nào đều có thể ảnh hưởng đáng kể tới hai thành tố 
kia. 

• Hiểu biết về thông tin này có thể được bác sĩ sử dụng để điều trị sử dụng thuốc lá bằng tư 
vấn và bằng thuốc.  

 

Hiểu hành vi hút thuốc

 Mô hình “tâm sinh lý xã hội ”

 Nghiện thuốc lá do 3 yếu tố:

– Phụ thuộc tâm sinh lý/thể chất

– Sự liên kết giữa tâm lý/tình cảm và việc hút thuốc

– Sự liên kết giữa thói quen và mối quan hệ xã hội tới việc

hút thuốc

5

Hiểu hành vi hút thuốc

 Mô hình “tâm sinh lý xã hội ”

 Nghiện thuốc lá do 3 yếu tố:

– Phụ thuộc tâm sinh lý/thể chất

– Sự liên kết giữa tâm lý/tình cảm và việc hút thuốc

– Sự liên kết giữa thói quen và mối quan hệ xã hội tới việc

hút thuốc

5
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Kéo dài việc sử dụng thuốc lá dẫn đến việc nghiện thuốc lá, được mô tả như là một sự phụ 

thuộc vào nicotin và thói quen hút thuốc lá. Cả hai đều được xử lý bằng cách tư vấn cho 

người hút thuốc. Người hút thuốc có thể được gợi ý về việc làm thế nào để đối phó với các 

triệu chứng cai thuốc và các vấn đề về hành vi liên quan đến hút thuốc bao gồm các hoạt 

động (uống rượu, hút thuốc với bạn bè) hay cảm xúc (giận dữ, căng thẳng). Nghiện nicotin 

cũng có thể được điều trị bằng miếng cao dán nicotin và kẹo cao su nicotin.  

Hai slide tiếp theo mô tả chi tiết hơn về nghiện nicotin và nghiện thói quen.  

Phụ thuộc về mặt sinh lý/thể chất (1)

 Một lý do quan trọng giải thích lý do tại sao người hút

thuốc lá duy trì thói quen hút thuốc trong thời gian dài là

vì họ nghiện chất nicotin có trong thuốc lá.

 Phân loại bệnh tật quốc tế ICD-10 (2011)

– F10-F19 Rối loạn tâm thần, hành vi do dùng chất

hướng thần

• F10 Nghiện rượu

• F11 Nghiện ma túy

• F17 Nghiện nicotine

• F19 Nghiện các thuốc hướng thần khác

7
http://www.who.int/substance_abuse/terminology/ICD10ClinicalDiagnosis.pdf

 

 

Cai nghiện thuốc lá là cai nghiện 2 vấn đề

Nghiện chất nicotin Nghiện thói quen

Điều trị Điều trị

Nghiện chất nicotin

Tư vấn để giúp xử lý các triệu 

chứng cai và/hoặc thuốc điều trị

Thói quen sử dụng thuốc lá

Tư vấn để giúp thay đổi 
thói quen

Nên điều trị  cả HAI vấn đề

6

Cai nghiện thuốc lá là cai nghiện 2 vấn đề

Nghiện chất nicotin Nghiện thói quen

Điều trị Điều trị

Nghiện chất nicotin

Tư vấn để giúp xử lý các triệu 

chứng cai và/hoặc thuốc điều trị

Thói quen sử dụng thuốc lá

Tư vấn để giúp thay đổi 
thói quen

Nên điều trị  cả HAI vấn đề

6
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Hít vào là cách nhanh nhất để đưa nicotin

tới não

Da

Phổi

Não

Não

Máu động

mạch

Nửa bên

trái tim

Nửa bên

trái tim

Nửa bên

phải tim

Hệ thống

mạch máu

7-10 giây
8

 

• Nicotin được đưa từ phổi lên não trong 7-10 giây, gần như ngay lập tức.  

• Đường đi rất nhanh chóng: Phổi đến tim lên não. 

Theo ghi nhận của một chuyên gia thuốc lá, “Thuốc lá là hệ thống vận chuyển thuốc được 

thiết kế tinh vi và rất hiệu quả." 

Phụ thuộc về mặt sinh lý/thể chất (2)

 Nicotin

– Không phải chất gây ung thư

– Là chất lỏng trong trạng thái nguyên bản

– Được tạo ra từ thuốc lá đang cháy và được vận chuyển

trên các giọt hắc ín.

– Chỉ có nicotin tự do (không bị proton hóa) có thể qua được

màng sinh học

– Khi hít vào: nồng độ đỉnh trong máu động mạch cao hơn

2-4 lần nồng độ trong máu tĩnh mạch

– Thời gian bán hủy: 120 phút

9

 

• Tác nhân gây nghiện trong thuốc lá là nicotin. Chất này có trong tất cả các loại thuốc lá 

bao gồm thuốc lá điếu; xì gà; tẩu; thuốc lá không khói; thuốc lá tự cuốn; thuốc lá có hương 

vị của Ấn Độ; thuốc lá đinh hương; và thuốc lá điện tử.  
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Phụ thuộc về mặt sinh lý/thể chất (3)

 Nicotin đã được chứng minh có tác động trên hệ thống

dopamine não bộ, tương tự như tác động của heroin và

cocain.

– Nó dần dần làm tăng số lượng các thu thể nicotin trong

não.

– Những người hút thuốc, do đó, cần một lượng thuốc lá

ngày một lớn hơn để đáp ứng với sự gia tăng số lượng

thụ thể nicotin trong não để duy trì cảm giác dễ chịu do

nicotin mang lại.

10

 

Nicotin gây nghiện như nhiều loại thuốc bất hợp pháp. Nicotin đã được chứng minh là có 

ảnh hưởng trên hệ thống dopamine ở não tương tự như heroin và cocaine. Nicotin làm 

tăng số lượng thụ thể chứa nicotin trong não. 

Hít (hút thuốc) là cách nhanh nhất để nicotin đến được não (trong vòng 7-10 giây). Não và 

cơ thể của người hút thuốc quen với việc vận hành với một mức độ nicotin nhất định. Mức 

độ nicotin của người hút thuốc sẽ giảm đáng kể một hoặc hai giờ sau khi hút điếu thuốc 

cuối cùng (thời gian bán hủy của nicotin là 120 phút), và sau đó họ sẽ thèm nicotin (thuốc 

lá). Nếu họ ngừng hút thuốc đột ngột, sự vắng mặt của nicotin trong não của họ (các thụ 

thể chứa nicotin trong não của họ trống rỗng) sẽ làm cho họ cảm thấy khó chịu và sinh ra 

các triệu chứng cai. 

Cơ chế gây nghiện thuốc lá của nicotin

11

Nguồn: Lianne Friesen and Nicholas Woolridge 

11

Cơ chế gây nghiện thuốc lá của nicotin

11

Nguồn: Lianne Friesen and Nicholas Woolridge 

11
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Đây là hình ảnh của quá trình/cơ chế gây nghiện thuốc lá của nicotin. Các thuốc như 

cocain, heroin, thuốc kích thích, và nicotin gây ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến não. Các tác 

nhân này có chung đặc điểm là gây kích thích phóng thích dopamine dẫn truyền thần 

kinh trong não giữa. Dopamine gây ra cảm giác hưng phấn và khoái cảm đồng thời 

kích hoạt tưởng thưởng dopamine (Leshner, 1997). 

Sự tưởng thưởng dopamine, như mô tả trong sơ đồ được đơn giản hóa này, là một mạng 

lưới các mô thần kinh ở giữa não gợi cảm xúc phấn khởi khi phản ứng với các kích thích 

nhất định.  

Hành vi kích thích sự tưởng thưởng một cách tự nhiên bao gồm ăn để giảm đói, uống để 

giảm bớt cơn khát, hoặc tham gia vào hoạt động tình dục. Trên một mức độ hóa học thần 

kinh nguyên thủy, sự kích thích của tưởng thưởng củng cố các hành vi để nó sẽ được 

lặp đi lặp lại. Rõ ràng là những hành vi này là cần thiết để duy trì sự tồn tại của cơ thể. Sự 

tưởng thưởng cũng có thể được kích thích bởi việc lạm dụng thuốc như cocaine, thuốc 

phiện, thuốc kích thích, và nicotin. Khi những kích thích không tự nhiên gây ra sự tưởng 

thưởng những cảm giác thú vị cũng được sinh ra. Các nhà nghiên cứu tin rằng, với việc sử 

dụng các loại thuốc này trong thời gian dài, não bị biến đổi về mặt hóa học), biến một người 

sử dụng thuốc thành một người nghiện thuốc (Leshner, 1997). 

Việc hút thuốc lá là một ví dụ. Ngay lập tức sau khi hút, một lượng lớn nicotin đi vào não, 

kích thích việc phóng thích dopamine, mà có thể gây cảm giác hứng khởi gần như ngay lập 

tức và giảm các triệu chứng cai nghiện nicotin. Sự đáp ứng liều nhanh chóng này củng cố 

và làm k o dài hành vi hút thuốc. 

 

 

 

 

 

 

Triệu chứng cai nicotin (1)

 Nicotin làm tăng số lượng các thụ thể nicotin trong não.

 Khi các thụ thể này “trống”, chúng sẽ gây cảm giác khó

chịu và kích thích hút thuốc.
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Triệu chứng cai biểu hiện trong 1-2 ngày đầu tiên sau khi bỏ thuốc, đỉnh điểm là trong tuần 

đầu tiên, và dần giảm hết trong 2-4 tuần sau. 

Triệu chứng cai của thuốc lá không khói tương tự như thuốc lá hút. 

Khó chịu từ các triệu chứng cai là một nguyên nhân chính làm cho người cai thuốc tái 

nghiện. 

 

 

 

Triệu chứng cai nicotin (2)

 Triệu chứng cai nicotin là phản ứng khi cơ thể không có chất nicotin.

 Các triệu chứng cai nicotin xảy ra khi cơ thể thích ứng với sự thay

đổi về mặt thể chất hoặc tâm sinh lý, được gọi một cách tích cực là

triệu chứng phục hồi.

 Triệu chứng cai:

– Các triệu chứngcai thuốc lá thườngchỉ kéo dài trongkhoảng2-4 tuần

– Hầu hết những người hút thuốc đều biết đến các triệu chứng

cai, thông qua các nguồn thông tin hoặc từ trải nghiệm của bản

thân. Đây có thể là rào cản lớn cho việc duy trì cai thuốc hoặc

thậm chí cản trở nỗ lực cai thuốc trong giai đoạn đầu.

13
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 Có các nhóm triệu chứng cai nghiện, hoặc hội chứng cai nghiện, và mỗi người cai 

nghiện trải qua mỗi nhóm các triệu chứng khác nhau. 

 Hầu hết là các triệu chứng về thể chất, nhưng có thể rộng hơn, bao gồm cả tâm lý 

và hành vi. 

 Sự thèm thuốc và tâm trạng buồn rầu là những triệu chứng gắn liền với nguy cơ tái 

nghiện cao. 

 Một số người phải đối phó với các triệu chứng cai nghiện trong một thời gian dài. 

Sự liên kết giữa tâm lý/tình cảm và việc hút thuốc

 Một số cảm xúc có thể dẫn tới việc hút thuốc:

– Căng thẳng--------------------> thèm thuốc----------> hút thuốc

– Hạnh phúc/vui vẻ-----------> thèm thuốc-----------> hút thuốc

– Buồn ---------------------------> thèm thuốc-----------> hút thuốc

– Tức giận -----------------------> thèm thuốc-----------> hút thuốc

16

 

Dưới đây là một số cảm xúc dẫn tới việc hút thuốc lá: khi cảm thấy căng thẳng, vui, buồn 
hay tức giận, họ sẽ thèm hút một điếu thuốc. 

Trong thực tế, sử dụng thuốc lá để làm dịu sự lo lắng của bạn hoặc đối phó với sự căng 
thẳng là sai lầm. Nó không giúp giải quyết gốc rễ của vấn đề. 

Triệu chứng cai nicotin (3)

 Các triệu chứng cai thông thường:

– Đau đầu

– Ho

– Thèm thuốc

– Thèm ăn hoặc tăng cân

– Thay đổi tâm trạng (buồn, cáu gắt, bực bội, hay tức giận)

– Bồn chồn/lo âu

– Chậm nhịp tim

– Khó tập trung

– Các triệu chứng giống cúm: sốt nhẹ-lạnh run

– Mất ngủ

15
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Các yếu tố tâm lý khác liên quan đến hút thuốc là nhận thức (nghĩa là suy nghĩ và niềm tin). 
Những người hút thuốc không muốn bỏ thuốc lá có thể có những suy nghĩ tích cực và niềm 
tin về thuốc, chẳng hạn như: 

“Hút thuốc giúp tôi thư giãn." 

"Hút thuốc không thực sự là có hại!" 

“Cảm giác rất hay khi hút thuốc!" 

“Hút thuốc giúp tôi giảm cân." 

• So với các loại chất gây nghiện khác, người sử dụng thuốc lá thường kết hợp việc hút 
thuốc với các hoạt động khác hơn. Các sản phẩm từ thuốc lá gắn liền với hàng loạt các 
hoạt động, tình huống và hoàn cảnh, làm cho việc cai thuốc đặc biệt khó khăn. 

• Hãy thử nghĩ xem nh : Chẳng hạn, một người nào đó hút 1 gói thuốc lá mỗi ngày. Một 
bao có 20 điếu thuốc lá, và mỗi điếu hút được 10 hơi. Vậy, mỗi ngày người đó hút 200 hơi, 
dẫn đến hàng loạt sự liên kết và yếu tố kích thích hút thuốc, chẳng hạn hút thuốc lá trong 
giờ nghỉ, sau khi ăn, ở trong xe ô tô, hay chờ đợi xe buýt. 

Thật không hề dễ dàng từ bỏ một phần gắn bó với cuộc sống của người hút thuốc lâu dài 
như vậy. Hút thuốc có thể gắn liền với các hoạt động như uống cà phê hoặc trà, sau bữa 
ăn, khi gọi điện thoại, khi xem ti vi, hoặc khi lái xe.  

Hành vi hút thuốc lá cũng dễ bị ảnh hưởng bởi xã hội. Trẻ em và thanh thiếu niên có nhiều 
khả năng bắt đầu hút thuốc nếu cha mẹ hoặc người chúng tôn trọng và ngưỡng mộ hút 
thuốc. Hút thuốc với bạn bè là một cách để giao tiếp, hòa đồng với họ. 

(Nguồn: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, 
Geneva, World HealthOrganization, 2013. 
http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobacco
dependence/en/) 

 

 

 

 

 

Sự liên kết giữa thói quen và quan hệ

xã hội tới việc hút thuốc

 Người hút thuốc lá gắn thiết với hành vi hút thuốc sau cả một quá trình

hút thuốc của họ. Một số thói quen làm cho họ muốn hút thuốc:

– Uống càfe ------------->thèm thuốc------> hút thuốc

– Sau khi ăn- -------------->thèm thuốc------> hút thuốc

– Nghe điện thoại ------->thèm thuốc------> hút thuốc

– Xem ti vi ----------------->thèm thuốc------> hút thuốc

 Hút thuốc lá cũng bị ảnh hưởng bởi yếu tố xã hội

– Trẻ em có nhiều khả năng hút thuốc nếu cha mẹ hút thuốc

– Trong cuộc sống, chúng ta hút thuốc với bạn bè–đó là một hoạt động

xã hội

17
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Nhận thức về việc hút thuốc-một số ưu điểm

18

Nhận thức về việc hút thuốc-một số ưu điểm

18

Nhận thức về việc hút thuốc-một số

nhược điểm

19

Nhận thức về việc hút thuốc-một số

nhược điểm

19
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Tương tác giữa các yếu tố

Các ảnh hưởng về thể chất, tâm lý và xã hội không độc lập với nhau.

Triệu chứng cai thuốc liên quan 
đến thể chất/vật lý

Tâm lý, niềm tin và nhận thức

Tìm kiếm sự hỗ trợ hành vi và hỗ
trợ xã hội để bỏ thuốc

20

 

Các ảnh hưởng về thể chất, tâm lý và xã hội không tách rời nhau. Cả ba yếu tố có tác động 

tới nhu cầu hút thuốc này đều cần được xem x t và đề cập tới khi bạn hỗ trợ người sử 

dụng thuốc lá cai thuốc. 

Tất cả ba yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu hút thuốc này đều cần được nghiên cứu kỹ 

và đề cập trong chương trình hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. 

 

 

• Video: Tại sao mọi người hút thuốc và khó

bỏ thuốc?

21

• Video: Tại sao mọi người hút thuốc và khó

bỏ thuốc?
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Phần 3: Tổng quan về điều trị cai nghiện thuốc lá và Thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá 
 

Thời gian 45 phút 

Mục tiêu 

Sau phần này, học viên sẽ có thể: 

– Nắm được tổng quan về việc điều trị cai nghiện thuốc lá 

– Mô tả các loại thuốc hỗ trợ điều trị cai nghiện thuốc lá  

 

Thời 
gian 

Hoạt động của giảng viên 
Hoạt động 

của học 
viên 

Công 
cụ 

Trình bày 

5 phút 

Tổng quan về việc điều trị cai nghiện thuốc lá 

+ Tư vấn 

+ Thuốc 

+ Kết hợp tư vấn và thuốc 

Nhấn mạnh sự hiệu quả của tư vấn trong điều trị cai nghiện 
thuốc lá 

 

Bài 
trình 
bày 

Phần 3 

40 phút 

Giới thiệu về thuốc  điều trị cai nghiện thuốc lá 
Đề nghị học viên suy nghĩ về: Dược phẩm điều trị cai 
nghiện thuốc lá nào đang sẵn có trên thị trường cho người 
hút thuốc cai thuốc? 
Trình bày về hai loại dược phẩm (liệu pháp thay thế nicotin 
và dược phẩm không chứa nicotin) hiện đang có trên thị 
trường để hỗ trợ điều trị cai nghiện thuốc lá. 
Trình chiếu video: Hỗ trợ cai thuốc lá - Mayo Clinic 

https://www.youtube.com/watch?v=GDfvaSKGVxk 
Nói với học viên rằng, trong phần này, học viên sẽ có cơ 
hội để thảo luận về dược phẩm hỗ trợ điều trị cai nghiện 
thuốc lá, tập trung vào dược phẩm thay thế nicotin. 
Trình bày hình ảnh cho thấy mức nicotin huyết thanh khi sử 
dụng các sản phẩm thay thế nicotin khác nhau 
Trình bày các thông tin sau đây về liệu pháp thay thế nicotin 
(kẹo cao su, miếng dán, viên ngậm, thuốc xịt, ống hít 
nicotin), thuốc bupropion và varenicline: 
– Đó là loại thuốc gì; 
– Mục đích sử dụng; 
– Liều lượng; 
– Mặt lợi và bất lợi khi sử dụng thuốc; 
– Đối tượng có thể sử dụng thuốc; 
– Hướng dẫn sử dụng thuốc; 
– Tác dụng phụ và cảnh báo. 
Trình bày về các dược phẩm điều trị cai nghiện thuốc lá có 
tại Việt Nam. 
 Dành 3 phút cho phần Hỏi - Đáp ở cuối bài trình bày. 

Phản hồi 
và đặt câu 

hỏi 

Bài trình 
bày 

Phần 3 

Video 
(có phụ 
đề tiếng 
Việt) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDfvaSKGVxk
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Các slide PPT trình chiếu và hướng dẫn (dưới mỗi slide) dành cho giảng viên 
 

1

Bài 3: Tổng quan về điều trị cai nghiện thuốc lá

và Thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá

TẬP HUẤN

TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN THUỐC LÁ 

CHO CÁN BỘ Y TẾ

1

 

Sử dụng các dược phẩm đúng cách và phù hợp, chẳng hạn như liệu pháp thay thế nicotin 

(NRT), bupropion hoặc varenicline, có thể tăng gấp đôi cơ hội thành công cho người muốn 

cai thuốc.  

Phần này sẽ xem x t các loại dược phẩm có trên thị trường và hướng dẫn sử dụng thích 

hợp. 

Một cấu phần quan trọng trong việc hỗ trợ khách hàng cai thuốc lá là hướng dẫn sử dụng 

dược phẩm để đối phó với cơn thèm thuốc và các triệu chứng cai thuốc. 

 

Nội dung

1. Tổng quan điều trị cai nghiện thuốc lá

2. Giới thiệu các loại thuốc hỗ trợ điều trị cai nghiện

thuốc lá và hướng dẫn sử dụng.

2
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Kéo dài việc sử dụng thuốc lá dẫn đến việc nghiện thuốc lá, được mô tả như là một sự phụ 

thuộc vào nicotin và thói quen hút thuốc lá. Cả hai đều được xử lý bằng cách tư vấn cho 

người hút thuốc. Người hút thuốc có thể được gợi ý về việc làm thế nào để đối phó với các 

triệu chứng cai thuốc và các vấn đề về hành vi liên quan đến hút thuốc bao gồm các hoạt 

động (uống rượu, hút thuốc với bạn bè) hay cảm xúc (giận dữ, căng thẳng). Nghiện nicotin 

cũng có thể được điều trị bằng miếng cao dán nicotin và kẹo cao su nicotin.  

Phương pháp điều trị cai thuốc lá

 Các phương pháp đã được chứng minh để giúp người hút

thuốc lá cai thuốc:

o Tư vấn

o Điều trị bằng thuốc

 Điều trị bằng thuốc và tư vấn là hai phương pháp cai thuốc

hiệu quả cho người hút thuốc lá ở tất cả các dân tộc, sắc

tộc và ở cả nam giới và nữ giới.

4

Nghiện chất nicotin Nghiện thói quen

Điều trị Điều trị

Nghiện chất nicotin

Tư vấn để giúp xử lý các triệu 

chứng cai và/hoặc thuốc điều trị

Thói quen sử dụng thuốc lá

Tư vấn để giúp thay đổi 
thói quen

Nên điều trị  cả HAI vấn đề

Cai nghiện thuốc lá là cai nghiện 2 vấn đề

3
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Hai slide tiếp theo mô tả chi tiết hơn về nghiện nicotin và nghiện thói quen. 

Tư vấn và thuốc cai nghiện là 2 phương pháp hiệu quả, có thể tăng tỷ lệ cai thuốc một cách 

đáng kể. NHƯNG CHỈ TƯ VẤN CŨNG HIỆU QUẢ NẾU NGƯỜI HÚT THUỐC KHÔNG CÓ 

KHẢ NĂNG CHI TRẢ TIỀN MUA THUỐC HOẶC KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỂ MUA THUỐC 

MỘT CÁCH DỄ DÀNG. 

NHIỀU NGƯỜI CAI THUỐC THÀNH CÔNG KHÔNG CẦN ĐẾN THUỐC ĐỂ CAI. 

Đối với người hút thuốc đã sẵn sàng để bỏ thuốc lá, chúng ta biết rằng cơ hội thành công là 

tăng gấp đôi nếu sử dụng các loại thuốc như liệu pháp thay thế nicotine, bupropion hoặc 

varenicline. 

Các loại thuốc được FDA phê chuẩn (NRT) của liệu pháp thay thế nicotine bao gồm kẹo 

cao su, miếng dán, thuốc ngậm, thuốc hít và thuốc xịt mũi.  

Các thuốc thay thế nicontin có tác dụng cả dài hạn và ngắn hạn. Miếng dán là một liệu 

pháp thay thế nicontin dài hạn. Điều này có nghĩa là khi miếng dán được dán lên cơ thể, nó 

sẽ có tác dụng cả ngày. Tất cả các loại thuốc khác có tác dụng ngắn hạn có nghĩa là chất 

nicotin sẽ chỉ có tác dụng trong 2 giờ đồng hồ và sau đó người cai thuốc lá sẽ cần sử dụng 

tiếp, liều lượng sử dụng thuốc sẽ phụ thuộc vào độ nghiện thuốc lá của họ. 

Champix (Chantix) và Zyban đều là thuốc dạng viên và hoạt động theo cách kích thích các 

phần của não bộ tương tự như nicotin khi người hút thuốc lá hút thuốc, do đó giúp người 

cai thuốc thoát khỏi các triệu chứng cai thuốc.  

 

 

 

 

 

 

Thuốc điều trị cai thuốc lá/thuốc lào

Dược phẩm thay thế Nicotin

• Miếng dán nicotin

• Kẹo cao su nicotin

• Viên ngậm nicotin

• Ống hít nicotin

• Ống xịt nicotin

Thuốc không chứa Nicotin

• Chantix (Varenicline)

• Zyban (bupropion)

5
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Khoảng  % người hút thuốc lại nghiện dược phẩm thay thế nicotin (loại có tác dụng ngắn 

hạn) 

• Mục tiêu của việc cung cấp nicotin bằng một số cách thức khác thay vì hút thuốc là để 

giảm cả triệu chứng cai thuốc và thèm nicotin, làm cho người hút thuốc học cách sống 

không cần hút thuốc lá mà không mất tập trung và giảm nguy cơ tái nghiện vì triệu chứng 

cai và cơn thèm thuốc. Một số liệu pháp thay thế nicotin cũng có thể mang lại một số tác 

động tích cực của việc hút thuốc chẳng hạn như cải thiện tâm trạng và sự chú ý. 

 

Dược phẩm thay thế nicotin (1)

Dược phẩm thay thế nicotin KHÔNG gây bệnh ung thư.

Thuốc làm giảm nhẹ quá trình cai thuốc và giảm các

triệu chứng khó chịu khi trong người không có nicotin.

6

Adapted from: Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians
2000.
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Kẹo cao su, kẹo ngậm

nicotine

Mức nicotin huyết thanh – so sánh giữa hút thuốc và liệu pháp thay thế nicotine

Miếng dán nicotin

http://learning.cancersa.org.au

Dược phẩm thay thế nicotin (2)
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Sự hấp thụ nicotine khác nhau tùy theo các phương tiện cung cấp nicotin. Có thể thấy rõ từ 

biểu đồ rằng thuốc lá là phương tiện cung cấp nicotine hiệu quả nhất. Các sản phẩm có tác 

dụng ngắn hạn như kẹo cao su và bình xịt đạt mức nicotine tối đa sau khoảng 1 -20 phút 

sử dụng. Miếng dán, một sản phẩm cung cấp nicotin liên tục, đạt mức nicotin tối đa sau khi 

bắt đầu dùng khoảng  -6 giờ. 

(Nguồn: http://learning.cancersa.org.au) 

• Trong số các liệu pháp NRT, thuốc xịt mũi đạt mức hấp thu nicotin nhanh nhất, tiếp theo là 

kẹo cao su, thuốc ngậm, và thuốc hít; sự hấp thụ nicotin thấp nhất là liệu pháp thẩm thấu 

qua da. 

• Bởi vì liệu pháp NRT cung cấp nicotin chậm hơn và ở mức độ thấp hơn (ví dụ, 30-75% so 

với việc hút thuốc lá), các loại thuốc này ít có khả năng gây nghiện khi so sánh với các sản 

phẩm làm từ thuốc lá 

(Nguồn: UMASS. Module six: Basic skills for working with smokers using pharmacotherapy 

to help your clients quit smoking) 

 

Ưu điểm 

 Cung câ p lươ ng nicotin cố định.  

 Dễ sử du ng va  che giâ u. 

 Liều lượng một miếng mỗi ngày với ít các điều kiện tuân thủ đi kèm 

Nhược điểm 

 Người dùng không thể xa c đi  nh liều lượng chuẩn nhằm kiểm soát chi nh xa c ca c 

triê u chư ng cai 

Miếng dán nicotin (1)

Dán miếng dán nicotin lên cơ thể như một miếng băng. Chất nicotin có

trongmiếng dán sẽ từ từ ngấm qua da để đi vào cơ thể.

CÁCH SỬ DỤNG MIẾNG DÁN:  

1.Ngừng hút thuốc trước khi sử dụngmiếng dán.

2.Dán 1 miếng dán/ngày trên cánh tay hoặc trên cơ thể ở vị trí sạch sẽ,

khô ráo. Sử dụng ngay các miếng dán sau khi bóc lớp bảo vệ.

3.Đổi vị trí miếng dán hàng ngày

4.Không sử dụng miếng dán nếu đang hút thuốc lá hoặc hút thuốc lào

8

http://learning.cancersa.org.au/
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Các phản ứng dị ứng với các chất keo dính có thể xảy ra. 

Người hút thuốc có triê u chư ng/di   ư ng/nha y cảm vê  da không nên sử dụng miê ng da n. 

 

Nước không gây ảnh hưởng xâ u cho các miê ng da n nicotin nếu nó được sử dụng đúng 

cách. Người hút thuốc có thể bơi,  tắm bồn, tắm dưới vòi hoa sen, hoặc tập thể dục trong 

khi đang dán miê ng da n nicotin. 

TÁC DỤNG PHỤ CÓ THỂ XẢY RA

•Triệu chứng thông thường là nổi mẩn da. Thay đổi vị trí miếng dán

mỗi ngày có thể giúp giảm kích ứng da.

•Đau đầu, khó ngủ.

•Có những giấc mơ bất thường. Bỏ miếng dán trước khi đi ngủ nếu

miếng dán ảnh hưởng tới giấc ngủ.

SỬ DỤNG MIẾNG DÁN TRONG BAO LÂU?

•Trong vòng 12 tuần

•Nếu hút thuốc hơn 10 điếu thuốc mỗi ngày, bắt đầu sử dụng miếng

dán 21mg trong 6 tuần rồi dùng loại 14mg cho 6 tuần tiếp theo.

•Nếu hút thuốc ít hơn 10 điếu thuốc lá, sử dụng loại 14mg.

9

Miếng dán nicotin (2)

• Nước sẽ không làm hỏng miếng dán nicotin nếu dán đúng

cách; bệnh nhân có thể tắm bồn, bơi, tắm vòi hoa sen, hoặc

tập thể dục khi đang dán miếng dán

• Không cắt nhỏ miếng dán để giảm liều dùng

• Để các miếng dán chưa sử dụng và đã sử dụng xa tầm với

của trẻ và vật nuôi

• Tránh sử dụng cho người hút thuốc có bệnh về da (như

bệnh vẩy nến, eczema, viêm da dị ứng)

10

Miếng dán nicotin (3)
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Do giá thành của miê ng da n nicotin cao, người dùng thường cố gắng để tiết kiệm bằng 

cách cắt các miê ng da n ra làm hai. Cần nói với người dùng rằng họ không nên cắt giảm 

các miê ng da n để điều chỉnh liều. Nicotin có trong miê ng da n có thể bay hơi từ các m p cắt 

và các miê ng da n có thể giảm hiệu quả. 

Để các miê ng da n (cả mới và đã qua sử dụng) tra nh xa khỏi tầm với của trẻ em và vật nuôi.  

Bỏng do dán miê ng da n nicotin trong qua  tri nh chu p cộng hưởng tư  (MRI) đã được cảnh 

báo, và bỏng có thể do thành phần kim loại trong phần nền của miếng dán gây ra . Vì lý do 

này, Viện Thực hành Y tế khuyến cáo rằng miê ng da n nicotin nên được gỡ bỏ trước khi 

tiê n ha nh qua  tri nh chu p cô ng hưởng tư  (Viện Thực hành an toàn y tế, 2004). 

(Nguồn: Institute for Safe Medical Practices. (2004, April 8). Burns in MRI patients wearing 

transdermal patches. Medication Safety Alert! 9(7). Retrieved October 9, 2008, from 

http://www.ismp.org/Newsletters/acutecare/articles/20040408.asp.) 

 

 

Kẹo cao su nicotin (1)

CÁCH SỬ DỤNG KẸO CAO SU CHỨA NICOTIN:

Ngừng hút thuốc.

Sử dụng kẹo cao su trong 12 tuần.

Không sử dụng các loại thực phẩm và đồ uống có tính

axit (cà phê, cola, trà, nước ép trái cây,…) 15 phút trước

hoặc trong khi sử dụng kẹo cao su.

KHÔNG SỬ DỤNG NHƯ CÁC LOẠI 

KẸO CAO SU THÔNG THƯỜNG

11

Kẹo cao su nicotin (1)

CÁCH SỬ DỤNG KẸO CAO SU CHỨA NICOTIN:

Ngừng hút thuốc.

Sử dụng kẹo cao su trong 12 tuần.

Không sử dụng các loại thực phẩm và đồ uống có tính

axit (cà phê, cola, trà, nước ép trái cây,…) 15 phút trước

hoặc trong khi sử dụng kẹo cao su.

KHÔNG SỬ DỤNG NHƯ CÁC LOẠI 

KẸO CAO SU THÔNG THƯỜNG

11

http://www.ismp.org/Newsletters/acutecare/articles/20040408.asp.
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Việc giải thích cách sử dụng kẹo cao su có chứa nicotin là cực kỳ cần thiết  

Sau đây la  kỹ thuật nhai đúng cách đối với ke o cao su chư a nicotin 

• Nhai từ từ cho đến khi bạn cảm thấy ấm nhẹ hoặc vị cay 

• Dư ng nhai khi có dấu hiệu đầu tiên của vị cay hoặc ấm nhẹ. 

• Để ke o cao su giữa ma  va  lơ i. 

• Khi vị cay gần hết (khoảng một phút), bắt đầu nhai tư  tư  một vài lần. 

• Lă p la i tư  bươ c 1 đê n 4 (nhai va  giữ, nhai va  giữ) cho đến khi hầu hết châ t nicotin 

không co n trong kẹo cao su (trung bi nh khoảng 30 phút). 

• Cho đến khi hầu hết châ t nicotin đã biến mất (vị cay hay cảm giác ấm nhẹ sẽ không 

trở lại, thường khoảng 30 phút). 

Hầu hết mọi người sử dụng khoảng 10 đến 12 ca i kẹo cao su mỗi ngày trong tháng đầu 

tiên điều trị. Không nên nhai nhiê u hơn 24 ca i kẹo cao su mỗi ngày. 

Vứt bỏ kẹo cao su một cách an toàn để tránh xa tầm với của trẻ em hoặc thú nuôi. 

Cán bộ y tế cần phải nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ thuật nhai kẹo cao su đúng cách 

nhằm tăng khả năng thành công với hình thức tri   liê u bằng dược phẩm thay thê  nicotin 

này). 

 

 

 

 

 

 

 

Đặt kẹo giữa 

má và lợi

Ngừng nhai khi 
thấy có vị cay 
hoặc cảm giác ấm 
nhẹ

Nhai chậm

Tiếp tục nhai 
đến khi hết vị 
cay hoặc hết 
cảm giác ấm 
nhẹ

12

Kẹo cao su nicotin (2)
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Liều dùng

Người hút thuốc hút ít hơn 10 điếu/ngày

• Sử dụng miếng kẹo cao su 2mg.

Hút nhiều hơn 10 điếu/ngày

• Sử dụng miếng kẹo cao su 4mg.

Thời gian giữa các lần sử dụng

• Cứ 1-2 tiếng sử dụng một miếng trong vòng 6 tuần đầu tiên.

• Sau đó cứ 2-4 giờ sử dụng một miếng trong 3 tuần tiếp theo.

• Và, cứ 4-8 tiếng sử dụng một miếng trong 3 tuần cuối cho

đến khi ngừng sử dụng.

13

Kẹo cao su nicotin (3)

 

 

 

Đây không phải la  lư a cho n tô t nê u bê nh nhân co  vâ n đê  vê  răng, hoă c không co  răng 

 

 

 

 

Tác dụng phụ có thể xảy ra

Trong những ngày đầu tiên sử dụng kẹo cao su

nicotin, người dùng có thể sẽ bị đau miệng, đau cơ hàm,

tăng tiết nước bọt, khó tiêu và đau đầu. Những triệu chứng

này sẽ hết nếu tiếp tục sử dụng kẹo cao su.

Nhai quá nhanh có thể gây hoa mắt, chóng mặt, nấc,

buồn nôn, ói mửa hoặc mất ngủ. Nếu những triệu chứng này

xảy ra, nhai kẹo cao su chậm hơn.

14

Kẹo cao su nicotin (4)
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Viên ngậm nicotin (1)

 Liều dùng:

• Nếu hút dưới 15 điếu/ngày sử dụng loại 2mg

• Nếu hút từ 15 điếu/ngày trở lên sử dụng loại 4mg

• Không sử dụng quá 15 viên/ngày

• Tuần 1-6: sử dụng 1 viên mỗi 1-2 giờ

• Tuần 7-9: sử dụng 1 viên mỗi 2-4 giờ

• Tuần 10-12: sử dụng 1 viên mỗi 4-8 giờ

15

Viên ngậm nicotin (1)

 Liều dùng:

• Nếu hút dưới 15 điếu/ngày sử dụng loại 2mg

• Nếu hút từ 15 điếu/ngày trở lên sử dụng loại 4mg

• Không sử dụng quá 15 viên/ngày

• Tuần 1-6: sử dụng 1 viên mỗi 1-2 giờ

• Tuần 7-9: sử dụng 1 viên mỗi 2-4 giờ

• Tuần 10-12: sử dụng 1 viên mỗi 4-8 giờ

15

 Cách dùng:

• Dùng viên ngậm nicotin khi bạn thèm thuốc lá. Không nhai,

nuốt, ăn/uống viên ngậm như các loại thuốc viên khác.

• Không sử dụng viên ngậm nicotin kèm các sản phẩm thay

thế nicotin khác như miếng dán hay kẹo cao su nicotin.

• Ngừng hút thuốc lá hoàn toàn khi bắt đầu sử dụng

16

Viên ngậm nicotin (2)

 Cách dùng:

• Dùng viên ngậm nicotin khi bạn thèm thuốc lá. Không nhai,

nuốt, ăn/uống viên ngậm như các loại thuốc viên khác.

• Không sử dụng viên ngậm nicotin kèm các sản phẩm thay

thế nicotin khác như miếng dán hay kẹo cao su nicotin.

• Ngừng hút thuốc lá hoàn toàn khi bắt đầu sử dụng

16

Viên ngậm nicotin (2)
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Những người đang cố gắng cai thuốc thường khó giữ được việc hoàn toàn không hút thuốc 

lá, họ có thể lỡ hút 1 hoặc nhiều hơn 1 điếu thuốc lá khi họ đang nỗ lực cai thuốc lá và điều 

này có thể gây ra các triệu chứng giống như họ đang sử dụng liệu pháp thay thế nicotin. 

Có những triệu chứng này thường là do BỆNH NHÂN DÙNG ĐỒNG THỜI THUỐC CÓ 

CHỨA NICOTIN VÀ THUỐC LÁ ĐIẾU HOẶC CÁC DẠNG THUỐC LÁ KHÁC. Họ nên quay 

lại việc cai thuốc lá hoặc ngừng sử dụng các loại thuốc cai nghiện. 

 

 Tác dụng phụ:

• Nấc hoặc ợ chua

 Chống chỉ định:

• Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú

• Người vẫn tiếp tục hút thuốc

• Người dưới 18 tuổi khi sử dụng cần chỉ định từ bác sỹ

17

Viên ngậm nicotin (3)

 Tác dụng phụ:

• Nấc hoặc ợ chua

 Chống chỉ định:

• Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú

• Người vẫn tiếp tục hút thuốc

• Người dưới 18 tuổi khi sử dụng cần chỉ định từ bác sỹ

17

Viên ngậm nicotin (3)

Triệu chứng khi cơ thể thừa chất nicotin

 Đầu óc quay cuồng

 Chóng mặt

 Tim đập nhanh

 Buồn nôn

 Đau đầu

18

Triệu chứng khi cơ thể thừa chất nicotin

 Đầu óc quay cuồng

 Chóng mặt

 Tim đập nhanh

 Buồn nôn

 Đau đầu
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• Hầu hết mọi người có thể sử dụng miếng dán và các liệu pháp thay thế nicotin khác mà 

không có tác dụng phụ. Tuy nhiên, có một số điều kiện về y tế yêu cầu cẩn trọng khi cân 

nhắc sử dụng NRT. Cần đặc biệt cẩn trọng khi giới thiệu NRT cho người có bệnh tim, bao 

gồm cả người mới có cơn đau tim (nhồi máu cơ tim), nhịp tim bất thường (loạn nhịp tim), 

hoặc đau ngực (đau thắt ngực). 

• Mặc dù NRT không hoàn toàn chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú, nó chỉ 

nên được kê đơn bởi chính bác sĩ của họ khi xác định việc sử dụng NRT có lợi ích ưu việt 

và nổi trội hơn hẳn nguy cơ tiềm tàng khi sử dụng. 

• FDA chưa phê duyệt sử dụng NRT cho người trẻ tuổi. Liệu pháp này được chứng minh là 

an toàn, tuy nhiên, chưa có đủ dữ liệu chứng minh tính hiệu quả. 

(Nguồn: UMASS. Module six: Basic skills for working with smokers using pharmacotherapy 

to help your clients quit smoking) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cẩn trọng khi sử dụng NRT

• Bệnh tim bao gồm nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim,

• Đau thắt ngực,

• Phụ nữ có thai,

• Phụ nữ cho con bú,

• Thiếu niên < 18 tuổi.

19

Cẩn trọng khi sử dụng NRT

• Bệnh tim bao gồm nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim,

• Đau thắt ngực,

• Phụ nữ có thai,

• Phụ nữ cho con bú,

• Thiếu niên < 18 tuổi.
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• Dưới tên thương mại Wellbutrin, Zyban, từ lâu Bupropion đã được sử dụng để điều trị 

trầm cảm trước khi tìm thấy có hiệu quả trong điều trị  sử dụng thuốc lá. 

 

 

 

Bupropion (1)

• Bupropion SR (Phóng thích chậm), nguyên gốc được dùng để điều trị

trầm cảm, cũng có thể được dùng để điều trị cai nghiện thuốc lá ở

người trưởng thành.

• Ngăn chặn/Ức chế tái hấp thu Dopamine, serotonine, và

norepinephrine qua đó làm tăng Dopamine, serotonine, và

norepinephrine dẫn tới tăng dẫn truyền thần kinh.

• Tác dụng:

- Ảnh hưởng đến mức độ dẫn truyền thần kinh tác động giảm sự

thèm thuốc lá

- Giảm bớt một số triệu chứng cai (lo âu, khó chịu và trầm cảm)

• Liều sẵn có: viên 150 mg

• Biệt dược: Zyban, Wellbutrin

Source: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health

Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/
20

Bupropion (2)

Liều lượng:

- Khởi động dùng Bupropion SR từ 1 – 2 tuần trước ngày cai thuốc

lá.

- Uống 1 viên 150 mg vào buổi sáng trong 3 ngày, sau đó tăng liều

lên 150mg 2 lần mỗi ngày cách nhau ít nhất 8 giờ, không vượt

quá 300mg/ ngày.

- Nếu mất ngủ thì uống viên buổi chiều sớm hơn, thường trước 18

giờ.

- Duy trì liều 150 mg/ngày trong 7 – 12 tuần. Đối với liệu pháp lâu dài, có

thể cân nhắc sử dụng Bupropion SR 150 mg tới 6 tháng sau khi cai

thuốc.

- Liều lượng không điều chỉnh theo mức độ nghiện.21
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Bupropion (3)

• Tác dụng phụ phổ biến - mất ngủ (35 -40%), khô

miệng (10%)

• Chống chỉ định - Bupropion SR chống chỉ định đối

với những người có tiền sử co giật hay rối loạn ăn

uống, những người đang sử dụng dạng khác của

bupropion hay những người đã sử dụng thuốc ức

chế MAO trong vòng 14 ngày trước đó.

• Bupropion là thuốc kê đơn và phải được sử dụng với

chỉ định và theo dõi của bác sỹ.

22
 

Mối lo ngại chính khi sử dụng bupropion là làm tăng nhẹ nguy cơ co giật, điều này làm trầm 

trọng hơn các nguy cơ co giật hiện có. Cần cẩn trọng khi sử dụng nếu người hút thuốc có 

tiền sử dễ bị kích động, lo âu hoặc mất ngủ, bệnh gan và / hoặc suy thận. 

Varenicline (1)

• Một loại thuốc mới được phát triển dành riêng cho điều

trị cai nghiện thuốc lá.

• Cơ chế tác dụng vừa kích thích vừa ức chế một phần

thụ thể nicotin.

oỨc chế nicotin

- Giảm sự hưng phấn do tác dụng của nicotin

- Giảm nguy cơ tái nghiện thuốc lá

o Kích thích các thụ thể nicotin

- Giảm các triệu chứng thèm thuốc và các triệu

chứng cai

• Liều sẵn có: các viên 0.5mg, 1 mg

• Biệt dược: Chantix, Champix

Source: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health
Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/

23
 

Varenicline là loại thuốc được FDA chấp thuận phê duyệt vào năm 2006 để giúp người 

trưởng thành sử dụng trong việc điều trị phụ thuộc thuốc lá. Tên thương hiệu tại Mỹ là 

Chantix, tại các nước khác là Champix. 

Varenicline được thiết kế đặc biệt để góp phần kích hoạt các thụ thể nicotine và giảm cơn 

thèm thuốc cũng như các triệu chứng cai nicotin của người hút thuốc. 
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Thụ thể nicotine/ trung tâm thưởng

Hút thuốc lá
Bỏ thuốc không có dược

phẩm hỗ trợ
Varenicline

Thuốc ức chế thụ

thể song vẫn kích

thích tiết dopamin

Phóng thích

dopamin

Neurone

phóng thích

dopamin

Thụ thể

nicotine

Varenicline (2)

24

http://www.biomagazine.gr/index.php/site/article/6/2/BIO%20Heal

th/Smoking-cessation-drug-effectiveness-a-critical-review

 

Nicotin từ thuốc lá kích thích việc phóng thích dopamine - một chất được sản sinh bởi cơ 

thể tạo nên cảm giác hứng khởi. 

Khi người hút thuốc cai thuốc, hiện tượng thiếu nicotin dẫn đến việc giảm dopamin, gây 

cảm giác thèm muốn và triệu chứng cai. 

Varenicline chặn các thụ thể nicotin (giảm sức mạnh/tác động gây nghiện của thuốc) và 

đồng thời phóng thích lượng dopamine vừa phải để làm giảm bớt triệu chứng cai. 

(Nguồn:.http://www.biomagazine.gr/index.php/site/article/6/2/BIO%20Health/Smoking-

cessation-drug-effectiveness-a-critical-review) 

Varenicline (3)

• Thuốc tác động vào các thụ thể nicotin trong não, giúp người

nghiện chế ngự cảm giác và các triệu chứng thèm nicotin. Sử

dụng trong 12 tuần. Dùng trước khi cai thuốc 1 tuần.

• Lưu ý: cần có sự chỉ định của bác sỹ khi dùng thuốc

 Liều dùng:

o Tuần 1 (trước khi cai): 1 viên 0.5mg ngày 1-3; 2 viên 0.5 mg

ngày 4-7

o Tuần 2-12: 2 viên 1mg (sáng và tối)

25
 

 

 

http://www.biomagazine.gr/index.php/site/article/6/2/BIO%20Health/Smoking-cessation-drug-effectiveness-a-critical-review
http://www.biomagazine.gr/index.php/site/article/6/2/BIO%20Health/Smoking-cessation-drug-effectiveness-a-critical-review
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Varenicline (4)

Tác dụng phụ

• Thuốc cũng có một số tác dụng phụ như buồn nôn, đau đầu, đầy

hơi có thể làm rối loạn giấc ngủ gây ra những giấc mơ bất

thường.

Chống chỉ định

• Những người bị bệnh liên quan đến thần kinh

• Bệnh tim mạch

• Dị ứng với Varenicline

Varenicline là thuốc kê đơn và phải được sử dụng với chỉ định và theo

dõi của bác sỹ.

26
 

- Bệnh nhân nên nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của họ tất cả các loại thuốc mà họ đang dùng, 

đặc biệt là insulin, thuốc chữa bệnh suyễn hoặc thuốc chống đông máu, vì khi người hút 

thuốc ngừng hút thuốc, có thể có một sự thay đổi ảnh hưởng đến việc các loại thuốc tương 

tác và phát huy tác dụng đối với cơ thể họ. 

- Sự an toàn và hiệu quả trong việc sử dụng thuốc varenicline chưa được chứng minh ở trẻ 

em dưới 1  tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú hoặc những người đang có kế 

hoạch mang thai. 

Chi phí tham khảo khi dùng một số

dược phẩm hỗ trợ cai thuốc lá

Tên thuốc Liệu trình
Đơn giá (tham

khảo)

Chi phí (tham

khảo) vnd

Miếng dán

Nicotin

12 tuần

1 miếng/ngày

70.000/miếng 5.880.000

Kẹo cao su

Nicotin

12 tuần

Trung bình 6 

viên/ngày

7.000/viên 3.528.000

Viên ngậm

Nicotin

12 tuần

Trung bình 6 

viên/ngày

7.000/viên 3.528.000

Varenicline 12 tuần > 8.000.000 

Bubropion 12 tuần > 8.000.000 

27
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Phần 4: Kỹ năng truyền thông trực tiếp  
 

Thời gian 60 phút 

Mục tiêu 

Sau khi kết thúc phần này, học viên sẽ có thể: 

– Nêu lên định nghĩa về truyền thông và truyền thông trực tiếp 

– Mô tả đặc điểm của nhân viên truyền thông hiệu quả 

– Mô tả nguyên tắc của truyền thông trực tiếp 

– Áp dụng hợp lý các kỹ năng truyền thông trực tiếp bao gồm: đặt câu hỏi đóng 
và câu hỏi mở, giao tiếp không lời, lắng nghe phản hồi, và tóm tắt. 

 

Thời 
gian 

Hoạt động của giảng viên 
Hoạt 

động của 
học viên 

Công cụ 

Giới thiệu 

2 phút Giới thiệu về mục tiêu bài trình bày  
Bài trình 
bày Phần 4 

Trình bày 

3 phút 

Định nghĩa về truyền thông và truyền thông trực tiếp 

Hỏi học viên định nghĩa về truyền thông và truyền thông 
trực tiếp. 

Trình bày định nghĩa về truyền thông và truyền thông trực 
tiếp. 

Phản hồi 
và đặt 
câu hỏi 

Bài trình 
bày Phần 4 

5 phút 

Đặc điểm của nhân viên truyền thông hiệu quả 

Hỏi học viên: Các đặc điểm của một nhân viên truyền 
thông hiệu quả là gì? 

Gợi ý: học viên về quá trình 2 chiều: truyền và nhận 
thông tin  

Đặc điểm của một người nhận thông tin hiệu quả? 

Đặc điểm của một người truyền thông tin hiệu quả? 

Tóm tắt đặc điểm của một nhân viên truyền thông hiệu 
quả, nhấn mạnh những phẩm chất  một nhân viên truyền 
thông cần có để giao tiếp hiệu quả và các nguyên tắc 
của truyền thông trực tiếp. 

 Bài trình 
bày Phần 4 

5 phút 

Đánh giá kỹ năng truyền thông trực tiếp mà học viên đã 
được đào tạo/tập huấn qua việc đề nghi họ liệt kê các kỹ 
năng. 

Tóm tắt các kỹ năng của truyền thông trực tiếp mà học 
viên đề cập và trình bày chi tiết từng kỹ năng: 

- Kỹ năng đặt câu hỏi 

- Kỹ năng giao tiếp không lời 

- Kỹ năng lắng nghe-phản hồi 

- Kỹ năng tóm tắt 

Phản hồi 
và đặt 
câu hỏi 

Bài trình 
bày 

Phần 4 
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Thời 
gian 

Hoạt động của giảng viên 
Hoạt 

động của 
học viên 

Công cụ 

10 phút 

Kỹ năng đặt câu hỏi 

Trình bày tính năng của việc đặt câu hỏi và ý 
nghĩa của việc đặt câu hỏi hiệu quả. 

Hỏi học viên các câu hỏi sau để đánh giá kiến thức 
của học viên về việc đặt câu hỏi: 

- Các loại câu hỏi? 

- Định nghĩa của các loại câu hỏi này 

- Cách sử dụng các loại câu hỏi này 

Tùy chỉnh bài trình bày theo câu trả lời của học viên, 
tập trung vào chủ đề/khía cạnh mà học viên không 
đề cập tới trong khi thảo luận. Đảm bảo bài trình bày 
đề cập tới các chủ đề sau: 

- Định nghĩa của câu hỏi đóng, câu hỏi mở 

- Cách sử dụng các loại câu hỏi này 

- Định nghĩa và tầm quan trọng của câu hỏi nối 
tiếp 

- Cách sử dụng các loại câu hỏi  nối tiếp 

Tóm tắt kỹ năng đặt câu hỏi và chuyển sang kỹ năng 
giao tiếp không lời. 

Phản hồi 
và đặt 
câu hỏi 

Bài trình 
bày Phần 4 

10 phút 

Kỹ năng giao tiếp không lời. 

Trình chiếu bức ảnh và đề nghị học viên mô tả suy nghĩ 
và cảm nhận của họ khi nhìn thấy bức ảnh này. 

Tóm tắt các câu trả lời của học viên và kết luận rằng 
“Bức ảnh này cho chúng ta thấy rất nhiều điều mà 
không cần một từ nào để miêu tả” – đó là ý nghĩa của 
giao tiếp không lời. 

Trình bày: 

 Trong thực tế, 93% là giao tiếp không lời 

 Định nghĩa về giao tiếp không lời 

 Thông tin chi tiết về các thành tố của giao tiếp không 
lời bao gồm:  

+ Dáng điệu 

+ Cử chỉ 

+ Va chạm cơ thể 

+ Ánh mắt 

Tóm tắt kỹ năng giao tiếp không lời và chuyển sang kỹ 
năng lắng nghe phản hồi 

Phản hồi 
và đặt 
câu hỏi 

Bài trình 
bày Phần 4 
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Thời gian Hoạt động của giảng viên 
Hoạt động 

của học viên 
Công cụ 

15 phút 

Kỹ năng lắng nghe phản hồi  

Nhấn mạnh lại với học viên về các đặc điểm của 
một nhân viên truyền thông hiệu quả trong vai trò 
là người nhận thông tin. Hỏi học viên về mục đích 
của việc lắng nghe cũng như đề nghị họ chia sẻ 
kinh nghiệm liên quan tới kỹ năng lắng nghe trong 
quá trình thăm khám bệnh nhân. 

Tổng hợp ý kiến chia sẻ của học viên và trình 
bày: 

 Mục đích của việc lắng nghe 

 Đặc điểm của một người lắng nghe hiệu quả: 

- Tập trung, chú ý vào người nói 

- Phản hồi 

Phản hồi và 
đặt câu hỏi 

Bài trình 
bày  

Phần 4 

10 phút 

Tóm tắt 

Đánh giá kiến thức của học viên về kỹ năng tóm tắt 
qua việc hỏi: 

 Mục đích của tóm tắt là gì? 

 Có các loại tóm tắt nào? Cho ví dụ về từng 
loại tóm tắt? 

Trả lời học viên bằng việc trình bày về kỹ năng tóm 
tắt bao gồm: 

 Mục đích của việc tóm tắt 

 Các loại tóm tắt: 

o Tóm tắt thu thập 

o Tóm tắt kết nối 

o Tóm tắt chuyển tiếp 

Đề nghị học viên áp dụng kỹ năng tóm tắt để tóm 
tắt nội dung của phần này. 

Phản hồi và 
đặt câu hỏi 

Bài trình 
bày 

Phần 4 
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Các slide PPT trình chiếu và hướng dẫn (dưới mỗi slide) dành cho giảng viên 
 

1

Bài 4: Kỹ năng truyền thông trực tiếp 

TẬP HUẤN

TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN THUỐC LÁ 

CHO CÁN BỘ Y TẾ

1

 

 

 

 

 

Nội dung

• Định nghĩa về truyền thông và truyền thông trực tiếp

• Đặc điểm của nhân viên truyền thông (NVTT) hiệu

quả

• Nguyên tắc của truyền thông trực tiếp

• Các kỹ năng truyền thông trực tiếp:

o Kỹ năng đặt câu hỏi

o Kỹ năng giao tiếp không lời

o Kỹ năng lắng nghe phản hồi

o Kỹ năng tóm tắt
2
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Hỏi học viên định nghĩa về truyền thông, truyền thông trực tiếp? 

Hỏi học viên làm rõ các loại truyền thông? 

Truyền thông được chia làm 4 loại: 

 Tự truyền thông – tự giao tiếp với chính bản thân mình (giao tiếp hướng nội) 

 Truyền thông giữa các cá nhân  

 Truyền thông qua thông tin đại chúng 

 Truyền thông trong cơ quan/tổ chức và giữa các tổ chức với nhau 

 

Định nghĩa về truyền thông

• Truyền thông có thể được định nghĩa là quá trình chia sẻ ý

tưởng, kinh nghiệm, kiến thức và cảm xúc thông qua việc

truyền tải thông điệp mang tính tượng trưng.

• Các phương tiện truyền thông thường là ngôn ngữ nói hoặc

viết, hình ảnh hoặc biểu tượng. Ngoài ra, chúng ta cũng

giao tiếp thông qua ngôn ngữ cơ thể. Cử chỉ, tư thế, dáng

vẻ, nét mặt thể hiện việc chúng ta cảm nhận như thế nào và

chúng ta nghĩ gì về một vấn đề hoặc về một người khác.

3

Nguồn: Interpersonal communication – Manual for trainers of health service provider –Ministry of 

Health and Child Welfare –MOH Zimbabwe -1998

Định nghĩa về truyền thông trực tiếp

Truyền thông trực tiếp là tương tác trực tiếp từ người đến người,

hai chiều, có lời và không lời bao gồm cả việc chia sẻ thông tin

và cảm xúc giữa các thể hoặc trong các nhóm nhỏ. Truyền thông

trực tiếp thiết lập mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau. (Hubbley J,

1994)

4
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Nhấn mạnh truyền thông hiệu quả là một quá trình hai chiều có truyền và nhận thông tin 

Hỏi học viên: Đặc điểm của một người truyền thông hiệu quả là gì? 

 Truyền thông tin hiệu quả  

 Nhận thông tin hiệu quả 

 

 

 

 

Các đặc điểm của nhân viên
truyền thông hiệu quả (1)

Truyền thông trực tiếp là một quá trình 2 chiều và

cần diễn ra như một cuộc hội thoại.

Là một nhân viên truyền thông (NVTT), bạn phải đóng

vai trò cả người nhận và truyền thông tin.

5

Với vai trò người nhận thông điệp, NVTT nên:

 Cổ vũ khách hàng nói chuyện một cách cởi mở

 Hướng toàn bộ sự chú ý đến khách hàng

 Lắng nghe một cách cẩn thận

 Đảm bảo rằng thông điệp được hiểu rõ

 Thể hiện với khách hàng rằng thông điệp đó đã được hiểu

đúng

 Tiếp nhận câu hỏi và quan tâm đến những mối lo lắng/quan

tâm của khách hàng

 Trả lời các câu hỏi đầy đủ

Các đặc điểm của nhân viên
truyền thông hiệu quả (2)

6
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Với vai trò người truyền thông điệp, NVTT nên:

 Đảm bảo luôn chú ý tới tất cả đối tác truyền thông (khách

hàng) của mình.

 Nói to và rõ ràng

 Trình bày các thông điệp một cách rõ ràng và dễ hiểu

 Giải thích các từ ngữ có tính chuyên ngành

 Có khả năng điều chỉnh thông điệp cho phù hợp với trình

độ học vấn của người nhận

7

Các đặc điểm của nhân viên
truyền thông hiệu quả (3)

Để truyền thông hiệu quả, nhân viên
truyền thông cần có các đặc tính sau (1)

• Có đầy đủ kiến thức về chủ đề truyền thông

• Hiểu rõ về các chủ đề được thảo luận

• Hiểu biết về nhóm đối tượng đích.

• Hiểu sâu về đối tượng và các nhu cầu, nguyện vọng,

mối quan tâm, sự hy vọng và lợi ích của họ.

• Sự tự tin

• Thân thiện/ lịch sự

•Vui vẻ, dễ chịu, lịch sự, tôn trọng và quan tâm

8
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•Đồng cảm: có khả năng sẻ chia cảm nhận của người
khác như chính của bản thân

•Khéo xử, lịch thiệp: Có kỹ năng cư xử để không xúc
phạm người khác, có khả năng tạo ra một ấn tượng tốt

bằng cách nói hoặc làm những điều đúng đắn.

• Linh hoạt

• Khả năng thích ứng với nhu cầu của đối tượng

•Kiên nhẫn.

•Có khả năng chịu những điều mà mình không đồng

quan điểm, giữ bình tĩnh và không được nóng giận.

9

Để truyền thông hiệu quả, nhân viên
truyền thông cần có các đặc tính sau (2)

Các nguyên tắc của truyền thông trực tiếp

• Tập trung vào 1 chủ đề/ 1 thông điệp

• Sử dụng từ ngữ đơn giản, ngắn gọn để truyền tải thông điệp

• Sử dụng công cụ thích hợp

• NVTT có vai trò dẫn dắt trong suốt buổi truyền thông

• Khuyến khích sự tham gia của đối tượng đích

• Dành khoảng thời gian hợp lý để đối tượng đích thực hành/

trải nghiệm

10
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Hỏi học viên: Liệu họ đã tham dự khóa tập huấn về truyền thông trực tiếp? Họ đã được tập 

huấn về những kỹ năng truyền thông trực tiếp nào? 

Hỏi: Mục đích của việc đặt câu hỏi là gì? 

 

 

 

Các kĩ năng truyền thông trực  tiếp

Kỹ năng đặt câu hỏi

Kỹ năng giao tiếp không lời

Kỹ năng lắng nghe-phản hồi

Kỹ năng tóm tắt

11

Đặt câu hỏi

• Mục đích của việc đặt câu hỏi

• Ý nghĩa của việc đặt câu hỏi hiệu quả

• Các loại câu hỏi thường gặp

• Chi tiết cách sử dụng các loại câu hỏi

12
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Mục đích của việc đặt câu hỏi

• Kiểm tra sự hiểu biết và mối quan tâm

• Thu hút sự chú ý của đối tượng truyền thông

• Gợi mở suy nghĩ của đối tượng truyền thông

• Tạo ấn tượng và xây dựng lòng tin

• Xác định được kiểu đối tượng truyền thông

• Động viên/khuyến khích đối tượng truyền thông tham gia

vào cuộc thảo luận

• Thu thập thông tin

• Tìm hiểu động cơ và thấu hiểu khách hàng truyền thông

• Đạt được sự đồng thuận

13
Nguồn: Interpersonal communication – Manual for trainers of health service provider –Ministry of 
Health and Child Welfare –MOH Zimbabwe -1998

Ý nghĩa của việc đặt câu hỏi hiệu quả

Đặt một câu hỏi đúng là điểm trọng tâm của trao đổi thông tin và

giao tiếp hiệu quả.

Thông qua sử dụng câu hỏi đúng:

 Bạn có thể thu thập được thông tin tốt hơn, tìm hiểu được

những gì khách hàng đã biết hoặc chưa biết về chủ đề truyền

thông.

 Khuyến khích tạo điều kiện cho khách hàng tham gia vào thảo

luận.

 Đặt câu hỏi tốt sẽ giúp khách hàng chia sẻ nhiều và giúp NVTT

cải thiện kỹ năng tóm tắt.

 Thể hiện bạn đang lắng nghe khách hàng, chú tâm vào những

gì khách hàng chia sẻ.

 Bạn có thể xây dựng được mối quan hệ tốt hơn với khách hàng.14
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Hỏi: Có bao nhiêu loại câu hỏi mà học viên biết? 

Sự khác nhau giữa câu hỏi đóng và câu hỏi mở là gì? Cho ví dụ. 

 

 

 

 

 

Các loại câu hỏi

Có nhiều loại câu hỏi nhưng có hai loại chính:

 Câu hỏi đóng thường cụ thể và có câu trả lời ngắn gọn, ví

dụ, “Bạn có khát không?” Câu trả lời “Có” hoặc “Không”.

 Câu hỏi mở sẽ có câu trả lời dài hơn, cho phép rất nhiều

phương án trả lời mà không giới hạn hay gợi ý một đáp án

cụ thể nào. Câu trả lời cho các câu hỏi mở thường yêu cầu

trả lời về mô tả, kiến thức, quan niệm, cảm nhận, cảm nghĩ…

15

Câu hỏi đóng

• Kiểm tra sự hiểu biết của bạn hoặc người khác:

“Anh/chị có biết tác hại của thuốc lá không?”

• Kết luận một buổi thảo luận hay đưa ra 1 quyết định:

“Chúng ta đã biết về nguy cơ về sức khỏe của hút thuốc

lá, vậy anh/chị đã sẵn sàng bỏ thuốc chưa?”

• Khẳng định lại thái độ, ý kiến, hiểu biết:

“Như vậy, anh/chị cho rằng hút thuốc lá rất có hại cho

sức khỏe đúng không ?”

16
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Câu hỏi mở (1)

•Giúp xác định và khám phá vấn đề.

•Câu hỏi dạng này thu thập thông tin về một sự việc, vấn đề,

ý nghĩ của người khác và cũng có thể là những cảm nhận

của họ thông qua những câu trả lời, ví dụ: hãy nói cho tôi

biết về…..?

•Dùng để khai thác thêm thông tin về một sự việc, sự vật

nào đó.

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi mở giúp:

- Phát triển một cuộc hội thoại cởi mở: “Anh/chị nghĩ gì về

việc cai thuốc lá?”

- Tìm kiếm thêm thông tin chi tiết: “Anh/chị thường hút

thuốc khi nào? Anh/chị thường hút thuốc khi anh/chị làm

gì? Anh/chị hút thuốc khi anh/chị có tâm trạng như thế

nào?”

- Tìm kiếm thêm các quan niệm, cảm nhận của người

khác: “Anh/chị thích điều gì khi hút thuốc?”

18

Câu hỏi mở (2)
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Giới thiệu từ để hỏi và đề nghị học viên đặt câu hỏi mở với mỗi từ để hỏi này. 

 

 

 

 

Các câu hỏi có từ để hỏi bao gồm:

• Như thế nào (How)?

• Cái gì (What)?

• Ở đâu (Where)?

• Khi nào (When)?

• Ai (Who)?

• Tại sao (Why)?

19

Câu hỏi mở (3)

Ví dụ câu hỏi đóng và mở

1. Anh/chị có thể cai thuốc lá không?

2. Anh/chị nghĩ như thế nào về việc cai hút thuốc lá?

3. Anh/chị có bao giờ gặp phải vấn đề sức khỏe do hút thuốc

không?

4. Cho tôi biết vấn đề sức khỏe của anh/chị là gì?

5. Anh/chị có nghĩ rằng cai hút thuốc lá là quan trọng không?

6. Tầm quan trọng của việc cai thuốc lá như thế nào với anh/chị?

7. Anh/chị có lo lắng về việc hút thuốc lá của mình không?

8. Điều gì khiến anh/chị lo lắng về việc hút thuốc lá của anh/chị?

20
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Ví dụ: 

Anh/chị nghĩ như thế nào về việc cai thuốc lá? 

Có khó cai lắm không? 

Tại sao? 

 

 

Câu hỏi nối tiếp (1) 

Sự khác nhau giữa việc đặt câu hỏi và đặt câu hỏi tốt

chính là: Đặt câu hỏi là hỏi, ghi nhận câu trả lời, và chuyển sang

câu hỏi kế tiếp. Đặt câu hỏi tốt cần có câu hỏi nối tiếp /gợi mở.

Khi bạn hỏi một khách hàng, bạn hiếm khi nhận được câu trả

lời giá trị ngay từ đầu. Điểm mấu chốt để thu được những thông

tin tốt nhất là ở việc đặt câu hỏi nối tiếp và gợi mở.

(Maureen Manavis- Tạp chí kinh doanh Dayton)

21

Đôi khi bạn đặt câu hỏi mở để muốn khai thác nhiều

thông tin, tuy nhiên bạn chỉ nhận được 1 phần những gì bạn

cần. Đó là thời điểm cho việc đặt những câu hỏi thăm dò/gợi

mở. Một câu hỏi thăm dò là một câu hỏi mở nhưng đó là câu

hỏi nối tiếp.

(Nancy Friedman – Connections Magazine)

22

Câu hỏi nối tiếp (2) 
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Ví dụ: 

Bệnh nhân: Tôi đã cố gắng cai thuốc 3 lần năm ngoái nhưng tôi hút lại chỉ sau khi cai 1 

tuần. 

Nhân viên truyền thông: Anh/chị có thể chia sẻ thêm thông tin về lần cai thuốc gần đây 

không? 

 

Một buổi tư vấn thành công là có sự thảo luận và tương

tác giữa khách hàng với tư vấn viên (và giữa các khách

hàng nếu đó là một buổi truyền thông/tư vấn nhóm). Muốn

có thảo luận và tương tác thì phải có thông tin để thảo luận.

Muốn có thông tin thì việc đặt câu hỏi tiếp nối rất quan trọng.

23

Câu hỏi nối tiếp (3) 

Cách sử dụng câu hỏi nối tiếp

• Tập trung, lắng nghe tích cực thông tin khách hàng chia sẻ

• Nắm vững chủ đề đang trao đổi

• Sử dụng các cụm từ "có thể nói thêm với tôi" "có thể nói

chính xác" "có thể nói cụ thể hơn với tôi" - đây là những câu

hỏi tiếp nối tức thời

• Sử dụng các câu hỏi “tại sao”

• Sử dụng các câu hỏi “anh cho biết lý do gì/điều gì làm anh

nghĩ/làm thế?”

24
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Ví dụ về câu hỏi nối tiếp tức thời sử dụng 

từ “nói rõ hơn”, “chính xác”, “cụ thể hơn”

1. Anh có thể nói rõ hơn được không?

2. Liệu anh có thể nói cụ thể hơn?

3. Anh nói thế có nghĩa là thế nào?

4. Tôi chưa hiểu rõ ý anh muốn nói, anh có thể nói rõ hơn được

không?

5. Chính xác là anh muốn nói gì khi anh nói “hút thuốc lá tốn

kém”?

6. Chính xác là anh muốn đề cập tới vấn đề gì?

7. “Hút thuốc lá khó bỏ”, chính xác là anh muốn nói gì về những khó

khăn khi bỏ thuốc?

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng câu hỏi “tại sao” “điều gì” “lý do gì”

Căn cứ vào nội dung câu trả lời của khách hàng, tư vấn viên

khai thác sâu hơn nguồn gốc/ lý do khách hàng nói vậy?

• Tại sao hút thuốc lá lại có hại cho sức khỏe?

• Lý do gì anh/chị muốn cai thuốc?

• Điều gì khiến anh/chị cai thuốc không thành công ở những

lần trước?

• Điều gì có thể hỗ trợ anh/chị cai thuốc tại gia đình?

CHÚ Ý: TRÁNH DÙNG CÂU HỎI TẠI SAO NHIỀU

NẾU KHÔNG SẼ GIỐNG NHƯ TRA VẤN.

26
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Hỏi học viên về hình ảnh trên slide: Anh/chị nghĩ gì khi nhìn thấy hình ảnh này? 

Dành thời gian cho học viên mô tả về bức hình và cảm nhận của họ, bao gồm: 

- Mối quan hệ giữa đứa trẻ và người phụ nữ 

- Cảm giác của 2 người 

- Đoán người chụp ảnh có thể có mối quan hệ thân thuộc với đứa trẻ và người phụ 

nữ (người cha) 

- Cảm giác của mọi người khi nhìn vào bức ảnh 

-… 

- Tóm tắt thảo luận của học viên và chuyển sang chủ đề ngôn ngữ không lời… 

 

Giao tiếp không lời (1)

27

Giao tiếp 93% là không lời (2)

28
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Giao tiếp không lời là gì (3)

• Là tất cả các dạng giao tiếp mà không dùng đến lời nói từ

ngữ. Nó được thể hiện qua:

- Biểu hiện n t mặt, nụ cười

- Dáng điệu cơ thể

- Cử chỉ điệu bộ

- Ánh mắt 

- Động tác của tay chân, cơ thể

- Khoảng cách

- Thái độ…

- Thần thái, thần sắc

29

• Có vai trò quan trọng trong truyền thông trực tiếp. Qua giao

tiếp không lời người ta nhận thông tin có thể hiểu được:

- Cảm xúc buồn, vui, mệt mỏi, chán nản, tức giận, lo lắng,

sợ hãi, bồn chồn, ngạc nhiên, cảm thông…

- Mức độ tập trung và tham gia của người kia: quan tâm,

thích thú, chán nản…

- Quan hệ, trạng thái giữa những người đang giao tiếp

30

Giao tiếp không lời là gì (4)
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Giao tiếp không lời (5)

- Thường được truyền đạt một cách vô thức, ngay cả chủ thể

có thể không để ý để nhận biết mình đang truyền đạt điều gì

qua phần giao tiếp không lời

- NVTT cần nhận biết được phần giao tiếp không lời của chính

bản thân mình và những giao tiếp không lời của khách hàng

- Giao tiếp không lời cần được thể hiện tương đồng với giao

tiếp có lời.

31

Dáng điệu cơ thể có thể chỉ ra:

• Sự tập trung hoặc sự tham gia

• Trạng thái, quan hệ giữa người nói và người nghe

• Ví dụ động tác hướng người về phía trước cho thấy

một thái độ tích cực

32

Giao tiếp không lời (6)
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Dáng điệu cơ thể bao gồm:

• Hướng nghiêng

• Hướng cơ thể

• Vị trí tay

• Độ mở cơ thể

33

Giao tiếp không lời (7)

Cử chỉ:

 Cử chỉ thể hiện giao tiếp nhiều ý nghĩa hơn thông qua việc

minh họa và thể hiện cảm xúc

 Có 3 loại cử chỉ:

Biểu trưng: Cử chỉ là biểu trưng cho ngôn ngữ nói như:

vẫy tay hoặc vẫy tay tạm biệt

Minh họa: Hành động trực tiếp mô tả điều được nói bằng

lời chẳng hạn như quay tay khi nói về việc lái xe …

Biểu lộ xúc cảm: nụ cười hoặc một cái nháy mắt …

34

Giao tiếp không lời (8)
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Hỏi học viên về thông tin/cảm nhận họ nhận được từ sự biểu cảm của người đàn ông? 

 

 

 

 

35

Giao tiếp không lời (9)

Va chạm truyền tải những ý nghĩa khác nhau phụ thuộc vào:

• Bối cảnh

• Mối quan hệ giữa người nói và người nghe

• Cách biểu hiện của va chạm

• Văn hóa

36

Giao tiếp không lời (10)
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Sự khác nhau giữa:

• Bắt tay

• Vỗ vai

• Vỗ lưng

• Vẹo mặt, vẹo má

37

Giao tiếp không lời (11)

Giao tiếp bằng mắt

• Có thể chỉ ra sự quan tâm và mối lo lắng

• Biết người đối diện có đang chú ý, tập trung vào câu chuyện

đang trao đổi hay không

• Giao tiếp bằng mắt bao gồm:

 Nhìn trong lúc đang nói

 Nhìn trong lúc đang nghe

 Tần suất giao tiếp bằng mắt

 Tỷ lệ nháy mắt

38

Giao tiếp không lời (12)
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Gợi ý giao tiếp hiệu quả qua ánh mắt

• Nói chuyện với một nhóm:

Giao tiếp bằng mắt với các thành viên trong nhóm, không

nên chỉ tập trung ánh mắt của mình vào 1 người.

Hãy tập trung vào các thành viên nhóm khi bắt đầu một câu

mới/hoặc một đoạn mới. Điều này sẽ giúp bạn nói chuyện

được với tất cả các thành viên và làm cho họ hứng thú hơn

vào nội dung của bạn.

39

Giao tiếp không lời (13)

Gợi ý giao tiếp tốt qua ánh mắt

• Nói chuyện với một cá nhân:

 Duy trì giao tiếp bằng mắt trong suốt quá trình là điều rất quan

trọng.

 Nhìn “đa điểm”. Nhìn vào mắt này 5 giây, chuyển sang mắt

kia 5 giây, sau đó nhìn vào miệng, môi và cứ xoay tròn như

vậy.

 Có thể sử dụng cùng với kỹ thuật lắng nghe tích cực như

gật đầu, thỉnh thoảng sử dụng một số từ thể hiện sự đồng

ý như “vâng”, “ừ” …40

Giao tiếp không lời (14)

Gợi ý giao tiếp tốt qua ánh mắt

• Nói chuyện với một cá nhân:

 Duy trì giao tiếp bằng mắt trong suốt quá trình là điều rất quan

trọng.

 Nhìn “đa điểm”. Nhìn vào mắt này 5 giây, chuyển sang mắt

kia 5 giây, sau đó nhìn vào miệng, môi và cứ xoay tròn như

vậy.

 Có thể sử dụng cùng với kỹ thuật lắng nghe tích cực như

gật đầu, thỉnh thoảng sử dụng một số từ thể hiện sự đồng

ý như “vâng”, “ừ” …40

Giao tiếp không lời (14)
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Đề cập lại với học viên về đặc điểm của nhân viên truyền thông trong vai trò là người nhận 

thông tin. 

Hỏi học viên về mục đích của lắng nghe và đề nghị họ chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng lắng 

nghe khi họ làm việc với bệnh nhân. 

 

  

 

Mục đích (1)

• Lắng nghe phản hồi là một trong những kỹ năng quan trọng

giúp bạn:

 Thu nhận thông tin

 Hiểu rõ điều người kia đang nói

 Học hỏi, khám phá, khai thác vấn đề nào đó

 Để cho người đối thoại biết là mình đang chú ý đến

những gì họ nói

42

Kỹ năng lắng nghe phản hồi

Mục đích/ý nghĩa của lắng nghe phản hồi?

Để lắng nghe phản hồi tốt NVTT cần làm gì?

41
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Thông tin thu thập được giúp chúng ta có được một

bức tranh tổng thể rõ ràng

Khi người nói muốn giải thích một điều gì với bạn, chẳng

hạn nhu cầu hay hướng dẫn, lắng nghe phản hồi sẽ giúp

chúng ta kiểm tra xem liệu chúng ta có nghe đầy đủ và

hiểu những thông tin liên quan không.

43

Mục đích (2)

Thông tin thu thập được giúp chúng ta có được một

bức tranh tổng thể rõ ràng

Khi người nói muốn giải thích một điều gì với bạn, chẳng

hạn nhu cầu hay hướng dẫn, lắng nghe phản hồi sẽ giúp

chúng ta kiểm tra xem liệu chúng ta có nghe đầy đủ và

hiểu những thông tin liên quan không.

43

Mục đích (2)

Học hỏi, khám phá, khai thác một vấn đề nào đó

Khi người nói muốn chia sẻ một vấn đề với chúng ta,

thông qua lắng nghe phản hồi, chúng ta có thể khám phá

những vấn đề của người nói. Điều này có nghĩa rằng

chúng ta dành thời gian cho họ. Nó sẽ giúp người nghe

không những cảm thấy dễ chịu, hài lòng mà còn có được

một bức tranh rõ ràng hơn về vấn đề của họ

44

Mục đích (3)

Học hỏi, khám phá, khai thác một vấn đề nào đó

Khi người nói muốn chia sẻ một vấn đề với chúng ta,

thông qua lắng nghe phản hồi, chúng ta có thể khám phá

những vấn đề của người nói. Điều này có nghĩa rằng

chúng ta dành thời gian cho họ. Nó sẽ giúp người nghe

không những cảm thấy dễ chịu, hài lòng mà còn có được

một bức tranh rõ ràng hơn về vấn đề của họ

44

Mục đích (3)
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Để trở thành người lắng nghe tốt

• Tập trung/Quan tâm đến người nói

 Cho họ thấy bạn đang lắng nghe họ

 Nhắc lại chính xác những gì người kia nói

 Nhắc lại theo ý hiểu của mình

• Phản hồi lại một cách tích cực

• Tóm tắt những điểm chính thảo luận

46

Để trở thành người lắng nghe tốt

• Tập trung/Quan tâm đến người nói

 Cho họ thấy bạn đang lắng nghe họ

 Nhắc lại chính xác những gì người kia nói

 Nhắc lại theo ý hiểu của mình

• Phản hồi lại một cách tích cực

• Tóm tắt những điểm chính thảo luận

46

Để cho người đối thoại biết là mình đang chú ý đến

những gì họ đang nói

Khi người nói muốn nói với bạn rằng họ đang có vấn đề.

Lắng nghe phản hồi là một công cụ để làm giảm những cảm

xúc mạnh mẽ từ người kia. Nó sẽ giúp chúng ta giữ được

mục đích của buổi thảo luận và sẽ thảo luận trong không

khí hợp tác hơn

45

Mục đích (4)

Để cho người đối thoại biết là mình đang chú ý đến

những gì họ đang nói

Khi người nói muốn nói với bạn rằng họ đang có vấn đề.

Lắng nghe phản hồi là một công cụ để làm giảm những cảm

xúc mạnh mẽ từ người kia. Nó sẽ giúp chúng ta giữ được

mục đích của buổi thảo luận và sẽ thảo luận trong không

khí hợp tác hơn

45

Mục đích (4)
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• Nhìn thẳng vào người nói

• Gạt bỏ những suy nghĩ không liên quan

• Tránh bị phân tán bởi các yếu tố môi trường xung quanh

• “Lắng nghe” ngôn ngữ không lời của người nói

• Hạn chế những cuộc đối thoại cá nhân khi đang lắng nghe

trong một nhóm

47

Tập trung, chú ý đến người nói (1)

• Nhìn thẳng vào người nói

• Gạt bỏ những suy nghĩ không liên quan

• Tránh bị phân tán bởi các yếu tố môi trường xung quanh

• “Lắng nghe” ngôn ngữ không lời của người nói

• Hạn chế những cuộc đối thoại cá nhân khi đang lắng nghe

trong một nhóm

47

Tập trung, chú ý đến người nói (1)

Thể hiện là bạn đang lắng nghe.

Dùng ngôn ngữ không lời và cử chỉ để thể hiện là bạn đang

lắng nghe.

• Thỉnh thoảng gật đầu

• Cười và thể hiện nét mặt.

• Dáng điệu và cử chỉ của bạn nên ở tư thế mở và thân thiện.

• Khuyến khích người nói tiếp tục nói bằng cách sử dụng một

số câu khuyến khích như: đúng rồi, chính xác, vâng, ừ…

48

Tập trung, chú ý đến người nói (2)

Thể hiện là bạn đang lắng nghe.

Dùng ngôn ngữ không lời và cử chỉ để thể hiện là bạn đang

lắng nghe.

• Thỉnh thoảng gật đầu

• Cười và thể hiện nét mặt.

• Dáng điệu và cử chỉ của bạn nên ở tư thế mở và thân thiện.

• Khuyến khích người nói tiếp tục nói bằng cách sử dụng một

số câu khuyến khích như: đúng rồi, chính xác, vâng, ừ…

48

Tập trung, chú ý đến người nói (2)
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Phản hồi lại một cách tích cực.

• Phản hồi bằng cách nhắc lại theo ý hiểu của mình. Ví dụ

“Điều mà tôi vừa nghe bạn nói là …..” hoặc “Dường như bạn

muốn nói đến…..”

• Đặt các câu hỏi để làm rõ một điểm nào đó “Khi bạn nói

…. Cụ thể là bạn định nói gi?”, “Đấy có phải là điều bạn

muốn nói không?”

• Tóm tắt lại các điểm chính mà người nói trình bày vào

những thời điểm thích hợp (sử dụng kỹ năng tóm tắt).

49

Tập trung, chú ý đến người nói (3)

 

  

 

 

Đưa ra lời đáp hợp lý

• Đưa ra lời đáp thẳng thắn, cởi mở, và chân thật

• Đưa ra các ý kiến quan điểm của bạn một cách tôn trọng

• Đối xử với người nói theo cách mà họ muốn

51

Tập trung, chú ý đến người nói (3)
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Lắng nghe phản hồi hiệu quả hơn việc đặt câu hỏi. Xác nhận thông tin bệnh nhân đang 

nói/truyền tải. Khuyến khích bệnh nhân suy nghĩ và trao đổi. 

 

Phản hồi (1)

• Trình bày, diễn giải lại thông tin mà khách hàng vừa chia sẻ

• Sử dụng nối tiếp sau các câu hỏi

• Để khách hàng có thời gian trả lời

• Thể hiện sự đồng cảm

Khóa tập huấn: Các kỹ năng cơ bản khi làm việc với người hút thuốc. Trung tâm nghiên cứu và đào 

tạo điều trị sử dụng thuốc lá. Trường Đại học Y Massachusetts. 52

Phản hồi (1)

• Trình bày, diễn giải lại thông tin mà khách hàng vừa chia sẻ

• Sử dụng nối tiếp sau các câu hỏi

• Để khách hàng có thời gian trả lời

• Thể hiện sự đồng cảm

Khóa tập huấn: Các kỹ năng cơ bản khi làm việc với người hút thuốc. Trung tâm nghiên cứu và đào 

tạo điều trị sử dụng thuốc lá. Trường Đại học Y Massachusetts. 52

Tránh phán xét và ngắt lời

• Để người nói kết thúc câu nói của họ.

• Không nên ngắt lời họ bằng những lập luận đối lập.

50

Tập trung, chú ý đến người nói (4)

Tránh phán xét và ngắt lời

• Để người nói kết thúc câu nói của họ.

• Không nên ngắt lời họ bằng những lập luận đối lập.

50

Tập trung, chú ý đến người nói (4)
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Ví dụ: 

“Tôi hiểu là anh/chị đang muốn thay đổi và quan tâm tới việc cai thuốc lá.” 

“Qua anh trao đổi thì tôi hiểu là hút thuốc hiện tại không phải là vấn đề lớn đối với 

anh. Anh có nghĩ là anh sẽ thay đổi suy nghĩ trong tương lai không? 

“Nghe có vẻ như là...” 

“Tôi nghe anh nói là...” 

“Một mặt thì có vẻ như là… Và, mặt khác thì…” 

 

“ Anh đã thấy mối liên quan
giữa việc anh hút thuốc lá và

nguy cơ bị ung thư phổi. Anh

muốn khỏe mạnh vì con cái

của mình.”

Bệnh nhân CBYT

“Tôi muốn cai thuốc
lá vì tôi không muốn

bị ung thư phổi. Tôi

muốn thấy con cái

khôn lớn.”

53

Phản hồi (2)

“ Anh đã thấy mối liên quan
giữa việc anh hút thuốc lá và

nguy cơ bị ung thư phổi. Anh

muốn khỏe mạnh vì con cái

của mình.”

Bệnh nhân CBYT

“Tôi muốn cai thuốc
lá vì tôi không muốn

bị ung thư phổi. Tôi

muốn thấy con cái

khôn lớn.”

53

Phản hồi (2)

Mở đầu câu phản hồi:

• Tôi nghe anh nói là ….

• Khi điều đó xảy ra, anh cảm thấy….

• Nghe có vẻ như…

• Dường như là….

• Anh dường như…

• Vậy…

Khóa tập huấn: Các kỹ năng cơ bản khi làm việc với người hút thuốc. Trung tâm nghiên cứu và đào 

tạo điều trị sử dụng thuốc lá. Trường Đại học Y Massachusetts. 54

Phản hồi (3)

Mở đầu câu phản hồi:

• Tôi nghe anh nói là ….

• Khi điều đó xảy ra, anh cảm thấy….

• Nghe có vẻ như…

• Dường như là….

• Anh dường như…

• Vậy…

Khóa tập huấn: Các kỹ năng cơ bản khi làm việc với người hút thuốc. Trung tâm nghiên cứu và đào 

tạo điều trị sử dụng thuốc lá. Trường Đại học Y Massachusetts. 54

Phản hồi (3)
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Đánh giá kiến thức của học viên về kỹ năng tóm tắt bằng việc hỏi câu hỏi: 

 Mục đích của việc tóm tắt là gì? 

 Có các loại tóm tắt nào? 

 Cho ví dụ về mỗi loại tóm tắt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kỹ năng tóm tắt (1)

Giới thiệu về kỹ năng tóm tắt

Hướng dẫn sử dụng kỹ năng tóm tắt

55

Kỹ năng tóm tắt (1)

Giới thiệu về kỹ năng tóm tắt

Hướng dẫn sử dụng kỹ năng tóm tắt

55

• Tóm tắt được sử dụng để kết nối và nhấn mạnh lại những gì

đã được trao đổi trong suốt buổi truyền thông.

• Tóm tắt để nhấn mạnh những vấn đề đã được đưa ra và để

chứng tỏ bạn đã lắng nghe kỹ lưỡng

• Tóm tắt làm củng cố thêm các ý tưởng cho phép khách

hàng (hoặc nhóm khách hàng) nghe lại những ý tưởng của họ

• Tóm tắt để khuyến khích thảo luận nhiều hơn

• Tóm tắt được dùng để kết nối và chuyển từ chủ đề này sang

chủ đề khác

56

Kỹ năng tóm tắt (2)

• Tóm tắt được sử dụng để kết nối và nhấn mạnh lại những gì

đã được trao đổi trong suốt buổi truyền thông.

• Tóm tắt để nhấn mạnh những vấn đề đã được đưa ra và để

chứng tỏ bạn đã lắng nghe kỹ lưỡng

• Tóm tắt làm củng cố thêm các ý tưởng cho phép khách

hàng (hoặc nhóm khách hàng) nghe lại những ý tưởng của họ

• Tóm tắt để khuyến khích thảo luận nhiều hơn

• Tóm tắt được dùng để kết nối và chuyển từ chủ đề này sang

chủ đề khác

56

Kỹ năng tóm tắt (2)
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Tóm tắt thu thập (1)

• Được sử dụng khi các khách hàng hoặc nhóm khách

hàng thảo luận về những quan điểm cần được củng cố

thêm.

• Nên ngắn gọn và có sự tiếp nối. Tránh ngắt quãng cuộc

thảo luận.

• Tóm tắt thu thập còn được sử dụng để khuyến khích

những người tham gia có thêm ý tưởng và có thể kết thúc

phần tóm tắt với câu hỏi “Còn gì nữa không?” hoặc một vài

lời mời tiếp tục.

58

Tóm tắt thu thập (1)

• Được sử dụng khi các khách hàng hoặc nhóm khách

hàng thảo luận về những quan điểm cần được củng cố

thêm.

• Nên ngắn gọn và có sự tiếp nối. Tránh ngắt quãng cuộc

thảo luận.

• Tóm tắt thu thập còn được sử dụng để khuyến khích

những người tham gia có thêm ý tưởng và có thể kết thúc

phần tóm tắt với câu hỏi “Còn gì nữa không?” hoặc một vài

lời mời tiếp tục.

58

Có 3 loại tóm tắt

1) Tóm tắt thu thập

2) Tóm tắt kết nối

3) Tóm tắt chuyển tiếp

57

Có 3 loại tóm tắt

1) Tóm tắt thu thập

2) Tóm tắt kết nối

3) Tóm tắt chuyển tiếp

57
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• Không nên sử dụng quá thường xuyên vì có thể gây cảm

giác không tự nhiên và ngắt quãng dòng thảo luận tự nhiên.

• Nên sử dụng nhằm nhấn mạnh những điểm chính mà khách

hàng đã trình bày trong buổi thảo luận.

Ví dụ: “Có vẻ như anh đang  uan t m về tình trạng hút thuốc 

của mình vì nó khiến anh chi tiêu rất nhiều tiền, và gây ra một

số vấn đề sức khỏe cho anh và gia đình. Anh có thể chia sẻ rõ

hơn về những vấn đề sức khỏe của anh hoặc gia đình anh đã

gặp phải có liên quan đến thuốc lá?”

59

Tóm tắt thu thập (2)

• Không nên sử dụng quá thường xuyên vì có thể gây cảm

giác không tự nhiên và ngắt quãng dòng thảo luận tự nhiên.

• Nên sử dụng nhằm nhấn mạnh những điểm chính mà khách

hàng đã trình bày trong buổi thảo luận.

Ví dụ: “Có vẻ như anh đang  uan t m về tình trạng hút thuốc 

của mình vì nó khiến anh chi tiêu rất nhiều tiền, và gây ra một

số vấn đề sức khỏe cho anh và gia đình. Anh có thể chia sẻ rõ

hơn về những vấn đề sức khỏe của anh hoặc gia đình anh đã

gặp phải có liên quan đến thuốc lá?”

59

Tóm tắt thu thập (2)

Tóm tắt kết nối (1)

• Được sử dụng để liên kết những nội dung mà khách hàng

vừa trao đổi với những nội dung đã được bàn đến từ trước

đó trong buổi làm việc

“Anh đã nói về các tác hại của hút thuốc lá tới sức khỏe bao

gồm … Anh cũng đã bổ sung ảnh hưởng về mặt kinh tế của

hút thuốc…”

• Khuyến khích khách hàng/nhóm khách hàng lý giải mối liên

quan giữa hai hoặc nhiều ý tưởng đã thảo luận. Làm rõ

những ý tưởng không nhất quán bằng cách so sánh các ý

tưởng với nhau..
60

Tóm tắt kết nối (1)

• Được sử dụng để liên kết những nội dung mà khách hàng

vừa trao đổi với những nội dung đã được bàn đến từ trước

đó trong buổi làm việc

“Anh đã nói về các tác hại của hút thuốc lá tới sức khỏe bao

gồm … Anh cũng đã bổ sung ảnh hưởng về mặt kinh tế của

hút thuốc…”

• Khuyến khích khách hàng/nhóm khách hàng lý giải mối liên

quan giữa hai hoặc nhiều ý tưởng đã thảo luận. Làm rõ

những ý tưởng không nhất quán bằng cách so sánh các ý

tưởng với nhau..
60
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Trong trường hợp có những ý kiến không nhất quán, tư

vấn viên có thể sử dụng từ “và” hơn là “nhưng” để kết nối 2 ý

tưởng nhằm khuyến khích nhóm tiếp tục khai thác vấn đề.

Ví dụ: “Anh thích hút thuốc vì nó mang lại cho anh cảm

giác thoải mái thư giãn mỗi khi căng thẳng. Và anh cũng chia

sẻ anh không thích hút thuốc vì nó ảnh hưởng đến phổi của

anh, làm anh bị ho và khó thở”

61

Tóm tắt kết nối (2)

 

 

  

 

 

 

Tóm tắt chuyển tiếp (1)

• Được sử dụng để chuyển từ một chủ điểm bàn luận này

sang một chủ điểm khác trong buổi truyền thông.

• Mục đích là để xem xét lại những ý kiến của khách

hàng/nhóm về một vấn đề nào đó trước khi chuyển sang

thảo luận về một ý tưởng khác.

• Tóm tắt chuyển tiếp sẽ kiểm tra xem khách hàng/nhóm có

thống nhất về những nội dung chính đã được bàn đến trong

buổi thảo luận.

62

Tóm tắt chuyển tiếp (1)

• Được sử dụng để chuyển từ một chủ điểm bàn luận này

sang một chủ điểm khác trong buổi truyền thông.

• Mục đích là để xem xét lại những ý kiến của khách

hàng/nhóm về một vấn đề nào đó trước khi chuyển sang

thảo luận về một ý tưởng khác.

• Tóm tắt chuyển tiếp sẽ kiểm tra xem khách hàng/nhóm có

thống nhất về những nội dung chính đã được bàn đến trong

buổi thảo luận.

62
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Cũng có thể được dùng để tổng kết những vấn đề

đã được thảo luận trước khi kết thúc buổi làm việc.

Ví dụ: “Tôi muốn tổng hợp lại những vấn đề mà chúng ta

đã bàn từ đầu buổi đến giờ, hãy cho tôi biết nếu tôi bỏ sót vấn

đề quan trọng nào mà chúng ta đã bàn đến. Anh cho rằng hút

thuốc lá không chỉ gây hại cho sức khỏe của anh mà còn có

hại có sức khỏe người thân trong gia đình anh, … Tôi có bỏ

qua điều gì không?”

63

Tóm tắt chuyển tiếp (2)

Cũng có thể được dùng để tổng kết những vấn đề

đã được thảo luận trước khi kết thúc buổi làm việc.

Ví dụ: “Tôi muốn tổng hợp lại những vấn đề mà chúng ta

đã bàn từ đầu buổi đến giờ, hãy cho tôi biết nếu tôi bỏ sót vấn

đề quan trọng nào mà chúng ta đã bàn đến. Anh cho rằng hút

thuốc lá không chỉ gây hại cho sức khỏe của anh mà còn có

hại có sức khỏe người thân trong gia đình anh, … Tôi có bỏ

qua điều gì không?”

63

Tóm tắt chuyển tiếp (2)

Tóm tắt

Cả ba loại tóm tắt nên được thể hiện bằng một phong

cách hợp tác và xây dựng. NVTT có thể đề nghị khách

hàng/nhóm khách hàng bổ sung hoặc chỉnh sửa lại

nội dung tóm tắt.

64

Tóm tắt

Cả ba loại tóm tắt nên được thể hiện bằng một phong

cách hợp tác và xây dựng. NVTT có thể đề nghị khách

hàng/nhóm khách hàng bổ sung hoặc chỉnh sửa lại

nội dung tóm tắt.

64
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Phần 5: Tài liệu truyền thông  tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá 
 

Thời 
gian 

25 phút 

Mục 
tiêu 

Sau phần này, học viên sẽ có thể: 

- Nắm rõ một số loại tài liệu truyền thông (TLTT) tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc 

lá/thuốc lào 

- Hiểu và biết cách sử dụng các công cụ tạo động lực cai thuốc lá/thuốc lào cũng 

như hỗ trợ người hút thuốc sử dụng công cụ 

- Nhận biết và sử dụng hoặc cung cấp cho người hút thuốc nguồn hỗ trợ cộng đồng 

cho cai nghiện thuốc lá/thuốc lào 

Thời 
gian 

Hoạt động của giảng viên 
Hoạt động của 

học viên 
Công cụ 

Giới thiệu 

2 phút 

Trình bày với học viên về mục tiêu của phần 5. 

- Tài liệu truyền thông (TLTT) đóng một vai trò 

quan trọng trong việc hỗ trợ cán bộ y tế cung cấp 

tư vấn cho người hút thuốc cai thuốc. 

- TLTT là một công cụ hữu hiệu hỗ trợ người hút 

thuốc cai thuốc vì TLTT truyền tải hình ảnh/kiến 

thức/thông tin cũng như động lực để người hút 

thuốc cai thuốc. 

- Trình bày với học viên về mục tiêu của phần học  

 

Bài trình 
bày 

Phần 5 

Trình bày 

8 phút 

Tài liệu truyền thông tư vấn và điều trị cai nghiện 

thuốc lá  

- Đề nghị học viên chia sẻ về kinh nghiệm cung 

cấp tư vấn sử dụng TLTT? 

- Giới thiệu về 3 tờ rơi của Viện ISMS và nội dung 

của từng tờ rơi (cung cấp tờ rơi tới học viên) 

- Giới thiệu về TLTT của Vinacosh 

 

Phản hồi và đặt 
câu hỏi 

 

Cùng xem xét nội 
dung của tờ rơi 

Bài trình 
bày 

Phần 5 

 

Tờ rơi 

8 phút 

Công cụ tạo động lực cai thuốc lá/thuốc lào 

Kiểm tra mức độ nghiện, sử dụng trang web 

Vquit.vn 

- Chọn một người hút thuốc trong số học viên để 

trả lời 6 câu hỏi trên trang web vquit.vn để kiểm 

tra mức độ nghiện/mức độ phụ thuộc nicotin. 

Tính toán chi phí hút thuốc và số tiền tiết kiệm 

được nếu không hút thuốc trên trang web 

vquit.vn 

Học viên (được 

chọn) trả lời câu 

hỏi theo đúng trải 

nghiệm của mình. 

Các học viên khác 

theo dõi và dự 

đoán mức độ 

nghiện/ chi phí 

Bài trình 

bày 

Phần 5 

Công cụ 

trên 

trang 

web 

vquit.vn 
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Thời 
gian 

Hoạt động của giảng viên 
Hoạt động của 

học viên 
Công cụ 

 

- Đề nghị một người hút thuốc khác trong số 

học viên trả lời 3 câu hỏi trên trang web để 

đánh giá chi phí cho việc sử dụng thuốc lá và 

số tiền tiết kiệm được nếu cai thuốc. 

- Chỉ ra lợi ích kinh tế khi cai thuốc 

- Nhớ cung cấp hướng dẫn để học viên có thể 

hỗ trợ bệnh nhân kiểm tra mức độ phụ thuộc 

nicotin cũng như tính toán chi phí. 

Hình ảnh về bệnh tật/nguy cơ liên quan đến hút 

thuốc 

- Trình chiếu hình ảnh trên slide 

Công cụ tạo động lực cho người hút thuốc cai 

thuốc 

Giới thiệu sơ bộ 2 công cụ 

  

7 phút 

Các nguồn hỗ trợ cộng đồng cai thuốc lá/thuốc 

lào 

Nguồn hỗ trợ trực tiếp: 

- Kể tên và chỉ ra các nguồn hỗ trợ trực tiếp 

cho cộng đồng cai thuốc  

Nguồn hỗ trợ trực tuyến: 

- Kể tên và chỉ ra các nguồn hỗ trợ trực tuyến 

cho cộng đồng cai thuốc  

- Giới thiệu TLTT trên trang web 

http://vinacosh.gov.vn/vi/ 

- Giới thiệu trang web vquit.vn – mục đích 

chính của trang web là cung cấp thông 

tin/kiến thức cũng như hỗ trợ cần thiết trong 

việc cai thuốc lá/thuốc lào cho mọi người và 

cán bộ y tế nhằm giảm số người hút thuốc và 

nâng cao sức khỏe cho người hút thuốc và 

người khác trong cộng đồng. 

- Chỉ ra tab “Dành cho cán bộ y tế” trên trang 

web vquit.vn – chứa tài liệu dành riêng cho 

cán bộ y tế. 

- Giới thiệu hệ thống tin nhắn VquitTXT trên 

trang web vquit.vn 

- Trình chiếu tin nhắn mẫu được gửi tới người 

hút thuốc qua điện thoại của hệ thống 

VquitTXT. 

Xem xét nội dung 

tờ rơi, tài liệu, luật, 

video, và hệ thống 

tin nhắn VquitTXT 

trên trang web 

vquit.vn 

Bài trình 

bày 

Phần 5 

Trang 

web 

vquit.vn 

 

http://vinacosh.gov.vn/vi/
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/vquit.vn
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Các slide PPT trình chiếu và hướng dẫn (dưới mỗi slide) dành cho giảng viên 

 

1

Bài 5: Tài liệu truyền thông tư vấn 

và điều trị cai nghiện thuốc lá

TẬP HUẤN

TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN THUỐC LÁ 

CHO CÁN BỘ Y TẾ

1

 

 

 

 

Mục tiêu

 Giới thiệu các loại tài liệu truyền thông tư vấn và

điều trị cai nghiện thuốc lá

 Giới thiệu các công cụ tạo động lực cai thuốc

lá/thuốc lào

 Giới thiệu các nguồn hỗ trợ cộng đồng cho cai

nghiện thuốc lá/thuốc lào

2

Mục tiêu

 Giới thiệu các loại tài liệu truyền thông tư vấn và

điều trị cai nghiện thuốc lá

 Giới thiệu các công cụ tạo động lực cai thuốc

lá/thuốc lào

 Giới thiệu các nguồn hỗ trợ cộng đồng cho cai

nghiện thuốc lá/thuốc lào

2
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Đây là bộ 3 tờ rơi được xây dựng bởi Viện nghiên cứu Y-xã hội học (ISMS) để cung cấp 

cho bệnh nhân thăm khám tại các trạm y tế. 

Tờ rơi 1. Tác hại của thuốc lá tới sức khỏe: 

Cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe người hút thuốc. Cụ thể, tờ rơi: 

 Cung cấp thông tin về tác hại của việc hút thuốc lá và hút thuốc lào. - cung cấp 

thông tin về tác hại của việc hút thuốc tới sức khỏe sinh sản. 

 Giải thích tại sao hút thuốc lá lại nguy hiểm bằng việc chỉ ra các chất độc trong 
thuốc lá. 

 Nhấn mạnh rõ ràng rằng không có thuốc lá an toàn cho sức khỏe 

I. TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG TƯ VẤN 

VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN THUỐC LÁ

3

I. TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG TƯ VẤN 

VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN THUỐC LÁ

3

Tờ rơi - ISMS

4

Tờ rơi - ISMS

4
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Giải thích tại sao cai thuốc lá rất khó  

Chỉ ra những lợi ích cụ thể về sức khỏe và tài chính của việc cai thuốc lá đối với bản thân 

người hút thuốc và những người xung quanh 

Tờ rơi 2. Hút thuốc lá thụ động 

Giải thích hút thuốc lá thụ động là gì 

Chất độc có trong khói thuốc 

Tác hại của khói thuốc đối với mọi người 

Cách để bảo vệ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp khỏi hút thuốc lá thụ động 

Việc cần làm để tạo môi trường không khói thuốc ở nhà và nơi làm việc 

Tờ rơi 3. Cai thuốc lá khó nhưng bạn có thể thực hiện được 

Cung cấp kế hoạch cai thuốc bao gồm 6 bước chính 

Người hút thuốc có thể dùng tờ rơi này để lên kế hoạch cai thuốc cho chính bản thân 

mình 

Bên cạnh tờ rơi về tác hại của hút thuốc lá tới người hút thuốc và những người khác, 

Vinacosh còn xây dựng áp phích để nhắc nhở, cảnh báo về tác hại của việc sử dụng thuốc 

Vinacosh còn xây dựng các bản Hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc ở nơi 

làm việc, cơ sở y tế, trường học, và trường đại học… 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu truyền thông - Vinacosh

Nguồn: http://www.vinacosh.gov.vn/5

Tài liệu truyền thông - Vinacosh

Nguồn: http://www.vinacosh.gov.vn/5
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Bên cạnh việc nói chuyện với bệnh nhân, chúng ta có thể sử dụng một số công cụ để tạo 

động lực giúp bệnh nhân cai thuốc. 

Đây là một số công cụ hữu ích: (nội dung slide) 

 

II. CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC 

CAI THUỐC LÁ/THUỐC LÀO

6

II. CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC 

CAI THUỐC LÁ/THUỐC LÀO

6

Công cụ tạo động lực

cho người hút thuốc cai thuốc

1) Kiểm tra mức độ nghiện (www.vquit.vn)

2) Tính toán chi phí cho việc hút thuốc và tính toán số

tiền tiết kiệm được nếu không hút thuốc

(www.vquit.vn)

3) Hình ảnh bệnh tật/nguy cơ liên quan đến hút thuốc

4) Công cụ đo lường

7

Công cụ tạo động lực

cho người hút thuốc cai thuốc

1) Kiểm tra mức độ nghiện (www.vquit.vn)

2) Tính toán chi phí cho việc hút thuốc và tính toán số

tiền tiết kiệm được nếu không hút thuốc

(www.vquit.vn)

3) Hình ảnh bệnh tật/nguy cơ liên quan đến hút thuốc

4) Công cụ đo lường

7
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Truy cập trang web www.vquit.vn 

Kiểm tra mức độ nghiện 

Đề nghị 1 học viên là người hút thuốc trả lời 6 câu hỏi trên trang web theo đường link: 

www.vquit.vn /Công cụ/dịch vụ hỗ trợ cai thuốc/Kiểm tra mức độ nghiện 

Giải thích về trắc nghiệm Fagerstrom trong việc kiểm tra mức độ nghiện 

(Nguồn: 

http://www.smokefree.hk/en/content/web.do?page=FagerstromTestofNicotineDependence) 

6 câu hỏi kiểm tra mức độ nghiện trên trang web www.vquit.vn tuân thủ chặt chẽ bảng trắc 

nghiệm Fagerstrom 

Trắc nghiệm kiểm tra mức độ nghiện nicotine Fagerstrom là một công cụ chuẩn mực đánh 

giá sự phụ thuộc nicotin về mặt thể chất. Trắc nghiệm được thiết kế để chỉ ra số đo về mức 

độ phụ thuộc nicotin của người hút thuốc. Nó bao gồm 6 câu hỏi đánh giá về số lượng điếu 

thuốc hút, mức độ cơ thể đòi hỏi phải dùng thuốc, và mức độ phụ thuộc.  

Số đo Fagerstrom càng cao thì mức độ phụ thuộc nicotin về mặt thể chất càng cao. 

Trong lâm sàng, trắc nghiệm Fagerstrom có thể được bác sĩ sử dụng như là một chỉ số để 

dựa vào đó kê đơn thuốc trị triệu chứng cai thuốc cho bệnh nhân cai thuốc lá. 

(Nguồn: http://cde.drugabuse.gov/instrument/d7c0b0f5-b865-e4de-e040-bb89ad43202b) 

 

Công cụ tạo động lực

cho người hút thuốc cai thuốc

1. Kiểm tra mức độ nghiện

8

Công cụ tạo động lực

cho người hút thuốc cai thuốc

1. Kiểm tra mức độ nghiện

8
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Truy cập trang web Vquit.vn 

Tính toán chi phí hút thuốc và số tiền tiết kiệm được nếu không hút thuốc bằng cách truy 

cập vào trang web Vquit.vn và hỏi một học viên hút thuốc khác trả lời 3 câu hỏi theo đường 

link Vquit.vn/Công cụ/dịch vụ hỗ trợ cai thuốc/Tính toán chi phí 

Nhấn mạnh rằng lợi ích về kinh tế khi cai thuốc không chỉ là số tiền tiết kiệm được từ việc 

không mua thuốc mà là số tiền tiết kiệm được khi không phải chi trả chi phí khám chữa 

bệnh liên quan đến hút thuốc cho chính bản thân người hút thuốc và người thân trong gia 

đình.  

Với số tiền tiết kiệm được, anh/chị có thể mua được vật dụng gì hữu ích? 

 

 

Công cụ tạo động lực

cho người hút thuốc cai thuốc
2. Tính toán chi phí hút thuốc và số tiền tiết kiệm 

được nếu không hút thuốc (www.vquit.vn)

9

Công cụ tạo động lực

cho người hút thuốc cai thuốc
2. Tính toán chi phí hút thuốc và số tiền tiết kiệm 

được nếu không hút thuốc (www.vquit.vn)

9

Công cụ tạo động lực

cho người hút thuốc cai thuốc
3. Hình ảnh bệnh tật/nguy cơ liên quan đến hút thuốc

Nguồn: 

www.vinacosh.gov.vn

10

Công cụ tạo động lực

cho người hút thuốc cai thuốc
3. Hình ảnh bệnh tật/nguy cơ liên quan đến hút thuốc

Nguồn: 

www.vinacosh.gov.vn

10
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III. CÁC NGUỒN HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG 

CAI THUỐC LÁ/THUỐC LÀO

12

III. CÁC NGUỒN HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG 

CAI THUỐC LÁ/THUỐC LÀO

12

Công cụ tạo động lực

cho người hút thuốc cai thuốc
4. Công cụ đo lường

• Máy đo carbon 

monoxide

• Máy kiểm tra chức năng

phổi (đo phế dung)

Nguồn: edocctor.vn

www.nhlbi.nih.gov 11

Công cụ tạo động lực

cho người hút thuốc cai thuốc
4. Công cụ đo lường

• Máy đo carbon 

monoxide

• Máy kiểm tra chức năng

phổi (đo phế dung)

Nguồn: edocctor.vn

www.nhlbi.nih.gov 11
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Chỉ ra tab Tài liệu dành cho cán bộ y tế trên trang web vquit.vn 

 

Chỉ ra tab Tài liệu dành cho cán bộ y tế trên trang web vquit.vn 

 

 

  

 

Nguồn hỗ trợ trực tuyến (online):

1. Trang thông tin điện tử của Văn phòng phòng chống tác hại

thuốc lá quốc gia – bao gồm tài liệu truyền thông:

http://vinacosh.gov.vn/vi/

2. Trang thông tin điện tử hỗ trợ cai thuốc lá của Viện nghiên cứu

Y-xã hội học – bao gồm tài liệu truyền thông: www.vquit.vn

3. Hệ thống tin nhắn: VquitTXT trên www.vquit.vn

Các nguồn hỗ trợ cộng đồng cai thuốc (2)

14

Nguồn hỗ trợ trực tuyến (online):

1. Trang thông tin điện tử của Văn phòng phòng chống tác hại

thuốc lá quốc gia – bao gồm tài liệu truyền thông:

http://vinacosh.gov.vn/vi/

2. Trang thông tin điện tử hỗ trợ cai thuốc lá của Viện nghiên cứu

Y-xã hội học – bao gồm tài liệu truyền thông: www.vquit.vn

3. Hệ thống tin nhắn: VquitTXT trên www.vquit.vn

Các nguồn hỗ trợ cộng đồng cai thuốc (2)

14

Các nguồn hỗ trợ cộng đồng cai thuốc (1)

Nguồn hỗ trợ trực tiếp:

1. Đường dây tư vấn cai thuốc lá: 1800-6606

2. Các dịch vụ điều trị cai nghiện thuốc lá tại 5 bệnh viện: Bệnh viện Phổi

Trung ương, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Trung ương

Huế, Bệnh viện nhân dân Gia Định Tp. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Y

học cổ truyền trung ương.

3. Mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã/phường

– ISMS

4. Tài liệu tự hỗ trợ: tài liệu truyền thông: tờ rơi, áp phích, hình ảnh

13

Các nguồn hỗ trợ cộng đồng cai thuốc (1)

Nguồn hỗ trợ trực tiếp:

1. Đường dây tư vấn cai thuốc lá: 1800-6606

2. Các dịch vụ điều trị cai nghiện thuốc lá tại 5 bệnh viện: Bệnh viện Phổi

Trung ương, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Trung ương

Huế, Bệnh viện nhân dân Gia Định Tp. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Y

học cổ truyền trung ương.

3. Mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã/phường

– ISMS

4. Tài liệu tự hỗ trợ: tài liệu truyền thông: tờ rơi, áp phích, hình ảnh

13
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Giới thiệu trang web vquit.vn 

Hướng dẫn, công cụ cho người hút thuốc lá cai thuốc 

 

 

Trang web – vinacosh.gov.vn

15

Trang web – vinacosh.gov.vn

15

Trang web hỗ trợ cai thuốc lá - Vquit.vn

16

Trang web hỗ trợ cai thuốc lá - Vquit.vn

16



 

110 
 

 

 

Tab “Dành cho cán bộ y tế” 

Thông tin, kiến thức, kỹ năng hữu ích liên quan đến việc điều trị sử dụng thuốc lá dành cho 

cán bộ y tế. 

Tài liệu đa dạng bao gồm cả ngôn từ, hình ảnh, video tập trung vào kiến thức chuyên môn, 

tài liệu truyền thông và Luật phòng chống tác hại thuốc lá. 

Trang web hỗ trợ cai thuốc lá - Vquit.vn

“Nguồn hỗ trợ cán bộ y tế”

17

Trang web hỗ trợ cai thuốc lá - Vquit.vn

“Nguồn hỗ trợ cán bộ y tế”

17

Hệ thống tin nhắn VquitTXT -

www.vquit.vn

18

Hệ thống tin nhắn VquitTXT -

www.vquit.vn

18
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Hiệu quả của phương pháp can thiệp bằng tin nhắn đã được ghi nhận trên thế giới không 

chỉ đối với cai thuốc lá mà còn đối với nhiều loại bệnh khác. Bên cạnh đó, các nghiên cứu 

trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng những người sử dụng hệ thống tin nhắn hỗ trợ cai thuốc 

có khả năng cai thuốc thành công cao gấp đôi so với những người cai thuốc không sử 

dụng. Chính bởi những điều này, Viện nghiên cứu Y – Xã hội học hy vọng sẽ mang lại cho 

cộng đồng cai thuốc lá một lựa chọn cai thuốc mới mẻ hơn và hiệu quả hơn. 

Giới thiệu về VquitTXT và tính năng hoạt động của VquitTXT 

Người hút thuốc truy cập trang web www.vquit.vn để đăng ký tham gia 

Người quản lý chương trình sẽ liên hệ với người hút thuốc qua điện thoại để xác nhận sự 

tham gia 

Sau đó, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn tới điện thoại của người hút thuốc hàng ngày để 

nhắc nhở họ bỏ thuốc, đưa ra những lời khuyên hợp lý, hay chỉ đơn giản là hỏi thăm về tiến 

triển cai thuốc của họ. Tin nhắn được gửi tới người hút thuốc trong khoảng 1 tháng, tùy 

thuộc vào tình trạng hút thuốc của họ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống tin nhắn VquitTXT

Tin nhắn gửi tới điện thoại người hút thuốc

19

Hệ thống tin nhắn VquitTXT

Tin nhắn gửi tới điện thoại người hút thuốc

19
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Phần 6: Tư vấn 
 

Thời gian 3 giờ 00  phút 

Mục tiêu 

Sau phần này, học viên sẽ có thể: 

- Mô tả mục đích của tư vấn ngắn 

- Mô tả và tuân theo quy trình tư vấn 

-  Áp dụng các phương pháp tư vấn để tăng cường động cơ cũng như khuyến 
khích cam kết thay đổi hành vi của người hút thuốc. 

 

Thời gian Hoạt động của giảng viên 

Hoạt 
động 

của học 
viên 

Công cụ 

Giới thiệu 

2 phút Giới thiệu về mục tiêu của phần này  
Bài trình 

bày Phần 6 

5 phút 

- Hỏi học viên: 

“Tại sao cán bộ y tế nên tư vấn hỗ trợ và điều trị cai 
nghiện thuốc lá?” 

- Trình bày lý do tại sao cán bộ y tế nên tư vấn hỗ trợ 
và điều trị cai nghiện thuốc lá. 

 

Phản 
hồi và 
đặt câu 

hỏi 

Bài trình 
bày Phần 6 

Trình bày 

10 phút 

Chứng cứ về hiệu quả của tư vấn hỗ trợ và điều trị 
cai nghiện thuốc lá 

- Hỏi học viên: 

“Anh/chị có tin rằng tư vấn có thể giúp người hút 
thuốc bỏ thuốc?” 

- Cung cấp bằng chứng về hiệu quả điều trị cai nghiện 
thuốc lá – tư vấn 

Nhấn mạnh hiệu quả trong việc điều trị cai nghiện thuốc 
lá bằng tư vấn qua lời khuyên bỏ thuốc, thời gian tư vấn 
và bằng chứng/kết quả từ dự án Vquit ở Việt Nam. 

Phản 
hồi và 
đặt câu 

hỏi 

 

Bài trình 
bày Phần 6 

5 phút 

Quy trình tư vấn (5As) 

- Nhấn mạnh với học viên rằng kéo dài việc sử dụng 
thuốc lá dẫn đến việc nghiện thuốc lá, được mô tả 
như là một sự phụ thuộc vào nicotin và thói quen hút 
thuốc lá. Cả hai đều được xử lý bằng cách tư vấn 
cho người hút thuốc.  

Hỏi học viên về kinh nghiệm của họ khi nói chuyện 
với bệnh nhân về việc sử dụng thuốc lá. 

Phản 
hồi và 
đặt câu 

hỏi 
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Thời gian Hoạt động của giảng viên 

Hoạt 
động 

của học 
viên 

Công cụ 

 

- Nói với học viên rằng trong học phần này, họ sẽ có 
cơ hội thảo luận về cách nói chuyện hiệu quả với 
bệnh nhân về việc sử dụng thuốc lá và cách cung 
cấp lời khuyên ngắn gọn (thực hiện can thiệp tư vấn 
nhanh). 

- Trình bày về can thiệp tư vấn nhanh: 

o Mục đích chính của can thiệp tư vấn nhanh là 
giúp bệnh nhân : 

 Hiểu được tác hại của việc sử dụng thuốc lá và 
lợi ích khi cai 

 Tạo động lực để người hút thuốc cố gắng cai 
thuốc 

o Tư vấn nhanh ở cơ sở y tế là khả thi, hiệu quả và 
lợi ích. 

- Trình bày về ý nghĩa của quy trình tư vấn ngắn – 5As 
và biểu đồ mô hình 5As. 

 

 

Bài trình 
bày 

Phần 6 

15 phút 

HỎI 

- Đề nghị học viên chia sẻ về kinh nghiệm của họ trong 
việc hỏi bệnh nhân về việc sử dụng thuốc lá 

- Trình bày cách hỏi về việc sử dụng thuốc lá của bệnh 
nhân. 

Đảm bảo bao gồm các điểm chính sau: 

- Hỏi về việc sử dụng thuốc lá ở TẤT CẢ các lần thăm 
khám 

- Hãy hỏi theo cách đơn giản: 

o “Anh/chị có hút thuốc không?” 

o “Có ai hút thuốc xung quanh anh/chị không? 

- Ghi lại tình trạng sử dụng thuốc trong sổ khám bệnh 

Nhấn mạnh: 

- Hỏi và lưu thông tin về tình trạng sử dụng thuốc là 
bước đầu tiên và bước quan trọng trong việc giúp 
bệnh nhân cai thuốc. 

- Các cơ sở y tế nên điều chỉnh hệ thống để hỗ trợ 
bệnh nhân bỏ thuốc bằng việc lưu giữ thông tin về 
tình trạng sử dụng thuốc trong sổ khám chữa bệnh 
như là một chỉ số lâm sàng. 

Phản 
hồi và 
đặt câu 

hỏi 

Bài trình 
bày 

Phần 6 
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Thời gian Hoạt động của giảng viên 
Hoạt 

động của 
học viên 

Công cụ 

17 phút 

KHUYÊN 

- Hỏi học viên (người có kinh nghiệm hỏi bệnh nhân 
về tình trạng sử dụng thuốc lá) về kinh nghiệm 
cung cấp lời khuyên cai thuốc? Suy nghĩ của họ khi 
cung cấp lời khuyên cai thuốc? 

- Trình bày lý do tại sao cần tùy chỉnh lời khuyên cho 
phù hợp với từng bệnh nhân và cách tùy chỉnh lời 
khuyên. 

- Thực hành tùy chỉnh lời khuyên 

Đề nghị một số học viên thực hành tùy chỉnh lời 
khuyên dựa trên một số thông tin được cung cấp 
trước cho học viên về nhân khẩu học, tiền sử hút 
thuốc, tình trạng sức khỏe, và các yếu tố xã hội. 

- Nhấn mạnh lại cách thức tùy chỉnh lời khuyên cho 
mỗi bệnh nhân  

o Lời khuyên cai thuốc lá cần rõ ràng, mạnh mẽ 
và phù hợp với cá nhân người được tư vấn, 
dựa trên: 

 Nhân khẩu học 

 Tình trạng sức khỏe 

 Các yếu tố xã hội 

Phản hồi 
và đặt 
câu hỏi 

Bài trình 
bày 

Phần 6 

8 phút 

ĐÁNH GIÁ 

Hỏi học viên về kinh nghiệm và suy nghĩ của họ về 
việc làm thế nào để có thể đánh giá mức độ sẵn 
sàng cai thuốc của một người nào đó? 

- Trình bày phương pháp tạo động lực (khi một 
người sẵn sàng cai thuốc) và cách đánh giá mức 
độ sẵn sàng cai thuốc. 

- Đảm bảo bao gồm các điểm chính sau: 

o Để sẵn sàng cai thuốc, con người cần tin tưởng 
vào hai điều: 

 Tôi muốn trở thành người không hút thuốc 

 Tôi có thể cai thuốc thành công 

o Chúng ta có thể chỉ cần hỏi một câu để đánh 
giá mức độ sẵn sàng cai thuốc: 

 Anh/chị có muốn cai thuốc không? Hoặc 

 Anh/chị có sẵn sàng cai thuốc không? 

o Nếu câu trả lời là “Không”, người hút thuốc 
CHƯA sẵn sàng cai và chúng ta nên áp dụng 
phương pháp đối với người chưa sẵn sàng cai 
thuốc. 

Phản hồi 
và đặt 
câu hỏi 

Bài trình 
bày 

Phần 6 
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Thời gian Hoạt động của giảng viên 
Hoạt 

động của 
học viên 

Công cụ 

5 phút 

Đối với bệnh nhân chưa sẵn sàng cai thuốc. 

- Nói với học viên rằng khó khăn không chỉ đối với 
người hút thuốc khi cai thuốc mà ngay cả cán bộ y 
tế đôi khi cũng thấy khó khăn khi đề cập tới vấn đề 
cai thuốc với bệnh nhân hay khách hàng của họ.  

- Đề nghị học viên chỉ ra một số khó khăn của cán bộ 
y tế khi đề cập tới vấn đề sử dụng thuốc với người 
hút thuốc. 

- Trình bày các giai đoạn thay đổi hành vi của người 
hút thuốc 

- Trình bày với học viên về Mô hình lý thuyết chuyển 
giao, được biết đến nhiều với tên gọi Mô hình thay 
đổi hành vi, được xây dựng bởi James 
O.Prochaska và Carlos C.DiClemente năm 19 2 
khi các tác giả tìm hiều về cách làm thế nào để đo 
được các hành vi trong quá trình thay đổi trong việc 
cai nghiện thuốc lá. Mô hình đưa ra một chu trình 
mà có thể dựa vào đó để thiết kế can thiệp phù hợp 
với người hút thuốc thậm chí không nghĩ tới việc 
thay đổi hành vi hút thuốc của họ. Và đối với người 
hút thuốc sẵn sàng cai thuốc ngay lập tức thì cũng 
có thể áp dụng chiến lược khác phù hợp. 

o Giai đoạn Thờ ơ: “Tôi không muốn bỏ thuốc” 

o Giai đoạn Có ý định: “Tôi muốn bỏ thuốc nhưng 
tôi thực sự thích hút thuốc”. 

o Giai đoạn Chuẩn bị “Tôi đã sẵn sàng bỏ thuốc” 

o Giai đoạn Hành động “Tôi không hút thuốc nữa” 

o Giai đoạn Duy trì: “Tôi là người không hút 
thuốc” 

o Giai đoạn Tái nghiện 

- Nói với học viên: Tại bất kỳ thời điểm nào, khoảng 
40% người hút thuốc có thái độ thờ ơ với việc cai 
thuốc, 40% trong GĐ Có ý định và 20% ở trong GĐ 
chuẩn bị, tuy nhiên điều này có thể khác nhau tùy 
thuộc vào độ tuổi, trình độ học vấn, và các yếu tố 
gây nghiện xảy ra đồng thời hoặc tình trạng rối loạn 
sức khỏe tâm thần. 

 

 

 

Bài trình 
bày 

Phần 6 
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Thời gian Hoạt động của giảng viên 
Hoạt 

động của 
học viên 

Công cụ 

10 phút 

Kỹ thuật phỏng vấn tạo động lực (MI) 
- Nêu định nghĩa của phỏng vấn tạo động lực nói 

chung và định nghĩa của phỏng vấn tạo động lực từ 
bên trong (trạng thái sẵn sàng thay đổi). Đây là yếu 
tố dự đoán chính của thay đổi hành vi. 

- Trao đổi với học viên rằng trong phần này họ sẽ 
học cách làm việc với bệnh nhân chưa sẵn sàng 
cai thuốc. 

- Trình bày sự khác nhau giữa Phương pháp truyền 
thống và Kỹ thuật phỏng vấn tạo động lực. Nhấn 
mạnh rằng MI coi bệnh nhân là trung tâm. 
o Trình bày nguyên tắc của MI 
 Bày tỏ sự đồng cảm 
 Nhấn mạnh sự mâu thuẫn/trái chiều giữa hành 

vi và mong muốn/mục tiêu 
 Tránh tranh luận 
 Xoay chuyển sự kháng cự 
 Hỗ trợ tăng cường quyết tâm, sự tự tin 

- Trình bày Kỹ năng giao tiếp nâng cao động lực 
o Câu hỏi mở 
o Lắng nghe phản hồi 
o Tóm tắt 

- Trình bày cách sử dụng MI để tạo động lực cho 
người hút thuốc cai thuốc 
o Sử dụng câu hỏi mở để thảo luận về Tầm quan 

trọng của việc cai thuốc 
o Nói với học viên hỏi bệnh nhân câu hỏi “Cai 

thuốc lá quan trọng như thế nào đối với 
anh/chị?” Câu hỏi này là một cách tốt để bắt 
đầu cuộc đối thoại và có thể giúp nêu ra lý do 
để thay đổi. 

o Cách tương tự có thể được áp dụng để tìm 
hiểu sự tự tin - có khả năng tạo ra sự thay đổi. 
Nói với học viên: một trong những vai trò quan 
trọng nhất của người tư vấn là nâng cao sự tự 
tin cai thuốc của người hút thuốc. 

- Nhấn mạnh rằng, thông qua thảo luận về tầm quan 
trọng của việc cai thuốc, nguy hại nếu tiếp tục hút 
thuốc và lợi ích của việc cai thuốc, chúng ta sẽ giúp 
bệnh nhân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 
của việc cai thuốc. Bên cạnh đó, việc thảo luận về 
các rào cản, khó khăn, thách thức và sự tự tin vào 
việc có thể cai thuốc sẽ giúp bệnh nhân tăng sự tự 
tin cai thuốc. 

- Trình bày phương pháp/hành động nếu bệnh nhân 
vẫn chưa sẵn sàng cai thuốc. 

 
 
 

Bài trình 
bày 

Phần 6 
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Thời gian Hoạt động của giảng viên 
Hoạt 

động của 
học viên 

Công cụ 

5 phút 
- Xem x t Sơ đồ các bước tư vấn, tập trung vào 

phần nếu bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc, chuyển 
đến A thứ nhất: ASSIST (Hỗ trợ) 

 
Bài trình 

bày 
Phần 6 

25 phút 

HỖ TRỢ 

- Nói với học viên: đây có lẽ là phần khó khăn và mất 
nhiều thời gian nhất, đồng thời là phần quan trọng 
nhất trong tư vấn can thiệp 5A. 

- Hỏi học viên chia sẻ suy nghĩ (giả sử nếu họ là 
người hút thuốc) về việc họ cần sự hỗ trợ nào từ 
cán bộ y tế để cố gắng cai thuốc? 

- Trình bày 6 bước tư vấn có tính thực tiễn để giúp 
bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc. 

o Xem xét lịch sử hút thuốc 

o Thảo luận Kinh nghiệm cai thuốc trong quá khứ 

o Đánh giá lý do cai thuốc 

o Lường trước các khó khăn cũng như yếu tố 
kích thích hút thuốc trong lần cai thuốc sắp tới. 

o Thảo luận các biện pháp đối phó với các yếu tố 
kích thích hút thuốc 

o Giúp lập kế hoạch cai thuốc 

 Trao đổi với học viên: một kế hoạch cai thuốc 
bao gồm ngày cai thuốc, và: 

 Sử dụng thuốc điều trị: Sử dụng thuốc điều trị 
sẽ giúp nhân đôi cơ hội cai thuốc thành công 

 Nói với bạn bè, gia đình, và đồng nghiệp về 
việc cai thuốc; 

 Lường trước các khó khăn trong lần cai thuốc 
tới; 

 Di dời các vật dụng liên quan đến thuốc lá xung 
quanh nơi ở và làm việc. 

- Xem xét với học viên về kế hoạch cai thuốc của dự 
án Vquit. 

Phản hồi 
và đặt 
câu hỏi 

Bài trình 
bày 

Phần 6 
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Thời gian Hoạt động của giảng viên 

Hoạt 

động của 

học viên 

Công cụ 

5 phút 

SẮP XẾP THEO DÕI 

- Trình bày về sắp xếp theo dõi tiến trình cai thuốc 

của bệnh nhân về công việc, cách thức, và thời 

điểm. 

 

Bài trình 

bày 

Phần 6 

8 phút 

Tóm tắt 

- Đề nghị học viên tóm tắt nội dung chính của học 

phần 

- Để tóm tắt, điều quan trọng cần ghi nhớ rằng, hầu 

hết tất cả người hút thuốc, kể cả những người  rất 

khó thay đổi, đều có mâu thuẫn khi sử dụng thuốc 

lá. Họ có thể cố gắng giữ “mặt bất lợi” (của việc hút 

thuốc) ra xa suy nghĩ nhận thức của họ (họ cố 

gắng không nghĩ đến) nhưng một cuộc đối thoại cởi 

mở, chân thành và vô hại có thể giúp họ thấy rõ 

mặt bất lợi đó. Họ có thể bi quan về khả năng thay 

đổi, vì vậy anh/chị cần giúp họ xây dựng sự tự tin 

dựa trên những “lần chưa thành công” trước đó 

như là một phần tất yếu của sự thành công sắp tới. 

Anh/chị cần cố gắng tìm hiểu cả hai mặt của thế 

tiến thoái lưỡng nan mà họ đang đối mặt khi họ cân 

nhắc nên làm gì về việc sử dụng thuốc lá của họ. 

- Ghi nhớ rằng nếu người hút thuốc càng nghĩ nhiều 

về việc sử dụng thuốc lá của họ và tham gia vào 

lập kế hoạch cho các bước tiếp theo thì khả năng 

cai thuốc thành công của họ càng cao. Vai trò của 

anh/chị là đặt câu hỏi tốt và phản hồi hiệu quả để 

giúp hướng cuộc thảo luận tiến triển thuận lợi. 

- Hiểu cả những thuận lợi và khó khăn trong việc 

thay đổi hành vi. Xác định xem người hút thuốc 

đang thiếu động cơ hay sự tự tin  để từ đó giúp họ 

nhìn nhận những yếu tố này với góc nhìn mới.  

 

Phản hồi 

và đặt 

câu hỏi 
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Thời gian Hoạt động của giảng viên 
Hoạt động của 

học viên 

Công 

cụ 

50 phút 

Thực hành 

- Bắt đầu thực hành bằng việc hỏi học viên về mức 

độ tự tin hiện tại của họ trong việc cung cấp tư vấn 

nhanh cho người hút thuốc bỏ thuốc. 

- Nói với học viên rằng họ sẽ cung cấp tư vấn cai 

thuốc một cách tự tin khi họ tư vấn nhiều lần trong 

bối cảnh/điều kiện có thực (lý do cần thực hành) 

- Học viên làm việc theo cặp (một người đóng vai 

người hút thuốc, một người đóng vai tư vấn viên) 

thực hành cung cấp tư vấn nhanh một cách đầy đủ 

theo các trường hợp trên PPT (trường hợp 1: 

người hút thuốc chưa sẵn sàng cai thuốc; trường 

hợp 2: người hút thuốc sẵn sàng cai thuốc) 

- Chọn hai cặp lên đóng vai thực hành cung cấp tư 

vấn ngắn trước cả lớp. 

o Người đóng vai bệnh nhân sẽ được cung cấp 

thông tin về đặc điểm của bệnh nhân là người 

hút thuốc. 

o Dừng cuộc thực hành đóng vai (khi cần thiết) 

để lưu ý hoặc đóng góp ý kiến. Nhấn mạnh việc 

tuân theo quy trình 5As trong suốt buổi thực 

hành. 

 

Phản hồi và đặt 

câu hỏi 

 

Thực hành 

Hai cặp thực 

hành mẫu trước 

lớp sẽ thực 

hành theo hai 

tình huống khác 

nhau: một cặp 

với bệnh nhân 

chưa sẵn sàng 

cai thuốc 

(trường hợp 1) 

và một cặp với 

bệnh nhân sẵn 

sàng cai (trường 

hợp 2). 

Các học viên 

khác theo dõi 

hai cặp thực 

hành, ghi chú, 

và đưa ra nhận 

xét. 

 

 

 

 

10 phút 

Đánh giá 

- Cảm ơn việc đóng vai thực hành trước lớp của hai 

cặp và chúc mừng khi họ kết thúc phần thực hành. 

- Đưa ra phản hồi mang tính hướng dẫn, tích cực và 

khuyến khích sự tự tin khi có thể. 

- Nhấn mạnh rằng họ sẽ đạt được sự tự tin khi cung 

cấp tư vấn khi họ thực hành thường xuyên. 
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Các slide PPT trình chiếu và hướng dẫn (dưới mỗi slide) dành cho giảng viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu

1. Biết được các chứng cứ về hiệu quả của tư vấn

ngắn trong điều trị cai nghiện thuốc lá.

2.Hiểu được quy trình tư vấn ngắn.

3. Áp dụng các phương pháp tư vấn để thiết lập mối

quan hệ hợp tác, tăng cường sự tham gia cũng như

cam kết thay đổi hành vi của người hút thuốc.

2
 

 

1

Bài 6: Tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá

TẬP HUẤN

TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN 

THUỐC LÁ CHO CÁN BỘ Y TẾ

11

Bài 6: Tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá

TẬP HUẤN

TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN 

THUỐC LÁ CHO CÁN BỘ Y TẾ

1
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Nội dung

1. Chứng cứ lâm sàng về hiệu quả của tư vấn ngắn

2. Quy trình tư vấn ngắn

3. Hỏi và khuyên

4. Đánh giá sự sẵn sàng cai thuốc

5. Với bệnh nhân chưa sẵn sàng: phỏng vấn tạo động

lực

6. Với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc: hỗ trợ

7. Với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc: theo dõi

3

 

 

 

 

 

 

Thảo luận

Tại sao cán bộ y tế nên tư vấn hỗ trợ và điều trị

cai nghiện thuốc lá?

4
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Cơ hội tương tác người hút thuốc

Bởi vì:

• Ít nhất 70% người hút thuốc gặp bác sỹ hàng năm

• Đa số những người hút thuốc xem ‘lời khuyên bác sỹ’

là ‘động cơ quan trọng’ để họ cai thuốc.

• Hỏi bệnh nhân về tình trạng hút thuốc và cung cấp tư

vấn tỷ lệ thuận với mức độ hài lòng của bệnh nhân.

• Cán bộ y tế có kiến thức và sự tự tin để tư vấn về các

vấn đề sức khỏe.
Barzilai et al. (2001). Prev Med 33:595–599; Conroy et al. (2005). Nicotine Tob Res 7 Suppl 1:S29–S34.

5

Cơ hội tương tác người hút thuốc

Bởi vì:

• Ít nhất 70% người hút thuốc gặp bác sỹ hàng năm

• Đa số những người hút thuốc xem ‘lời khuyên bác sỹ’

là ‘động cơ quan trọng’ để họ cai thuốc.

• Hỏi bệnh nhân về tình trạng hút thuốc và cung cấp tư

vấn tỷ lệ thuận với mức độ hài lòng của bệnh nhân.

• Cán bộ y tế có kiến thức và sự tự tin để tư vấn về các

vấn đề sức khỏe.
Barzilai et al. (2001). Prev Med 33:595–599; Conroy et al. (2005). Nicotine Tob Res 7 Suppl 1:S29–S34.
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Cán bộ y tế có kiến thức và sự tự tin để đưa ra các lời khuyên về bệnh lý vì họ hiểu biết và 

có thể cung cấp hướng dẫn/lời khuyên bảo rõ ràng cho bệnh nhân. 

Người sử dụng thuốc lá mong muốn được khuyến khích cai thuốc lá bởi cán bộ y tế. 

Trong một nghiên cứu về ảnh hưởng của tư vấn về thói quen liên quan đếnsức khỏe với sự 

hài lòng của bệnh nhân, Barzilai và cộng sự năm 2001 đã chỉ ra rằng trong số 12 thói quen 

được nghiên cứu (tập thể dục, ăn kiêng, sử dụng bao cao su...) chỉ có tiền sử sử dụng 

thuốc lá và tư vấn về thuốc lá có mối liên quan đến dự hài lòng của bệnh nhân đối với cuộc 

thăm khám  

Cán bộ y tế mà không đề cập tới việc sử dụng thuốc lá trong quá trình thăm khám thì cho 

rằng việc cai thuốc là không quan trọng. 

(Nguồn: Barzilai DA, Goodwin MA, Zyzanski SJ, Stange KC. (2001). Does health habit 

counseling affect patient satisfaction? Prev Med 33:595–599. 

Conroy MB, Majchrzak NE, Regan S, Silverman CB, Schneider LI, Rigotti NA. (2005). The 

association between patient-reported receipt of tobacco intervention at a primary care visit 

and smokers’ satisfaction with their health care. Nicotine Tob Res 7 Suppl 1:S29–S34.) 
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1. CHỨNG CỨ LÂM SÀNG 

VỀ HIỆU QUẢ CỦA TƯ VẤN NGẮN

6

 

 

 

 

 

Thảo luận

Mức độ tự tin của anh/chị về việc tư vấn có thể

giúp người hút thuốc lá cai thuốc thành công?

7
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Chứng cứ lâm sàng về hiệu quả của

tư vấn ngắn (1)

8

Phân tích dữ liệu (1996): Hiệu quả và tỷ lệ cai thuốc ước tính khi bác sĩ 

khuyên bệnh nhân cai thuốc lá (n = 7 nghiên cứu)

Khuyên

Tỷ số chênh ước

tính

(95% C.I.)

Tỷ lệ cai thuốc 

ước tính

(95% C.I.)

Không khuyên cai thuốc

(nhóm chứng) 1.0 7.9

Bác sĩ khuyên bệnh nhân cai thuốc 1.3 (1.1-1.6) 10.2 (8.5-12.0)

Slide 8 – 10, Source: Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice 
Guideline. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008

 

 

 

 

 

9

Cường độ của can thiệp lâm sàng

Phân tích dữ liệu (2000): Hiệu quả và tỷ lệ cai thuốc ước tính theo thời lượng 

can thiệp (tư vấn cai thuốc lá) (n = 43 nghiên cứu)

Thời gian tư vấn
Tỷ số chênh ước

tính

(95% C.I.)

Tỷ lệ cai thuốc
ước tính

(95% C.I.)

Không tư vấn 1.0 10.9

Tư vấn tối thiểu (< 3 phút) 1.3 (1.01, 1.6) 13.4 (10.9, 16.1)

Tư vấn ngắn (3-10 phút) 1.6 (1.2, 2.0) 16.0 (12.8, 19.2)

Tư vấn chuyên sâu (> 10 phút) 2.3 (2.0, 2.7) 22.1 (19.4, 24.7)

Tư vấn ngắn dù chỉ thực hiện ở mức tối thiểu dưới 3 phút cũng làm tăng tỷ lệ cai

thuốc thành công vì vậy mọi người hút thuốc lá nên được tư vấn ngắn, ít nhất là ở

mức tối thiểu cho dù họ muốn hay không muốn tiếp tục được tư vấn chuyên sâu.

Chứng cứ lâm sàng về hiệu quả của

tư vấn ngắn (2)
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10

Phân tích dữ liệu (2000): Hiệu quả và tỷ lệ cai thuốc của các can thiệp 

thực hiện bởi  cán bộ y tế  ở nhiều vị trí khác nhau (n = 29 nghiên cứu)

Cán bộ y tế

Tỷ số chênh ước

tính

(95% C.I.)

Tỷ lệ cai thuốc ước tính

(95% C.I.)

Không có 1.0 10.2

Tự tìm hiểu 1.1 (0.9, 1.3) 10.9 (9.1, 12.7)

Cán bộ y tế không phải là bác sĩ 1.7 (1.3, 2.1) 15.8 (12.8, 18.8)

Cán bộ y tế là bác sĩ 2.2 (1.5, 3.2) 19.9 (13.7, 26.2)

Tư vấn thực hiện bởi nhiều cán bộ y tế ở các vị trí chuyên môn khác nhau hiệu

quả hơn tư vấn chỉ được thực hiện bởi cán bộ y tế chỉ ở một vị trí chuyên môn.

Vì vậy, việc tư vấn cai thuốc lá nên được thực hiện đồng thời bởi cán bộ y tế ở

nhiều vị trí chuyên môn khác nhau.

Chứng cứ lâm sàng về hiệu quả của

tư vấn ngắn (3)

 

 

Tư vấn bởi cả bác sĩ và CBYT không phải là bác sĩ đều có hiệu quả 

 

**Chỉ số cai thuốc kết hợp giữa 2 biến số : trong vòng 7 ngày qua không hút thuốc lá, thuốc lào dù chỉ một hơi 

và đo nồng độ CO khí thở <10ppm

%

11

Chứng cứ lâm sàng về hiệu quả của

tư vấn ngắn (4)
Tỷ lệ cai thuốc lá /thuốc lào tại dự án Vquit** (%)
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2. QUY TRÌNH TƯ VẤN (5A’S)

12

 

 

 

 

 

Chia sẻ 

Chia sẻ kinh nghiệm của anh/chị về việc trao đổi với

bệnh nhân về tình trạng hút thuốc của họ khi đến

thăm khám tại cơ sở y tế?

13
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Cai nghiện thuốc lá là cai nghiện 2 vấn đề

Nghiện chất nicotin Nghiện thói quen

Điều trị Điều trị

Nghiện chất nicotin

Tư vấn để giúp xử lý các triệu 

chứng cai và/hoặc thuốc điều trị

Thói quen sử dụng thuốc lá

Tư vấn để giúp thay đổi 
thói quen

Nên điều trị  cả HAI vấn đề

14

 

Kéo dài việc sử dụng thuốc lá dẫn đến việc nghiện thuốc lá, được mô tả như là một sự phụ 

thuộc vào nicotin và thói quen hút thuốc lá.  

Cả hai đều được xử lý bằng cách tư vấn cho người hút thuốc. Người hút thuốc có thể được 

gợi ý về việc làm thế nào để đối phó với các triệu chứng cai thuốc và các vấn đề về hành vi 

liên quan đến hút thuốc bao gồm các hoạt động  (uống rượu, hút thuốc với bạn bè) hay 

cảm xúc (giận dữ, căng thẳng). Nghiện nicotin cũng có thể được điều trị bằng miếng cao 

dán nicotin và kẹo cao su nicotin.  
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Mục đích, tác động của tư vấn ngắn

Mục đích chính của tư vấn ngắn là để giúp bệnh

nhân:

– Hiểu tác hại của việc sử dụng thuốc lá và lợi ích

của việc cai thuốc

– Tạo động lực cho người hút thuốc bỏ thuốc

Source: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health
Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/15

 

Nói chung, tư vấn ngắn không nhằm giúp điều trị người hút thuốc phụ thuộc cao vào thuốc 

lá (người nghiện nặng). Mục đích chính của tư vấn ngắn là giúp bệnh nhân hiểu được tác 

hại của việc sử dụng thuốc và lợi ích của việc cai thuốc, đồng thời tạo động lực cho họ nỗ 

lực cai thuốc. Tư vấn ngắn khuyến khích người nghiện thuốc lá nặng tìm kiếm hoặc đồng ý 

nhận sự hỗ trợ/giới thiệu tới phương thức điều trị sâu hơn trong cộng đồng. 

Ước tính khoảng 40% người sử dụng thuốc thử nỗ lực cai thuốc sau khi nhận được lời 

khuyên cai thuốc từ bác sĩ. 

• Tư vấn ngắn (5As) tại cơ sở y tế là khả thi: có thể diễn

ra trong vòng 3-5 phút

• Hiệu quả: 40% sẽ nỗ lực cai thuốc, tăng tỷ lệ cai thuốc

thành công lên đến 30%

• Lợi ích: khả năng tiếp cận hơn 80% dân số ít nhất một

lần mỗi năm

Những khuyến nghị trong điều trị – Tư vấn

Nguồn: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health
Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/

16
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Quy trình tư vấn ngắn – 5A

Hỏi (ASK)

Khuyên (ADVISE)

Đánh giá

(ASSESS) 

Hỗ trợ (ASSIST)

Sắp xếp theo dõi

(ARRANGE TO 

FOLLOW UP)

Hỏi tất cả bệnh nhân về tình trạng hút thuốc.

Khuyên người hút thuốc rằng họ nên cai

thuốc.
Đánh giá “sự sẵn sàng” cai thuốc.

Tư vấn hỗ trợ bệnh nhân cai thuốc, lập kế

hoạch cai thuốc

Sắp xếp theo dõi hoặc thực hiện chuyển gửi

tới các hỗ trợ chuyên môn

Nguồn: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health
Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/17

 

 

 

 

18

ĐÁNH GIÁ
Anh/chị  mới cai thuốc gần đây có phải không?

Có khó khăn, thách thức nào không?

HỖ TRỢ
Can thiệp để làm tăng

động lực cai thuốc

HỖ TRỢ
Cung cấp biện pháp

phòng ngừa tái nghiện

HỖ TRỢ
Khuyến khích duy trì

không hút thuốc

HỎI

Hiện tại, anh/chị có hút thuốc không?

CÓ

KHÔNG

CÓ KHÔNGKHÔNG

CÓ

KHUYÊN cai thuốc lá

HỎI

Anh/chị đã từng hút thuốc bao giờ chưa?

CÓ

KHÔNG

SẮP XẾP THEO DÕI

ĐÁNH GIÁ

Anh/chị có sẵn sàng cai thuốc không?

Mô hình 5A: Điều trị sử dụng thuốc lá

HỖ TRỢ
Cung cấp phương pháp điều trị

cai nghiện thuốc lá thích hợp

Nguồn: Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Rockville, 
MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008
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3. HỎI VÀ KHUYÊN

19

 

 

  

 

Chia sẻ

Kinh nghiệm về việc hỏi các bệnh nhân đến khám tại TYT về

tình trạng hút thuốc?

20
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HỎI

Hỏi về việc sử dụng thuốc lá như thế nào?

• Hỏi về việc sử dụng thuốc lá trong TẤT CẢ các lần thăm

khám:

⁻ Hãy hỏi đơn giản: Anh/chị có hút thuốc không?

• Đối với các cơ sở y tế: hỏi thêm tình trạng sử dụng thuốc lá

như là một chỉ số lâm sàng cơ bản

Slide 21- 26, Nguồn: Củng cố hệ thống y tế về điều trị phụ thuộc thuốc lá trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, Geneva, Tổ chức y tế 
thế giới, 2013.  ttp://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en /

21

 

Hỏi và lưu thông tin về tình trạng sử dụng thuốc lá là bước đầu quan trọng trong việc giúp 

bệnh nhân cai thuốc. Các cơ sở y tế nên thay đổi hệ thống để đảm bảo bệnh nhân được 

hỏi về tình trạng hút thuốc trong tất cả các lần thăm khám. Một biện pháp chiến lược nữa là 

tình trạng sử dụng thuốc lá của bệnh nhân cần được lưu trữ trong sổ khám bệnh như là 

“một chỉ số lâm sàng cơ bản”. 

Chia sẻ

Anh/chị đã từng đưa lời khuyên về hỗ trợ cai nghiện thuốc lá

chưa?

Anh/chị suy nghĩ như thế nào về việc đưa lời khuyên đó?

22
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 Lời khuyên cai thuốc lá cần rõ ràng, mạnh mẽ và phù hợp với cá

nhân người được tư vấn.

– Rõ ràng— “anh/chị phải cai thuốc lá ngay bây giờ, tôi sẽ hỗ trợ

anh/chị”

– Mạnh mẽ - “Là bác sỹ điều trị của anh/chị, tôi muốn anh/chị hiểu

rằng cai thuốc lá là việc làm quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe

của anh/chị, tôi và toàn thể cán bộ y tế sẽ hỗ trợ anh/chị”

– Phù hợp

• Những triệu chứng và tác hại về sức khoẻ của bệnh nhân do hút thuốc lá

• Những ảnh hưởng của việc hút thuốc lá cho trẻ em và người thân trong gia đình

khi người đó hút thuốc.

• Ví dụ: “Tiếp tục hút thuốc sẽ khiến cho bệnh hen của anh/chị nặng hơn và cai

thuốc lá sẽ cải thiện đáng kể sức khoẻ của anh/chị.” “Việc anh cai thuốc lá giúp

số lần bị nhiễm trùng tai của con anh/chị giảm đi rất nhiều.”

KHUYÊN

Tuỳ chỉnh lời khuyên cho từng bệnh nhân

như thế nào? 

23

 

Khuyên. Trách nhiệm của cán bộ y tế là giúp bệnh nhân cải thiện sức khỏe. Bệnh nhân hút 

thuốc lá cần được nhận lời khuyên mạnh mẽ để cai thuốc. Ít nhất, bệnh nhân cũng cần 

được khuyên về việc suy nghĩ cân nhắc cai thuốc. Lời khuyên cần rõ ràng, mạnh mẽ, phù 

hợp. Lời khuyên không kèm phán x t, nếu không cán bộ y tế sẽ để lỡ mất cơ hội được 

bệnh nhân thấu hiểu và nghe lời đồng thời khiến bệnh nhân xa lánh, giữ khoảng cách. 

Giọng điệu và ứng xử cần truyền tải được mối lo ngại và sự quan tâm về tình trạng sức 

khỏe cũng như cam kết hỗ trợ bệnh nhân cai thuốc – khi họ sẵn sàng cai. 

Cân nhắc một số lời khuyên sau: 

-“Anh/chị phải cai thuốc lá ngay bây giờ, tôi sẽ hỗ trợ anh/chị” 

-“Giảm số lượng thuốc hút trong khi anh/chị đang ốm như thế này là chưa đủ” 

-“Thỉnh thoảng hút hay hút thuốc lá loại nhẹ đều vẫn có hại” 

-“Tôi hiểu là cai thuốc lá rất khó khăn. Cai thuốc là việc làm quan trọng nhất để bảo vệ sức 

khỏe của anh/chị hiện tại và trong tương lai. Tôi được đào tạo để giúp bệnh nhân cai thuốc, 

và khi anh/chị sẵn sàng cai, tôi sẽ cùng anh/chị xây dựng kế hoạch điều trị cụ thể” 

Cán bộ y tế có thể tùy chỉnh lời khuyên cho phù hợp với tình trạng sử dụng thuốc cũng như 

tình trạng sức khỏe; chi phí xã hội và kinh tế; động lực và mức độ sẵn sàng cai thuốc của 

bệnh nhân; hoặc sự ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc tới con cái họ, tới người thân trong 

gia đình và môi trường của họ, vật nuôi trong nhà. Chẳng hạn: 

-”Tiếp tục hút thuốc sẽ khiến bệnh tình của anh/chị tệ hơn” 

Bằng cách tiếp cận chân thành và tinh tế, thấu hiểu sự khó khăn của việc cai thuốc lá, cán 

bộ y tế có nhiều khả năng hướng bệnh nhân tới quá trình chuẩn bị cai thuốc lá. 

(Nguồn: Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. (2008). Treating Tobacco Use and 

Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: U.S. Department of 

Health and Human Services. Public Health Service.) 
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Ví dụ về việc tuỳ chỉnh lời khuyên theo

từng cá nhân
• Nhân khẩu học

– Ví dụ, so với nam giới, phụ nữ có nhiều khả năng quan tâm về ảnh

hưởng của việc hút thuốc tới khả năng sinh sản hơn.

• Sức khoẻ

– Những người có bệnh hen có thể cần biết về ảnh hưởng của việc

hút thuốc lá tới chức năng hô hấp, trong khi những người có bệnh

về nướu có thể quan tâm đến các ảnh hưởng của việc hút thuốc lá

tới sức khoẻ răng miệng.

• Các yếu tố xã hội

– Những người có con nhỏ có thể có động lực cai thuốc khi họ biết

những thông tin về ảnh hưởng của hút thuốc lá thụ động, trong khi

những người có khó khăn về kinh tế có thể quan tâm đến chi phí

của việc hút thuốc.

• Bằng chứng cho thấy cung cấp thông tin về hút thuốc lá có hiệu

quả khi thông tin đó được tuỳ chỉnh phù hợp với người nhận tin

hơn là thông tin chuẩn.
Nguồn: Lancaster & Stead , 200524

 

 

  

 

Tuỳ chỉnh lời khuyên (1)

• Khó có thể nói với tất cả bệnh nhân về tất cả các ảnh

hưởng của việc sử dụng thuốc lá, vốn đã rất rộng, bao

gồm cả ảnh hưởng tới sức khoẻ

• Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ là cơ sở để cán bộ y tế xây

dựng tiếp các thông tin chi tiết để cung cấp lời khuyên phù

hợp tới bệnh nhân đó…

25

 

Trong cuộc tư vấn ngắn: có một số yếu tố mà cán bộ y tế có thể nghĩ tới khi tùy chỉnh lời 

khuyên tới bệnh nhân. 
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• Trong trường hợp cán bộ y tế thiếu thông tin về bệnh nhân để có thể

tuỳ chỉnh lời khuyên cai thuốc lá thì họ có thể hỏi bệnh nhân: “Những

điều anh/chị không thích khi hút thuốc lá là gì?”

• Ví dụ:

– Bác sĩ: “Những điều anh/chị không thích khi hút thuốc là gì?”

– Bệnh nhân: “Tôi nghĩ rằng tôi không thích bị ho khi hút thuốc”

– Bác sĩ: “Vâng. Hút thuốc rất ảnh hưởng tới chức năng của phổi, anh/chị

sẽ bị ho nặng hơn nếu tiếp tục hút thuốc.”

– Bác sĩ : “Những điều anh/chị không thích khi hút thuốc là gì?”

– Bệnh nhân: “Tôi không thích vì hút thuốc tốn tiền quá.”

– Bác sĩ: “Vâng, số tiền anh/chị tiêu vào việc mua thuốc hút sẽ nhiều lên.

Chúng ta hãy thử tính xem một tháng anh/chị mua thuốc lá hết bao nhiêu

tiền. Sau đó, thử nghĩ xem anh/chị có thể mua được gì với số tiền đó!”

Slide 21- 26, Source: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health

Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/
26

Tuỳ chỉnh lời khuyên (2)

 

 

  

 

Ví dụ về tùy chỉnh lời khuyên (1)

Thông tin cá

nhân

Tên: Huy

• Nam, 26 tuổi

Tiền sử hút

thuốc

• Hút 8 điếu thuốc mỗi ngày

• Đã hút thuốc 15 năm nay

• Chưa từng cai thuốc lá

• Thường hút điều đầu tiên sau khi thức dậy khoảng 1 giờ

Tiền sử bệnh

tật
• Không có vấn đề về sức khỏe

Nghề nghiệp Làm việc ở công trường

Hoàn cảnh bản

thân

• Độc thân, sống cùng em gái, bố mẹ và ông bà nội ngoại

• Tất cả thành viên trong gia đình đều hút thuốc

• Hút thuốc bên ngoài khi làm việc cùng với đồng nghiệp

Động lực cai

thuốc lá

Không tin rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe và không có suy

nghĩ cai thuốc lá

27

 

Khuyên bệnh nhân này như thế nào? 
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Thông tin cá

nhân

Tên: Việt

• Nam, 47 tuổi

Tiền sử hút

thuốc

• Hút 22 điếu thuốc lá cuốn mỗi ngày

• Đã hút thuốc 12 năm

• Từng cai thuốc lá 1 lần

• Đã từng cai thuốc lá được vài năm – không hút thuốc trong 2 tuần. Hút

thuốc trở lại khi có một đồng nghiệp mời thuốc lá cuốn.

• Cảm thấy lo lắng, tức giận khi cai thuốc lá

• Hút điếu đầu tiên sau khi dậy 30 phút

Tiền sử bệnh

tật

• Hay bị ho

• Mắc bệnh tim

Nghề nghiệp Ngư dân

Hoàn cảnh

bản thân

• Đã kết hôn

• Sống với vợ và 2 con (7 tuổi và 14 tuổi)

• Hút thuốc tại nhà khi có mặt con cái

• Hút thuốc với đồng nghiệp

• Thường hút thuốc khi đi tới nhà hàng

Động lực cai

thuốc lá

Có quan tâm tới việc cai thuốc lá nhưng hiện tại không chắc muốn cai thuốc

28

Ví dụ về tùy chỉnh lời khuyên (2)

 

 

Khuyên bê nh nhân này như thế nào? 

 

4. ĐÁNH GIÁ SỰ SẴN SÀNG CAI THUỐC

Slide 30- 33, Source: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health
Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/

29
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Khi nào bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc?

1. Người hút thuốc hiểu về “tầm quan trọng của việc cai thuốc".

2. Người hút thuốc tự tin rằng mình có thể cai thuốc thành công.

• Tự tin: liên quan đến sự tự tin của một người vào khả năng thành công

của họ vào một việc gì đó.

• Niềm tin của một người về khả năng hoàn thành một nhiệm vụ hoặc

giải quyết một thách thức/khó khăn trong cuộc sống

• Nếu một người hút thuốc tin rằng “cai thuốc lá là quan trọng” và có sự

tự tin cao về khả năng cai thuốc của họ, có nhiều khả năng họ sẽ nói

“Tôi muốn trở thành người không hút thuốc” (mong muốn, khát khao

thành người không hút thuốc)

• “Tôi có nhiều cơ hội/khả năng cai thuốc thành công” (có sự tự tin cao

vào khả năng cai thuốc)

30

 

2 yếu tố quyết định sự sẵn sàng cai thuốc, đó là hiểu về tầm quan trọng của việc cai thuốc 

và sự tự tin rằng mình có thể cai thuốc thành công (tự tin vào khả năng thành công trong 

việc thay đổi hành vi). 

Đánh giá sự sẵn sàng cai thuốc (1)

• Phương pháp: chỉ hỏi một câu hỏi:

⁻ “Anh/chị có muốn cai thuốc không?”

Câu trả lời “Không” cho thấy người hút thuốc CHƯA sẵn sàng

cai thuốc và chúng ta nên cung cấp tư vấn cho người chưa

sẵn sàng cai thuốc (phần tiếp theo)

31
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Đánh giá. Sau khi cán bộ y tế khuyên bệnh nhân cai thuốc, bước tiếp theo là đánh giá mức 

độ sẵn sàng cố gắng cai thuốc. Liệu bệnh nhân có cân nhắc cai thuốc vào tháng tới không? 

Hay họ mới cai thuốc gần đây? 

Hỗ trợ. Sự sẵn sàng cai thuốc của bệnh nhân sẽ quyết định các hành động tiếp theo, đó là 

can thiệp được tùy chỉnh theo nhu cầu của bệnh nhân. Là một người lắng nghe tích cực và 

thu thập thông tin hợp lý, cán bộ y tế có thể tùy chỉnh can thiệp hiệu quả.  

Bệnh nhân chưa sẵn sàng cai thuốc sẽ nhận kiểu can thiệp rất khác so với bệnh nhân sẵn 

sàng cai trong vài tuần tới. Đối với bệnh nhân chưa sẵn sàng cai, cán bộ y tế nên áp dụng 

MI (tư vấn tạo động lực) (thảo luận ở slide sau).  

Nếu bệnh nhân sẵn sàng cai (vd, trong 30 ngày tới) thì cần xây dựng một kế hoạch điều 

trị. Lý tưởng thì bệnh nhân cần được nhận cả điều trị bằng tư vấn và bằng thuốc (nếu phù 

hợp). Cán bộ y tế có thể gợi ý bệnh nhân tham gia vào chương trình hỗ trợ cai thuốc được 

thiết kế sẵn để tăng khả năng cai thuốc – điều này đặc biệt quan trọng cho những người có 

nguy cơ tái nghiện cao hoặc có mức độ phụ thuộc cao vào thuốc lá, tái nghiện nhiều lần 

(đã cố gắng cai nhiều lần).  

Một số nhóm người hút thuốc khác cũng có thể phù hợp với chương trình hỗ trợ này bao 

gồm trẻ vị thành niên, phụ nữ mang thai, và bệnh nhân có bệnh tâm thần. 

Bệnh nhân mới cai (trong 6 tháng qua) sẽ tiếp tục cần hỗ trợ và khích lệ cùng nhắc nhở về 

việc cần tránh sử dụng thuốc lá – dù chỉ một hơi. Bệnh nhân đã không sử dụng thuốc lá 

được hơn 6 tháng là tương đối ổn định nhưng vẫn cần được nhắc nhở duy trì sự thận trọng 

trước các yếu tố kích thích hút thuốc phòng tái nghiện. 
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Hầu hết bệnh nhân hút thuốc sẽ không sẵn sàng cai ngay trong tương lai gần. Thông 

thường, họ sẽ thuộc về 1 trong 2 nhóm sau: 

-Nhóm không nhận thấy cần bất cứ một sự thay đổi nào – vấn đề chưa được họ “đưa vào 
tầm nhìn” (họ không coi hút thuốc là một vấn đề) 

- Nhóm chưa sẵn sàng hoặc không thể thay đổi – thường vì họ bảo thủ về hành vi tiêu cực 
liên quan tới sức khỏe của họ hoặc vì họ nản chí, không có động lực để thay đổi (có thể vì 
những thất bại trước đây) 

Cán bộ y tế thường gọi bệnh nhân ở giai đoạn này là giai đoạn khó khăn hoặc không có 

động lực. Nhiều bệnh nhân trong số này chỉ đơn giản là chưa sẵn sàng. Họ đấu tranh với 

mâu thuẫn và nhìn thấy mặt lợi (tác động tích cực) của việc sử dụng thuốc lá quan trọng 

hơn mặt hại (tác động tiêu cực). 

Mục tiêu của can thiệp trong giai đoạn này là khích lệ bệnh nhân nghĩ tới việc cai thuốc. 

 

 

5. DÀNH CHO BỆNH NHÂN 

CHƯA SẴN SÀNG CAI THUỐC

PHỎNG VẤN TẠO ĐỘNG LỰC

33

Slide 34- 52, Nguồn: Củng cố hệ thống y tế về điều trị phụ thuộc thuốc lá trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, Geneva, Tổ chức y tế thế 
giới, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/

5. DÀNH CHO BỆNH NHÂN 

CHƯA SẴN SÀNG CAI THUỐC

PHỎNG VẤN TẠO ĐỘNG LỰC

33

Slide 34- 52, Nguồn: Củng cố hệ thống y tế về điều trị phụ thuộc thuốc lá trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, Geneva, Tổ chức y tế thế 
giới, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/
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Đối với những bệnh nhân trong giai đoạn Có ý định và Chuẩn bị bỏ thuốc, bạn có thể 

đẩy cao mong muốn cai thuốc của họ bằng cách sử dụng kỹ thuật phỏng vấn taọ 

đôṇg lực. 

Giai đoạn (GĐ) thờ ơ: “Tôi không muốn bỏ thuốc” Đây là GĐ mà người hút thuốc không 

nghĩ tới việc bỏ thuốc. Họ có thể không nhận ra, không sẵn sàng, hoặc cảm thấy vô vọng 

khi thay đổi hành vi. Họ có thể cảm thấy khó khăn, thách thức khi thực hiện từng hành vi 

thay đổi nhỏ hay thảo luận nhằm thay đổi hành vi  

GĐ Có ý định: “Tôi muốn bỏ thuốc nhưng tôi thực sự thích hút thuốc” 

Ở GĐ này, người hút thuốc suy nghĩ, cân nhắc về việc cai thuốc. Đây là GĐ đầy mâu thuẫn 

khi ý định thay đổi được ấp ủ nhưng không cụ thể. Người có ý định cai thuốc bắt đầu tìm 

kiếm thông tin và tự đánh giá lại bản thân với hành vi mục tiêu cụ thể. Vì họ có thể nói về 

mong muốn thay đổi, nhưng chưa sẵn sàng cam kết với một kế hoạch thay đổi thực sự, đôi 

khi rất khó để phân biệt giai đoạn này với giai đoạn tiếp theo. 

GĐ chuẩn bị “Tôi đã sẵn sàng bỏ thuốc” 

Đây là GĐ mà người hút thuốc lên kế hoạch cai thuốc một cách cụ thể. GĐ chuẩn bị biểu 

thị sự sẵn sàng thay đổi trong cả thái độ và hành vi. Những người ở GĐ chuẩn bị có ý định 

thay đổi trong tương lai gần và đã học được bài học quý giá từ nỗ lực thay đổi và thất bại 

trong quá khứ. Họ đang ở thế chuẩn bị hành động và cần đặt mục tiêu và ưu tiên cho phù 

hợp. Họ có thể khởi xướng bằng một số hành vi như giảm số lượng thuốc hút hoặc điều 

chỉnh một số mối quan hệ để tránh hút thuốc. Đây là giai đoạn người hút thuốc tự tin cai 

thuốc. 

GĐ Hành động”Tôi không hút thuốc nữa” 

Đây là GĐ ngay sau khi người hút thuốc ngừng hút thuốc trong 6 tháng đầu, theo quan 

niệm của Prochaska và DiClemnte. Thời gian này tương tự như thời gian phục hồi sớm của 

các loại nghiện khác. Nó liên quan đến việc sửa đổi công khai hành vi có vấn đề. Những 

người trong giai đoạn hành động sử dụng những kỹ năng và quy trình cốt lõi như đối phó 

với các điều kiện (tốt để hút thuốc), kiểm soát các yếu tố kích thích hút thuốc, và ứng phó 

Thờ ơ Có ý định Ch  n  ị
  nh đ ng Duy trì T    h t

 T    h n  
   n    
 h  c”

 T      n    
 h  c, nhưn  
     hực sự 
thích hút 
 h  c”

 T   đ  s n 
s n      h  c”

 T    h n  h   
 h  c n a”

 T      n ườ  
 h n  h   
 h  c”

 T   đ   h n , 
    s   h n  
 a    ờ n  n  
h    h  c”

Các giai đoạn 

thay đổi hành vi của người hút thuốc

Phỏng vấn tạo động lực có thể khiến bệnh nhân muốn có sự thay đổi và bỏ hút 

thuốc. Nó đặc biệt hữu ích trong việc đưa bệnh nhân từ giai đoạn Thờ ơ hoặc có ý 

định tới giai đoạn bỏ thuốc.
34
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 T      n ườ  
 h n  h   
 h  c”

 T   đ   h n , 
    s   h n  
 a    ờ n  n  
h    h  c”

Các giai đoạn 

thay đổi hành vi của người hút thuốc

Phỏng vấn tạo động lực có thể khiến bệnh nhân muốn có sự thay đổi và bỏ hút 

thuốc. Nó đặc biệt hữu ích trong việc đưa bệnh nhân từ giai đoạn Thờ ơ hoặc có ý 

định tới giai đoạn bỏ thuốc.
34
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tốt với các tình huống bất ngờ xảy ra để phá vỡ/cản trở chu trình thói quen của hành vi hút 

thuốc đồng thời thiết lập chu trình thói quen không hút thuốc.  

GĐ chuẩn bị khác GĐ Duy trì và Tái phát về thời gian và sự tập trung cố gắng để đối phó 

với các thách thức nhằm làm quen với việc không hút thuốc. 

GĐ Duy trì “Tôi là người không hút thuốc” 

Giai đoạn này tiếp theo giai đoạn Hành động khi điều kiện mới của người đã từng hút thuốc 

được củng cố vững chắc trong tư tưởng và hành vi của họ. Sự thay đổi vẫn tiếp tục xảy ra 

nhưng với cường độ nhẹ nhàng hơn, và cần nhấn mạnh việc phòng chống tái nghiện. 

GĐ Tái nghiện 

GĐ này cũng được bao gồm trong chu trình các GĐ thay đổi hành vi của người hút thuốc vì 

nó thường là một phần trong chu trình. Một cá nhân có thể tái nghiện khi họ đang ở bất kỳ 

GĐ nào trong chu trình, điều đó có nghĩa là họ trở lại GĐ trước của chu trình. Trong thực 

tế, tái nghiện rất thường xảy ra. Cũng giống như các loại nghiện khác bao gồm nghiện 

rượu hay nghiện ma túy, khoảng 70% người cai sẽ tái nghiện trong năm đầu tiên, và phần 

lớn trong số này tái nghiện ngay trong 3 tháng đầu sau cai. Thông thường, tái nghiện không 

liên quan nhiều lắm với các triệu chứng cai, nhưng trong nhiều trường hợp, tái nghiện liên 

quan tới các tác động tiêu cực như giận dữ, thất vọng, buồn bã, mâu thuẫn nội tâm, và áp 

lực xã hội. 

Tại bất kỳ thời điểm nào, khoảng 40% người hút thuốc ở giai đoạn thờ ơ, 40% trong giai 

đoạn Có ý định và 20% ở trong GĐ chuẩn bị, tuy nhiên điều này có thể khác nhau tùy thuộc 

vào độ tuổi, trình độ học vấn, và các yếu tố gây nghiện xảy ra đồng thời hoặc tình trạng rối 

loạn sức khỏe tâm thần.  

(Nguồn: Velicer WF, Fava JL, Prochaska JO, Abrams DB, Emmons KM, Pierce JP. 

Distribution of smokers by stage in three representative samples. Prev Med. 1995 

Jul;24(4):401–411) 

 

 

Kỹ thuật phỏng vấn tạo động lực (MI)

Định nghĩa: Tư vấn mà trọng tâm là bệnh nhân và tư vấn

nâng cao động lực cho sự thay đổi qua việc giúp bệnh nhân

làm rõ và giải quyết các mâu thuẫn về thay đổi hành vi.

MI nhằm mục đích làm cho mọi người (những người mà khi

đánh giá, không cho thấy họ đã sẵn sàng để cai thuốc) sẵn

sàng hơn để cai thuốc.

1980's-William Miller, PhD & Stephen Rollnick, PhD
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Phương pháp truyền thống và 

Kỹ thuật phỏng vấn tạo động lực

Phương pháp

truyền thống

• Người tư vấn là trung tâm
o Thuyếtphục, tuyên truyền thông tin

o Cung cấp thông tin 
o Giảng dạy

• Cứu giúp bệnh nhân
• Kháng cự của bệnh nhân là tồi tệ

Kỹ thuật phỏng vấn

tạo động lực

• Bệnh nhân là trung tâm
o Bệnh nhân tham gia

o Trao đổi thông tin 
o Học hỏi, tìm hiểu

• Bệnh nhân tự cứu mình
• Kháng cự của bệnh nhân là thông tin để

giúp người tư vấn điều chỉnh tư vấn

Con người có xu hướng kháng cự lại những điều chống lại/ khác với họ

Con người có xu hướng ủng hộ, hỗ trợ những điều họ góp phần sáng tạo/làm ra

Nguồn: Củng cố hệ thống y tế về điều trị phụ thuộc thuốc lá ở tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, Geneva, Tổ chức Y tế thế giới, 2013. 

http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/

36

 

So với phương pháp truyền thống trong đó người cung cấp tư vấn là trung tâm thì cách làm 

của Kỹ thuật phỏng vấn tạo động lực khác: 

-Đây là cuộc phỏng vấn đối thoại gợi mở bằng việc đặt câu hỏi và lắng nghe cẩn thận từ cả 
hai phía. Thông tin được chia sẻ qua lại và không mang tính phán x t. 

-Cuộc phỏng vấn được diễn ra trên tinh thần tương hỗ mà bệnh nhân là trung tâm và bệnh 
nhân cảm giác thoải mái trong việc bộc lộ bản chất và mâu thuẫn của bản thân. 

-Người phỏng vấn sử dụng ngôn từ và giọng điệu thúc đẩy, tạo động lực chứ không phải là 
tranh cãi và đề cập tới sự kháng cự (cai thuốc) của bệnh nhân bằng cách tiếp cận khác. 
Thay vì thái độ đương đầu hay trái ngược, cán bộ y tế tạo ra một cuộc đối thoại cởi mở, 
tích cực và đúng tiến trình. 

-Trọng tâm của phương pháp này là cung cấp hướng dẫn nhằm điều chỉnh sự thay đổi của 
chính bản thân bệnh nhân. Thay đổi là lựa chọn của bệnh nhân chứ không phải của cán bộ 
y tế. 
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5 Nguyên tắc của phỏng vấn tạo động lực (1)

1. Bày tỏ sự đồng cảm

• Không phán xét; lắng nghe phản hồi; chấp nhận mâu thuẫn; nhìn thế

giới qua con mắt của bệnh nhân. Sự hiểu biết chính xác trải nghiệm

của bệnh nhân có thể thúc đẩy sự thay đổi.

• Bình thường hóa những cảm giác và mối lo ngại

“Tôi sợ lần này

cũng thất bại

như lần trước ”

Người hút thuốc

“Rất nhiều người

phải cai nhiều

lần mới thành

công”

TVV
37

Center for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 35 (chapter 3). Rockville (MD): 1999.  

 

 

 

 

2. Nhấn mạnh sự mâu thuẫn/trái chiều giữa hành vi và mong

muốn/mục tiêu

• Chỉ rõ sự mâu thuẫn giữa hành vi hút thuốc hiện tại với suy nghĩ,

niềm tin của người hút thuốc

o Ví dụ, "Có vẻ như bạn rất tận tâm với gia đình mình. Bạn nghĩ

rằng việc bạn hút thuốc ảnh hưởng đến con cái mình như thế

nào?")

• Củng cố và ủng hộ các câu nói có tính cam kết cai thuốc lá:

o "Thật tuyệt khi bạn quyết định sẽ bỏ thuốc lá trong thời điểm

công việc bận rộn như thế này.“

• Xây dựng và tăng cường cam kết cai thuốc lá

o "Chúng tôi muốn giúp bạn tránh cơn đột quỵ mà cha bạn đã

từng chịu đựng."
38

5 Nguyên tắc của phỏng vấn tạo động lực (2)

Center for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 35 (chapter 3). Rockville (MD): 1999.  
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3. Tránh tranh luận

Nhẹ nhàng giảm nhẹ sự phòng vệ của bệnh nhân. Đối đầu với

sự từ chối của bệnh nhân có thể dẫn đến việc bệnh nhân từ

bỏ ý định cai thuốc và tái nghiện. Khi thấy bệnh nhân kháng cự

với sự thay đổi cần thay đổi chiến lược tư vấn.

39

5 Nguyên tắc của phỏng vấn tạo động lực (3)

Center for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 35 (chapter 3). Rockville (MD): 1999.  

 

 

 

4. Xoay chuyển sự kháng cự

• Điều chỉnh lại suy nghĩ / lời nói của bệnh nhân; khuyến khích bệnh nhân

xem xét những quan điểm mới; coi trọng bệnh nhân như là tác nhân

thay đổi của chính họ .

• Quay lại và sử dụng phản hồi khi bệnh nhân bày tỏ sự kháng cự và

không muốn thay đổi

o “Nghe có vẻ như anh đang cảm thấy áp lực về việc hút thuốc.”

• Bày tỏ sự đồng cảm.

o “Anh đang lo lắng về việc ứng phó với các triệu chứng cai thuốc.”

• Cung cấp sự trợ giúp để giải quyết lo lắng

o “Anh có muốn nghe một số phương pháp có thể giúp anh giải quyết

lo ngại khi cai thuốc không?”

40

5 Nguyên tắc của phỏng vấn tạo động lực (4)

Center for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 35 (chapter 3). Rockville (MD): 1999.  
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5. Hỗ trợ tăng cường quyết tâm, sự tự tin: tạo hy vọng; tăng khả năng tự

tin của bệnh nhân để thay đổi hành vi; làm nổi bật các việc mà bệnh nhân

đã thành công

• Giúp bệnh nhân xác định và phát huy những thành công đã có trong quá

khứ.

o “Anh đã tương đối thành công trong lần cai thuốc trước đây.”

• Đưa ra những sự lựa chọn cho từng bước nhỏ có thể đạt được để hướng

tới sự thay đổi.

o Gọi đường dây nóng để nhận thêm thông tin và lời khuyên cần thiết

o Đọc về những lợi ích và phương pháp cai thuốc

o Thay đổi thói quen hút thuốc (ví dụ, không hút thuốc trong nhà)

o Đề nghị bệnh nhân chia sẻ những ý tưởng về phương pháp cai thuốc

của họ

41

5 Nguyên tắc của phỏng vấn tạo động lực (5)

Center for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, No. 35 (chapter 3). Rockville (MD): 1999.  

 

 

 

Kỹ năng giao tiếp nâng cao động lực

• Sử dụng câu hỏi mở để trao đổi thông tin

• Lắng nghe phản hồi để tăng cường chia sẻ

• Tóm tắt

(Phần này đã được thảo luận kỹ trong phần kỹ năng tư vấn)

42

 

Những kỹ năng này tạo sự tin tưởng. Hãy để bệnh nhân thấy bạn quan tâm tới họ. Người 

hút thuốc có cảm giác như họ được nói về khó khăn của họ và có người sẵn sàng lắng 

nghe họ mà không nghĩ xấu về họ hay bảo họ cần làm gì. Thông thường, chúng ta – cán bộ 

y tế nói bệnh nhân cần làm gì. Mục đích của MI nhằm thay đổi điều này và hỏi bệnh nhân 

điều họ MUỐN làm. MI giúp họ thể hiện điều họ mong muốn thay đổi và sau đó giúp họ xác 

định xem họ có thể thay đổi điều gì. 
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SỬ DỤNG MI (1)
Áp dụng 5 nguyên tắc của MI và kỹ năng giao tiếp 

vào thảo luận 4 chủ đề sau:

1. Tầm quan trọng của việc cai thuốc

• Những lý do cai thuốc của anh/chị là gì?

• Ba lý do quan trọng nhất khiến anh/chị cai thuốc là gì?

• Lý do quan trọng nhất khiến anh/chị cai thuốc là gì?

• Anh/chị nghĩ việc cai thuốc lá quan trọng như thế nào?

• Việc hút thuốc lá liên quan tới các mối lo ngại về sức khỏe như

thế nào (bệnh nhân có các triệu chứng hoặc căn bệnh liên

quan tới hút thuốc lá không)?

• Việc hút thuốc lá liên quan tới sức khỏe gia đình như thế nào?

43

 

 

 

 

Đánh giá tầm quan trọng của việc cai thuốc

Việc cai thuốc lá quan trọng như thế nào đối với anh/chị?

Trên mức thang đo từ 0 - 10, anh/chị chọn mức số nào?

Không quan 

 rọn  ch   n  

Cực  ỳ 

q an  rọn 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đặt các câu hỏi:
Tại sao anh/chị chọn số này?

Tại sao anh/chị chọn số này mà không phải là số 0 hay số nào thấp hơn?

Có thể làm gì để anh/chị chuyển từ số (bệnh nhân chọn) đến số (cao hơn)?
44

 

Một cách hay để bắt đầu cuộc đối thoại là hỏi về tầm quan trọng của việc cai thuốc lá 

đối với người hút thuốc 

 

 

 



 

146 
 

  

Ví dụ về Đánh giá Tầm quan trọng (1)

“Cai thuốc lá

quan trọng như

thế nào với

anh/chị? Trên

thang điểm từ 0

đến 10, anh/chị

lựa chọn mức

nào?”

Bệnh nhân CBYT

“Có lẽ là

6.”

Hội thoại 1

45

 

 

 

 

CBYT

“Thật tốt khi anh/chị

nghĩ điều này khá

quan trọng! Tại sao

anh/chị lại chọn 6

thay vì chọn 10? Nếu

chuyển mức lựa

chọn thành 10 thì sẽ

như thế nào?”

Hội thoại 2

Bệnh nhân 

“ Tôi chọn 6 vì với tôi bỏ

thuốc là để tiết kiệm

tiền. Tôi thực sự thích

hút thuốc và tôi không

có bất kì vấn đề gì về

sức khỏe. Vì vậy, đối với

tôi việc bỏ thuốc lá

không quá quan trọng.”

46

Ví dụ về Đánh giá Tầm quan trọng (3)
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2. Những nguy cơ nếu tiếp tục hút thuốc

• Những nguy cơ sức khỏe nào mà anh/chị và gia đình có thể

gặp phải nếu anh/chị tiếp tục hút thuốc?

• Anh/chị nghĩ gì về nguy cơ của việc hút thuốc lá?

• Mối lo ngại của anh/chị về việc hút thuốc lá (nếu có) là gì?

Nếu họ không thể nêu ra …

• “Nếu anh/chị muốn, tôi sẽ cung cấp anh/chị thêm một số thông

tin về tác hại của hút thuốc lá tới sức khỏe?”

47

SỬ DỤNG MI (2)
Áp dụng 5 nguyên tắc của MI và kỹ năng giao tiếp 

vào thảo luận 4 chủ đề sau:

 

 

 

 

 

3. Lợi ích của việc cai thuốc

• Những lợi ích của việc cai thuốc là gì?

• Anh/chị sẽ có những lợi ích gì khi anh/chị cai thuốc lá?

• Gia đình anh/chị sẽ có những lợi ích gì khi anh/chị cai thuốc

lá?

• Một số người thấy rằng cai thuốc lá giúp họ tiết kiệm tiền bạc,

kèm theo ít bị ho và họ có thể đi bộ lâu hơn mà không cảm

thấy mệt, v.v…

48

SỬ DỤNG MI (3)
Áp dụng 5 nguyên tắc của MI và kỹ năng giao tiếp 

vào thảo luận 4 chủ đề sau:
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4. Khó khăn, thách thức, và sự tự tin

• Điều gì mà anh/chị thấy khó khăn nhất khi cai thuốc?

• Khó khăn mà anh/chị có thể gặp phải khi cai thuốc là gì?

• Để cai thuốc, anh/chị nghĩ mình cần làm gì?

• Nếu anh/chị quyết định cai thuốc, điều gì có thể giúp anh/chị?

• Nếu anh/chị quyết định cai thuốc, anh/chị thấy mình tự tin

như thế nào?

49

SỬ DỤNG MI (4)
Áp dụng 5 nguyên tắc của MI và kỹ năng giao tiếp 

vào thảo luận 4 chủ đề sau:

 
 

 

 

 

 

 

Một trong những vai trò quan trọng nhất của cán bộ y tế khi tư vấn là nâng cao sự tự tin cai 

thuốc lá cho người hút thuốc. Cuốn cẩm nang tư vấn mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới các 

anh/chị được xây dựng nhằm cung cấp cho người hút thuốc những kỹ năng và kiến thức 

giúp họ tự tin hơn vào khả năng cai thuốc. 

Đánh giá sự tự tin cai thuốc

Nếu anh/chị quyết định cai thuốc, sự tự tin có thể cai thuốc

của anh/chị ở mức nào?

Trên thang đo từ 0 - 10, anh/chị chọn mức số nào?

Kh n   ự   n 

chút nào
Cực  ỳ 

 ự   n

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đặt các câu hỏi:
Tại sao anh/chị chọn số này?

Tại sao anh/chị chọn số này mà không phải là số 0 hay số nào thấp hơn?

Có thể làm gì để anh/chị chuyển từ số (bệnh nhân chọn) đến số (cao hơn)?
50

Đánh giá sự tự tin cai thuốc

Nếu anh/chị quyết định cai thuốc, sự tự tin có thể cai thuốc

của anh/chị ở mức nào?

Trên thang đo từ 0 - 10, anh/chị chọn mức số nào?

Kh n   ự   n 

chút nào
Cực  ỳ 

 ự   n

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đặt các câu hỏi:
Tại sao anh/chị chọn số này?

Tại sao anh/chị chọn số này mà không phải là số 0 hay số nào thấp hơn?

Có thể làm gì để anh/chị chuyển từ số (bệnh nhân chọn) đến số (cao hơn)?
50
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Đánh giá lại: 

bệnh nhân vẫn chưa sẵn sàng cai thuốc

Dừng tư vấn một cách tích cực bằng việc nói với bệnh

nhân rằng bạn luôn sẵn sàng giúp họ nếu họ muốn cai

thuốc.

• Nhấn mạnh lại lời khuyên họ nên bỏ hút thuốc

• Cung cấp cho bệnh nhân tài liệu truyền thông

• Để bệnh nhân quyết định, và

• Khẳng định lại với bệnh nhân rằng nếu họ thay đổi quyết định

thì bạn vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ họ cai thuốc.

51

 

Đôi khi người hút thuốc sẽ thay đổi và quyết định sẽ nỗ lực cai thuốc chỉ vì họ biết họ sẽ 

được trợ giúp/ủng hộ. 

 

Sơ đồ các bước tư vấn

HỎI

KHUYÊN/HƯỚNG

ĐÁNH GIÁ

HỖ TRỢ

KỸ THUẬT PV TẠO ĐỘNG LỰC

SẴN SÀNG 

CAI THUỐC

KẾT THÚC

TÍCH CỰC

CHƯA SẴN SÀNG CAI 

THUỐC

CHƯA SẴN SÀNG CAI THUỐC

SẮP XẾP 

THEO DÕI
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6. ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN SẴN SÀNG CAI THUỐC:

HỖ TRỢ

53

 

Ở giai đoạn thứ hai của việc tiếp tục thay đổi, bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc trong tương lai 

gần (nhiều khả năng là trong tháng tới). Những bệnh nhân này nhận ra sự cần thiết phải 

thay đổi và lợi ích có được khi cai thuốc. Họ sẵn sàng cai thuốc. Thông thường, họ có thể 

đã nỗ lực cai thuốc vào năm ngoái. 

Mục tiêu là hỗ trợ những bệnh nhân này cai thuốc thành công. 

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc: HỖ TRỢ

(TỔNG QUAN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN)

54

Cung cấp tư vấn có tính thực tiễn, áp dụng (kỹ năng giải quyết vấn đề).

1. Xem xét lịch sử hút thuốc

Đánh giá lịch sử hút thuốc và thói quen hút thuốc hiện tại

2. Kinh nghiệm cai thuốc trong quá khứ. Xác định các biện pháp hiệu quả và

biện pháp không hiệu quả trong quá trình cai thuốc trước đây. Xây dựng kế

hoạch cai thuốc mới dựa trên các biện pháp hiệu quả trong quá khứ.

3. Đánh giá lý do cai thuốc

4. Lường trước các khó khăn cũng như yếu tố kích thích hút thuốc trong lần

cai thuốc sắp tới. Thảo luận các khó khăn/yếu tố này và biện pháp khắc phục

các khó khăn đó (Ví dụ: tránh các yếu tố kích thích hút thuốc và thay đổi lịch

sinh hoạt hàng ngày).

5. Đối phó với các yếu tố kích thích hút thuốc

Lập kế hoạch kiểm soát các yếu tố kích thích hút thuốc

6. Kế hoạch cai thuốc

Lập kế hoạch cai thuốc

 

Đánh giá lịch sử hút thuốc và thảo luận các khó khăn chủ yếu là những bước thu thập 

thông tin quan trọng trong quá trình tư vấn. Cán bộ y tế phải hiểu biết về lịch sử hút thuốc 

và đặc điểm sử dụng thuốc của bệnh nhân trước khi tiến hành các bước hỗ trợ cai thuốc 

tiếp theo. 
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Đánh giá tiền sử hút thuốc bao gồm tình trạng hút thuốc hiện tại và trong quá khứ, và lịch 

sử cai thuốc lá trong quá khứ: 

- Tình trạng sử dụng thuốc lá hiện tại: Bệnh nhân hút loại thuốc lá nào? Số lượng thuốc 

hút? 

- Tình hình sử dụng thuốc lá trong quá khứ: bệnh nhân đã hút thuốc từ bao giờ? Họ có thay 

đổi số lượng thuốc hút gần đây không? 

2. Thảo luận về nỗ lực cai thuốc lá trong quá khứ

• Trước đây, anh/chị đã từng cố gắng cai thuốc lá chưa?

• Lý do cai thuốc của anh/chị là gì?

• Anh/chị đã không hút thuốc trong bao lâu?

• Anh/chị tựcai thuốc lá haynhậnđượcsự hỗ trợ cai thuốc lá từđâu?

• Điều gì khiến anh/chị tránh được việc hút thuốc lá?

• Điều gì khiến anh/chị cảm thấy khó khăn nhất khi cai thuốc lá?

• Tìnhhuốngvàcảmxúc nào là khó khănnhấtđể tránhhút thuốc lá?

• Tại sao anh/chị lại tiếp tục hút thuốc trở lại?

56

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:

HỖ TRỢ (2)

 

Nỗ lực cai thuốc trong quá khứ: Bệnh nhân đã cố gắng cai thuốc bao nhiêu lần, đã cai 

thuốc trong bao lâu, lần cai thuốc gần đây nhất là khi nào? Họ đã áp dụng cách nào để cai 

thuốc? Cách nào hiệu quả? Cách nào không hiệu quả? Họ có sử dụng thuốc cai thuốc lá 

để cai thuốc không? Họ sử dụng như thế nào? Điều gì khiến họ tái nghiện (vd, thuốc cai 

không hiệu quả, các yếu tố tình huống kích thích hút thuốc)? Xác định lý do tái nghiện có 

thể cung cấp thông tin quan trọng cho lần cai thuốc tới. 

1. Tìm hiểu tiền sử và thói quen hút thuốc hiện tại của

người hút thuốc lá

• Anh/chị bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?

• Hiện tại anh/chị hút bao nhiêu điếu thuốc một ngày?

Anh/chịhút thuốc hàng ngày hay chỉ thỉnh thoảng?

• Anh/chị thường hút thuốc ở đâu và khi nào?

• Anh/chị có hút các loại thuốc khác (như thuốc lào) không?

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:

HỖ TRỢ (1)

55

1. Tìm hiểu tiền sử và thói quen hút thuốc hiện tại của

người hút thuốc lá

• Anh/chị bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?

• Hiện tại anh/chị hút bao nhiêu điếu thuốc một ngày?

Anh/chị hút thuốc hàng ngày hay chỉ thỉnh thoảng?

• Anh/chị thường hút thuốc ở đâu và khi nào?

• Anh/chị có hút các loại thuốc khác (như thuốc lào) không?

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:

HỖ TRỢ (1)

55
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3. Thảo luận về lý do cai thuốc

• Các lý do cai thuốc của anh/chị là gì?

• Các lý do cai thuốc quan trọng nhất của anh/chị là

gì? (nêu hai hoặc ba)

• Tại sao các lý do này lại quan trọng đối với anh/chị?

Lưu ý: đối với bệnh nhân nhận Kỹ thuật phỏng vấn tạo

động lực, nội dung này đã được thảo luận

57

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:

HỖ TRỢ (3)

 

Các thông tin chính cần được đề cập và thảo luận bao gồm: 

- Thảo luận về lý do và động cơ cai thuốc. Đề nghị bệnh nhân nghĩ về lý do tại sao một lối 

sống không hút thuốc lá lại quan trọng đối với họ? 

- Động cơ cai thuốc của họ là gì? 

- Thảo luận xem liệu bệnh nhân có lo ngại về tác hại của hút thuốc lá thụ động lên những 

người khác không. 

4. Khó khăn khi cai thuốc: Các triệu chứng thông thường khi cai

thuốc lá

Cai thuốc lá khó vì trong thuốc lá có chất gây nghiện Nicotine. Sau khi đã hút

thuốc 1 thời gian, cơ thể sẽ tiếp xúc với nicotine và phụ thuộc vào nicotine.

Nên, khi cơ thể không được cung cấp nicotine, cơ thể sẽ có những triệu

chứng cai thuốc như:

Khẳng định lại với bệnh nhân rằng: các triệu chứng cai kéo dài trong vài

tuần nhưng bắt đầu hết dần sau hai tuần.

• Kích động hoặc tức giận • Khó tập trung

• Lo âu • Bồn chồn

• Buồn ngủ • Nhịp tim giảm

• Chán nản • Đói

• Nhức đầu • Thèm hút thuốc

• Khó ngủ • Buồn hoặc trầm cảm

58

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:

HỖ TRỢ (4)
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4. Hiểu biết về các yếu tố kích thích hút thuốc (tiếp)

Yếu tố thể chất

• Đau đầu

• Ngửi thấy khói thuốc

• Uống rượu

Yếu tố thói quen

• Xem TV

• Lúc đợi xe buýt

• Sau khi ăn

Yếu tố cảm xúc

• Vui

• Buồn/chán

• Tức giận

• Lo sợ

• Cô đơn

Yếu tố suy nghĩ

• Tôi cần hút thuốc

• Tôi không thể làm gì nếu không hút

thuốc

• Hút một điếu thuốc cũng không sao

Chất gây nghiện nicotine làm cho việc cai thuốc khó khăn, nhưng ngoài ra cũng

có các lý do khác như: hoàn cảnh, cảm xúc hoặc suy nghĩ cũng có thể kích

thích hút thuốc. Đây được gọi là những yếu tố kích thích hút thuốc.

59

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:

HỖ TRỢ (5)

 

CUNG CẤP: Bằng việc xác định các yếu tố kích thích hút thuốc, chúng ta có thể xây dựng 

chiến lược giúp người hút thuốc kiểm soát các yếu tố kích thích hút thuốc thay vì hút thuốc 

ĐỀ NGHỊ: học viên thảo luận điều họ có thể làm để tránh các yếu tố kích thích hút thuốc 

4. Hiểu biết về các yếu tố kích thích hút thuốc (tiếp)

HỎI đối tuợng giải thích chi tiết suy nghĩ, cảm giác, thời gian, con người,

địa điểm và hoạt động liên quan tới việc hút thuốc (ví dụ, uống cà phê

sáng, giận dữ, căng thẳng). Nếu họ gặp khó khăn trong việc giải thích

các yếu tố kích thích hút thuốc thì hỏi họ những câu hỏi này:

• Xin anh/chị cho biết về các lần hút thuốc trong một ngày bình thường

của anh/chị và anh/chị làm gì, nghĩ gì và cảm giác như thế nào khi hút

thuốc?

• Anh/chị đã nghĩ gì ngay trước khi hút thuốc trong lần hút thuốc gần

đây nhất?

• Anh/chị có cảm giác như thế nào ngay trước khi hút thuốc trong lần

hút thuốc gần đây nhất?

• Anh/chị đã đang làm gì ngay trước khi hút điếu thuốc gần đây nhất?
60

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:

HỖ TRỢ (6)

 

 

 

 

 

 



 

154 
 

 

 

 

 

 

  

 

 Gợi ý một số cách đối phó với các yếu tố kích thích

• Thực hành những cách bạn sẽ làm để tránh các yếu tố kích

thích hút thuốc

o Xao lãng bản thân bằng các hoạt động khác, trì hoãn cơn

thèm thuốc, thay đổi thói quen, rời khỏi nơi/tình huống kích

thích hút thuốc, hít thở sâu, uống nước, đánh răng…

• Kiểm soát môi trường xung quanh

o Hãy biến ngôi nhà bạn thành nơi không có khói thuốc

o Chuẩn bị những đồ ăn hoặc đồ uống thay thế điếu thuốc

như nước, kẹo cao su, kẹo ngậm…

o Tránh những tình huống có liên quan đến việc hút thuốc

62

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:

HỖ TRỢ (8)

 

 

 

 

 

5. Các biện pháp đối phó với yếu tố kích thích hút thuốc

HỎI đối tượng để thảo luận về những điều họ có thể làm để tránh

các yếu tố kích thích.

• Ba yếu tố kích thích nào quan trọng nhất mà anh chị cần

phải lên kế hoạch để tránh đối phó?

• Trước đây, anh/chị đã làm gì để kiểm soát các yếu tố kích

thích này?

• Anh/chị đã làm gì trong khoảng thời gian, địa điểm hoặc

cảm xúc khiến anh/chị bị kích thích hút thuốc?

• Tình huống nào có thể được coi là “an toàn” (tình huống

không kích thích hút thuốc)?

61

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:

HỖ TRỢ (7)

5. Các biện pháp đối phó với yếu tố kích thích hút thuốc

HỎI đối tượng để thảo luận về những điều họ có thể làm để tránh

các yếu tố kích thích.

• Ba yếu tố kích thích nào quan trọng nhất mà anh chị cần

phải lên kế hoạch để tránh đối phó?

• Trước đây, anh/chị đã làm gì để kiểm soát các yếu tố kích

thích này?

• Anh/chị đã làm gì trong khoảng thời gian, địa điểm hoặc

cảm xúc khiến anh/chị bị kích thích hút thuốc?

• Tình huống nào có thể được coi là “an toàn” (tình huống

không kích thích hút thuốc)?
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Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:

HỖ TRỢ (7)
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 Gợi ý một số cách đối phó với các yếu tố kích thích

• Hãy nhắc nhở bản thân rằng cơn thèm thuốc chỉ là tạm thời

và nó sẽ qua thôi.

Đôi khi sẽ hữu ích khi người hút thuốc nói lên, có thể nói thầm

hoặc nói to “Tôi muốn thành người không hút thuốc, và cơn

thèm thuốc sẽ qua.” Hoặc vào mỗi buổi sáng, nhìn vào gương

và nói “Tôi tự hào vì tôi đã có thêm một ngày không hút thuốc!”

• Hãy tập cho mình ý nghĩ lạc quan liên quan đến việc cai thuốc

như: “Tôi có thể làm được điều này”, “Tôi không cần phải hút

thuốc để cảm thấy mọi thứ tốt hơn”

63

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:

HỖ TRỢ (9)

 

 

   

 

Một số cách cụ thể để đối phó với

yếu tố kích thích (1)

Yếu tố kích thích Gợi ý giúp bạn đối phó khi gặp phải

Yếu tố thể chất

• Đau đầu
• Hít thở sâu, di chuyển tới khu vực thoáng không

khí

• Ngửi thấy khói

thuốc
• thay đổi địa điểm tới nơi không có khói thuốc lá

• Uống rượu

• Tránh uống rượu khi bạn đang cố gắng cai thuốc, 

không đi đến các quán rượu, các bữa tiệc hoặc liên

hoan trừ khi thật cần thiết

Thay đổi loại đồ uống hoặc cầm cốc ở tay hay hút

thuốc

• Uống café 

(uống trà)

• Thay đổi đồ uống, thay đổi địa điểm uống tới nơi

không có khói thuốc lá

• Khi đói • Ăn mộtmón ăn lành mạnh hoặc uống nước.64
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Yếu tố cảm xúc

• Cảm giác buồn chán

• Tạo ra các hoạt động để

không có khoảng thời gian

nhàn rỗi.

• Cảm thấy lo lắng, lo 

sợ hoặc căng thẳng

• Cố gắng hít thở sâu. Gọi cho

bạn bè nói chuyện cho khuây

khỏa

65

Một số cách cụ thể để đối phó với

yếu tố kích thích (2)

 

 

 

 

 

Yếu tố thói quen

• Việc đầu tiên làm sau khi thức dậy • Hãy đi tắm luôn

• Nghỉ giữa giờ làm buổi sáng
• Đọc sách, tạp chí, di chuyển đến địa điểm khác

và nói chuyện với nhóm khác

• Thời gian ngồi máy tính tại nhà • Sắp xếp lại bàn làm việc, thay đổi chỗ ngồi

• Sau bữa cơm • Đi bộ tập thể dục hoặc đi dạo phố

• Nghỉ giữa giờ làm buổi trưa • Uống trà thảo dược, đọc báo

• Ngay sau khi kết thúc công việc • Tập thể dục, tập thiền

• Trước bữa ăn tối • Ăn tối sớm hơn hoặc muộn đi

• Chuyển đổi công việc sau khi hoàn

thành
• Thở sâu hoặc thư giãn nhanh

• Tự thưởng cho mình sau khi hoàn

thành công việc
• Nghe nhạc, ăn trái cây, uống nước trái cây

• Khi ở cùng với người hút thuốc

khác
• Nhai kẹo cao su; luôn mang theo một chai nước

66

Một số cách cụ thể để đối phó với

yếu tố kích thích (3)
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6. Lập kế hoạch cai thuốc

• Chọn ngày cai thuốc

• Nói với bạn bè và gia đình là mình đang cai thuốc

• Viết ra lý do cai thuốc

• Kiểm soát thói quen hút thuốc của bản thân

• Xây dựng kế hoạch kiểm soát các yếu tố kích thích hút thuốc

– Bạn sẽ xử lý các tình huống/sự kiện/địa điểm mà bạn biết rằng

sẽ khiến bạn muốn hút thuốc như thế nào?

– Điều gì bạn có thể làm để tránh buồn chán

• Tạo cho ngôi nhà của bạn thành nơi không khói thuốc

• Vào trước ngày bạn chọn làm ngày cai thuốc, vứt bỏ thuốc lá, bật

lửa, gạt tàn và tất cả vật dụng liên quan đến thuốc

Nguồn: Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Roc kville, 
MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008
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Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:

HỖ TRỢ (10)

 

Hỏi đối tượng liệu họ đã sẵn sàng chọn một ngày cai thuốc vào tuần tới không 

Nắm rõ và xác nhận các mối lo ngại 

Khẳng định lại với đối tượng là họ sẽ không đơn độc trong quá trình cai thuốc 

Đề nghị đối tượng xác định thành viên gia đình hoặc bạn bè có thể hỗ trợ họ trong quá trình 

cai thuốc 

Thảo luận việc lập kế hoạch cai thuốc 

68

Đối với bệnh nhân sẵn sàng cai thuốc:

HỖ TRỢ (11)

 

Đây là bản kế hoạch cai thuốc của dự án Vquit (vquit.vn)  
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7. ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN SẴN SÀNG

CAI THUỐC: SẮP XẾP THEO DÕI

69
 

 

 

  

 

Sắp xếp theo dõi tiến trình cai thuốc

của bệnh nhân như thế nào?
Đối với tư vấn chuyên sâu

 Khi nào - Thời điểm là tất cả! Phần lớn trường hợp tái nghiện xảy

ra vào hai tuần đầu tiên cai thuốc

• Buổi tư vấn theo dõi đầu tiên – trong vòng một tuần sau ngày cai

thuốc

• Buổi thứ hai – trong vòng tháng đầu tiên

 Như thế nào – Sử dụng các phương pháp thích hợp

• Điện thoại

• Thăm trực tiếp

• Thư/ Thư điện tử

 Làm gì – Hoạt động trong các buổi tư vấn theo dõi

Nguồn: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health

Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/
70
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Chưa rõ về cách tiếp cận hiệu quả nhất giữa các buổi tư vấn (vd, số ngày hay số tuần của 

một chu trình điều trị) (Fiore và cộng sự, 200 ), nhưng nói chung tư vấn theo dõi nên được 

thực hiện trong tuần đầu tiên sau ngày cai thuốc. Buổi tư vấn tiếp theo nên được thực hiện 

trong tháng đầu tiên. Buối tư vấn tiếp nên được thực hiện dựa trên nhu cầu hoặc chỉ dẫn. 

Trong các buổi tư vấn theo dõi, bệnh nhân nên được chúc mừng cho thành công mà họ đạt 

được. Nếu bệnh nhân hút thuốc, nên xem x t tình huống khiến họ hút thuốc và họ cần cam 

kết dừng hút thuốc hoàn toàn. Bệnh nhân cần được nhấn mạnh rằng việc họ lỡ hút thuốc là 

một phần của quá trình luyện tập và nên được hiểu và nhìn theo cách đó. Có thể cần xem 

x t việc sử dụng thuốc điều trị, bao gồm cả tính hiệu quả cũng như tác dụng phụ cụ thể cho 

mỗi cá nhân người hút thuốc. Cũng có thể cần giới thiệu họ tới biện pháp điều trị mạnh mẽ 

hơn nếu thấy phù hợp. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bước/hoạt động trong quá trình 

theo dõi hỗ trợ bệnh nhân cai thuốc?

 Đối với tất cả bệnh nhân

• Xác định các vấn đề đã gặp và lường trước các khó khăn có thể

• Nhắc nhở bệnh nhân về các hỗ trợ xã hội sẵn có ngoài việc điều trị

• Đánh giá tác dụng của việc sử dụng thuốc và các vấn đề liên quan

• Lên lịch cho buổi theo dõi hỗ trợ tiếp theo

 Đối với bệnh nhân cai thuốc

• Chúc mừng thành công của họ

• Khuyên họ duy trì cai thuốc

 Đối với bệnh nhân hút thuốc trở lại

• Nhắc nhở họ xem việc tái nghiện như là một bài học kinh nghiệm

• Xem xét hoàn cảnh và khuyến khích nỗ lực cai thuốc lại

• Chuyển gửi đến các chương trình điều trị khác nếu có

Nguồn: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health

Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/71

Các bước/hoạt động trong quá trình 

theo dõi hỗ trợ bệnh nhân cai thuốc?

 Đối với tất cả bệnh nhân

• Xác định các vấn đề đã gặp và lường trước các khó khăn có thể

• Nhắc nhở bệnh nhân về các hỗ trợ xã hội sẵn có ngoài việc điều trị

• Đánh giá tác dụng của việc sử dụng thuốc và các vấn đề liên quan

• Lên lịch cho buổi theo dõi hỗ trợ tiếp theo

 Đối với bệnh nhân cai thuốc

• Chúc mừng thành công của họ

• Khuyên họ duy trì cai thuốc

 Đối với bệnh nhân hút thuốc trở lại

• Nhắc nhở họ xem việc tái nghiện như là một bài học kinh nghiệm

• Xem xét hoàn cảnh và khuyến khích nỗ lực cai thuốc lại

• Chuyển gửi đến các chương trình điều trị khác nếu có

Nguồn: Strengthening health systems for treating tobacco dependence in primary care, Geneva, World Health

Organization, 2013. http://www.who.int/tobacco/publications/building_capacity/training_package/treatingtobaccodependence/en/71
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Thảo luận trường hợp

72

 

 

 

 

Thảo luận trường hợp (1)
Thông tin cá

nhân

Tên: Hoa

• Nữ,    tuổi

Tiền sử hút

thuốc

• Hút 10 điếu thuốc mỗi ngày

• Thích hút thuốc lá gói sẵn nhưng cũng thường hút thuốc lá

cuốn

• Đã hút thuốc khoảng 15 năm

•Đã từng cai thuốc nhiều lần. Luôn cảm thấy trầm cảm sau khi

cai thuốc

• Lần cai thuốc lâu nhất là 5 tháng

• Hút điếu đầu tiên sau khi dậy khoảng 2-3 tiếng

Tiền sử bệnh 

tật

• Không có vấn đề sức khỏe nhưng chồng mắc bệnh về phế 

quản

Nghề nghiệp Nông dân

Hoàn cảnh bản 

thân

• Đã kết hôn

• Sống với chồng và 3 con (9 tuổi, 14 tuổi và 17 tuổi)

• Sống cùng mẹ đẻ

• Luôn hút thuốc ở bên ngoài với chồng

Động lực cai 

thuốc lá
Chưa sẵn sàng cai thuốc73
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Thảo luận trường hợp (2)

Thông tin cá

nhân

Tên: Khoa

• Nam, 60 tuổi

Tiền sử hút

thuốc

• Hút điếu cày

• Đã hút thuốc 30 năm nay

• Đã từng cai thuốc lá 10 lần

• Thời gian cai thuốc lâu nhất là 1 tháng

• Thường hút thuốc sau khi thức dậy khoảng 10 phút

• Thỉnh thoảng hút thuốc lá cuốn

Tiền sử bệnh

tật

• Bệnh tim

• Tiểu đường

• Hen suyễn

Nghề nghiệp Không đi làm do vấn đề sức khỏe

Hoàn cảnh bản

thân

• Sống cùng vợ, con gái, con rể và 4 cháu (3 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi

và 14 tuổi) 

• Dành nhiều thời gian ở hàng nước

Động lực cai

thuốc lá

Muốn cai thuốc lá, đã từng cai nhiều lân trước đây nhưng

không có hiệu quả
74

Thảo luận trường hợp (2)

Thông tin cá

nhân

Tên: Khoa

• Nam, 60 tuổi

Tiền sử hút

thuốc

• Hút điếu cày

• Đã hút thuốc 30 năm nay

• Đã từng cai thuốc lá 10 lần

• Thời gian cai thuốc lâu nhất là 1 tháng

• Thường hút thuốc sau khi thức dậy khoảng 10 phút

• Thỉnh thoảng hút thuốc lá cuốn

Tiền sử bệnh

tật

• Bệnh tim

• Tiểu đường

• Hen suyễn

Nghề nghiệp Không đi làm do vấn đề sức khỏe

Hoàn cảnh bản

thân

• Sống cùng vợ, con gái, con rể và 4 cháu (3 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi

và 14 tuổi) 

• Dành nhiều thời gian ở hàng nước

Động lực cai

thuốc lá

Muốn cai thuốc lá, đã từng cai nhiều lân trước đây nhưng

không có hiệu quả
74
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Phần 7: Đánh giá mức độ phụ thuộc nicotine, Đánh giá bệnh nhân trước điều trị, Lập 
kế hoạch điều trị và các chỉ số đánh giá kết quả cai thuốc 

 

Thời gian 90 phút 

Mục tiêu 

Sau phần này, học viên sẽ có thể: 

- Thực hiện đánh giá mức độ cơ thể phụ thuộc nicotin  

- Mô tả một số phương pháp đo lường liều lượng sử dụng thuốc lá, chẳng 
hạn như đo CO khí thở 

- Thực hiện phỏng vấn đánh giá ban đầu sử dụng Biểu đánh giá ban đầu 
bệnh nhân trước điều trị 

- Xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp cho bệnh nhân dựa trên các yếu tố 
đánh giá trong quá trình đánh giá ban đầu và lịch sử hút thuốc ghi nhận 
được trong quá trình phỏng vấn. 

 

Thời gian Hoạt động của giảng viên 
Hoạt động 

của học viên 
Công cụ 

Trình bày 

15 phút 

Xác định các biện pháp đánh giá mức độ cơ 
thể phụ thuộc nicotin 

– Trắc nghiệm Fagerström - kiểm tra mức độ phụ 
thuộc nicotin: bảng đầy đủ và bảng rút gọn 

Trình bày nội dung câu hỏi của bài trắc nghiệm và 
điểm số 

Mời một người hút thuốc trong số học viên để 
chứng minh tính năng của trắc nghiệm. 

Giảng viên hỏi học viên bộ câu hỏi của bài trắc 
nghiệm và đề nghị các học viên khác tính điểm số 
trắc nghiệm. 

Tham gia vào 
việc thử bộ 
trắc nghiệm 

Phản hồi và 
đặt câu hỏi 

Bài trình 
bày 

Phần 7 

 

20 phút 

 

 

 

 

 

10 phút 

Đo khí thở CO 

Trình bày thông tin cơ bản về khí CO và máy đo 
CO, mục đích của máy đo CO 

Giới thiệu máy đo CO và các bộ phận kèm theo 

Trình bày kết quả đo CO liên quan đến việc sử 
dụng thuốc lá 

Giới thiệu cách dùng máy đo CO: giảng viên cho 
học viên xem và giải thích cách dùng máy đo, sau 
đó mời một học viên lên để đo CO 

Cung cấp 4 máy đo CO cho 4 nhóm học viên thực 
hành cách dùng máy 

Thực hành sử 
dụng máy đo 

CO 

Phản hồi và 
đặt câu hỏi 

Bài trình 
bày 

Phần 7 

Máy đo 
CO 

Hướng 
dẫn sử 
dụng 
máy đo 

CO 



 

163 
 

 

Thời gian Hoạt động của giảng viên 
Hoạt động 

của học viên 
Công cụ 

20 phút 

Đánh giá trước điều trị 

– Giới thiệu mục đích của việc đánh giá trước điều 
trị 

– Phân phát Biểu đánh giá trước điều trị cho học 
viên để cùng xem nội dung Biểu đánh giá với học 
viên 

– Giới thiệu nội dung chính của Biểu đánh giá 

– Trình bày chi tiết nội dung từng phần trong Biểu 
đánh giá 

Xem x t nội 
dung Biểu 
đánh giá 

trước điều trị 

Phản hồi và 
đặt câu hỏi 

Bài trình 
bày 

Phần 7 

Mẫu 
Biểu 

đánh giá 
trước 
điều trị 

20 phút 

Kế hoạch điều trị 

– Trình bày tổng quan các cấu phần cần thiết trong 
kế hoạch điều trị và mối liên kết giữa các cấu phần 

– Trình bày 

+ Các yếu tố cần xem x t cho một kế hoach điều trị  

 Triệu chứng cai 

 Tình trạng sức khỏe 

 Các yếu tố kích thích hút thuốc liên quan đến 
cảm xúc và hành vi 

 Mức độ sẵn sàng và động lực cai thuốc 

 Khả năng tái nghiện 

 Môi trường 

+ Xây dựng kế hoạch điều trị 

 Tổng quan kế hoạch điều trị 

 Mô tả các cấu phần trong kế hoạch điều trị 

Xem x t nội 
dung trong 
Sổ tư vấn, 
mẫu Kế 

hoạch điều 
trị 

Phản hồi và 
đặt câu hỏi 

Bài trình 
bày 

Phần 7 

Mẫu kế 
hoạch 
điều trị 

5 phút 

Ví dụ để đánh giá trước điều trị và xây dựng kế 
hoạch điều trị 

 

Trình bày/giải thích ví dụ 

Xem x t nội 
dung trong 

Sổ tư vấn 

Phản hồi và 
đặt câu hỏi 

Ví dụ 
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Các slide PPT trình chiếu và hướng dẫn (dưới mỗi slide) dành cho giảng viên 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

I. Các phương pháp đánh giá mức độ cơ thể phụ thuộc

Nicotin

II. Đánh giá bệnh nhân trước điều trị

III. Xây dựng kế hoạch điều trị.

IV. Các chỉ số đánh giá kết quả cai thuốc

2
 

 

 

1

Bài 7: Đánh giá mức độ phụ thuộc nicotine. Đánh giá 

bệnh nhân trước điều trị, lập kế hoạch điều trị và các 

chỉ số đánh giá kết quả cai thuốc

TẬP HUẤN

TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN 

THUỐC LÁ CHO CÁN BỘ Y TẾ

11

Bài 7: Đánh giá mức độ phụ thuộc nicotine. Đánh giá 

bệnh nhân trước điều trị, lập kế hoạch điều trị và các 

chỉ số đánh giá kết quả cai thuốc

TẬP HUẤN

TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN 

THUỐC LÁ CHO CÁN BỘ Y TẾ

1



 

165 
 

 

 

 

I. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

MỨC ĐỘ CƠ THỂ PHỤ THUỘC NICOTIN 

3
 

 

 

 

Các công cụ đánh giá mức độ

phụ thuộc Nicotin 

1) Đánh giá mức độ phụ thuộc Nicotin bằng bộ câu hỏi

Fagerstrom

2) Đánh giá bằng máy đo CO

4
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Trắc nghiệm Fagerström - Đánh giá mức độ

cơ thể phụ thuộc Nicotin (Bộ câu hỏi đầy đủ)

1.Bao lâu sau khi thức dậy, anh/chị hút điếu thuốc lá đầu

tiên?

Trong vòng 5 phút 3

6-30 phút 2

31-60 phút 1

Sau 60 phút 0

2.Vào ngày anh/chị hút thuốc, anh/chị hút bao nhiêu điếu

thuốc lá mỗi ngày?

10 hoặc ít hơn 0

11-20 1

21-30 2

31 hoặc nhiều hơn 3

3.Anh/chị có thấy khó khăn khi không hút thuốc ở những nơi

cấm hút thuốc như nhà thờ, thư viện, rạp chiếu phim,

v.v…?

Có 1

Không 0

4.Thời điểm hút thuốc nào mà anh/chị thấy khó bỏ nhất?

Khi hút điều đầu tiên vào buổi

sáng

1

Tất cả những lần hút thuốc khác 0

5.Anh/chị có thường xuyên hút thuốc vài giờ sau khi thức

dậy hơn so với những thời điểm khác trong ngày

không?

Có 1

Không 0

6.Khi anh/chị bị ốm nặng mà thời gian phần lớn là nằm trên

giường thì anh/chị có hút thuốc không?

Có 1

Không 05
 

Bộ câu hỏi Fagerstrom, lần đầu tiên được phát triển vào năm 197 , sau đó được chỉnh sửa 

và đặt tên là trắc nghiệm Fagerstrom đánh giá mức độ cơ thể phụ thuộc/nghiện Nicotin, 

viết tắt là FTND. 

Điều quan trọng là cần lưu ý rằng ngay cả khi các trắc nghiệm này đã được xác nhận sinh 

hóa dựa trên đo nồng độ nicotin trong hơi thở, chúng ta không dựa trên kết quả các bài trắc 

nghiệm này để tiên lượng sự thành công hay thất bại của việc nỗ lực cai thuốc của một ai 

đó. 

• Bài trắc nghiệm này và các phương pháp được trình bày trong những slides tiếp theo sẽ 

được sử dụng như một cấu phần trong việc đánh giá phụ thuộc nicotin. 

(Nguồn: Todd F. Heatherton, Lynn T. Kozlowski, Richard C. Freckerz & Karl-Olove 

Fagerstrom (1991). The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: a revision of the 

Fagerstrom Tolerance Questionnaire. British Journal of Addiction, 86, 1119-1127.) 
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Trắc nghiệm Fagerström

Đánh giá mức độ cơ thể phụ thuộc Nicotin

 Đây là một công cụ chuẩn để đánh giá mức độ cơ thể phụ thuộc

nicotin.

 Chỉ mất vài phút để hoàn thành bộ câu hỏi

 Điểm số:

• 0-2 Mức độ phụ thuộc rất thấp

• 3-4 Mức độ phụ thuộc thấp

• 5 Mức độ phụ thuộc ở mức trung bình

• 6-7 Mức độ phụ thuộc cao

• 8-10 Mức độ phụ thuộc rất cao

 Kết quả: đối với bệnh nhân có mức độ phụ thuộc nicotin cao hoặc

rất cao thì cần được cân nhắc sử dụng liệu pháp thay thế nicotin

6
 

Câu hỏi: Mục đích của việc đánh giá mức độ phụ thuộc nicotine ở người sử dụng thuốc lá 

là gì? 

Mục đích để đánh giá mức độ phụ thuộc nicotine nhằm tiên lượng mức độ triệu chứng cai, 

và là một chỉ số giúp chỉ định liệu pháp thay thế nicotin. 

Diễn giải:

0-2 Mức độ phụ thuộc thấp

3-4 Mức độ phụ thuộc vừa phải

5-6 Mức độ phụ thuộc cao và rất cao.và rấ

Trắc nghiệm Fagerström

Kiểm tra sự phụ thuộc nicotin

(Bộ câu hỏi rút gọn)

Bao lâu sau khi thức dậy buổi sáng anh/chị hút

điếu thuốc lá đầu tiên?

Trong vòng 5 phút 3

6-30 phút 2

31-60 phút 1

Hơn 60 phút 0

Vào ngày anh/chị hút thuốc, anh/chị hút bao 

nhiêu điếu thuốc lá mỗi ngày?

10 hoặc ít hơn 0

11-20 1

21-30 2

31 hoặc nhiều hơn 3

7
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Khí CO là gì?

 Khí cácbon monoxit (CO) là một chất khí không màu, không mùi, và có

độc tính cao. Nó được tạo ra do sự đốt cháy không hoàn toàn của cacbon

và hợp chất của cacbon. Các nguồn tạo ra khí CO như khí thải xe máy, ô

tô, khói và khói thuốc…

 CO, hắc ín và nicotine là những thành phần chính của khói thuốc lá. Tất

cả những chất này đều gây hại tới sức khỏe con người:

CO chủ yếu ảnh hưởng đến phổi, tim và mạch máu và ở phụ nữ

mang thai, CO đi vào máu của thai nhi và giảm cung cấp oxy ở thai

nhi.

Khi hít khói thuốc lá, CO được hấp thu vào máu qua niêm mạc phổi.

Oxy được vận chuyển trong máu bởi các tế bào hồng cầu. CO có ái

lực với hemoglobin trong hồng cầu mạnh gấp 230-270 lần so với oxy

nên khi được hít vào phổi CO sẽ gắn chặt với Hb hình thành COHb

do đó máu không thể chuyên trở oxy đến tế bào.

9
Nguồn: www.covita.net

 

 

 

Đo CO khí thở

8

Đo CO khí thở

8
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CO có tác động như thế nào đến cơ thể?

 Tim: tim phải làm việc nhiều hơn (đập nhanh hơn) để có đủ oxy cho

tất cả các bộ phận của cơ thể. Tim cũng nhận được ít oxy hơn, chính

điều này cũng gây nguy cơ tổn thương tim.

 Tuần hoàn: COHb làm cho các động mạch dày lên do phủ một lớp

chất béo, điều này gây ra các vấn đề về tuần hoàn và huyết áp cao

sẽ làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Bàn tay và bàn chân có thể

trở lên lạnh hơn do giảm lượng máu lưu thông đến các chi.

 Thở: việc giảm cung cấp oxy làm bạn cảm thấy rất khó thở khi hoạt

động thể lực nhiều hơn do ít khí oxy được dự trữ sẵn. Thiếu oxy

cũng có thể làm bạn cảm thấy mệtmỏi và mất tập trung.

 Mang thai: việc cung cấp oxy là cần thiết cho sự phát triển của trẻ,

oxy sẽ giảm đi khi bà mẹ mang thai hút thuốc. Điều này làm tăng

nguy cơ trẻ sinh ra bị nhẹ cân, hoặc bị khuyết tật, thậm chí có nguy

cơ về hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

Nguồn: www.covita.net
10

 

 

 

 

 

Kết quả đo CO phản ánh gì? (1)

PPM (Parts Per Million) – đơn vị phần triệu.

– Đo CO trong hơi thở ra (ppm) cho thấy lượng CO trong phổi và

máu, đây là chỉ số đo lường gián tiếp lượng COHb trong máu –

là mứcCO trong máu

– % COHb là tỷ lệ tế bào hồng cầu mang CO thay vì oxy.

– Lượng CO sẽ đạt mức cao nhất vào cuối ngày, khi người hút

thuốc đã hút hầu hết hoặc tất cả số điều thuốc mà họ thường

hút trong ngày và tạo ra mức CO cao. CO nhanh chóng được

đào thải ra khỏi cơ thể, thời gian bán hủy là 5 giờ và trong vòng

24-48 giờ nếu không hút thuốc, lượng CO sẽ bằng lượng CO

của người không hút thuốc (dưới 6 ppm).
Source: www.covita.net11
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Kết quả đo CO phản ánh gì? (2)

PPM (Parts Per Million) – đơn vị phần triệu.

– Lượng CO trong hơi thở ra cũng là một chỉ số về mức độ

các chất độc hại khác có trong khói thuốc lá

– Kết quả đo CO không phản ảnh chính xác số điếu thuốc

được hút, nó là chỉ số phản ánh lượng khói thuốc người

hút thuốc đã hít vào.

– Kết quả đo CO có thể giúp tư vấn viên giúp người hút

thuốc có những điều chỉnh phương pháp hoặc cách cung

cấp nicotine.

Source: www.covita.net
12

 

• Vì vậy, nếu CO của bạn đo được là  % (khoảng 30 ppm) nó có nghĩa là  % của các tế 
bào hồng cầu của bạn đang mang CO thay vì oxy. Điều này tạo ra một tình trạng thiếu oxy, 
mà cơ thể cần oxy để sống. 

• CO được bán hủy khỏi cơ thể nhanh chóng và chu kỳ này là khoảng   giờ. Trong vòng 24 
đến 4  giờ không hút thuốc, mức CO người hút thuốc sẽ ở mức như người không hút 
thuốc - có nghĩa là dưới 6 ppm. 

• Đó là lý do tại sao các chuyên gia tin rằng các thử nghiệm CO qua hơi thở là một chỉ số 
tốt để đo sự phụ thuộc nicotin của một người hút thuốc. 

• Ví dụ, một người hút thuốc có thể hút giảm số lượng điếu thuốc lá, nhưng cơ thể họ vẫn 
cần một lượng nicotin nhất định. Vì vậy, họ có thể hút ít số điếu thuốc lá hơn nhưng cách 
họ hút lại mạnh và sâu hơn nhằm đạt được một lượng nicotin mà họ đã quen - kết quả là – 
tuy hút số điếu thuốc ít hơn song họ vẫn duy trì mức độ nicotin; lượng CO trong cơ thể của 
họ vẫn không đổi khi họ hút ít điếu thuốc hơn song lại hút sâu và mạnh mẽ hơn. 
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Tại sao cần đo CO?

 CO dễ dàng được đo thông qua hơi thở - đo CO dễ dàng tiến

hành, không phải lấy máu và có chi phí-hiệu quả cao. Là

phương tiện đánh giá tình trạng hít thuốc với một số lượng lớn

khách hàng.

 Đây là một công cụ lâm sàng độc lập, cung cấp những bằng

chứng có giá trị trong việc xác định, đánh giá và điều trị cai

nghiện thuốc lá.

 Đo CO trong hơi thở dễ dàng thực hiện bởi các cán bộ không

cần có kỹ thuật chuyên môn sâu

Source: www.covita.net
13
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13

Lợi ích của đo CO

Máy đo CO là một công cụ đơn giản giúp bạn theo dõi và đánh giá:

• Lượng CO trong hơi thở hình thành mối liên kết giữa cơ thể và việc

hút thuốc

• Chỉ số sinh học cho thấy các nguy cơ sức khỏe

• Theo dõi thường xuyên và kiểm tra được tiến trình và thay đổi hành vi

• Lượng CO có tương quan lớn với mức độ nghiện thuốc lá (mức độ

nictonine trong huyết thanh và mức độ nghiện thuốc lá)

• Hỗ trợ tích cực cho quá trình động viên và khuyến khích bệnh nhân

• Chỉ số sinh-hóa đánh giá chương trình cai nghiện thuốc lá

Nguồn: www.covita.net14
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Nguồn: www.covita.net14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi trừ chi phí cho các dụng cụ đo lường và phụ kiện, chi phí để kiểm tra CO cho mỗi 

bệnh nhân mỗi năm ở mức rất thấp. Tính trên chi phí cho  00 lần kiểm tra là khoảng $0,33 

cho mỗi bệnh nhân. 
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1 - Một điều đã được kiểm chứng chắc chắn là máy đo CO trong khí thở tương quan tốt với 

tỷ lệ CO trong máu. Điều đó giống như là chỉ ra mối liên kết/tương quan chặt chẽ giữa việc 

hút thuốc và hầu khắp mọi cơ quan trong cơ thể. 

2 - Kết quả đo CO có được từ việc đo trên cơ thể của người hút thuốc, đó là phản hồi sinh 

học của họ - lượng CO trong cơ thể của họ. Điều này cho thấy mối liên hệ rất thực tế giữa 

việc hút thuốc và cơ thể của họ và cuối cùng chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa việc hút 

thuốc và đột quỵ, hút thuốc lá và bệnh tim, hút thuốc lá và các bệnh về đường hô hấp – một 

tác động lớn hơn nhiều. Vì vậy, bây giờ, sự nguy hiểm của việc hút thuốc không chỉ là một 

số nguy cơ sức khỏe trừu tượng – mà là các bệnh/nguy cơ sức khỏe cụ thể trên từng cá 

nhân, và đó chính là một công cụ giáo dục/tuyên truyền rất mạnh mẽ, hữu hiệu. 

3 - Việc đo lường CO trong khí thở cung cấp kết quả hóa sinh xác minh lời khẳng định đã 

cai thuốc, dựa vào đó, những người quản lý các dịch vụ cai nghiện thuốc lá có thể đánh giá 

hiệu quả của các dịch vụ mình cung cấp. 

 

 

MÁY ĐO CO
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Các thiết bị đi kèm máy

1. Pin

2. Ống D

3. Máy đo

4. Ống thổi

5. Dung dịch rửa tay

6. Túi đựng

16
 

 

 

 

 

Chỉ số CO

17
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Trình diễn và thực hành đo CO

18
 

Mời một người đang hút thuốc (trong số người tham dự tập huấn) 

Đo CO 

Hỏi người hút thuốc về việc hút thuốc của họ ngày hôm nay để xác nhận và giải thích việc 

đo CO 

II. ĐÁNH GIÁ BỆNH NHÂN TRƯỚC ĐIỀU TRỊ 

(đánh giá ban đầu bệnh nhân)

19
 

Phần này được thiết kế để giúp hướng dẫn thực hành với bệnh nhân để cùng tìm ra thông 

tin quan trọng, xác lập một bản đánh giá ban đầu bệnh nhân. 
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Bản đánh giá bệnh nhân trước điều trị này sẽ giúp cán bộ y tế: 

 Đánh giá việc sử dụng thuốc lá từ khía cạnh sinh lý, tâm lý và xã hội; 

 Xác định thế mạnh của bệnh nhân và các rào cản trong việc cai thuốc; 

 Thúc đẩy sự sẵn sàng cai thuốc cho người hút thuốc và khuyến khích họ cai thuốc. 

Thông tin trong bản đánh giá sẽ là tiền đề để tạo ra một kế hoạch điều trị việc sử dụng 

thuốc lá được thống nhất bởi cả người hút thuốc và cán bộ y tế. 

(Nguồn: University of Massachusetts Medical School. Center for Tobacco Treatment 

Research and Training (2014). Basic skills for working with smokers: Intake, Assessment 

and Treatment Planning Session.) 
 

 

Cung cấp bộ câu hỏi đánh giá tới người tham gia 

Sơ lược các phần chính của bộ câu hỏi 

Sau đó đi chi tiết từng phần trong bộ câu hỏi 

A. Thông tin chung

1) Thông tin liên lạc của bệnh nhân

2) Thông tin của bác sĩ điều trị, cơ sở điều trị

20

A. Thông tin chung

1) Thông tin liên lạc của bệnh nhân

2) Thông tin của bác sĩ điều trị, cơ sở điều trị

20



 

176 
 

B. Thông tin cá nhân

1) Giới tính

2) Tuổi

3) Trình độ học vấn

4) Dân tộc

5) Tình trạng hôn nhân

6) Nghề nghiệp

7) Thu nhập hộ gia đình

8) Số lượng trẻ em trong gia đình

21
 

 

C. Tình trạng hút thuốc lá

1) Hành vi, thói quen hút thuốc lá

2) Hành vi, thói quen hút thuốc lào

22
 

• Thông tin đầy đủ về tình trạng và lịch sử hút thuốc của bệnh nhân sẽ giúp bạn hiểu rõ sự 
ảnh hưởng/mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc lá với các hoạt động thường ngày trong 
cuộc sống của bệnh nhân.  

• Bệnh nhân được đánh giá là phụ thuộc nhiều vào thuốc lá khi bệnh nhân hút nhiều số 
điếu thuốc lá trong ngày và sớm hút điếu thuốc đầu tiên ngay sau khi thức dậy.  

(Nguồn: University of Massachusetts Medical School. Center for Tobacco Treatment 
Research and Training (2014). Basic skills for working with smokers: Intake, Assessment 
and Treatment Planning Session.) 
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• Khi thảo luận về nỗ lực cai thuốc trong quá khứ, bạn có thể cần phải nhấn mạnh rằng tái 

nghiện được coi là một phần của thành công vì đây là một  cơ hội để rút ra bài học, kinh 

nghiệm cho lần cai thuốc thành công tới. 

• Hiểu rõ và áp dụng những thành công/biện pháp cai thuốc hữu hiệu trong quá khứ sẽ 

hoàn thiện quá trình thay đổi hành vi trong việc sử dụng thuốc lá. 

• Hãy nhớ hỏi về việc sử dụng các sản phẩm khác từ thuốc lá 

(Nguồn: University of Massachusetts Medical School. Center for Tobacco Treatment 

Research and Training (2014). Basic skills for working with smokers: Intake, Assessment 

and Treatment Planning Session.) 

 

D. Những lần cai thuốc trước đây

 Số lần cai thuốc lá

 Kinh nghiệm trong 3 lần cai thuốc lá gần đây nhất

- Thời gian: bắt đầu & kết thúc

- Độ tuổi

- Phương pháp cai thuốc lá

- Khoảng thời gian áp dụng phương pháp cai thuốc lá

- Các loại thuốc hỗ trợ cai đã sử dụng (thuốc thay thế

Nicotin hoặc Zyban)

- Các loại tư vấn đã tham gia (tư vấn nhóm, tư vấn cá nhân,

tư vấn qua điện thoại, hoặc chương trình hỗ trợ cai thuốc

lá khác)

- Nguyên nhân tái nghiện

23

D. Những lần cai thuốc trước đây

 Số lần cai thuốc lá

 Kinh nghiệm trong 3 lần cai thuốc lá gần đây nhất

- Thời gian: bắt đầu & kết thúc

- Độ tuổi

- Phương pháp cai thuốc lá

- Khoảng thời gian áp dụng phương pháp cai thuốc lá

- Các loại thuốc hỗ trợ cai đã sử dụng (thuốc thay thế

Nicotin hoặc Zyban)

- Các loại tư vấn đã tham gia (tư vấn nhóm, tư vấn cá nhân,

tư vấn qua điện thoại, hoặc chương trình hỗ trợ cai thuốc

lá khác)

- Nguyên nhân tái nghiện

23
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• Nhiều yếu tố kích thích hút thuốc gắn liền với yếu tố môi trường và việc hiểu rõ các yếu tố 

kích thích hút thuốc này sẽ giúp phát triển một kế hoạch điều trị phù hợp. 

(Nguồn: University of Massachusetts Medical School. Center for Tobacco Treatment 

Research and Training (2014). Basic skills for working with smokers: Intake, Assessment 

and Treatment Planning Session.) 

E. Các triệu chứng cai thuốc trước đây

Kích động/khó

chịu

Khó tập trung Thèm ăn/tăng cân

Tức giận/cáu

giận

Mệt mỏi Tâm trạng chán nản

Lo âu, bồn

chồn/kích động

 Cảm thấy mất

phương hướng

Thiếu kiên nhẫn/trằn

trọc

Thèm thuốc lá Bực bội Mất ngủ

 Triệu chứng khác (ghi rõ) : 

_______________________________
24

E. Các triệu chứng cai thuốc trước đây

Kích động/khó

chịu

Khó tập trung Thèm ăn/tăng cân

Tức giận/cáu

giận

Mệt mỏi Tâm trạng chán nản

Lo âu, bồn

chồn/kích động

 Cảm thấy mất

phương hướng

Thiếu kiên nhẫn/trằn

trọc

Thèm thuốc lá Bực bội Mất ngủ

 Triệu chứng khác (ghi rõ) : 

_______________________________
24

F.  Các yếu tố kích thích hút thuốc

Khi làm việc Khi cần tập trung Sau bữa ăn

Khi tham gia họp  Khi uống cà phê, 

chè, hoặc soda

Khi thư giãn

Khi thấy lo lắng Khi ở gần những

người hút thuốc 

(người nhai thuốc 

lá)

Khi uống rượu

Bị căng thẳng Khi thấy cô đơn, 

buồn chán

…

Khác, ghi rõ

_________________________________________

25

F.  Các yếu tố kích thích hút thuốc

Khi làm việc Khi cần tập trung Sau bữa ăn

Khi tham gia họp  Khi uống cà phê, 

chè, hoặc soda

Khi thư giãn

Khi thấy lo lắng Khi ở gần những

người hút thuốc 

(người nhai thuốc 

lá)

Khi uống rượu

Bị căng thẳng Khi thấy cô đơn, 

buồn chán

…

Khác, ghi rõ

_________________________________________

25
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G. Quyết tâm và mức độ tự tin

cai thuốc hiện tại 

1. Trong thang đo từ 0 – 10, anh/chị đánh giá mức độ tự tin của anh/chị

như thế nào về việc có thể cai thuốc lá/thuốc lào hoàn toàn hoặc duy

trì cai thuốc lá/thuốc lào nếu anh/chị muốn cai? Trong đó, thang điểm 0

là không tự tin chút nào và 10 là rất tự tin.

Không tự tin chút

nào

Rất tự

tin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Trong thang đo từ 0 – 10, việc anh/chị cai thuốc lá/thuốc lào hoàn

toàn quan trọng như thế nào với anh/chị? Trong đó 0 là không quan trọng

và 10 là cực kỳ quan trọng.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Không quan

trọng

Cực kỳ

quan trọng

26
 

Việc hỏi về tầm quan trọng của việc cai thuốc đối với người hút thuốc là rất quan trọng. 
Tầm quan trọng càng lớn, càng có nhiều động cơ thì cơ hội cai thành công càng cao. 

Giải thích về thang đo và cung cấp hướng dẫn cho người tham gia sử dụng thang đo với 
khách hàng. 

H. Những căng thẳng hiện tại

Cái chết của
người thân

Nhiều việc nhỏ gây căng
thẳng hàng ngày (liên quan

đến tiền bạc, những người

thiếu chu đáo, nghĩa vụ xã
hội)

Mất việc

Ly hôn hoặc ly
thân

Mất một mối quan hệ
quan trọng

Có công việc
mới

Có vấn đề nghiêm 
trọng về sức khỏe

Căng thẳng trong gia
đình

Di chuyển chỗ ở Căng thẳng về công việc

Những vấn đề gây căng thẳng khác
__________________________________

27
 

Các yếu tố trong hoàn cảnh sống và môi trường xã hội sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng 

cũng như mong muốn cai thuốc lá của một con người. Một điều quan trọng là hỗ trợ xã hội 

là một yếu tố liên kết với việc cai thuốc thành công. 

(Nguồn: University of Massachusetts Medical School. Center for Tobacco Treatment 

Research and Training (2014). Basic skills for working with smokers: Intake, Assessment 

and Treatment Planning Session.) 

 

 



 

180 
 

I. Tiền sử bệnh tật

1) Thể chất/Sức khỏe

2) Tâm lý 

3) Rượu/thuốc

28
 

- Các yếu tố, điều kiện liên quan đến việc sử dụng thuốc lá có thể coi như là một động lực 

để cai thuốc 

- Cán bộ y tế kê đơn thuốc điều trị việc sử dụng thuốc lá cho bệnh nhân cần thực hiện các 

biện pháp sàng lọc các tiền sử bệnh tật cần thiết 

- Người hút thuốc có thể giảm sử dụng một số loại thuốc tâm thần sau khi bỏ hút thuốc 

- Chắc chắn cần phải có một kế hoạch để theo dõi và giải quyết bất kỳ vấn đề sức khỏe 

tâm thần nào của bệnh nhân 

- Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa việc sử dụng thuốc lá và rượu/ma túy 

- Tất cả bệnh nhân nên được hỏi về việc sử dụng rượu và ma túy 

(Nguồn: University of Massachusetts Medical School. Center for Tobacco Treatment 

Research and Training (2014). Basic skills for working with smokers: Intake, Assessment 

and Treatment Planning Session.) 
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J. Kế hoạch điều trị có sử dụng thuốc hỗ trợ

Kế hoạch điều trị có sử dụng thuốc hỗ trợ

Tên thuốc Đã từng sử

dụng

Lợi ích/Phản

ứng phụ

Muốn tiếp tục

sử dụng

Miếng dán Nicotin

Kẹo cao su Nicotin

Ống hít Nicotin

Ống xịt Nicotin

Kẹo Nicotine Lozenge 

(Commit)

Zyban/Wellbutrin/Bupropio

n

Chantix (varenicline)

Ngày quyết định bắt đầu cai CO

(ppm)
Loại thuốc Theo dõi

Bác sỹ: Ngày:________

__29
 

Hỏi bệnh nhân về tiền sử sử dụng thuốc chữa bệnh khi trợ giúp cai thuốc lá 

Hỏi họ về dược phẩm hỗ trợ cai thuốc lá mà hiện tại họ quan tâm 

Gợi ý và đề nghị họ xác định ngày bắt đầu cai thuốc lá: một khung thời gian thực tế mà gắn 

chặt với động lực cai thuốc của họ, đồng thời họ vẫn có thời gian để chuẩn bị cai thuốc. 

Thời gian thích hợp thường là trong vòng 2 tuần. 

Đo CO và đưa thông tin vào bản kế hoạch 

Thời gian cho buổi theo dõi: ngày/giờ 

 

 

III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ

30

III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ

30



 

182 
 

 

Kế hoạch điều trị

1) Các yếu tố cần xem x t khi lên kế hoạch điều trị

2) Đánh giá ban đầu

3) Xây dựng kế hoạch điều trị

4) Ca bệnh ví dụ

31
 

 

 

 

 

1. Các yếu tố cần xem xét 

khi lên kế hoạch điều trị

1.1. Đối phó/điều trị hội chứng cai

1.2. Tình trạng sức khỏe

1.3. Hành vi, cảm xúc (liên quan tới hút thuốc)

1.4. Mức độ sẵn sàng và động lực

1.5. Khả năng tái nghiện

1.6. Môi trường

32
 

Cung cấp một cái nhìn tổng quan các điểm cần thiết cần xem x t cho kế hoạch điều trị 

Sau đó đi chi tiết từng điểm 
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1.1. Đối phó/điều trị triệu chứng cai

 Mức độ nghiện

 Đo CO

 Mức độ trầm trọng của triệu chứng cai (hiện tại và

tiên lượng)

 Sự sẵn có của các thuốc hỗ trợ điều trị (bao gồm cả

khả năng chi trả)

33
 

Triệu chứng cai nghiện phụ thuộc vào mức độ nghiện và biện pháp kiểm soát các triệu 

chứng 

Xem x t triệu chứng cai dựa trên trắc nghiệm phụ thuộc nicotine và lượng CO đo được 

trong khí thở 

Thuốc hỗ trợ cai thuốc lá cần được cung cấp tới người hút thuốc cùng với sự hỗ trợ cần 

thiết (thông qua tư vấn và những cách khác) sẽ giúp kiểm soát các triệu chứng cai thuốc 

 

1.2. Tình trạng sức khỏe

 Tình trạng sức khỏe liên quan tới hút thuốc lá

 Tình trạng sức khỏe cần xem xét khi bắt đầu điều trị

cai thuốc lá (thuốc)

 Nhóm đối tượng đặc biệt: phụ nữ có thai, bệnh nhân

nội trú, thanh thiếu niên, người cao tuổi…

34
 

Chi tiết về nhóm đối tượng đặc biệt này sẽ được trình bày trong một bài riêng. 
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1.3. Hành vi, cảm xúc (yếu tố kích thích)

 Cảm xúc kích thích việc hút thuốc lá

 Hành vi kích thích hút thuốc lá

 Nguồn hỗ trợ sẵn có để đối phó với yếu tố kích thích

(hành vi, cảm xúc)

35
 

Các yếu tố kích thích hút thuốc này được thảo luận chi tiết trong phần phụ thuộc nicotin và 

trong phần tư vấn.  

1.4. Mức độ sẵn sàng và động lực cai thuốc

 Giai đoạn sẵn sàng cai thuốc (Chưa dự định, dự định,

chuẩn bị, sẵn sàng cai, duy trì)

 Động lực cai thuốc

 Kiến thức, hiểu biết về tác hại thuốc lá, lợi ích cai

thuốc…

 Khả năng tiếp thu (trình độ văn hóa…)

Nguồn: Donna L Richardson, Treatment Planning. Rutgers - Tobacco Dependence Program

36
 

Các giai đoạn thay đổi (lý thuyết) trong  quá trình cai nghiện thuốc lá được thảo luận trong 

phần tư vấn cai thuốc lá (phần phỏng vấn tạo động lực cai thuốc lá) 

Sẵn sàng để thay đổi hành vi, được tạo động lực để thay đổi hành vi, có kiến thức về cách 

đối phó với các yếu tố kích thích hút thuốc và triệu chứng cai sẽ làm tăng cơ hội thành 

công. 
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1.5. Khả năng tái nghiện

 Mức độ nghiện thuốc lá

 Động lực

 Kiểm soát các triệu chứng cai thuốc lá

37
 

Khả năng tái nghiện phụ thuộc vào: 

 Mức độ phụ thuộc nicotin 

 Động lực 

 Biện pháp kiểm soát triệu chứng cai 

• Các yếu tố trong hoàn cảnh sống của một người và môi trường xã hội sẽ ảnh hưởng đến 

việc sử dụng thuốc lá và mong muốn cai thuốc. 

 Một yếu tố quan trọng là hỗ trợ xã hội, là yếu tố mà đã được tìm thấy có liên kết với việc 

cai thuốc lá thành công. 

• Các yếu tố kích thích hút thuốc có liên quan chặt chẽ với môi trường và việc hiểu rõ các 

yếu tố kích thích này sẽ giúp phát triển kế hoạch điều trị cai thuốc. 

(Nguồn: University of Massachusetts Medical School. Center for Tobacco Treatment 

Research and Training (2014). Basic skills for working with smokers: Intake, Assessment 

and Treatment Planning Session.) 

1.6. Môi trường

 Những người hút thuốc trong mạng lưới quan hệ (bạn

bè, người thân, đồng nghiệp)

 Các yếu tố kích thích hút thuốc

 Các nguồn hỗ trợ xã hội

38

1.6. Môi trường

 Những người hút thuốc trong mạng lưới quan hệ (bạn

bè, người thân, đồng nghiệp)

 Các yếu tố kích thích hút thuốc

 Các nguồn hỗ trợ xã hội

38
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Sự tăng cân liên quan đến việc cai thuốc lá sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong một buổi 
thảo luận riêng. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về các vấn đề: 

Cai thuốc lá làm năng lượng tiêu hao giảm đi, lý do là nicotine trong thuốc lá có tác dụng 

gia tăng chuyển hóa cơ bản, bây giờ không còn nữa nên chuyển hóa cơ bản giảm và tiêu 

thụ năng lượng giảm. Trong khi đó cai thuốc lá lại gây thèm ăn và ăn nhiều hơn, lý do là 

nicotine trong thuốc lá có tác dụng gây tăng đường huyết làm giảm cảm giác đói, bây giờ 

không còn nữa làm cảm giác đói xuất hiện trở lại, hơn nữa khi cai thuốc lá các tế bào thần 

kinh vị giác, khứu giác họat động tốt hơn làm người cai thuốc lá thấy thức ăn ngon miệng 

hơn. Hậu quả là người cai thuốc lá sẽ tăng cân dễ dàng từ 3 – 4 kg so với trước khi cai 

thuốc lá. 

Lưu ý duy trì chế độ ăn hợp lý, tránh ăn nhiều đường, mỡ kết hợp với vận động thể lực 

nhiều, tối thiểu 30 phút/ ngày thì hòan tòan có thể ngăn ngừa tăng cân.  Ngòai ra các thuốc 

hỗ trợ cai thuốc lá như liệu pháp thay thế nicotin , bupropion có thể hạn chế tăng cân sau 

cai thuốc lá. 

Và cuối cùng thì tăng vài kg sau cai thuốc lá vẫn tốt hơn nhiều so với tác hại sức khỏe khi 

tiếp tục hút.  - Xem thêm thông tin tại: http://vquit.vn/chuan-bi-cai-

thuoc/#sthash.prLPDVng.dpuf 

Cai thuốc lào cũng giống như cai thuốc lá (chi tiết được thảo luận trong buổi tập huấn về 

nhóm đối tượng đặc biệt) 

 

 

 

 

 

 

Các yếu tố khác

 Tăng cân

 Sử dụng các sản phẩm thuốc lá khác: thuốc lào, thuốc

lá điện tử…

39

Các yếu tố khác

 Tăng cân

 Sử dụng các sản phẩm thuốc lá khác: thuốc lào, thuốc

lá điện tử…

39

http://vquit.vn/chuan-bi-cai-thuoc/%23sthash.prLPDVng.dpuf
http://vquit.vn/chuan-bi-cai-thuoc/%23sthash.prLPDVng.dpuf
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Các phương thức điều trị

 Tư vấn và điều trị cá nhân

 Tư vấn theo nhóm

 Theo dõi qua điện thoại

 Theo dõi sử dụng thuốc hỗ trợ

 Đánh giá tiến độ

 Các biện pháp hỗ trợ khác

 Dự phòng và điều trị tái nghiện

Nguồn: Donna L Richardson, Treatment Planning. Rutgers - Tobacco Dependence Program
40

 

 

 

Chuyển gửi đến cán bộ y tế khác 

hoặc đề xuất chăm sóc bổ sung (1)

• Các biến chứng y khoa cấp tính

– Huyết áp không kiểm soát được

– Đau ngực

– Các vấn đề liên quan đến phổi

– Các vấn đề nghiêm trọng về da

• Các biến chứng về tâm thần kinh

– Rối loạn nghiêm trọng về giấc ngủ

– Rối loạn cảm xúc

– Rối loạn tâm thần

– Lạm dụng chất gây nghiện

Nguồn: Donna L Richardson, Treatment Planning. Rutgers - Tobacco Dependence Program
41

 

Bệnh nhân (người hút thuốc) cần được chuyển gửi tới cơ sở điều trị tuyến cao hơn hoặc 

bác sĩ chuyên khoa nếu họ có những vấn đề sau 
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Bệnh nhân (người hút thuốc) cần được chuyển gửi tới cơ sở điều trị tuyến cao hơn hoặc 

bác sĩ chuyên khoa nếu họ có những vấn đề sau 

 

2. Đánh giá bệnh nhân trước điều trị

 Phiếu hỏi đánh giá ban đầu (đã thảo luận ở phần trước)

 Đo CO (đã thảo luận ở phần trước)

43
 

• Phản ứng bất lợi khi dùng thuốc

– Da

– Giấc ngủ

– Tâm trạng

– Tiêu hóa

• Lo ngại về tương tác thuốc có thể xảy ra

• Các phương pháp điều trị đã áp dụng và thất bại

– Chuyển sang điều trị chuyên sâu

Nguồn: Donna L Richardson, Treatment Planning. Rutgers - Tobacco Dependence Program
42

Chuyển gửi đến cán bộ y tế khác 

hoặc đề xuất chăm sóc bổ sung (2)

• Phản ứng bất lợi khi dùng thuốc

– Da

– Giấc ngủ

– Tâm trạng

– Tiêu hóa

• Lo ngại về tương tác thuốc có thể xảy ra

• Các phương pháp điều trị đã áp dụng và thất bại

– Chuyển sang điều trị chuyên sâu

Nguồn: Donna L Richardson, Treatment Planning. Rutgers - Tobacco Dependence Program
42

Chuyển gửi đến cán bộ y tế khác 

hoặc đề xuất chăm sóc bổ sung (2)
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Kế hoạch cai thuốc thành công nhất sẽ là kế hoạch mà bạn và khách hàng cùng nhau xây 

dựng 

• Dành thời gian để tiến hành đánh giá kỹ lưỡng sẽ giúp bạn và khách hàng xác định điểm 

mạnh và những rào cản có thể có để xây dựng kế hoạch 

• Hãy nhớ rằng bỏ hút thuốc là một quá trình. Quá trình này đòi hỏi phải thực hành và học 

hỏi để tìm ra các yếu tố quan trọng nhất giúp cho khách hàng của bạn cai thuốc thành 

công. 

(Nguồn: University of Massachusetts Medical School. Center for Tobacco Treatment 

Research and Training (2014). Basic skills for working with smokers: Intake, Assessment 

and Treatment Planning Session.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Xây dựng kế hoạch điều trị (1)

Thông tin từ phiếu đánh giá bệnh nhân trước điều trị

 Thông tin chung (nhân khẩu học)

 Tình trạng hút thuốc lá

 Những cố gắng cai thuốc lá trong quá khứ

 Mức độ sẵn sàng và động lực cai thuốc lá

 Lý do cai thuốc lá

 Tình trạng sức khỏe/tinh thần/bệnh tật

44

3. Xây dựng kế hoạch điều trị (1)

Thông tin từ phiếu đánh giá bệnh nhân trước điều trị

 Thông tin chung (nhân khẩu học)

 Tình trạng hút thuốc lá

 Những cố gắng cai thuốc lá trong quá khứ

 Mức độ sẵn sàng và động lực cai thuốc lá

 Lý do cai thuốc lá

 Tình trạng sức khỏe/tinh thần/bệnh tật

44
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3. Xây dựng kế hoạch điều trị (2)

 Tóm tắt

₋ Chẩn đoán

₋ Giai đoạn sẵn sàng cai thuốc

₋ Yếu tố kích thích

₋ Lý do để bỏ thuốc

₋ Ngày bỏ thuốc

₋ Liệu pháp điều trị

₋ Theo dõi

45

3. Xây dựng kế hoạch điều trị (2)

 Tóm tắt

₋ Chẩn đoán

₋ Giai đoạn sẵn sàng cai thuốc

₋ Yếu tố kích thích

₋ Lý do để bỏ thuốc

₋ Ngày bỏ thuốc

₋ Liệu pháp điều trị

₋ Theo dõi

45

Ví dụ (1)

 Ca bệnh lâm sàng

 Bệnh nhân nam 66 tuổi, giáo viên

 Bắt đầu hút từ 22 tuổi, mỗi ngày hút 1 gói.

 Hút trong vòng 30’ khi thức giấc.

 Đã từng bỏ 4 lần, lần lâu nhất 4 tháng, bỏ từ từ hoặc đột
ngột. Mỗi lần bỏ thuốc thì thôi thúc muốn hút, tăng 4 kg.

 Lý do muốn cai: vì viêm mũi xoang mạn, xơ vữa động

mạch cảnh

 Yếu tố kích thích: khi ở cùng với các bạn hút thuốc, khi

uống bia rượu

 Bệnh lý: viêm xoang mạn, xơ vữa động mạch cảnh

46

Ví dụ (1)

 Ca bệnh lâm sàng

 Bệnh nhân nam 66 tuổi, giáo viên

 Bắt đầu hút từ 22 tuổi, mỗi ngày hút 1 gói.

 Hút trong vòng 30’ khi thức giấc.

 Đã từng bỏ 4 lần, lần lâu nhất 4 tháng, bỏ từ từ hoặc đột
ngột. Mỗi lần bỏ thuốc thì thôi thúc muốn hút, tăng 4 kg.

 Lý do muốn cai: vì viêm mũi xoang mạn, xơ vữa động

mạch cảnh

 Yếu tố kích thích: khi ở cùng với các bạn hút thuốc, khi

uống bia rượu

 Bệnh lý: viêm xoang mạn, xơ vữa động mạch cảnh

46
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Chẩn đoán:

a. Bệnh nhân nghiện thuốc lá

không?

• Thực thể?

• Hành vi?

b. Mức độ nghiện?

c. Quyết tâm cai thuốc lá?

 Có

 Có 

 Có

 Nặng

 Cao

47

Ví dụ (2)

 

 

 

 

 

₋ Giai đoạn sẵn sàng cai thuốc: sẵn sàng

₋ Yếu tố kích thích: khi ở cùng với các bạn hút

thuốc, khi uống bia rượu

₋ Lý do để bỏ thuốc: sức khỏe

₋ Ngày bỏ thuốc: sau 1 tuần

48

Ví dụ (3)
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Liệu pháp Điều trị

a.Tư vấn nhận thức hành vi

• Tư vấn lợi ích của cai hút thuốc liên quan tới bệnh lý

• Tư vấn đối phó yếu tố kích thích

• Tư vấn vượt qua triệu chứng khi cai

b.Thuốc cai thuốc lá?

• NRT (Nicotine thay thế)

• Varenicline hoặc Buprobion hoặc

c.Đối với BN này: Tuần đầu

• Varenicline 0.5mg uống 1v sáng từ ngày 1 đến 3

• Verenicline 0.5mg uống 1v sáng, 1 viên tối từ ngày 4

đến 7

Theo dõi: tái khám sau 2, 4, 6 tuần49

Ví dụ (4)

 

 

 

 

 

 

IV. CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

CAI THUỐC

50
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Đánh giá kết quả (1)

• Phương pháp:

 Phỏng vấn bệnh nhân

 Đo nồng độ CO trong hơi thở

• Chỉ số:

1. Chỉ số cai thời điểm: Đo lường xem một người nào đó đã ngừng

sử dụng thuốc lá ở một thời điểm. Đối với chỉ số “Cai thời điểm”,

khoảng cách để đo lường việc có sử dụng thuốc lá hay không

thường ngắn hơn so với thời gian đánh giá ở chỉ số cai lâu dài

Cai trong vòng 30 ngày qua: không hút thuốc trong vòng 30 ngày

qua

Hỏi: “Trong 30 ngày vừa qua, anh/chị có hút thuốc lá/thuốc lào hoặc bất kỳ

một sản phẩm nào của thuốc lá dù chỉ 1 hơi không?

 Cai trong 7 ngày qua: không hút thuốc tròng vòng 7 ngày qua

Hỏi: “Trong 7 ngày vừa qua, anh/chị có hút thuốc lá/thuốc lào hoặc bất kỳ

một sản phẩm nào của thuốc lá dù chỉ 1 hơi không?
51

 

(Nguồn: 

http://www.naquitline.org/?page=ImpQR 

http://www.legacyforhealth.org/content/download/4438/62678/file/Pearson_SRNT%202014

%20Ecigs%20for%20cessation_dissemination.pdf – 3months 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25138333 – 6 months 

http://jnci.oxfordjournals.org/content/89/8/572.full  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469746 

http://clinmedlibrary.com/articles/ijrpm/ijrpm-2-008.pdf) 
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Đo chỉ số CO

53

Đo chỉ số CO

53
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Phần 8: Dự phòng và điều trị tái nghiện 

 

Thời gian 30 phút 

Mục tiêu 

Sau phần này, học viên sẽ có thể: 

- Mô tả tái nghiện và xác định các yếu tố ảnh hưởng 

- Mô tả kế hoạch tiếp theo sau điều trị ban đầu nhằm giảm nguy cơ tái nghiện. 

- Thực hiện các phương pháp điều trị cho những người tái nghiện 

 

Thời gian Hoạt động của giảng viên 

Hoạt động 

của học 

viên 

Công cụ 

Giới thiệu 

2 phút Giới thiệu về mục tiêu của phần này  

Bài trình 

bày 

Phần   

Trình bày 

5 phút 

Trình bày 

- Định nghĩa về tái nghiện thuốc lá 

- Biểu đồ tập trung vào người mới cai và người đã 
cai thuốc 

Hỏi câu hỏi: “Nguy cơ của tái nghiện là gì?” 

- Trình bày các nguy cơ của tái nghiện 

Hỏi câu hỏi: “Các yếu tố dẫn đến tái nghiện là gì?” 

- Trình bày các yếu tố dẫn đến tái nghiện, nhấn 
mạnh vào: 

o Nghiện nicotin: triệu chứng cai 

o Các yếu tố kích thích hút thuốc khác: yếu tố thể 
chất, cảm xúc, thói quen,... 

Phản hồi và 

đặt câu hỏi 

Bài trình 

bày 

Phần   
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Thời gian Hoạt động của giảng viên 

Hoạt động 

của học 

viên 

Công cụ 

8 phút 

 

Dự phòng tái nghiện thuốc lá 

- Trình bày đặc điểm về người mới cai thuốc 

- Nói với học viên: dự phòng tái nghiện là một cấu 

phần quan trọng trong can thiệp điều trị sử dụng 

thuốc lá và nên là một phần trong chu trình tư vấn 

cho người mới cai thuốc.  

- Trình bày kế hoạch dự phòng tái nghiện cho người 

mới cai thuốc 

- Trình bày đặc điểm về người cai thuốc 

- Nói với học viên: Cai thuốc rất khó khăn đối với hầu 

hết bệnh nhân, và người hút thuốc thường nỗ lực 

cai thuốc nhiều lần trước khi họ có thể cai thuốc 

thành công. Vì lý do này, cán bộ y tế nên thường 

xuyên sàng lọc người hút thuốc một cách đều đặn 

bao gồm cả những người cai thuốc và tiếp tục hỗ 

trợ và khuyến khích bệnh nhân duy trì tình trạng cai 

thuốc. 

- Trình bày kế hoạch dự phòng tái nghiện cho người 

cai thuốc 

Nhấn mạnh: Thay đổi hành vi là một quá trình, chứ 

không phải là một bước/việc đơn lẻ. Việc bệnh nhân 

tái nghiện là thông thường. Tái nghiện không được 

coi là thất bại của bệnh nhân hay của cán bộ y tế, 

mà tái nghiện được coi là một bước trong nhiều 

bước của quá trình thay đổi lâu dài. 

 

 

Phản hồi và 

đặt câu hỏi 

Bài trình 

bày 

Phần   
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Thời gian Hoạt động của giảng viên 

Hoạt 

động 

của học 

viên 

Công 

cụ 

15 phút 

 

Điều trị tái nghiện 

1. Động viên tiếp tục nỗ lực cai thuốc lá  

Bệnh nhân nên được khuyến khích động viên cố gắng cai thuốc 
lại càng sớm càng tốt bằng việc xác định một ngày cai thuốc 
mới: 

Cần nhấn mạnh với bệnh nhân rằng phụ thuộc nicotin là một 
bệnh mãn (mạn) tính và họ có thể thành công trong lần cai tới. 

Việc tái nghiện lần này có thể coi là một kinh nghiệm cho lần tới. 

2. Xem x t mức độ sẵn sàng và nguyên nhân muốn cai thuốc lá 

Chúng ta cần đánh giá lại mức độ sẵn sàng cai thuốc của bệnh 
nhân để cung cấp tư vấn phù hợp. 

3.   Đánh giá các yếu tố kích thích hút thuốc 

Xem x t lại tất cả các yếu tố kích thích hút thuốc mà có thể giúp 
xác định nguyên nhân tái nghiện và giúp bệnh nhân lập kế 
hoạch hợp lý để đối phó với các yếu tố kích thích hút thuốc 

4.   Lên kế hoạch đối phó các yếu tố kích thích hút thuốc lá 

+ Tránh các yếu tố hay tình huống kích thích hút thuốc  

+ Thay đổi các yếu tố hay tình huống kích thích hút thuốc  

+ Tìm kiếm hoạt động hoặc vật thay thế thuốc lá 

Củng cố: tư vấn viên cần hỏi bệnh nhân về việc họ đã làm gì để 
đối phó với các yếu tố kích thích hút thuốc trong quá khứ? Việc 
gì hiệu quả và việc gì không hiệu quả để hiểu thêm về kinh 
nghiệm xử lý/đối phó với các yếu tố kích thích hút thuốc của 
bệnh nhân để cung cấp bệnh nhân các kỹ năng đối phó hợp lý.  

+ Lập kế hoạch vạch ra các bước cần thực hiện nếu gặp tình 
huống tương tự để tránh hút thuốc (xem x t từ kinh nghiệm cai 
thuốc trong quá khứ). 

 .   Tăng cường hỗ trợ 

+ Xem x t/kiểm tra thời gian/liều lượng của thuốc điều trị; cán bộ 
y tế cần xem x t liệu bệnh nhân có sử dụng thuốc điều trị một 
cách hiệu quả không và thuốc có tác dụng đối với bệnh nhân 
không.  

+ Tăng cường theo dõi thường xuyên, thường xuyên hơn, đặc 
biệt là gần tới ngày cai thuốc, phát huy tác dụng của việc theo 
dõi qua điện thoại và email. 

+ Xem x t/cân nhắc hỗ trợ từ gia đình/xã hội; hỗ trợ từ 
vợ/chồng, bạn bè và đồng nghiệp đóng một vai trò quan trong 
trong việc cai thuốc thành công và người hút thuốc, người mà 
mong muốn cai thuốc, nên yêu cầu sự hỗ trợ. 

Phản hồi 
và đặt 
câu hỏi 

Bài 
trình 
bày 

Phần   
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Các slide PPT trình chiếu và hướng dẫn (dưới mỗi slide) dành cho giảng viên 

 

 

1

Bài 8: Dự phòng và điều trị tái nghiện

1

TẬP HUẤN

TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN THUỐC LÁ 

CHO CÁN BỘ Y TẾ

 
 

 

 

 

 

 

 

2

Mục tiêu

1) Mô tả tái nghiện và xác định các yếu tố ảnh hưởng.

2) Mô tả kế hoạch tiếp theo sau điều trị ban đầu nhằm

giảm nguy cơ tái nghiện.

3) Thực hiện các phương pháp điều trị cho những người

tái nghiện.

2

Mục tiêu

1) Mô tả tái nghiện và xác định các yếu tố ảnh hưởng.

2) Mô tả kế hoạch tiếp theo sau điều trị ban đầu nhằm

giảm nguy cơ tái nghiện.

3) Thực hiện các phương pháp điều trị cho những người

tái nghiện.
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3

Nội dung

1. Mô tả tái nghiện thuốc lá và xác định các yếu tố ảnh hưởng

2. Dự phòng tái nghiện

3. Điều trị tái nghiện

 

 

 

 
 

4

1. Mô tả tái nghiện thuốc lá 

và xác định các yếu tố ảnh hưởng
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5

Tái nghiện thuốc lá

 Tái nghiện thuốc lá

– Là việc hút thuốc lá trở lại sau khi cai.

– Tái nghiện không phải là thất bại mà là một bước chuyển

tiếp, thường là một phần trong quá trình cai thuốc lá.

– Không có khái niệm thất bại trong cai thuốc lá mà chỉ có

khái niệm cai thuốc lá chưa thành công vì:

 Phụ thuộc nicotin là tình trạng mạn tính thường đòi hỏi

những can thiệp lặp lại do đó người hút thuốc thường cần

một hoặc nhiều lần thử cai thuốc trước khi cai thuốc thành

công

 Hầu hết những người hút thuốc chưa qua điều trị thường tái

nghiện trong vòng 8 ngày kể từ ngày thử cai thuốc.

Source: Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating tobacco use and dependence: 2008 update. 

Clinical practice guideline. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public 

Health Service; 2008  

 

 

 

 

6

Người mới cai Chưa sẵn sàng cai Đã cai

Ngày cai

Sẵn sàng cai

+ 6 tháng

Phỏng vấn tạo động lực 

để tăng cường quyết tâm cai

Tư vấn thay đổi hành vi

Sử dụng thuốc

Tư vấn theo mô hình 5A

Tư vấn thay 

đổi hành vi

Tư vấn phòng 

tái nghiện

Tư vấn thay 

đổi hành vi

Sử dụng thuốc

Tư vấn dự phòng 

tái nghiện

Tái nghiện

- 30 ngày

Source: Karen Hudmon (Purdue University 

Scholl of Pharmacy) and Frank Vitale 

(University of Pittsburgh School of Pharmacy) 

RX for CHANGE

 

Biểu đồ này thể hiện mối quan hệ giữa những giai đoạn khác nhau của việc sẵn sàng cai 

thuốc theo thời gian. 
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Mức nguy cơ tái nghiện 

 Nguy cơ thấp: <15 điếu/ngày, không có tiền sử về tâm lý,

cố gắng cai thuốc lá trên 3 tháng, có động lực cá nhân

 Nguy cơ trung bình: 15-25 điếu/ngày, có tiền sử về tâm

lý, cố gắng cai thuốc dưới 3 tháng, áp lực cai thuốc từ bên

ngoài

 Nguy cơ cao: >25 điếu/ngày, hiện tại đang có vấn đề về tâm

lý, chưa từng bỏ thuốc trên 7 ngày, tin tưởng sẽ thất bại nếu cai

thuốc

Source: Linda H. Ferry, MD, MPH Charles J. Bentz, MD Challenges of Treating Tobacco Users in 

High-Risk Populations
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Yếu tố ảnh hưởng dẫn đến tái nghiện (1)
• Triệu chứng cai thuốc lá :

– Đau đầu

– Ho

– Thèm thuốc lá
– Thèm ăn hay tăng cân (đặc biệt là phụ nữ, tái nghiện do

sợ tăng cân)

– Thay đổi tâm trạng (buồn bã, cáu gắt, bực bội, hay tức
giận)

– Bồn chồn

– Khó tập trung
– Mất ngủ

– Các triệu chứng như cúm

– Nhịp tim giảm

Triệu chứng cai nghiện thuốc lá không được kiểm soát 

tốt.

8

Yếu tố ảnh hưởng dẫn đến tái nghiện (1)
• Triệu chứng cai thuốc lá :

– Đau đầu

– Ho

– Thèm thuốc lá
– Thèm ăn hay tăng cân (đặc biệt là phụ nữ, tái nghiện do

sợ tăng cân)

– Thay đổi tâm trạng (buồn bã, cáu gắt, bực bội, hay tức
giận)

– Bồn chồn

– Khó tập trung
– Mất ngủ

– Các triệu chứng như cúm

– Nhịp tim giảm

Triệu chứng cai nghiện thuốc lá không được kiểm soát 

tốt.
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Yếu tố ảnh hưởng dẫn đến tái nghiện (2)

• Yếu tố thể chất, cảm xúc, tâm lý xã hội....

• Các yếu tố kích thích khác:

– Kết giao với những người hút thuốc khác, đặc biệt ở những nơi

giải trí

– Uống rượu

– Cảm thấy quá tự tin

– Bị cô lập với bạn bè, các thành viên trong gia đình và các thành

viên nhóm hỗ trợ

– Không ngủ đủ giấc hoặc nghỉ ngơi không đủ

– Thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng

– Cảm giác là nạn nhân, luôn cảm thấy tức giận và thương hại bản

thân

– Có thái độ tiêu cực, bi quan

Không kiểm soát tốt các yếu tố kích thích hút thuốc
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2. Dự phòng tái nghiện thuốc lá

10

2. Dự phòng tái nghiện thuốc lá
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• Người cai thuốc trong 6 tháng gần đây được xem là những
người mới cai thuốc

• Những người mới cai thuốc có nguy cơ tái nghiện cao.

• Mục tiêu là nhằm giúp họ duy trì không hút thuốc lá đến ít

nhất là 6 tháng .

 Trong quá trình cai thuốc lá, bác sỹ nên tư vấn một cách cẩn

trọng phù hợp với nhu cầu của từng bệnh nhân. Đây là cơ hội
để giải quyết hoặc can thiệp vấn đề một cách sáng tạo.

Người mới cai thuốc: đặc điểm

 

Người cai thuốc trong 6 tháng gần đây được xem là những người mới cai thuốc. Những 

bệnh nhân này đang thực hiện các bước củng cố, duy trì cai thuốc bằng cách sử dụng 

thuốc như liệu pháp thay thế nicotin chẳng hạn. Họ làm quen với việc không hút thuốc và di 

dời bật lửa và tất cả những vật dụng liên quan đến thuốc lá ra kỏi nhà và xe của họ. Họ 

thay đổi thói quen hàng ngày để tránh các thói quen hút thuốc. 

Thông thường thì những bệnh nhân ở giai đoạn này đang trải nghiệm các triệu chứng cai – 

một số triệu chứng dễ chịu (như là tưởng nhớ lại mùi vị của thuốc) và một số triệu chứng 

khó chịu (như thèm thuốc, cáu kỉnh và tăng cân). 

Người mới cai là người có nguy cơ tái nghiện cao. Mục tiêu là hỗ trợ họ duy trì tình trạng 

cai thuốc. 

(Nguồn: Karen Hudmon (Purdue University Scholl of Pharmacy) and Frank Vitale 

(University of Pittsburgh School of Pharmacy) RX for CHANGE) 
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Tư vấn dự phòng tái nghiện thuốc lá

người mới cai thuốc

1) Chúc mừng sự thành công

2) Khuyến khích tiếp tục duy trì
₋ Thảo luận về lợi ích khi cai thuốc

₋ Thảo luận nói về thành công khi cai thuốc

₋ Xác định các vấn đề đã gặp và lường trước các khó khăn có
thể (các triệu chứng cai, các yếu tố kích thích hút thuốc...)

₋ Nhắc nhở bệnh nhân về các hỗ trợ xã hội sẵn có ngoài việc

điều trị
₋ Đánh giá tác dụng của việc sử dụng thuốc và kế hoạch dừng

sử dụng thuốc

₋ Khuyến khích tạo môi trường không khói thuốc

3) Lên lịch cho buổi theo dõi hỗ trợ tiếp theo

 

Tư vấn dự phòng tái nghiện thuốc lá là một cấu phần quan trọng trong can thiệp điều trị sử 

dụng thuốc lá và nên là một phần trong chu trình tư vấn cho người mới cai thuốc. Ít nhất, 

người cai thuốc cần được chúc mừng về thành công của họ và khuyến khích tiếp tục duy trì 

cai thuốc. 

Tư vấn dự phòng tái nghiện nên bao gồm thảo luận về lợi ích mà bệnh nhân có được khi 

cai thuốc, thách thức trong quá trình cai, thành công đạt được (các tình huống cụ thể mà 

kích thích bệnh nhân hút thuốc nhưng bệnh nhân vẫn kiềm chế được) và những rào cản để 

duy trì tình trạng cai thuốc (vd, buồn chán, sử dụng rượu, tăng cân, căng thẳng, và những 

người hút thuốc khác – người không nhận được hỗ trợ cai thuốc).  

Đối với những bệnh nhân cảm thấy bị mất mát/thiếu hụt sau khi cai thuốc (một số người có 

cảm giác như họ bị mất một người bạn thân), cần hiểu rõ cảm giác của họ và khẳng định lại 

với họ rằng cảm giác đó sẽ giảm bớt theo thời gian. Tìm và gợi ý một số hoạt động để bệnh 

nhân có thể tự thưởng cho mình về những thành công họ đạt được trong quá trình cai 

thuốc. 

Đối với những bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị nhưng vẫn có triệu chứng cai rõ rệt hoặc 

k o dài thì nên cân nhắc việc bổ sung, kết hợp, hoặc k o dài việc sử dụng thuốc. Đối với 

những bệnh nhân mới cai, sẽ rất quan trọng nếu cố gắng giảm nguy cơ tái nghiện bằng 

việc khuyến khích tạo môi trường không khói thuốc (ở nhà và nơi làm việc). 

Khuyến khích bệnh nhân sử dụng hỗ trợ xã hội như một phần của quá trình điều trị và cán 

bộ y tế nên lên kế hoạch cho các buổi thăm khám hoặc gọi điện theo dõi để ngăn ngừa tái 

nghiện. Nếu cần thiết, giới thiệu bệnh nhân tới một chương trình hỗ trợ cai nghiện trong 

cộng đồng. 
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♪ Lưu ý đối với giảng viên: Bản Hướng dẫn thực hành lâm sàng cập nhật năm 200  

không khuyến khích điều trị thêm đối với hỗ trợ xã hội bởi vì trong nghiên cứu không chỉ ra 

bằng chứng rõ ràng về ảnh hưởng mạnh mẽ của việc hỗ trợ bệnh nhân xác định và sử 

dụng hỗ trợ khác ngoài điều trị (Fiore và cộng sự., 200 ; trang 97). 

(Nguồn: Karen Hudmon (Purdue University Scholl of Pharmacy) and Frank Vitale 

(University of Pittsburgh School of Pharmacy) RX for CHANGE 

Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. (2008). Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 

Update. Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human 

Services. Public Health Service.) 
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Người cai thuốc: đặc điểm

• Người cai thuốc từ 6 tháng được xem là những người

cai thuốc

• Những người cai thuốc có nguy cơ tái nghiện cao. Do đó

vẫn cần tư vấn dự phòng tái nghiện.

• Mục tiêu là nhằm giúp họ duy trì không hút thuốc trong

suốt cuộc đời.

 

Cai thuốc rất khó khăn đối với hầu hết bệnh nhân, và người hút thuốc cần nỗ lực cai thuốc 

nhiều lần trước khi họ có thể cai thuốc thành công. Vì lý do này, cán bộ y tế nên thường 

xuyên sàng lọc người hút thuốc một cách đều đặn bao gồm cả những người cai thuốc và 

tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích bệnh nhân duy trì tình trạng cai thuốc. 

(Nguồn: Karen Hudmon (Purdue University Scholl of Pharmacy) and Frank Vitale 

(University of Pittsburgh School of Pharmacy) RX for CHANGE) 
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Tư vấn dự phòng tái nghiện thuốc lá

người cai thuốc

1) Đánh giá nỗ lực cai thuốc lá

– Phát hiện bất kỳ thay đổi nào của bệnh nhân so với lần
gặp trước

2) Khuyến khích tiếp tục duy trì

– Chúc mừng

– Củng cố thành công
₋ Đề nghị bệnh nhân nói về lợi ích khi cai thuốc

₋ Đề nghị bệnh nhân nói về thành công khi cai thuốc

₋ Khuyến khích tạo môi trường không khói thuốc

3) Hỏi và nêu ra sự cố nhỡ hút một điếu thuốc và tái nghiện,
đồng thời thảo luận để tránh điều đó.

4) Xem xét các yếu tố kích thích hút thuốc và chiến lược đối

phó với các yếu tố kích thích trong tương lai.

14

 

Cán bộ y tế cần đánh giá tình trạng cai thuốc của người cai thuốc. Liệu người cai thuốc có 

trải qua các tình huống kích thích hút thuốc mãnh liệt hay có khi nào hút thuốc (dù chỉ một 

hơi)? Bệnh nhân rất dễ tái nghiện đặc biệt là trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Thời điểm 

này, cần xem x t để đảm bảo rằng bệnh nhân bệnh nhân đã kết thúc hoặc giảm liều lượng 

sử dụng thuốc điều trị một cách hợp lý. 

Các chiến lược dự phòng tái nghiện nên được thảo luận cũng như các hoạt động có ích 

cho sức khỏe nên được khuyến khích – các hoạt động mà bệnh nhân không thường làm 

khi hút thuốc – như tập thể dục hay các hoạt động ưa thích cần sử dụng cả hai tay) hay đi 

xem phim với bạn bè. Để giảm việc tăng cân, bệnh nhân cần có một chế độ ăn lành mạnh. 

Cuối cùng, bệnh nhân đã cai được thuốc từ 6 tháng trở lên nên được chúc mừng về sự 

thành công to lớn của họ. Duy trì cai thuốc là một quá trình liên tục của việc luyện tập ứng 

phó và thích nghi với sự thay đổi. Cán bộ y tế nên thấu hiểu, khen thưởng và củng cố thành 

tựu của bệnh nhân mặc dù có những khó khăn, thách thức. Tiếp tục hỗ trợ trong suốt quá 

trình cai thuốc. 

Ghi nhớ: Thay đổi hành vi là một quá trình, chứ không phải là một bước/việc đơn lẻ. Việc 

bệnh nhân tái nghiện là thông thường. Tái nghiện không được coi là thất bại của bệnh nhân 

hay của cán bộ y tế, mà tái nghiện được coi là một bước trong nhiều bước của quá trình 

thay đổi lâu dài. 

(Nguồn: Karen Hudmon (Purdue University Scholl of Pharmacy) and Frank Vitale 

(University of Pittsburgh School of Pharmacy) RX for CHANGE 

Bộ Y tế - Văn phòng chương trình phòng chống tác hại thuốc lá- Sổ tay hướng dẫn tư vấn 

điều trị cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam, 2009) 
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3. Điều trị tái nghiện thuốc lá

15
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Gợi ý về hỗ trợ cho người

tái nghiện thuốc lá

1. Động viên tiếp tục nỗ lực cai thuốc lá

2. Xem xét mức độ sẵn sàng và nguyên nhân muốn cai thuốc lá

3. Đánh giá các yếu tố kích thích hút thuốc

4. Lên kế hoạch đối phó các yếu tố kích thích hút thuốc lá

5. Tăng cường hỗ trợ

 Tùy chỉnh can thiệp cho phù hợp với từng nhu cầu của

bệnh nhân

16
 

 An ủi, nâng đỡ tinh thần (mặc cảm tội lỗi hoặc xem thường bản th n) 

 Giải thích đây không phải là thất bại mà chỉ là trải nghiệm, một bước bắt buộc phải trải 
qua trước khi cai thuốc thành công 

 Đánh giá lý do tái nghiện 

 Khen ngợi cố gắng cai thuốc cho dù chỉ một thời gian ngắn 
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1. Động viên tiếp tục nỗ lực cai thuốc lá  

Bệnh nhân nên được khuyến khích động viên cố gắng cai thuốc lại càng sớm càng tốt bằng 

việc xác định một ngày cai thuốc mới. 

Cần nhấn mạnh với bệnh nhân rằng phụ thuộc nicotin là một bệnh mãn (mạn) tính và họ có 
thể thành công trong lần cai tới. 

Việc tái nghiện lần này có thể coi là một kinh nghiệm cho lần tới. 

2. Xem xét mức độ sẵn sàng và nguyên nhân muốn cai thuốc lá 

Nói với học viên: Chúng ta cần đánh giá lại mức độ sẵn sàng cai thuốc của bệnh nhân để 

cung cấp tư vấn phù hợp. 

3. Đánh giá các yếu tố kích thích hút thuốc 

Xem x t lại tất cả các yếu tố kích thích hút thuốc, có thể giúp xác định nguyên nhân tái 

nghiện và giúp bệnh nhân lập kế hoạch hợp lý để đối phó với các yếu tố kích thích hút 

thuốc 

4. Lên kế hoạch đối phó các yếu tố kích thích hút thuốc lá 

Tránh các yếu tố hay tình huống kích thích hút thuốc  

Thay đổi các yếu tố hay tình huống kích thích hút thuốc  

Tìm kiếm hoạt động hoặc vật thay thế thuốc lá 

Củng cố: tư vấn viên cần hỏi bệnh nhân về việc họ đã làm gì để đối phó với các yếu tố kích 

thích hút thuốc trong quá khứ? Việc gì hiệu quả và việc gì không hiệu quả để hiểu thêm về 

kinh nghiệm xử lý/đối phó với các yếu tố kích thích hút thuốc của bệnh nhân để cung cấp 

bệnh nhân các kỹ năng đối phó hợp lý.  

Lập kế hoạch vạch ra các bước cần thực hiện nếu gặp tình huống tương tự để tránh hút 

thuốc (xem x t từ kinh nghiệm cai thuốc trong quá khứ). 

5. Tăng cường hỗ trợ 

Xem x t/kiểm tra thời gian/liều lượng của thuốc điều trị; cán bộ y tế cần xem x t liệu bệnh 

nhân có sử dụng thuốc điều trị một cách hiệu quả không và thuốc có tác dụng đối với bệnh 

nhân không.  

Tăng cường theo dõi thường xuyên, thường xuyên hơn, đặc biệt là gần tới ngày cai thuốc, 

phát huy tác dụng của việc theo dõi qua điện thoại và email. 

Xem x t/cân nhắc hỗ trợ từ gia đình/xã hội; hỗ trợ từ vợ/chồng, bạn bè và đồng nghiệp 

đóng một vai trò quan trong trong việc cai thuốc thành công và những người hút thuốc 

mong muốn cai thuốc, nên yêu cầu sự hỗ trợ từ họ. 
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Khuyến nghị trong việc hỗ trợ điều trị

tái nghiện

 Đối với những người bị tái nghiện thuốc lá nhưng chưa

sẵn sàng để cai lại:

– Nên nhận được một tư vấn ngắn để tăng cường nỗ

lực bỏ thuốc lá trong tương lai.

– Giảm hút thuốc có thể là một phương pháp hữu hiệu

để thúc đẩy việc cai thuốc lá trong tương lai với

những người chưa sẵn sàng cai thuốc lá trở lại.

– Khuyến khích bệnh nhân chuyển sang sử dụng các

loại nicotin khác ít độc hại hơn.

17

Source: Pasquale Caponnetto, Cosimo M. Bruno, Elaine Keller, Riccardo Polosa. Handling relapse in 

smoking cessation: strategies and recommendations; 

Intern Emerg Med (2013) 8:7–12 DOI 10.1007/s11739-012-0864-z
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Phần 9: Tư vấn và điều trị cho các nhóm đặc biệt 

Thời gian 30 phút 

Mục tiêu 

Sau phần này, học viên sẽ có thể: 

 Mô tả các khuyến nghị điều trị cho từng nhóm dân số đặc biệt (phụ nữ có 
thai, trẻ vị thành niên, thanh niên, người cao tuổi, bệnh nhân nội trú, 
những người có bệnh lý tâm thần). 

 Đưa ra các khuyến nghị điều trị cho người sử dụng các sản phẩm từ 
thuốc lá khác (thuốc lá không khói, xì gà, thuốc lào…). 

 Mô tả các khuyến nghị điều trị cho người bị ảnh hưởng bởi môi trường ô 
nhiễm khói  thuốc lá  (người hút thuốc lá thụ động). 

 

Thời gian Hoạt động của giảng viên 
Hoạt động của học 

viên 
Công cụ 

Giới thiệu 

5 phút 
+ Trình bày 3 mục tiêu 
+ Giới thiệu về các nhóm dân số đặc biệt 

 
Bài trình 

bày 
Phần 9 

Trình bày 

20 phút 

Trình bày khuyến nghị điều trị phụ thuộc 
thuốc lá cho các nhóm dân số: 
+ phụ nữ và phụ nữ có thai 
+ trẻ em và trẻ vị thành niên (cần nhấn 
mạnh: tư vấn được coi là cần thiết; 
bupropion và varenicline không được sử 
dụng cho người dưới  1  tuổi) 
+ người cao tuổi 
+ bệnh nhân nội trú 
+ đối tượng hút thuốc lá có bệnh tâm thần 
(cần nhấn mạnh: không dùng thuốc 
bupropion cho bệnh nhân đang dùng thuốc 
ức chế monoamine oxidase) 
+ đối tượng hút thuốc lá thụ động (áp dụng 
mô hình tư vấn ngắn  As nhằm đề cập đến 
việc tiếp xúc với khói thuốc của họ) 
+ người sử dụng các sản phẩm từ thuốc lá 
khác 

Đặt câu hỏi, nếu có 
Bài trình 

bày 
Phần 9 

5 phút 

+ Nhấn mạnh lại đối tượng thuộc nhóm dân 
số đặc biệt 
+ Nhấn mạnh: cần chú ý trong việc điều trị 
cho một số nhóm cụ thể như phụ nữ có thai, 
như trẻ em và trẻ vị thành niên, bệnh nhân 
nội trú. 

Đặt câu hỏi, nếu có  
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Các slide PPT trình chiếu và hướng dẫn (dưới mỗi slide) dành cho giảng viên 
 
 

1

Bài 9: Tư vấn và điều trị cho các nhóm đặc biệt

TẬP HUẤN

TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN THUỐC LÁ 

CHO CÁN BỘ Y TẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu

1. Mô tả các khuyến nghị điều trị cho từng nhóm dân số đặc biệt

(phụ nữ có thai, trẻ vị thành niên, thanh niên, người cao tuổi,

bệnh nhân nội trú, những người có bệnh lý tâm thần).

2. Mô tả các khuyến nghị điều trị cho người bị ảnh hưởng bởi môi

trường ô nhiễm khói thuốc lá (người hút thuốc lá thụ động).

3. Mô tả các khuyến nghị điều trị cho người sử dụng các sản phẩm

từ thuốc lá khác (thuốc lá không khói, xì gà, thuốc lào…).

2



 

212 
 

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (1)

Phụ nữ

 Đáp ứng tốt với bupropion SR, liệu pháp thay thế nicotin và

varenicline;

 Can thiệp tâm lý xã hội bao gồm: Tư vấn tích cực trực tiếp, tư

vấn qua điện thoại và lời khuyên cai thuốc lá vì sức khoẻ của

trẻ nhỏ là có hiệu quả với nhóm đối tượng nữ.

 Tập thể dục có hiệu quả đối với phụ nữ trong quá trình cai

thuốc.

3

Slide 3-12: Source: Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guid eline. Rockville, 

MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008

 

• Có bằng chứng cho thấy cả nam và nữ đáp ứng tốt với bupropion SR, liệu pháp thay thế 
nicotin và varenicline 

• Các bằng chứng không thống nhất về nữ giới có đáp ứng tốt hơn nam giới với liệu pháp 
thay thế nicotin (NRT) 

• Kết quả về hiệu quả của tập thể dục đối với phụ nữ trong quá trình cai thuốc là không 
đồng nhất 

* Bằng chứng cho thấy mặc dù phụ nữ có thai sẽ được hưởng lợi ích nhiều nhất khi cai 

thuốc sớm ở đầu thai kỳ, cai thuốc ở bất cứ thời điểm của thai kỳ cũng vẫn có ích.  

 

Phụ nữ có thai

 Do những tác hại nghiêm trọng của việc hút thuốc lá đối với phụ

nữ có thai và thai nhi, bất cứ khi nào có thể, đối tượng này cần

phải nhận được các can thiệp tâm lý xã hội trực tiếp chứ không

chỉ có lời khuyên bỏ thuốc đơn thuần.

 CBYT cần cung cấp các can thiệp cho nhóm đối tượng này ngay

trong lần khám thai đầu tiên, cũng như trong suốt quá trình thai kỳ.

 Không dùng Burbropion và Varenicline, chỉ nên sử dụng cao dán

nếu cần điều trị bằng thuốc

4

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (2)

Phụ nữ có thai

 Do những tác hại nghiêm trọng của việc hút thuốc lá đối với phụ

nữ có thai và thai nhi, bất cứ khi nào có thể, đối tượng này cần

phải nhận được các can thiệp tâm lý xã hội trực tiếp chứ không

chỉ có lời khuyên bỏ thuốc đơn thuần.

 CBYT cần cung cấp các can thiệp cho nhóm đối tượng này ngay

trong lần khám thai đầu tiên, cũng như trong suốt quá trình thai kỳ.

 Không dùng Burbropion và Varenicline, chỉ nên sử dụng cao dán

nếu cần điều trị bằng thuốc

4

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (2)
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* Nhiều phụ nữ mang thai phủ nhận việc mình đang hút thuốc, và dạng câu hỏi nhiều đáp 

án lựa chọn sẽ giúp khai thác được thông tin về việc hút thuốc của nhóm đối tượng này 

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (4)

Gợi ý thực hành lâm sàng trong việc hỗ trợ phụ nữ có thai ngừng hút

thuốc:

Chúc mừng phụ nữ có thai tự cai thuốc lá

Thúc đẩy nỗ lực cai thuốc bằng cách cung cấp thông tin về các tác hại

của việc hút thuốc lá tới thai phụ và thai nhi.

Cung cấp lời khuyên rõ ràng, đầy sức thuyết phục và càng sớm càng tốt.

Sử dụng phương pháp tư vấn giải quyết vấn đề, cung cấp hỗ trợ xã hội

và tài liệu tự hỗ trợ cho phụ nữ có thai.

Theo dõi trong suốt thai kỳ, bao gồm tiếp tục động viên cai thuốc.

Trong giai đoạn đầu sau sinh, tiếp tục hoặc áp dụng lại các can thiệp

6

 

* Tỷ lệ tái nghiện sau sinh cao kể cả khi phụ nữ duy trì cai thuốc trong suốt thai kỳ. Do vậy, 

trong giai đoạn đầu sau sinh, cần đánh giá việc tái nghiện và chuẩn bị để tiếp tục hoặc áp 

dụng lại các can thiệp ngừng sử dụng thuốc lá khi thấy bệnh nhân có thể giảm thiểu hoặc 

phủ nhận việc hút thuốc.  

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (3)

Gợi ý thực hành lâm sàng trong việc hỗ trợ phụ nữ có thai ngừng

hút thuốc:

Đánh giá tình trạng sử dụng thuốc của phụ nữ có thai.

Ví dụ: Nhận định nào dưới đây mô tả tốt nhất tình trạng hút thuốc của

chị?

• Hiện tại tôi thường xuyên hút thuốc – khoảng bằng trước khi tôi có

thai.

• Hiện tại tôi thường xuyên hút thuốc nhưng tôi đã giảm số lượng

thuốc hút kể từ khi tôi biết mình có thai.

• Thỉnh thoảng tôi hút thuốc.

• Tôi đã bỏ thuốc khi tôi biết mình có thai.

• Tôi đã không hút thuốc gần thời điểm tôi biết mình có thai, và hiện tại

tôi không hút thuốc.
5

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (3)

Gợi ý thực hành lâm sàng trong việc hỗ trợ phụ nữ có thai ngừng

hút thuốc:

Đánh giá tình trạng sử dụng thuốc của phụ nữ có thai.

Ví dụ: Nhận định nào dưới đây mô tả tốt nhất tình trạng hút thuốc của

chị?

• Hiện tại tôi thường xuyên hút thuốc – khoảng bằng trước khi tôi có

thai.

• Hiện tại tôi thường xuyên hút thuốc nhưng tôi đã giảm số lượng

thuốc hút kể từ khi tôi biết mình có thai.

• Thỉnh thoảng tôi hút thuốc.

• Tôi đã bỏ thuốc khi tôi biết mình có thai.

• Tôi đã không hút thuốc gần thời điểm tôi biết mình có thai, và hiện tại

tôi không hút thuốc.
5
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• Tư vấn được chứng minh có hiệu quả trong việc điều trị thanh thiếu niên hút thuốc. Do 

vậy, thanh thiếu niên hút thuốc nên được nhận tư vấn can thiệp hỗ trợ cai thuốc. 

• Hút thuốc lá thụ động rất có hại cho trẻ nhỏ. Do vậy, để bảo vệ trẻ em khỏi việc hút thuốc 
lá thụ động, cán bộ y tế nên hỏi cha mẹ về việc sử dụng thuốc và cung cấp lời khuyên và 
hỗ trợ cai thuốc.  

• Tư vấn cai nghiện cho khu vực/khoa nhi được chứng minh là có hiệu quả trong việc tăng 
tỷ lệ cai thuốc của cha mẹ nếu là người hiện đang sử dụng thuốc.  

 

 

Trẻ em và trẻ vị thành niên (1)

 Hỏi về việc sử dụng thuốc lá và cung cấp thông tin về tầm quan

trọng của việc hoàn toàn không sử dụng thuốc lá.

 Cung cấp tư vấn can thiệp hỗ trợ cai thuốc.

 Bảo vệ trẻ em khỏi việc hút thuốc lá thụ động. Cán bộ y tế nên

hỏi cha mẹ về việc sử dụng thuốc và cung cấp lời khuyên và hỗ

trợ cai thuốc.

7

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (5)

Trẻ em và trẻ vị thành niên (1)

 Hỏi về việc sử dụng thuốc lá và cung cấp thông tin về tầm quan

trọng của việc hoàn toàn không sử dụng thuốc lá.

 Cung cấp tư vấn can thiệp hỗ trợ cai thuốc.

 Bảo vệ trẻ em khỏi việc hút thuốc lá thụ động. Cán bộ y tế nên

hỏi cha mẹ về việc sử dụng thuốc và cung cấp lời khuyên và hỗ

trợ cai thuốc.

7

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (5)

Trẻ em và trẻ vị thành niên (2)

 Thận trọng khi khuyến nghị thanh thiếu niên sử dụng liệu

pháp thay thế nicotin. Cán bộ y tế nên đánh giá sự phụ thuộc

nicotin, động lực cai thuốc và sự sẵn sàng chấp nhận tư vấn

trước khi khuyên dùng liệu pháp này.

 Bupropion và varenicline không được sử dụng cho người hút

thuốc dưới 18 tuổi.

Zwar N, Richmond R, Borland R, Peters M, Litt J, Bell J, Caldwell B, Ferretter I. Supporting smoking cessation: a 

guide for health professionals. Melbourne: The Royal Australian College of General Practitioners, 2011.
8

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (6)

Trẻ em và trẻ vị thành niên (2)

 Thận trọng khi khuyến nghị thanh thiếu niên sử dụng liệu

pháp thay thế nicotin. Cán bộ y tế nên đánh giá sự phụ thuộc

nicotin, động lực cai thuốc và sự sẵn sàng chấp nhận tư vấn

trước khi khuyên dùng liệu pháp này.

 Bupropion và varenicline không được sử dụng cho người hút

thuốc dưới 18 tuổi.

Zwar N, Richmond R, Borland R, Peters M, Litt J, Bell J, Caldwell B, Ferretter I. Supporting smoking cessation: a 
guide for health professionals. Melbourne: The Royal Australian College of General Practitioners, 2011.

8

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (6)
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• Qua nghiên cứu, tính hiệu quả của mô hình ‘4A’ với bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên đã được 

chứng minh 

• Qua nghiên cứu, các can thiệp như tư vấn, tư vấn qua điện thoại, lời khuyên của bác sĩ, 

chương trình đôi bạn cùng tiến, sử dụng tài liệu tự hỗ trợ đặc thù theo tuổi, và miếng dán 

nicotin đều được chứng minh là có hiệu quả đối với người sử dụng thuốc lá từ 50 tuổi trở 

lên. 

* Không có bằng chứng thuyết phục rằng chẩn đoán lâm sàng về tình trạng sức khoẻ ảnh 

hưởng đến khả năng cai thuốc. 

Người cao tuổi

Với bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên

• Áp dụng mô hình ‘4A’ Hỏi , khuyên, tư vấn, và theo dõi

• Áp dụng các can thiệp như tư vấn, tư vấn qua điện

thoại, lời khuyên của bác sĩ, chương trình đôi bạn cùng

tiến, sử dụng tài liệu tự hỗ trợ đặc thù theo tuổi, và miếng

dán nicotin.

9

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (7)

Người cao tuổi

Với bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên

• Áp dụng mô hình ‘4A’ Hỏi , khuyên, tư vấn, và theo dõi

• Áp dụng các can thiệp như tư vấn, tư vấn qua điện

thoại, lời khuyên của bác sĩ, chương trình đôi bạn cùng

tiến, sử dụng tài liệu tự hỗ trợ đặc thù theo tuổi, và miếng

dán nicotin.

9

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (7)

Bệnh nhân nội trú (1)

• Dù bệnh nhân nhập viện vì bất kể lý do gì, can thiệp đều có hiệu

quả

• Các can thiệp được chứng minh là có hiệu quả bao gồm: tư vấn,

điều trị bằng thuốc, tư vấn hỗ trợ qua tờ rơi hoặc băng audio/băng

video, hệ thống nhắc nhở bác sĩ khuyên bệnh nhân cai thuốc, tư

vấn tại bệnh viện, và tư vấn qua điện thoại sau khi xuất viện.

• Theo dõi sau thời gian điều trị ở bệnh viện là một cấu phần quan

trọng để can thiệp có hiệu quả.

10

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (8)

Bệnh nhân nội trú (1)

• Dù bệnh nhân nhập viện vì bất kể lý do gì, can thiệp đều có hiệu

quả

• Các can thiệp được chứng minh là có hiệu quả bao gồm: tư vấn,

điều trị bằng thuốc, tư vấn hỗ trợ qua tờ rơi hoặc băng audio/băng

video, hệ thống nhắc nhở bác sĩ khuyên bệnh nhân cai thuốc, tư

vấn tại bệnh viện, và tư vấn qua điện thoại sau khi xuất viện.

• Theo dõi sau thời gian điều trị ở bệnh viện là một cấu phần quan

trọng để can thiệp có hiệu quả.

10

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (8)
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Bệnh nhân nội trú (2)

Đối với bệnh nhân nội trú, cần thực hiện các bước sau:

1) Hỏi tất cả bệnh nhân nhập viện liệu họ có sử dụng thuốc lá và ghi

chép tình trạng sử dụng thuốc của họ.

2) Đối với người hiện thời đang hút thuốc, liệt kê tình trạng sử dụng

thuốc cùng với danh mục các vấn đề sức khoẻ khác khi nhập viện và

làm tương tự khi xuất viện.

3) Cung cấp tư vấn và thuốc để hỗ trợ tất cả người hút thuốc duy trì tình

trạng cai thuốc và để điều trị các triệu chứng cai thuốc.

4) Cung cấp lời khuyên và hỗ trợ cai thuốc lá cho bệnh nhân trong thời

gian nằm viện và duy trì cai thuốc lá sau khi xuất viện

5) Sắp xếp hỗ trợ theo dõi về tình trạng hút thuốc. Cần hỗ trợ bệnh nhân

ít nhất một tháng sau khi xuất viện.
11

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (9)

 

 

 
 

Bệnh nhân nội trú (3)

Với các bệnh nhân có các bệnh lý kèm theo

• Bệnh tim mạch: áp dụng can thiệp tâm lý xã hội; tập thể dục;

bupropion SR

• Bệnh nhân phổi/phổi tắc nghẽn mạn tính: áp dụng tư vấn tích

cực, chương trình tích cực về (phòng chống tái nghiện) thay đổi

hành vi kết hợp với liệu pháp thay thế nicotin; bupropion SR;

nortriptyline; miếng dán, và ống xịt nicotin.

• Bệnh ung thư: áp dụng tư vấn và thuốc; tư vấn tạo động lực.

12

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (10)

 

* Phương pháp điều trị sử dụng thuốc lá đã được chứng minh là có hiệu quả đối với những 

người hút thuốc có một số bệnh đồng thời. 
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Đối tượng hút thuốc lá có bệnh tâm thần (1)

1. Cần tiến hành tư vấn tích cực và theo dõi chặt chẽ

2. Dược phẩm thay thế nicotin là an toàn và hiệu quả

3. Cần có trao đổi với bác sĩ tâm thần để có lời khuyên khi cho

bệnh nhân sử dụng thuốc

4. Bupropion có thể không phù hợp với người có tiền sử động

kinh, chán ăn hoặc ăn quá nhiều, những người sử dụng

thuốc chống trầm cảm khác.

Zwar N, Richmond R, Borland R, Peters M, Litt J, Bell J, Caldwell B, Ferretter I. Supporting smoking cessation: a guide for 

health professionals. Melbourne: The Royal Australian College of General Practitioners, 2011.

13

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (11)

 

 

 

 

 

Đối tượng hút thuốc lá có bệnh tâm thần (2)

5. Cần thận trọng nếu sử dụng đồng thời bupropion với các loại

thuốc chống trầm cảm (ba vòng) và các thuốc ức chế tái hấp

thu serotonin có chọn lọc.

6. Bệnh nhân dùng thuốc ức chế monoamine oxidase (MAOIs)

không được dùng Bupropion

7. Khi sử dụng varenicline, bác sĩ kê đơn nên hỏi bệnh nhân về

bất kỳ thay đổi nào về tâm trạng hoặc hành vi. Người hút

thuốc nên được khuyến cáo ngừng sử dụng varenicline ngay

khi những triệu chứng này xuất hiện.

Zwar N, Richmond R, Borland R, Peters M, Litt J, Bell J, Caldwell B, Ferretter I. Supporting smoking cessation: a guide 

for health professionals. Melbourne: The Royal Australian College of General Practitioners, 2011.14

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (12)
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Đối tượng hút thuốc lá có bệnh tâm thần (3)

Bệnh nhân có tiền sử trầm cảm

• Sử dụng bupropion SR và nortriptyline

Bệnh nhân có rối loạn tâm thần kinh

• Trợ giúp bằng phương pháp điều trị phụ thuộc thuốc lá.

Bệnh nhân tâm thần phân liệt và triệu chứng trầm cảm

• Có thể sử dụng bupropion và dược phẩm thay thế nicotin

Bệnh nhân hiện đang được điều trị nghiện/phụ thuộc vào một

thuốc/chất gây nghiện khác

• Có thể tiến hành tư vấn và sử dụng thuốc điều trị

15

1. Khuyến nghị điều trị phụ thuộc thuốc lá 

trong từng nhóm dân số cụ thể (13)

 

• Kết quả phân tích cho thấy thuốc chống trầm cảm, cụ thể là bupropion SR và nortriptyline 
có hiệu quả trong việc làm tăng tỷ lệ cai thuốc lâu dài của người hút thuốc có tiền sử trầm 
cảm (Tỷ suất chênh = 3.42; 95% Khoảng tin cậy = 1.70-6.84; tỷ lệ cai thuốc = 29.9%, 95% 
Khoảng tin cậy = 17.5%-46.1%).   

• Mặc dù rối loạn tâm thần kinh có thể làm tăng tỷ lệ tái nghiện, những người hút thuốc này 
có thể được trợ giúp bằng phương pháp điều trị phụ thuộc thuốc lá.  

• Một số dữ liệu chỉ ra rằng bupropion và dược phẩm thay thế nicotin có thể có hiệu quả 
trong việc điều trị hút thuốc cho nhiều cá nhân có bệnh tâm thần phân liệt và có thể giúp cải 
thiện triệu chứng tiêu cực của bệnh tâm thần phân liệt và triệu chứng trầm cảm.  

• Bằng chứng chỉ ra rằng các can thiệp sử dụng thuốc lá, cả tư vấn và thuốc là có hiệu quả 
trong việc điều trị người hút thuốc lá hiện đang điều trị nghiện/phụ thuộc thuốc/chất gây 
nghiện khác. 

2. Khuyến nghị điều trị cho người bị

ảnh hưởng bởi môi trường ô nhiễm

khói  thuốc lá (1)    

Đối tượng hút thuốc lá thụ động (1)

1. Hỏi – xác định những bệnh nhân là người không hút thuốc nhưng lại

chịu ảnh hưởng của hút thuốc lá thụ động trong lần thăm khám đầu tiên

2. Khuyên – khuyên bệnh nhân tránh xa khói thuốc

3. Đánh giá – xác định sự sẵn sàng của bệnh nhân trong việc giảm

thiểu tiếp xúc với khói thuốc

4. Hỗ trợ - hỗ trợ bệnh nhân trong nỗ lực làm cho môi trường sống

hàng ngày của họ không có khói thuốc

5. Sắp xếp theo dõi hỗ trợ - lên lịch sắp xếp theo dõi hỗ trợ

16
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Đối tượng hút thuốc lá thụ động (2)

Đối với bệnh nhân sẵn sàng giảm thiểu tiếp xúc với hút thuốc lá thụ động, các

hoạt động sau có thể được tiến hành để hỗ trợ bệnh nhân:

1. Gặp bạn bè ở những nơi không có khói thuốc.

2. Đề nghị thành viên trong gia đình và khách hút thuốc bên ngoài nhà.

3. Thông báo với mọi người rằng nhà và không gian riêng tư của mình là

nơi không có khói thuốc.

4. Nói với thành viên trong gia đình và đồng nghiệp về tác hại của hút thuốc

lá thụ động.

5. Khuyến khích thành viên trong gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp ngừng

hút thuốc nếu họ hút.

6. Tuyên truyền vận động luật và các qui định về môi trường không khói

thuốc tại nơi làm việc hoặc nơi công cộng.

Nguồn: The truth about second-hand smoke. Edmonton, Alberta Health Services
17

2. Khuyến nghị điều trị cho người bị

ảnh hưởng bởi môi trường ô nhiễm

khói  thuốc lá (2)    

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Khuyến nghị điều trị cho người sử dụng 

các sản phẩm từ thuốc lá khác

1. Người sử dụng thuốc lá không khói nên được nhận diện và

khuyến khích từ bỏ hút thuốc, đồng thời được cung cấp tư vấn

về ngừng hút thuốc.

2. Nha sỹ cần cung cấp tư vấn nhanh tới tất cả người hút thuốc lá

không khói.

3. Người sử dụng xì gà, thuốc lào, và các hình thức không phải

thuốc lá khác nên được nhận diện và khuyến khích từ bỏ hút

thuốc, đồng thời được cung cấp tư vấn về ngừng hút thuốc

giống như can thiệp với người hút thuốc lá.

Nguồn: Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: U.S. 

Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 200818
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PHỤ LỤC 

A. Luật phòng chống tác hại thuốc lá 

 

                QUỐC HỘI 

 

Luật số: 09/2012/QH13       

LUẬT 

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
 

CHƯƠNG 

I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, biện pháp 

kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của 

thuốc lá. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu 

thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc 

các dạng khác. 

2. Sử dụng thuốc lá là hành vi hút, nhai, ngửi, hít, ngậm sản phẩm thuốc lá. 

3. Nguyên liệu thuốc lá là lá thuốc lá dưới dạng rời, tấm đã sơ chế tách cọng, 

sợi thuốc lá, cọng thuốc lá và nguyên liệu thay thế khác dùng để sản xuất thuốc lá. 

4. Tác hại của thuốc lá là ảnh hưởng có hại của việc sản xuất, sử dụng thuốc lá 

gây ra cho sức khỏe con người, môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội. 

5. Cảnh báo sức khoẻ là thông tin bằng chữ và hình ảnh mô tả hoặc giải thích về 

ảnh hưởng có hại tới sức khỏe con người do việc sử dụng thuốc lá. 

6. Kinh doanh thuốc lá là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công 

đoạn của quá trình từ sản xuất, nhập khẩu đến tiêu thụ thuốc lá trên thị trường 

nhằm mục đích sinh lợi. 

7. Địa điểm công cộng là nơi phục vụ chung cho nhu cầu của nhiều người. 

8. Nơi làm việc là nơi được sử dụng cho mục đích lao động. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                       

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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9. Trong nhà là nơi có mái che và có một hay nhiều bức tường chắn hoặc vách ngăn 

xung quan 

Điều 3. Nguyên tắc phòng, chống tác hại của thuốc lá 

1. Tập trung thực hiện các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá kết hợp với 

biện pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá. 

2. Chú trọng biện pháp thông tin, giáo dục, truyền thông để nâng cao nhận thức về 

tác hại của thuốc lá nhằm giảm dần tỷ lệ sử dụng thuốc lá và tác hại do thuốc lá 

gây ra. 

3. Thực hiện việc phối hợp liên ngành, huy động xã hội và hợp tác quốc tế trong 

phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

4. Bảo đảm quyền của mọi người được sống, làm việc trong môi trường không có 

khói thuốc lá và được thông tin đầy đủ về tác hại của thuốc lá. 

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

1. Xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống tác hại của 

thuốc lá. 

2. Áp dụng chính sách thuế phù hợp để giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá. 

3. Quy hoạch kinh doanh thuốc lá phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội và từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá, phù hợp với việc giảm nhu 

cầu sử dụng thuốc lá. 

4. Khuyến khích, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước 

ngoài tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, cai nghiện thuốc lá; nghiên cứu về tác hại 

của thuốc lá, các phương pháp cai nghiện thuốc lá; nghiên cứu và sản xuất thuốc 

cai nghiện thuốc lá; hợp tác, tài trợ cho phòng, chống tác hại của thuốc lá; người 

sử dụng thuốc lá tự nguyện cai nghiện thuốc lá. 

5. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trồng cây thuốc lá, sản xuất 

thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá chuyển đổi ngành, nghề. 

6. Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tác hại 

của thuốc lá. 

Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm 

quyền văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, kế hoạch về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá; 

b. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính 

sách, kế hoạch về phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

c. Tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

d. Tổ chức bồi dưỡng và tăng cường nhân lực tham gia phòng, chống tác hại 

của thuốc lá; 
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e. đ) Tổ chức nghiên cứu, tư vấn, phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị nghiện 

thuốc lá; 

f. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm 

pháp luật trong phòng, chống tác hại của thuốc lá theo thẩm quyền; 

g. Hằng năm tổng hợp, báo cáo Chính phủ về kết quả phòng, chống tác hại của 

thuốc lá; 

h. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm chủ động thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá; chủ trì tổ 

chức, chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về địa điểm cấm 

hút thuốc lá tại địa phương. 

Điều 6. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương trong 

phòng, chống tác hại của thuốc lá 

1. Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng 

năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. 

2. Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, 

đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước. 

3. Gương mẫu thực hiện và vận động cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện 

các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc 

lá 

1. Được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá. 

2. Yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút 

thuốc lá. 

3. Vận động, tuyên truyền người khác không sử dụng thuốc lá, cai nghiện thuốc lá. 

4. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi hút 

thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá. 

5. Phản ánh hoặc tố cáo cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi hút 

thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá. 

Điều 8. Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tác hại của thuốc lá 

1. Mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tác hại của thuốc lá với các nước, tổ 

chức quốc tế trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, phù hợp với 

pháp luật mỗi nước, pháp luật và thông lệ quốc tế. 

2. Nội dung hợp tác quốc tế bao gồm: 

a. Hợp tác trong phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả; 

b. Hợp tác trong việc cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá xuyên biên 

giới; 
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c. Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, hỗ trợ kinh phí và trao đổi thông 

tin liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm 

được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao gói hoặc điếu thuốc lá; mua 

bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu. 

2. Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới 

mọi hình thức. 

3. Tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 16 của Luật này. 

4. Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. 

5. Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. 

6. Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. 

7. Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động; hút, bán thuốc lá tại địa điểm có 

quy định cấm. 

8. Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. 

9. Vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá. 

CHƯƠNG 

II 

CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC LÁ 

Điều 10. Thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

1. Thông tin, giáo dục, truyền thông phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a. Cung cấp thông tin một cách công khai, khoa học, chính xác, khách quan về 

thuốc lá và tác hại của thuốc lá; 

b. Đa dạng hóa nội dung, hình thức và kênh thông tin phù hợp với đối 

tượng được thông tin, giáo dục, truyền thông. 

2. Thông tin, giáo dục, truyền thông bao gồm các nội dung sau đây: 

a. Chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

b. Tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ của người sử dụng, trẻ em, phụ nữ mang 

thai, người khác chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá, môi trường sống và 

kinh tế - xã hội; 

c. Tác hại của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá 

giả và mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu đối với 

sức khỏe người sử dụng và kinh tế - xã hội; 

d. Các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi 

trường sống không có khói thuốc lá; 

e. đ) Quyền,  trách nhiệm,  nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

3. Trách nhiệm trong thông tin, giáo dục, truyền thông được quy định như sau: 
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a. Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức, cung cấp thông tin khoa học về tác hại của 

thuốc lá; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức thông tin, 

giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

b. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các cơ quan 

thông tin, truyền thông thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

c. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức đưa thông tin, tuyên 

truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các biện pháp hạn chế sử 

dụng thuốc lá vào trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và đời sống 

gia đình; quy định việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc 

lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình; 

d. Bộ Công Thương có trách nhiệm tổ chức thông tin, tuyên truyền về 

phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả; 

e. đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xây dựng nội dung về phòng, chống 

tác hại của thuốc lá và lồng ghép vào chương trình giáo dục phù hợp với 

các cấp học; 

f. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thông tin, giáo dục, truyền 

thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại địa phương; 

g. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách 

nhiệm thông tin, tuyên truyền, vận động các thành viên trong tổ chức mình và 

toàn xã hội không sử dụng thuốc lá, tích cực tham gia phòng, chống tác hại 

của thuốc lá; 

h. Cơ quan, tổ chức khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá theo quy định của Luật này. 

Điều 11. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn 

1. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên bao 

gồm: 

a. Cơ sở y tế; 

b. Cơ sở giáo dục, trừ các cơ sở quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;  

c. Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em;  

d. Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. 

2. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà bao gồm: 

a. Nơi làm việc; 

b. Trường cao đẳng, đại học, học viện; 

c. Địa điểm công cộng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và 

khoản 1 Điều 12 của Luật này. 

3. Phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn bao gồm ô 

tô, tàu bay, tàu điện. 

Điều 12. Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng 

cho người hút thuốc lá 
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1. Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho 

người hút thuốc lá bao gồm: 

a. Khu vực cách ly của sân bay; 

b. Quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch; 

c. Phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa. 

2. Nơi dành riêng cho người hút thuốc lá phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 

a) Có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá; 

b) Có dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá; có biển báo tại các vị trí phù hợp, 

dễ quan sát; 

c) Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 

3. Khuyến khích người đứng đầu địa điểm quy định tại khoản 1 Điều này tổ chức 

thực hiện việc không hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà. 

4. Chính phủ quy định chuyển địa điểm tại khoản 1 Điều này thành địa điểm cấm 

hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà phù hợp với từng thời kỳ. 

Điều 13. Nghĩa vụ của người hút thuốc lá 

1. Không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá. 

2. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, 

người cao tuổi. 

3. Giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại 

những địa điểm được phép hút thuốc lá. 

Điều 14. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa 

điểm cấm hút thuốc lá 

1. Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có các quyền sau đây: 

a) Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc 

lá; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; 

b) Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình; 

b) Từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho người vi phạm quy định cấm 

hút thuốc lá nếu người đó tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở. 

3. Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có trách nhiệm 

sau đây: 

a) Thực hiện quy định tại Điều 6 của Luật này; 

b) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng 

quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành; 

treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc 

lá. 

Điều 15. Ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá 

1. Thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải ghi nhãn, 

in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. 
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2. Việc ghi nhãn đối với thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt 

Nam phải được thực hiện bằng tiếng Việt, theo đúng quy định của pháp luật về 

nhãn hàng hoá và bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) In cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình ảnh bảo đảm rõ ràng, dễ nhìn, dễ 

hiểu; 

b) Dán tem hoặc in mã số, mã vạch; ghi ngày sản xuất, ngày hết hạn sử 

dụng; 

c) Ghi rõ số lượng điếu đối với bao thuốc lá dạng điếu hoặc trọng lượng  đối 

với các loại thuốc lá khác; 

d) Không được ghi bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác từ, cụm từ làm người 

đọc, người sử dụng hiểu thuốc lá là ít có hại hoặc hiểu sai về tác hại của 

thuốc lá và khói thuốc lá đối với sức khoẻ con người. 

3. Nội dung cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá phải mô tả cụ thể tác hại của 

việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe và thông điệp thích hợp khác, phải 

được thay đổi theo định kỳ 02 năm một lần. 

4. Cảnh báo sức khỏe quy định tại điểm a khoản 2 Điều này phải chiếm ít nhất 

 0% diện tích của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao, tút, hộp 

thuốc lá. 

5. Việc ghi nhãn trên bao bì thuốc lá xuất khẩu được thực hiện theo yêu cầu của 

nước nhập khẩu. 

6. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 

cụ thể về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe đối với thuốc lá quy định tại các 

khoản 2, 3 và 4 Điều này. 

7. Chính phủ quy định cụ thể mức tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe phù hợp 

với từng thời kỳ. 

Điều 16. Hoạt động tài trợ 

Tổ chức,  cá nhân  kinh  doanh  thuốc  lá chỉ được tài trợ nhân  đạo  cho chương 

trình xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa; phòng, chống 

buôn lậu thuốc lá và không được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về  việc 

tài trợ đó. 
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Điều 17. Cai nghiện thuốc lá 

1. Việc cai nghiện thuốc lá được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.  

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tổ chức các hoạt động hoặc thành lập các 

loại hình cơ sở để tư vấn, cai nghiện thuốc lá.  

3. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc cai nghiện thuốc lá và cơ sở tư vấn, cai 

nghiện thuốc lá được hưởng mức thuế ưu đãi theo quy định của pháp luật về 

thuế. 

4. Chính phủ quy định điều kiện  thành  lập và tổ chức hoạt động cai nghiện, tư 

vấn cai nghiện thuốc lá quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 18. Trách nhiệm trong hỗ trợ cai nghiện thuốc lá 

1. Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây: 

a) Hướng dẫn quy trình cai nghiện thuốc lá; 

b) Chỉ đạo việc cai nghiện thuốc lá và nghiên cứu, tư vấn về cai nghiện 

thuốc lá; 

c) Chỉ đạo việc tổ chức tập huấn cho các nhân viên y tế, nhân viên tư vấn 

cai nghiện thuốc lá về hoạt động tư vấn, phương pháp cai nghiện thuốc lá.  

2. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt 

động cai nghiện và tư vấn cai nghiện thuốc lá.  

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm vận động người sử dụng thuốc lá 

trong cơ quan, tổ chức và gia đình tự nguyện cai nghiện thuốc lá.  

CHƯƠNG III 

CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT NGUỒN CUNG CẤP THUỐC LÁ 

Điều 19. Quản lý kinh doanh thuốc lá 

1. Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân 

mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá; sản xuất, mua bán, nhập 

khẩu thuốc lá phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá bán tối thiểu đối với thuốc lá điếu tiêu thụ 

tại Việt Nam. 

3. Chính phủ quy định cụ thể việc cấp giấy phép mua bán, chế biến, nhập khẩu 

nguyên liệu thuốc lá; sản xuất, mua bán, nhập khẩu thuốc lá quy định tại khoản 

1 Điều này. 

Điều 20. Quy hoạch kinh doanh thuốc lá 

1. Quy hoạch kinh doanh thuốc lá phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội, chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá để 

từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá, phù hợp với việc giảm nhu cầu sử 

dụng thuốc lá và có giải pháp để từng bước chuyển đổi ngành, nghề cho 

người trồng cây thuốc lá, công nhân sản xuất thuốc lá. 

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch kinh doanh thuốc lá của cả 

nước, bao gồm quy hoạch vùng nguyên liệu thuốc lá, quy hoạch sản xuất 

thuốc lá, quy hoạch mạng lưới mua bán thuốc lá. 
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3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt và tổ chức 

thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu thuốc lá, quy hoạch mạng lưới mua 

bán thuốc lá của địa phương phù hợp với quy hoạch kinh doanh thuốc lá quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Điều 21. Kiểm soát đầu tư sản xuất thuốc lá 

1. Việc đầu tư trồng cây thuốc lá, chế biến nguyên liệu và sản xuất thuốc lá phải 

phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc đầu tư xây dựng mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất của cơ 

sở sản xuất thuốc lá để tiêu thụ trong nước không được vượt quá tổng sản lượng 

được phép sản xuất của toàn ngành thuốc lá trước ngày Luật này có hiệu lực. 

3. Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất thuốc lá phải bảo đảm các điều kiện 

sau đây: 

a) Liên doanh, hợp tác với doanh nghiệp đã có giấy phép sản xuất thuốc lá; 

b) Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối trong vốn điều lệ của doanh nghiệp; 

c) Đáp ứng các điều kiện sản xuất thuốc lá theo quy định của Chính phủ. 

4. Hợp đồng nhượng quyền sở hữu công nghiệp sản xuất thuốc lá chỉ được thực 

hiện tại doanh nghiệp đã có giấy phép sản xuất thuốc lá sau khi được Thủ 

tướng Chính phủ đồng ý bằng văn bản. 

5. Hợp đồng sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu không 

tính vào sản lượng thuốc lá được phép sản xuất tiêu thụ trong nước và chỉ 

được thực hiện tại doanh nghiệp đã có giấy phép sản xuất thuốc lá sau khi 

được Bộ trưởng Bộ Công Thương đồng ý bằng văn bản. 

6. Việc đầu tư sản xuất, gia công thuốc lá để xuất khẩu vượt quá sản lượng được 

phép sản xuất của cơ sở phải được Bộ trưởng Bộ Công Thương đồng ý 

bằng văn bản. 

Điều 22. Kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước 

1. Kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước bao gồm các biện pháp sau 

đây: 

a) Quản lý sản lượng thuốc lá được phép sản xuất và nhập khẩu; 

b) Dán tem hoặc in mã số, mã vạch trên bao bì thuốc lá; 

c) Quản lý năng lực máy, thiết bị chuyên ngành thuốc lá; 

d) Quản lý nguyên liệu thuốc lá và giấy cuốn điếu thuốc lá; 

e) Quản lý nguồn gốc, sự di chuyển và tính hợp pháp của thuốc lá. 

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố công khai sản lượng được phép sản xuất 

và nhập khẩu thuốc lá để tiêu thụ trong nước của từng doanh nghiệp phù hợp 

với năng lực sản xuất và nhu cầu của thị trường. 

3. Chính phủ quy định cụ thể biện pháp quản lý máy, thiết bị chuyên ngành thuốc 

lá, nguyên liệu và giấy cuốn điếu thuốc lá. 

Điều 23. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá 
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1. Thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải bảo đảm 

tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá và tiêu chuẩn cơ sở về 

thuốc lá mà nhà sản xuất đã công bố. 

2. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá phải tuân thủ các yêu cầu sau đây: 

a) Công bố tiêu chuẩn cơ sở về thuốc lá; 

b) Bảo đảm thuốc lá do cơ sở sản xuất, nhập khẩu phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thuốc lá và tiêu chuẩn cơ sở về thuốc lá mà nhà sản xuất 

đã công bố; 

c) Thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của thuốc lá do 

cơ sở sản xuất, nhập khẩu với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn cơ 

sở đã công bố. 

3. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá điếu. 

Điều 24. Số lượng điếu thuốc lá trong bao, gói 

Sau 03 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, số lượng điếu thuốc lá đóng gói 

trong 01 bao thuốc lá không được ít hơn 20 điếu, trừ thuốc lá xì gà và thuốc lá được sản 

xuất để xuất khẩu. 

Điều 25. Bán thuốc lá 

1. Việc bán thuốc lá phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Doanh nghiệp, đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá phải có giấy phép bán 

thuốc lá theo quy định của Chính phủ; 

b) Người chịu trách nhiệm tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc 

lá phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; 

đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá không được trưng bày quá một bao, 

một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá. 

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được tổ chức, cho phép hoặc bán thuốc 

lá tại các địa điểm quy định tại Điều 11, Điều 12, trừ điểm a khoản 1 Điều 12 

của Luật này; không được bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu 

giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, viện nghiên cứu 

y học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, 

thị trấn trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở 

đó. 
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Điều 26. Các biện pháp phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả 

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức để người dân không tham gia buôn 

bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. 

2. Tổ chức và bảo đảm đủ nhân lực, kinh phí, phương tiện cho lực lượng phòng, 

chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. 

3. Định kỳ, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý hành vi kinh doanh 

thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. 

4. Tịch thu, tiêu hủy thuốc lá giả; tịch thu, tiêu hủy các loại máy, thiết bị dùng để 

sản xuất thuốc lá giả. Việc tiêu hủy phải sử dụng các biện pháp bảo đảm an 

toàn đối với môi trường. Kinh phí tiêu hủy do cá nhân, tổ chức vi phạm chịu 

trách nhiệm chi trả. Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức vi 

phạm thì kinh phí tiêu hủy do ngân sách nhà nước chi trả. 

5. Việc xử lý đối với thuốc lá nhập lậu được thực hiện theo quy định của Chính 

phủ. 

6. Khuyến khích về vật chất và tinh thần cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã phát 

hiện và tố giác, tố cáo các hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. 

7. Phối hợp ở cấp tỉnh, cấp quốc gia với các nước có chung đường biên giới 

và các nước có liên quan trong phòng, chống kinh doanh thuốc lá nhập lậu, 

thuốc lá giả. 

Điều 27. Trách nhiệm phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả 

1. Bộ trưởng  Bộ Công  Thương,  Bộ Tài chính,  Bộ Công  an, Bộ Quốc phòng, 

Bộ Y tế trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức 

công tác phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tại địa phương tổ chức, chỉ đạo, bố trí lực lượng và phân công 

trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan liên quan thực hiện công tác phòng, chống 

thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống thuốc lá 

nhập lậu, thuốc lá giả. 
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CHƯƠNG 

IV 

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ĐỂ 

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 

 

Điều 28. Thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá 

1. Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (sau đây gọi chung là Quỹ) là quỹ quốc 

gia, trực thuộc Bộ Y tế và chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Bộ Tài 

chính. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và 

có tài khoản riêng. 

2. Quỹ được quản lý bởi Hội đồng quản lý liên ngành. Hội đồng quản lý liên 

ngành gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Chủ tịch Hội đồng là Bộ 

trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch là lãnh đạo Bộ Tài chính, các ủy viên là đại diện 

lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và 

Truyền thông và đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác. 

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Quỹ. 

4. Định kỳ 02 năm một lần, Chính phủ báo cáo Quốc hội về kết quả hoạt động và 

việc quản lý sử dụng Quỹ. 

Điều 29. Mục đích và nhiệm vụ của Quỹ 

1. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng huy động, cung 

cấp và điều phối nguồn lực tài chính của Quỹ cho các hoạt động phòng, 

chống tác hại của thuốc lá trên phạm vi toàn quốc. 

2. Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động sau đây: 

a) Truyền thông về tác hại của thuốc lá và phòng, chống tác hại của thuốc lá 

phù hợp với từng nhóm đối tượng; 

b) Xây dựng, triển khai các mô hình điểm về cộng đồng, cơ quan, tổ chức 

không có khói thuốc lá; phát triển và nhân rộng các mô hình có hiệu quả; 

c) Tổ chức các chiến dịch, sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá dựa 

vào cộng đồng; tư vấn việc tổ chức nơi dành riêng cho người hút thuốc lá tại 

các địa điểm công cộng; 

d) Tổ chức cai nghiện thuốc lá; 

e) Xây dựng, triển khai các mô hình điểm về cai nghiện thuốc lá dựa vào cộng 

đồng và phát triển, nhân rộng các mô hình có hiệu quả; 

f) Nghiên cứu đưa ra những bằng chứng phục vụ cho công tác phòng, 

chống tác hại của thuốc lá; 

g) Xây dựng, hỗ trợ hoạt động, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho mạng 

lưới cộng tác viên làm công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

h) Xây dựng nội dung và tổ chức đưa giáo dục về tác hại và phòng, chống tác 

hại của thuốc lá vào chương trình giáo dục phù hợp với các cấp học; 
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i) Thực hiện các giải pháp chuyển đổi ngành, nghề cho người trồng cây 

thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, sản xuất thuốc lá. 

Điều 30. Nguồn hình thành và nguyên tắc sử dụng Quỹ 

1. Quỹ được hình thành từ các nguồn sau đây: 

a) Khoản đóng góp bắt buộc của cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá được tính 

theo tỷ lệ phần trăm (%) trên giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình: 

1,0% từ ngày 01 tháng 5 năm 2013; 1,5% từ ngày 01 tháng 5 năm 2016; 

2,0% từ ngày 01 tháng 5 năm 2019. Khoản đóng góp bắt buộc được khai, 

nộp cùng với thuế tiêu thụ đặc biệt do cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá 

tự khai, tự tính, tự nộp vào tài khoản của Quỹ; 

b) Nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

nước và ngoài nước; 

c) Nguồn thu hợp pháp khác. 

2. Quỹ được sử dụng theo các nguyên tắc sau đây: 

a) Quỹ chỉ được sử dụng cho các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 29 của 

Luật này và điểm e khoản 2 Điều này; 

b) Nội dung chi của Quỹ căn cứ vào kế hoạch hoạt động hằng năm, chương 

trình, chiến lược ngắn hạn, dài hạn, mục tiêu ưu tiên trong từng giai đoạn đã 

được Hội đồng quản lý liên ngành phê duyệt; 

c) Quỹ được thực hiện kiểm toán hằng năm theo quy định của pháp luật; 

d) Công khai, minh bạch; 

đ)   Bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn tài chính của Quỹ; 

f) Chi phí quản lý hành chính theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 31. Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại 

của thuốc lá, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi 

phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 

luật; cá nhân vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 

pháp luật. 

2. Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá 

được thực hiện theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính. 
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Điều 32. Trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

1. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm kiểm tra, phát 

hiện kịp thời và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá; nếu dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không 

đúng quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

2. Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi hút 

thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

3. Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức việc xử lý vi phạm đối với hành vi hút 

thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

4. Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ 

chức việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, 

thuốc lá giả thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

5. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ 

chức việc xử lý vi phạm đối với hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả 

thuộc khu vực biên giới và lĩnh vực được phân công phụ trách. 

6. Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên 

quan tổ chức việc xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống tác hại của thuốc 

lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

7. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

tổ chức liên quan để tổ chức, chỉ đạo, bố trí lực lượng và phân công trách nhiệm 

cụ thể cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý vi phạm hành chính 

đối với hành vi vi phạm quy định về hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm, 

kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có 

trách nhiệm chủ trì, tổ chức việc xử phạt đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm 

công cộng có quy định cấm thuộc địa bàn quản lý. 

8. Cơ quan, người có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định tại các khoản 2, 4, 6 và 7 Điều này, 

nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển cơ quan tiến 

hành tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 
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CHƯƠNG V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 33. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013. 

Điều 34. Điều khoản chuyển tiếp 

Bao, tút, hộp thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại thị trường 

Việt Nam theo quy định tương ứng của pháp luật về ghi nhãn, in cảnh báo sức 

khỏe trước ngày Luật này có hiệu lực sẽ không được sử dụng sau 06 tháng kể từ 

ngày Luật này có hiệu lực. 

Điều 35. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao 

trong Luật. 

 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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B.Quy trình tư vấn chi tiết cai thuốc lá tại trạm y tế 
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Quy trình chi tiết tư vấn cai 
thuốc lá tại Trạm y tế 

Dành cho Cán bộ y tế 

 

 

Triển khai mô hình hỗ trợ và điều 

trị cai nghiện thuốc lá tại 

trạm y tế xã 
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QUY TRÌNH CHI TIẾT TƯ VẤN CAI THUỐC LÁ/THUỐC LÀO 
 TẠI TRẠM Y TẾ 

1) Hỏi về tình trạng hút thuốc của bệnh nhân 

a. Hiện tại anh/chị có hút thuốc lá không? 

b. Hiện tại anh/chị có hút thuốc lào không? 

Hỏi về việc sử dụng thuốc lá/thuốc lào với TẤT CẢ bệnh nhân 

2) Khuyên người hút thuốc cai thuốc và xem xét sự sẵn sàng cai thuốc 

NÓI với người hút thuốc về mối liên quan của việc cai thuốc lá/thuốc lào với sức khỏe 

của họ và sức khỏe cho trẻ em và người thân trong gia đình họ (thông tin được tùy 

chỉnh cho từng bệnh nhân theo tình trạng sức khỏe, đặc điểm nhân khẩu). KHUYÊN 

người hút thuốc cai thuốc và XEM XÉT SỰ SẴN SÀNG CAI THUỐC “Là bác sỹ điều trị 

của anh/chị, tôi muốn anh/chị hiểu rằng cai thuốc lá/thuốc lào là việc làm quan trọng 

nhất để bảo vệ sức khỏe của anh/chị (và gia đình anh/chị), tôi và cán bộ y tế tại trạm có 

thể hỗ trợ anh/chị cai thuốc. Với các mối liên quan trên, anh/chị NÊN cai thuốc càng 

sớm càng tốt” “Anh/chị có muốn cai thuốc không?” 

TÌNH HUỐNG 1- NẾU NGƯỜI HÚT THUỐC CHƯA SẴN SÀNG CAI THUỐC 

1) Thảo luận về tầm quan trọng của việc cai thuốc 

HỎI và thảo luận một số câu hỏi sau: 

 Những lý do cai thuốc lá/thuốc lào của anh/chị là gì? 

 Ba lý do quan trọng nhất khiến anh/chị cai thuốc là gì? 

 Lý do quan trọng nhất khiến anh/chị cai thuốc là gì? 

 Anh/chị nghĩ việc cai thuốc quan trọng như thế nào? 

 Việc hút thuốc lá/thuốc lào liên quan đến các mối lo ngại về sức khỏe như thế 

nào? 

 Việc hút thuốc lá/thuốc lào liên quan tới sức khỏe gia đình như thế nào? 

2) Thảo luận về những nguy cơ nếu tiếp tục hút thuốc 

a. HỎI và thảo luận một số câu hỏi sau: 

 Những nguy cơ về sức khỏe nào mà anh/chị và gia đình có thể gặp 

phải nếu anh/chị tiếp tục hút thuốc? 

 Anh/chị nghĩ gì về nguy cơ của việc hút thuốc lá/thuốc lào? 

 Mối lo ngại của anh/chị về việc hút thuốc lá/thuốc lào (nếu có) là gì? 

b. CUNG CẤP thêm thông tin cho người hút thuốc về những tác hại của hút 

thuốc lá/thuốc lào tới sức khỏe – cung cấp thông tin thêm so với những 

thông tin đã thảo luận ban đầu (tham khảo tờ rơi 1 – phần tác hại hút 

thuốc lá tới sức khỏe và tờ rơi 2 - hút thuốc lá thụ động). 

3) Thảo luận về lợi ích của cai thuốc lá/thuốc lào 

a. HỎI và thảo luận một số câu hỏi sau: 

 Anh/chị biết những lợi ích gì từ việc cai thuốc lá/thuốc lào? 

 Anh/chị sẽ có những lợi ích gì khi anh/chị cai thuốc lá/thuốc lào? 

 Gia đình anh/chị sẽ có những lợi ích gì khi anh/chị cai thuốc lá/thuốc lào? 

b. CUNG CẤP thêm thông tin cho người hút thuốc về những lợi ích từ việc cai 

thuốc lá/thuốc lào (xem tờ rơi 1- phần lợi ích của cai thuốc lá) 
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4) Thảo luận về khó khăn/rào cản và sự tự tin 

 Anh/chị có thấy khó khăn gì khi cai thuốc? 

 Điều gì anh/chị thấy khó khăn nhất khi cai thuốc? 

 Để cai thuốc anh/chị nghĩ mình cần phải làm gì? 

 Anh/chị cần hỗ trợ gì để vượt qua khó khăn nếu anh/chị cai thuốc? 

 Nếu anh/chị cai thuốc, mức độ tự tin của anh/chị khi cai thuốc như thế nào? 

HỎI người hút thuốc: "sau khi thảo luận các vấn đề về tầm quan trọng của việc cai 

thuốc, tác hại của hút thuốc, lợi ích của cai thuốc, khó khăn và hỗ trợ để cai thuốc, 

anh/chị có sẵn sàng để cai thuốc hay không?" và dành thời gian cho người hút thuốc trả 

lời. 

Nếu người hút thuốc vẫn chưa sẵn sàng, nói với họ rằng bất cứ khi nào họ thay đổi ý 

định, họ có thể tới gặp cán bộ y tế để nhận hỗ trợ tư vấn cai thuốc. Phát tài liệu truyền 

thông để họ có thể về tham khảo và tìm hiểu thêm. 

Nếu người hút thuốc sẵn sàng cai thuốc, tiếp tục tư vấn theo các bước trong tình huống 

2 sau đ y. 

TÌNH HUỐNG 2- VỚI NGƯỜI HÚT THUỐC ĐÃ SẴN SÀNG BỎ THUỐC 

1) Thảo luận tiền sử và thói quen hút thuốc của người hút thuốc 

a. Hiện tại anh/chị hút thuốc như thế nào? Hút hàng ngày hay thỉnh thoảng? 

b. Anh/chị hút thuốc bao lâu rồi? 

c. Anh/chị hút điếu thuốc đầu tiên trong ngày khi nào? 

d. Anh/chị hút bao nhiêu điếu thuốc mỗi ngày? 

e. Anh/chị thường hút thuốc ở đâu? 

Tìm hiểu cố gắng cai thuốc gần đây nhất của người hút thuốc 

a. Trước đây, anh/chị đã từng cố gắng cai thuốc lá/thuốc lào chưa?  

b. Lần gần đây nhất anh/chị cai thuốc là khi nào? 

c. Lý do anh/chị cai thuốc? 

d. Anh/chị cai được trong bao lâu? 

e. Anh/chị có nhận được sự giúp đỡ/hỗ trợ nào không hay tự cai thuốc?  

f. Anh/chị có sử dụng loại thuốc hỗ trợ cai thuốc lá/thuốc lào nào không? 

g. Biện pháp gì hay điều gì đã giúp anh/chị không hút thuốc? 

h. Điều gì là khó nhất khi cai thuốc? 

i. Khi nào hoặc trạng thái (tâm trạng) nào là khó nhất để không hút thuốc? 

j. Tại sao anh/chị lại tiếp tục quay lại hút thuốc? 

CUNG CẤP THÔNG TIN: giải thích lý do khó cai hút thuốc là bởi vì trong thuốc lá/thuốc lào 

có chất gây nghiện là Nicotine. Sau khi đã hút thuốc một thời gian cơ thể sẽ phụ thuộc vào 

Nicotine để cảm thấy bình thường. Đây là một trong những lý do tại sao sau khi ngừng hút 

thuốc, người hút thuốc thường trải qua cơn thèm thuốc và các triệu chứng cai khác bởi vì 

cơ thể thiếu Nicotine. (Mô tả một số triệu chứng khi cai thuốc lá). Các triệu chứng khi cai 

thuốc là một trong những lý do khiến người hút thuốc lá khó có thể ngừng hút thuốc và chỉ 

có thể ngừng hút thuốc trong một vài tuần và cán bộ y tế có thể cung cấp thêm các phương 

pháp để giúp người hút thuốc đối phó với chúng. 
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2) Thảo luận lý do cai thuốc 

HỎI và thảo luận một số câu hỏi sau: 

 Những lý do cai thuốc lá/thuốc lào của anh/chị là gì? 

 Ba lý do quan trọng nhất khiến anh/chị cai thuốc là gì? 

 Lý do quan trọng nhất khiến anh/chị cai thuốc là gì? 

3) Thảo luận về các yếu tố kích thích hút thuốc 

CUNG CẤP THÔNG TIN: chất Nicotin là một trong những lý do khiến người hút thuốc khó 

cai thuốc nhưng ngoài ra cũng có các lý do khác như: hoàn cảnh, cảm xúc hoặc suy nghĩ, 

và hoạt động có thể kích thích hút thuốc. Những hoàn cảnh, cảm xúc, suy nghĩ, hoặc hành 

động kích thích đó được gọi là yếu tố kích thích.  

ĐỀ NGHỊ người hút thuốc mô tả một cách chi tiết về những trạng thái cảm xúc, thời gian, 

con người, địa điểm và các hoạt độngliênquanđến hút thuốc. (Ví dụ: cà phê buổi sáng, giận 

dữ, stress). Nếuhọ gặp khó khăntrong việc giải thích, tư vấn viên có thể sử dụng các câu 

hỏi gợi ý sau: 

a. Anh/chị hút điếu thuốc đầu tiên trong ngày khi nào? Và ở nơi nào? 

b. Anh/chị cho biết là anh chị hút thuốc vào lúc nào? Khi anh/chị đang làm gì? 

Khi anh/chị đang trong trạng thái như thế nào? 

c. Ở lần hút thuốc gần đây nhất, trạng thái cảm xúc của anh/chị trước khi hút 

thuốc thế nào? 

d. Anh/chị đang làm gì khi đang hút thuốc trong lần hút thuốc gần đây nhất? 

4) Thảo luận về cách xử trí các yếu tố kích thích hút thuốc 

CUNG CẤP THÔNG TIN: Xác định được các yếu tố kích thích sẽ giúp tìm ra biện pháp 

giúp anh/chị kiểm soát được các yếu tố kích thích hút thuốc. 

Hỏi người hút thuốc để thảo luận về những điều họ có thể làm để tránh các yếu tố kích 

thích. 

a. 3 yếu tố kích thích nào quan trọng nhất mà anh chị cần phải quan tâm để tránh?   

b. Trước đây, anh/chị đã làm gì để kiểm soát các yếu tố kích thích này? 

c. Những điều gì anh/chị có thể làm gì vào những lúc, ở những địa điểm, hoặc cảm 

xúc khiến anh/chị bị kích thích hút thuốc?  

d. Tình huống nào có thể được coi là “an toàn” (ví dụ: không liên quan tới hút thuốc)? 

Ví dụ: Các yếu tố kích thích hút thuốc  

        Yếu tố thể chất 
 Đau đầu 
 Ngửi  thấy khói thuốc 
 Uống rượu 
 Uống cà phê 

         Yếu tố thói quen 
 Xem TV 
 Lúc đợi xe buýt  
 Sau khi ăn 

       Yếu tố cảm xúc 
 Vui 
 Buồn/chán 
 Tức giận 
 Lo sợ 
 Cô đơn 

         Yếu tố suy nghĩ  
 Tôi cần hút thuốc 
 Tôi không thể làm gì nếu không hút thuốc  
 Hút một điếu thuốc cũng không sao  
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TƯ VẤN VIÊN LƯU Ý: Dưới đ y là các phương pháp hiệu  uả có thể chia sẻ với người hút 

thuốc để kiểm soát tình huống có thể kích thích hút thuốc. 

Các kỹ năng kiểm soát 

Xao lãng bản thân: gọi điện thoại cho bạn bè, đọc sách, nghe nhạc, đi dạo, xem phim và 

xem thể thao 

Thay đổi thói quen: tắm ngay sau khi ngủ dậy, đánh răng ngay sau khi ăn 

Rời khỏi tình huống kích thích hút thuốc: rời khỏi nơi mà khiến bạn cảm thấy thèm hút 

thuốc 

Hít thở sâu: và nghĩ về việc bạn đang giữ cho phổi cho bạn sạch sẽ và khoẻ mạnh 

Uống nước: giúp cho miệng bạn cảm thấy tươi mới và sạch sẽ. Hãy đánh răng nếu bạn có 

thể hoặc ăn một viên kẹo bạc hà 

Thảo luận: với ai đó về lý do tại sao bạn không muốn hút thuốc lá nữa và nhờ sự trợ giúp của họ 

Hoãn lại việc đáp ứng với nhu cầu hút thuốc: sử dụng tất cả các cách trên và đợi 10 phút - 

cơn thèm thuốc sẽ giảm dần và sẽ qua 

CUNG CẤP THÔNG TIN: Anh/chị có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để kiểm 

soát yếu tố kích thích. Anh/chị có thể cảm thấy khó khăn hoặc nản lòng và mong muốn 

được hút một điếu thuốc. Nhưng “Đừng từ bỏ cai thuốc lá”! 

5) Lập kế hoạch cai thuốc lá (Dựa trên tờ rơi hướng dẫn lập kế hoạch cai thuốc) 

Khuyến khích người hút thuốc lựa chọn ngày bỏ thuốc 

a. Hỏi người hút thuốc lá có sẵn sàng thực hiện một ngày không hút thuốc vào tuần tới 

không? 

b. Xác định sự quan tâm và lo ngại của người hút thuốc  

c. Trấn an đối tượng là họ sẽ không cô đơn trong quá trình cai thuốc  

d. Hỏi đối tượng về những người thân hoặc bạn bè nào có thể hỗ trợ họ cai thuốc 

lá? 

e. Thảo luận để lập kế hoạch 

Lập kế hoạch cai thuốc lá (sử dụng tờ rơi “Cai thuốc lá khó nhưng bạn có thể làm được”) 

a. Nói với gia đình, bạn bè về việc cai thuốc lá/thuốc lào 

b. Viết lại các lý do muốn cai thuốc lên một tờ giấy và đặt tại nơi có thể nhìn 

thấy hàng ngày 

c. Theo dõithói quen hút thuốc. Trong hai ngày tiếp theo, theo dõithói quen hút 

thuốcbằng cách quấn mộtmảnhgiấy xung quanh bao thuốc lá và sử dụng để ghi 

lại thời gian trong ngày, và các hoạt động (ví dụ uống cà phê buổi sáng hoặc 

anh/chị cảm thấy như thế nào (mệt mỏi, tức giận, căng thẳng) trong khi hút 

thuốc. Điều này sẽ giúp anh/chị biết được thói quen và yếu tố kích thích hút 

thuốc lá. Hỏi người hút thuốc lá xem họ có nghĩ rằng có thể làm những điều 

này? 
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d. Lập kế hoạch để kiểm soát yếu tố kích thích 

i. Anh/chị sẽ làm gì tại những nơi hoặc sự kiện có thể khiến anh/chị 

muốn hút thuốc? (xem bảng kiểm soát yếu tố kích thích – trang 4)  

ii. Anh/chị sẽ làm gì để tránh nhàn rỗi  

iii. Tránh xa thuốc lá/thuốc lào, bật lửa, gạt tàn hoặc bất cứ vật dụng 

nào có liên quan tới hút thuốc  

e. Tạo môi trường gia đình không khói thuốc 

Vào trước ngày quyết định cai thuốc lá, vứt bỏ gạt tàn, ống điếu, diêm/bật lửa, 

thuốc lá/thuốc lào hoặc bất cứ vật dụng nào có liên quan tới hút thuốc (xem lại 

tờ thông tin về hút thuốc lá thụ động). 

CUNG CẤP THÔNG TIN:  với người hút thuốc rằng sau một thời gian, cơ thể sẽ quen dần 

với việc không hút thuốc và yếu tố kích thích hút thuốc cũng ít dần đi.  

HỎI xem họ còn có bất cứ câu hỏi nào không? 
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C. Yếu tố kích thích và biện pháp đối phó 

STT Yếu tố kích thích hút thuốc Biện pháp đối phó 

1 

Thèm thuốc  

Nhạt miệng 

Buồn bực 

Nhớ thói quen hút thuốc 

Nhai kẹo cao su 

Đi làm việc nhà 

Gọi điện thoại cho bạn bè 

Đọc sách 

Xem phim 

Đi thăm bạn bè/họ hàng – những người không hút 
thuốc 

2 
Nhìn thấy/làm việc với người 
hút thuốc 

Đi ra nơi không có người hút thuốc 

Nếu cần thiết ở lại nơi có người hút thuốc vì công 
việc …có thể kh o l o nói với họ: “Tôi đang cố gắng 
cai thuốc, anh vui lòng giúp tôi không hút thuốc lúc 
này được không?” và đồng thời tìm sự đồng tình, 
ủng hộ từ những người khác để cùng thuyết phục 
người đó ngừng hút thuốc. 

Nếu họ vẫn hút thuốc, tránh nhìn họ, không ở nơi có 
khói thuốc, tập trung suy nghĩ vào công việc, nhai 
kẹo cao su, nhanh chóng bàn bạc công việc để kết 
thúc công việc sớm nhất có thể. 

3 Người hút thuốc mời hút thuốc 

Từ chối lịch sự và cương quyết: 

Vd:  “Rất cảm ơn anh nhưng tôi đang cố gắng cai 
thuốc, mong anh ủng hộ quyết tâm cai thuốc của 
tôi.” 

Nếu không thể từ chối, cầm thuốc nhưng không hút 

4 
Ăn cơm xong thèm hút thuốc 
theo thói quen 

Lập tức đứng dậy khỏi bàn ăn 

Làm việc mình yêu thích để không có thời gian suy 
nghĩ về việc hút thuốc như: đi dạo, chơi một trò chơi 
yêu thích, trò chuyện với ai đó về một chủ đề quan 
tâm. 

5 
Ngủ dậy thèm hút thuốc theo 
thói quen 

Đánh răng ngay sau khi thức dậy 

Lập lịch công việc bận rộn trong ngày từ hôm trước 
và tập trung hoàn thành công việc đã lập ra. 

Nếu không có quá nhiều việc để khiến bản thân bận 
rộn thì lập kế hoạch tập thể dục hay tham gia vào 
công tác xã hội. 

6 
Đang làm việc, nghỉ giải lao và 
thèm hút thuốc theo thói quen 

Tìm những công việc phù hợp thay thế việc hút 
thuốc như: chuyện trò về chủ đề quan tâm, tranh thủ 
làm việc cá nhân, gọi điện thoại cho người thân, hay 
chơi một trò chơi nhẹ nhàng. 

Thay đổi thói quen hàng ngày 
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STT Yếu tố kích thích hút thuốc Biện pháp đối phó 

7 
Đi ăn cỗ bàn, uống rượu, và thèm 
hút thuốc theo thói quen 

Hạn chế tham gia cỗ bàn nơi có người hút thuốc. 
Tránh uống rượu, tránh được cả hút thuốc. 

8 

Cảm thấy căng thẳng, buồn chán 
vì công việc hay chuyện tình 
cảm/gia đình muốn hút thuốc cho 
khuây khỏa 

Trò chuyện với người thân để giải tỏa và chia sẻ 
cảm xúc cũng như tìm hướng giải quyết. 

9 
Đang gặp khó khăn muốn hút 
thuốc để đầu óc minh mẫn suy 
nghĩ 

Trò chuyện với người thân để giải tỏa và chia sẻ 
cảm xúc cũng như tìm hướng giải quyết. 

10 
Có chuyện vui muốn hút thuốc để 
thấy vui hơn 

Tìm hoạt động khác thay thế 

11 
Hút thuốc vào những giờ/lúc nhất 
định trong ngày theo thói quen 

Tìm hoạt động khác thay thế 

12 
Đang làm nhà, tất cả thợ đều hút 
thuốc nên không thể kiềm chế 
cơn thèm thuốc 

Kêu gọi, động viên những thợ hút thuốc cùng cố 
gắng cai thuốc 

Tránh tiếp xúc, ngồi gần khi họ hút thuốc 

13 

Làm công việc xây nhà, phụ hồ, 
nấu cỗ bàn…nơi mà có rất nhiều 
người hút thuốc nên muốn hút 
cùng cho vui và để dễ trò chuyện 

Nhớ lại lý do muốn cai thuốc là gì để tự tạo thêm 
động lực duy trì cai thuốc 

14 
Trong nhà có người hút thuốc 
nên muốn hút cùng 

Kêu gọi, động viên người nhà cùng cố gắng cai 
thuốc 

Tránh tiếp xúc, ngồi gần khi người nhà hút thuốc 

15 
Mùa đông hút thuốc để có cảm 
giác ấm hơn 

Tìm hoạt động khác thay thế 

16 
Làm công việc ban đêm, muốn 
hút thuốc để tỉnh táo 

Sắp xếp thời gian để có thể có giấc ngủ bù vào 
ban ngày 

Nghe đài hoặc suy nghĩ về vấn đề quan tâm để 
tránh suy nghĩ tập trung về hút thuốc 
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STT Yếu tố kích thích hút thuốc Biện pháp đối phó 

17 

Mất ngủ (12h đêm trở đi là không 

ngủ được) và thèm hút thuốc để 

hết thời gian 

Xem phim 

Nghe đài 

Cố gắng sắp xếp công việc nhiều hơn một chút 

vào ban ngày (làm việc nhiều khiến cơ thể mệt mỏi 

hơn và tối sẽ có nhu cầu ngủ nhiều hơn) 

Không nghỉ/ngủ ngày nữa (bao gồm ngủ trưa nếu 

đã từng) 

Ăn, uống những thức ăn tạo giấc ngủ ngon (tâm 

sen nấu chè, … 

Không ăn vặt và ăn đồ ăn giàu năng lượng vào 

buổi tối vì hệ tiêu hóa sẽ phải làm việc nhiều hơn, 

gây ra khó ngủ 

Không uống rượu, cà phê, hay hút thuốc lá/lào vì 

có chất kích thích làm cho khó ngủ 

Tránh vận động mạnh trước khi đi ngủ 

Đi dạo một vòng để đầu óc cảm thấy nhẹ nhàng, 

thư thái trước khi đi ngủ 

Tắm nước ấm cũng giúp cơ thể thư thái trước khi 

đi ngủ 

Hít thở chậm và chú tâm vào việc hít thở sẽ làm cơ 

thể tạm quên đi những lo lắng, và nhanh chóng đi 

vào giấc ngủ hơn. Cách hít thở sau được mọi 

người đánh giá là hiệu quả nhất: Hít vào thật 

chậm bằng mũi trong 5 giây và giữ lại hơi trong 

phổi 3 giây -  Thở ra bằng miệng trong 8 giây - 

trong quá trình hít thở hãy tập trung suy nghĩ vào 

hơi thở và nhẩm đếm số giây hít vào thở ra. Tập 

hít thở như vậy liên tục khoảng 20 lần bạn sẽ cảm 

thấy buồn ngủ.  

Đi ngủ muộn hơn 

Tạo cho phòng ngủ thành một nơi yên tĩnh, sạch 

sẽ, thoáng đãng ở mùa hè, ấm áp ở mùa đông để 

ngủ ngon. 
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D. Biểu mẫu đánh giá ban đầu bệnh nhân 

STT. CÂU HỎI MÃ CHUYỂN 

A. THÔNG TIN CHUNG 

A1  Tên bệnh nhân  ...................................................................   

A2  Số ID 

 

 

A3  Ngày đánh giá _____/______/______  

A4  Ngày cai thuốc dự kiến _____/______/______  

A5  
 

Nơi đánh giá (Khoanh tròn) 

Bệnh viện Trung Ương ............................... 1 

Bệnh viện tỉnh............................................. 2 

Bệnh viện huyện/Trung tâm y tế huyện ...... 3 

Bệnh viện/phòng khám tư nhân .................. 4 

Trạm y tế xã ............................................... 5 

Trung tâm tư vấn cai nghiện thuốc lá ......... 6 

Khác (Ghi rõ): _______________............... 9 

 

A6  Địa chỉ nơi đánh giá  ...................................................................   

A7  Họ tên cán bộ y tế đánh giá  ...................................................................   

A8  
Chuyên môn của cán bộ y tế 

 

Đa khoa ...................................................... 1 

Sản/phụ khoa ............................................. 2 

Nội .............................................................. 3 

Nhi .............................................................. 4 

Y tá/điều dưỡng đa khoa ............................ 5 

Khác (Ghi rõ):____________________ ...... 6 

Không áp dụng / Không bằng cấp hay 

chứng chỉ chuyên môn ............................... 9 

 

A9  Địa chỉ của bệnh nhân 
 ....................................................................  

 ....................................................................  

 

A10  Số điện thoại của bệnh nhân  ....................................................................   

A11  Địa chỉ Email của bệnh nhân 
 ....................................................................  

Không có ..................................................... 0 

 

    

 
 

 
  

    



 

246 
 

STT. CÂU HỎI MÃ CHUYỂN 

A12  

Anh/chị biết đến chương trình 
này thông qua kênh thông tin 
nào? 

 

 

(câu hỏi nhiều lựa chọn) 

Chuyển gửi .................................................. 0 

Bác sĩ .......................................................... 1 

Thành viên gia đình ..................................... 2 

Anh/chị em/bạn bè/hàng xóm/đồng nghiệp .. 3 

Báo giấy ...................................................... 4 

Tạp chí ........................................................ 5  

Tờ rơi .......................................................... 6 

Màn hình LED quảng cáo ............................ 7 

Áp-phích ...................................................... 8 

Bảng thông báo ........................................... 9 

Đài phát thanh ...........................................10 

Loa phóng thanh .......................................11 

Truyền hình ...............................................12 

Internet ......................................................13 

Khác (ghi rõ)_______________________98 

 

B. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

B1  Giới tính (quan sát) 
Nam ............................................................ 1 

Nữ ............................................................... 2 

 

B2  Anh/chị bao nhiêu tuổi? 

 

 

B3  Trình độ học vấn cao nhất mà 
anh/chị đã đạt được là gì? 

Không đi học  .............................................. 1 

Tiểu học ...................................................... 2 

Trung học cơ sở .......................................... 3 

Trung học phổ thông ................................... 4 

Cao đẳng/dạy nghề  .................................... 5 

Đại học  ....................................................... 6 

Sau đại học  ................................................ 7 

 

B4  
Anh/chị là người dân tộc nào? 

 

Kinh ............................................................ 1 

Khác (Ghi rõ)______________________ ... 2 

 

B5  Tình trạng hôn nhân của anh/chị 
là gì? 

Độc thân/chưa kết hôn ………………… ....... 1 

Đã kết hôn ................................................... 2 

Ly dị ............................................................ 3 

Ly thân ........................................................ 4 

Góa ............................................................. 5 

Khác (Ghi rõ)______________________ .... 6 
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STT. CÂU HỎI MÃ CHUYỂN 

B6  
Công việc chính hiện nay của 
anh/chị là gì? 

Nông dân (trồng trọt, chăn nuôi, làm ruộng, 

làm rẫy)/Ngư dân ........................................ 1  

Cán bộ, viên chức (nhà nước, địa phương). 2  

Làm việc cho cơ quan ngoài nhà nước (kể cả 

công nhân) .................................................. 3  

Tiểu thương/Nghề thủ công/Buôn bán/Dịch 
vụ (may, uốn cắt tóc, thợ xây)/Nghề tự do ... 4 

Nội trợ/Không đi làm/Sinh viên/Học sinh ..... 5  

Khác (Ghi rõ): _____________________ .... 8 

 

B7  

Tổng thu nhập hộ gia đình 
anh/chị trong vòng 12 tháng qua 
là bao nhiêu? 

 

[Tính tổng thu nhập của tất cả 

các thành viên trong hộ gia đình 
theo tiền VNĐ] 

<2,000,000 .................................................. 1  

2,000,000 - <10,000,000 ............................. 2 

10,000,000 - <50,000,000 ........................... 3 

50,000,000 - <100,000,000 ......................... 4 

100,000,000 - 300,000,000 .......................... 5 

> 300,000,000 ............................................. 6 

Không biết ................................................... 8 

 

B8  
Anh/chị có bao nhiêu người 
con? 

 

 

C. THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ THUỐC LÁ – TIỀN SỬ HÚT THUỐC LÁ 

C1  
Anh/chị hút thuốc lá hàng ngày, 
vài ngày, không hút hay chưa 
từng hút? 

 Thỉnh thoảng (vài ngày/tuần/tháng) ............ 1 

Hàng ngày ................................................... 2 

Hiện tại không hút thuốc lá .......................... 3 

Chưa từng hút thuốc lá ................................ 4 

 

 

3C4 

4C4 

C2  
Vào ngày anh/chị hút thuốc, 
anh/chị hút bao nhiêu điếu 
thuốc lá mỗi ngày? 

10 hoặc ít hơn ............................................. 0 

11-20 ........................................................... 1  

21-30 ........................................................... 2 

31 hoặc nhiều hơn....................................... 3 

 

C3  
Bao lâu sau khi thức dậy buổi 
sáng anh/chị hút điếu thuốc lá 
đầu tiên? 

5 phút hoặc ít hơn ....................................... 3 

6–30 phút .................................................... 2 

31–60 phút .................................................. 1 

61 phút hoặc lâu hơn ................................... 0 
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STT. CÂU HỎI MÃ CHUYỂN 

C4  

Anh/chị hút thuốc lào hàng ngày, 
vài ngày, không hút hay chưa 
từng hút? 

 

Thỉnh thoảng (vài ngày/tuần/tháng) ....... 1 

Hàng ngày ............................................. 2 

Hiện tại không hút thuốc lào .................. 3 

Chưa từng hút thuốc lào ....................... 4 

Nếu không hút thuốc lá hoặc thuốc 
lào (C1==3 hoặc 4 & C4==3 hoặc 4) thì 
không đủ điều kiện để đánh giá trước 

điều trị 

 

 

3C7 

4C7 

C5  
Vào ngày anh/chị hút thuốc, 
anh/chị hút bao nhiêu điếu thuốc 
lào mỗi ngày? 

10 hoặc ít hơn ....................................... 0 

11-20 ..................................................... 1  

21-30 ..................................................... 2 

31 hoặc nhiều hơn ................................ 3  

 

C6  
Bao lâu sau khi thức dậy buổi 
sáng anh/chị hút điếu thuốc lào 
đầu tiên? 

5 phút hoặc ít hơn ................................. 3 

6–30 phút .............................................. 2 

31–60 phút ............................................ 1 

61 phút hoặc lâu hơn ............................ 0 

 

C7  
Khi bắt đầu hút thuốc thường 
xuyên, anh/chị bao nhiêu tuổi? 

 

 

C8  
Loại thuốc lá/thuốc lào yêu 
thích của anh/chị là gì? 

Thăng Long ........................................... 1 

Vinataba ................................................ 2 

555 ........................................................ 3 

Malboro ................................................. 4 

White Horse .......................................... 5 

Camel ................................................... 6 

Kent ...................................................... 7 

Esse ...................................................... 8 

Thuốc lào (Ghi rõ):____________ ......... 9 

Khác (Ghi rõ:)______________
 .............................................................. 9
8 

 

C9  

Anh/chị có thỉnh thoảng dậy 

giữa đêm để hút thuốc lá hoặc 

thuốc lào không? 

Có ......................................................... 1 

Không ................................................... 0 

 

C10  

Anh/chị có cảm thấy khó kiềm 

chế hút thuốc ở những địa điểm 

nhất định (những nơi cấm) 

không? (ví dụ: rạp chiếu phim, 

cơ sở y tế, thư viện, tòa nhà 

cấm hút thuốc?) 

Có ......................................................... 1 

Không ................................................... 0 
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STT. CÂU HỎI MÃ CHUYỂN 

C11  
Thời điểm hút thuốc nào mà 

anh/chị thấy khó bỏ nhất? 

Điếu thuốc đầu tiên vào buổi sáng ........ 1 

Tất cả các lần khác ............................... 0 

 

C12  

Anh/chị có thường xuyên hút 

thuốc vài giờ sau khi thức dậy  

hơn so với những thời  điểm 

khác trong ngày không? 

Có ......................................................... 1 

Không ................................................... 0 

 

C13  

Anh/chị có hút thuốc trong 

trường hợp anh/chị đang bị ốm 

nặng và phải nằm trên giường 

gần như cả ngày không? 

Có ......................................................... 1 

Không ................................................... 0 

 

C14  

Bên cạnh thuốc lá điếu/thuốc lào, 

anh/chị có sử dụng sản phẩm nào 

khác được làm từ thuốc lá 

không? 

 

(Có thể khoanh nhiều lựa chọn) 

 

Không ................................................... 0 

Xì gà    .................................................. 1 

Thuốc lá điện tử .................................... 2 

Thuốc lá nhai   ...................................... 3 

Khác (ghi rõ) _____________________6 
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D.  NHỮNG LẦN CAI THUỐC LÁ/THUỐC LÀO TRƯỚC ĐÂY 

D1  
Đã bao nhiêu lần anh/chị ngừng hút thuốc 
trong ít nhất 24 tiếng đồng hồ bởi vì anh/chị 
cố gắng cai thuốc?  

 

 

 
 

A. Lần cai thuốc 
gần đây nhất # 1 

B. Lần cai thuốc 
gần thứ 2 

C. Lần cai thuốc 
gần thứ 3 

D2  
Ngày: bắt đầu & kết 
thúc 

   

D3  Tuổi    

D4  
Biện pháp áp dụng 
để cai thuốc 

   

D5  
Khoảng thời gian áp 
dụng biện pháp cai: 

   

D6  
Thuốc hỗ trợ (VD: 
sản phẩm thay thế 
Nicotin hoặc Zyban) 

   

D7  

Được tư vấn (theo 
nhóm, cá nhân hoặc 
chương trình  cai 
thuốc khác) 

   

D8  Lý do tái nghiện 

 .................................  

 .................................  

 .................................  

 .................................  

 .................................  

 .................................  

 .................................  

 .................................  

 .................................  

 .................................  

 .................................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  

 ..........................  
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E. CÁC TRIỆU CHỨNG CAI TRƯỚC ĐÂY 

 Những triệu chứng khó chịu nào mà 
anh/chị từng trải qua khi dừng hút 
thuốc lá/thuốc lào?  

(Đọc tất cả các triệu chứng và hỏi 
bệnh nhân) 

Có Không 

 

E1  Kích động/khó chịu 1 2  

E2  Tức giận/cáu kỉnh 1 2  

E3  Lo âu/lo lắng 1 2  

E4  Thèm thuốc 1 2  

E5  Khó tập trung 1 2  

E6  Mệt mỏi 1 2  

E7  Cảm thấy bị mất phương hướng 1 2  

E8  Thất vọng 1 2  

E9  Thèm ăn hơn/tăng cân 1 2  

E10  Trầm cảm 1 2  

E11  Thiếu kiên nhẫn/bồn chồn 1 2  

E12  Mất ngủ 1 2  

E13  Khác (Ghi rõ):   _______ 1 2  

F.CÁC YẾU TỐ KÍCH THÍCH HÚT THUỐC 

 Hiện nay, những yếu tố kích thích 
nào khiến anh/chị hút thuốc? 

(Kiểm tra tất cả các yếu tố) 

Có Không 

 

F1  Ở nơi làm việc 1 2  

F2  Ở nhà 1 2  

F3  Tham dự các cuộc họp 1 2  



 

252 
 

 

  Có Không  

F4  Khi cô đơn, buồn chán 1 2  

F5  Khi cảm thấy lo lắng 1 2  

F6  Khi có mặt con cái 1 2  

F7  Khi chịu quá nhiều căng thẳng 1 2  

F8  Sau bữa ăn 1 2  

F9  Khi cần tập trung 1 2  

F10  Khi thư giãn 1 2  

F11  Khi uống cà phê hoặc trà  1 2  

F12  Khi uống bia rượu 1 2  

F13  Khi nói chuyện điện thoại 1 2  

F14  Khi muốn phấn chấn, vui vẻ lên 1 2  

F15  Khi muốn bận rộn 1 2  

F16  Khi đói 1 2  

F17  Ở trong nhà hàng 1 2  

F18  Khi bị đau 1 2  

F19  Khi ở quanh những người hút thuốc  

khác 
1 2 

 

F20  Khi đang lái hoặc khởi động xe hơi 1 2  

F21  Trước khi đi ngủ 1 2  

F22  Sau khi quan hệ tình dục 1 2  
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G. NỖ LỰC CAI THUỐC HIỆN TẠI 

G1  

Trong thang đo từ 1 – 10, anh/chị 
đánh giá mức độ tự tin của anh/chị 
như thế nào về việc có thể cai thuốc 
lá hoàn toàn hoặc duy trì cai thuốc 
lá nếu anh/chị muốn cai? Trong đó, 
thang điểm 1 là không tự tin chút nào 
và 10 là rất tự tin. 

(THẺ BÀI) 

 

 

 

Điền vào số từ 01 - 10 

 

G2  

Trong thang đo từ 1 – 10, việc anh/chị 
cai thuốc lá hoàn toàn quan trọng 
như thế nào với anh/chị? Trong đó 1 
là không quan trọng và 10 là cực kỳ 
quan trọng. 

(THẺ BÀI) 

 

 

Điền vào số 01 - 10       

 

G3  

Trong thang đo từ 1 – 10, anh/chị 
đánh giá mức độ tự tin của anh/chị 
như thế nào về việc có thể cai thuốc 
lào hoàn toàn hoặc duy trì cai thuốc 
lào nếu anh/chị muốn cai? Trong đó, 
thang điểm 1 là không tự tin chút nào 
và 10 là rất tự tin. 

(THẺ BÀI) 

 

 

Điền vào số 01 - 10 

 

G4  

Trong thang đo từ 1 – 10, việc anh/chị 
cai thuốc lào hoàn toàn quan trọng 
như thế nào với anh/chị? Trong đó 1 
là không quan trọng và 10 là cực kỳ 
quan trọng. 

(THẺ BÀI) 

 

 

Điền vào số 01 - 10 

 

G5  Anh/chị có sống cùng với người hút 

thuốc không? 

Có ..................................................... 1 

Không ............................................... 0 

 

0G7 
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G6  

Nếu có, mối quan hệ của người đó với 

anh/chị là gì?  

 

(Có thể khoanh nhiều câu trả lời) 

Vợ/chồng .......................................... 1 

Bố mẹ ............................................... 2 

Bố mẹ chồng/vợ ............................... 3 

Anh chị em ruột ................................ 4 

Họ hàng ........................................... 5 

Bạn bè/hàng xóm ............................. 6 

Đồng nghiệp ..................................... 7 

Con cái ............................................. 8 

 

G7  
Anh/chị có hút thuốc ở trong nhà 

không? 

Có .....................................................1 

Không ................................................0 

 

G8  

Anh/chị có hút thuốc lá ở nơi làm 

việc hay trường học? 

 

(Có thể khoanh nhiều câu trả lời) 

Trong khi đang làm việc ................. 1 

Hút thuốc bên ở ngoài vào giờ giải lao
 ....................................................... 2 

Phải ra khỏi khu vực trường học/ 

chỗ làm việc để hút thuốc .............. 3 

 

G9  

Lý do chính khiến anh/chị quan 

tâm/mong muốn ngừng hút thuốc ở 

thời điểm hiện tại là gì?  

 

Sức khỏe ....................................... 1 

Thành viên trong gia đình muốn tôi bỏ 
thuốc .............................................. 2 

Tiêu tốn tiền bạc ............................ 3 

Tôi không thích mùi thuốc bám ví dụ 
trên quần áo, trong phòng, trong xe 
hơi,…. ............................................ 4 

Lý do khác (Ghi rõ):_________ ..... 6 

 

G10  
Mối lo lắng/quan tâm của anh/chị 
về việc bỏ thuốc lá/thuốc lào là gì?  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

G11  
Anh/chị có sợ tăng cân sau khi 
giảm hút/bỏ hút thuốc hay không?  

Có .....................................................1 

Không ............................................... 0 

 

G12  
Anh/chị thích những điều gì khi hút 
thuốc? 

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................   
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G13  

Chọn một câu miêu tả đúng nhất về hoàn cảnh hiện tại của 
anh/chị:  

(Đọc từng câu sau và hỏi bệnh nhân) 

  

1. Hiện tại tôi đang hút thuốc và chắc chắn tôi không 
muốn bỏ thuốc trong 6 tháng tới. 

1   

2. Tôi rất quan tâm đến việc giảm số lượng điếu thuốc 
mà tôi hút hiện tại (giảm  0% hoặc hơn), nhưng tôi 
không thích cai thuốc hoàn toàn.  

2   

3. Tôi đang thực sự nghiêm túc muốn bỏ thuốc trong 
vòng 6 tháng tới nhưng không phải là 30 ngày tới.  

3   

4. Tôi đang muốn bỏ thuốc trong tháng tới, và tôi quan 
tâm đến bất cứ sự giúp đỡ nào mà tôi có thể nhận 
được. 

4   

5. Gần đây tôi đã bỏ thuốc, và tôi cần phải nỗ lực hơn để 
không tái nghiện. 

5   

6. Tôi đã không hút thuốc được hơn 6 tháng nay.  6   

7. Gần đây tôi lại bắt đầu hút lại sau một thời gian cai 
thuốc. 

7   

H. NHỮNG CĂNG THẲNG HIỆN TẠI 

 Những căng thẳng gần đây hoặc đang tiếp diễn trong 
công việc, gia đình và xã hội của anh/chị là gì?  

(Hỏi tất cả các tình trạng) 

Có Không 

H1  Mất người thân  1 2 

H2  Ly dị hoặc ly thân 1 2 

H3  Những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng 1 2 

H4  Chuyển đi nơi khác 1 2 

H5  Mất đi một mối quan hệ quan trọng 1 2 

H6  Căng thẳng trong gia đình 1 2 

H7  Căng thẳng trong công việc 1 2 

H8  Vấn đề pháp lý nghiêm trọng 1 2 

H9  Mất việc 1 2 

H10  Có công việc mới 1 2 

H11  Nhiều sự kiện nhỏ căng thẳng diễn ra hằng ngày (ví dụ: 
lo lắng về tài chính, trách nhiệm xã hội…)  

1 2 

H12  Những căng thẳng nghiêm trọng khác: _______________ 1 2 
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I. TIỀN SỬ BỆNH LÝ 

Chọn đáp án tương ứng nếu anh/chị đã từng hoặc gần đây mắc phải các bệnh sau: 

I1  

Thể chất/bệnh lý Không 
có 

Trước 
đây 

Hiện tại 
Các loại thuốc 

điều trị 

a. Bệnh tim 0 1 2  

b. Huyết áp cao 0 1 2  

c. Bệnh tiểu đường 0 1 2  

d. Cholesterol cao 0 1 2  

e. Đột quỵ 0 1 2  

f.  Ung thư – loại:_______________ 0 1 2  

Thể chất/bệnh lý 
Không 

có 
Trước 

đây 
Hiện tại 

Các loại thuốc 
điều trị 

g. Bệnh phổi (hen suyễn, bệnh phổi 
tắc nghẽn mãn tính - COPD) 

0 1 2  

h. Bệnh thận hoặc gan 0 1 2  

i.  Mang thai, dự định mang thai hoặc 
đang cho con bú  

0 1 2  

j.  Vấn đề về răng hoặc hàm 0 1 2  

k. Xoang hay các vấn đề về mũi 
(viêm mũi, polyp) 

0 1 2  

l.  Khác (Ghi rõ):_______________ 0 1 2  

I2  

Tâm lý 
Không 

có 

Trước 
đây 

Hiện tại 
Các loại thuốc 

điều trị 

a. Trầm cảm 0 1 2  

b. Lo âu 0 1 2  

c. Tâm thần phân liệt 0 1 2  

d. Rối loạn thần kinh 0 1 2  

e. Co giật /động kinh 0 1 2  

f.  Rối loạn nhận thức (rối loạn tăng 
động giảm chú ý, rối loạn thần kinh) 

0 1 2  

g. Anh/chị đã từng cảm thấy rất buồn 
chán và muốn làm tổn thương bản 
thân? 

0 1 2  

h. Khó ngủ / mất ngủ 0 1 2  

i.  Rối loạn ăn uống (biếng ăn, háu 
ăn) 

0 1 2  

j.  Khác (Ghi rõ):________________ 0 1 2  
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I3  

Sử dụng đồ uống có cồn/ chất gây 
nghiện 

Không 
có 

Trước 
đây 

Hiện 
tại 

Các loại thuốc 
điều trị 

a. Lạm dụng rượu 0 1 2  

b. Cần sa 0 1 2  

c. Côcain 0 1 2  

d. Hê-rô-in 0 1 2  

e. Tiêu thụ caffeine quá mức 0 1 2  

f.  Thuốc giảm cân và/hoặc thực 
phẩm chức năng 

0 1 2  

g. Khác (Ghi rõ):________________ 0 1 2  

I4  

Hãy liệt kê tất cả dị ứng với thuốc mà 
anh/chị từng bị 

 

 ..........................................................................  

 ..........................................................................  

 ..........................................................................  

 ..........................................................................  

 ..........................................................................  

I5  Cân nặng 

 

       (kg) 

 

 

I6  Chiều cao 
                        (cm) 
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J. KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ BẰNG THUỐC 

Các loại thuốc 

A.Đã sử dụng 
trước đây 

Có ........... 1 

Không ...... 0 
0chuyển 
sang loại 

thuốc khác 

B.Công dụng/Tác dụng phụ 

C. Muốn sử 
dụng ở thời 
điểm hiện tại 

Có................ 1 

Không .......... 0 

1. Miếng dán 
Nicotin 

  ...........................................................  

 ...........................................................  

 

2. Kẹo cao su 
Nicotin 

  ...........................................................  

 ...........................................................  

 

3. Ống hít Nicotin 
(dạng hơi) 

  ...........................................................   

4. Ống xịt Nicotin 

 

  ...........................................................   

5. Viên ngậm 
Nicotin 

  ...........................................................  

 ...........................................................  

 

6. Zyban/Wellbutrin
/Bupropion 

  ...........................................................  

 ...........................................................  

 

7. Chantix 
(varenicline) 

  ...........................................................  

 ...........................................................  

 

Ngày cai thuốc 
Nồng độ CO 

(ppm) 
Thuốc Theo dõi 

Y/bác sĩ  Ngày 

*Biểu mẫu đánh giá ban đầu bệnh nhân được tùy chỉnh dựa trên Biểu mẫu đánh giá ban 
đầu bệnh nhân của Chương trình phụ thuộc thuốc lá. 
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E. Đánh giá trước tập huấn dành cho cán bộ y tế 
 

Khóa tập huấn: ......................................................................................................  

Họ và tên: ..............................................................................................................  

Trạm y tế xã:……………………………………………………………………….Mã số:  

CÁCH ĐIỀN CÂU TRẢ LỜI: 

 Hãy khoanh tròn vào mã số tương ứng với câu trả lời; 
 Anh/chị chỉ được chọn 1 câu trả lời cho mỗi câu hỏi;  
 Nếu Anh/chị chọn sai 1 đáp án và muốn chọn lại thì Anh/chị hãy gạch như sau:             

và chọn lại đáp án. 

A. KIẾN THỨC VỀ CAI THUỐC LÁ 

STT Câu hỏi Mã  

Kiến thức 

A1. Anh/chị hãy cho chúng tối biết anh chị rất đồng ý, đồng ý một chút, không đồng ý một chút 
hay rất không đồng ý với những nhận định sau:  

 

 
Rất 

đồng ý 

Đồng ý 

một 
chút 

Không 
đồng ý 

một 
chút 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Khôn
g biết 

a. 
Hút thuốc lá gây ra phần lớn số ca tử 
vong liên quan đến ung thư phổi. 

4 3 2 1 0 

b. 
Hút thuốc lá là một nguyên nhân gây 
ra các bệnh về tim mạch. 

4 3 2 1 0 

c. Hút thuốc lá gây bất lực 4 3 2 1 0 

d. Hút thuốc lá gây ra bệnh viêm khớp. 4 3 2 1 0 

e. 
Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc 
ung thư bàng quang. 

4 3 2 1 0 

f. 
Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ đột 
quỵ. 

4 3 2 1 0 

g. 
Từ bỏ hút thuốc lá sẽ giúp nâng cao 
sức khỏe. 

4 3 2 1 0 

h. 
Nếu một người hút thuốc từ 20 năm 
trở lên mà cai thuốc thì sẽ không có 
lợi ích gì về sức khỏe. 

4 3 2 1 0 

i. 
Người hút thuốc lá loại có chứa ít 
nicotin và hắc ín thì ít có khả năng 
mắc bệnh ung thư. 

4 3 2 1 0 

j. Hút thuốc lá KHÔNG gây nghiện. 4 3 2 1 0 

k. 
Hút thuốc lá thụ động có thể gây ra 
ung thư phổi. 

4 3 2 1 0 

l. 
Hút thuốc lá giúp kiểm soát cân 
nặng. 

4 3 2 1 0 

m. 

Tất cả các nơi làm việc trong nhà, 
bao gồm cả nhà hàng và quán cà 
phê nên là môi trường không khói 
thuốc 

4 3 2 1 0 

1 
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Tư vấn và điều trị 

A2.  
Tư vấn cai thuốc lá do cán bộ y tế 
thực hiện mà không kèm theo kê đơn 
thuốc là không hiệu quả. 

Đúng................................................................... 1 

Sai ...................................................................... 2 

 

A3.  
Phương pháp tư vấn nào nên được 
áp dụng đối với những bệnh nhân 
chưa sẵn sàng cai thuốc lá? 

Giải quyết vấn đề................................................ 1 

Thay đổi quan điểm người hút thuốc .................. 2 

Phỏng vấn tạo động lực ..................................... 3 

 

A4.  
Chất nicotin có trong thuốc lá là thành 
phần chính ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Đúng................................................................... 1 

Sai ...................................................................... 2 

 

A5.  
Điều trị cai nghiện thuốc lá chỉ nên tập 
trung giải quyết các vấn đề liên quan 
đến nghiện hành vi. 

Đúng................................................................... 1 

Sai ...................................................................... 2 

 

A6.  
Không nên sử dụng thuốc điều trị cai 
thuốc lá cho bệnh nhân hút ít hơn 1  
điếu mỗi ngày. 

Đúng................................................................... 1 

Sai ...................................................................... 2 

 

A7.  
Kết hợp thuốc hỗ trợ cai thuốc lá và tư 
vấn sẽ làm tăng hiệu quả cai thuốc 

Đúng................................................................... 1 

Sai ...................................................................... 2 

 

A8.  
Hai chỉ số thường được áp dụng để 
tính toán liều lượng của liệu pháp điều 
trị thay thế nicotin (NRT) là gì? 

Số điếu thuốc lá hút mỗi ngày và thời 
gian hút điếu 

thuốc đầu tiên sau khi thức 
dậy..………………… ........................................... 1 

Số năm hút thuốc và số điếu thuốc lá hút 
mỗi ngày ............................................................. 2 

Số năm hút thuốc  và thời gian hút điếu 
thuốc đầu tiên sau khi thức 
dậy……………………………… ........................... 3 

 

A9.  Các nhận định sau đây nói về các triệu chứng cai thuốc có thể xảy ra sau khi ngừng đột 
ngột việc cung cấp nicotin cho cơ thể thông qua việc hút thuốc. 

Xin anh/chị vui lòng khoanh tròn vào từng câu trả lời với từng triệu chứng được liệt kê ở 
dưới. 

 Đúng Sai  

a. Kích động hoặc tức giận 1 2  

b. Căng thẳng 1 2  

c. Buồn ngủ 1 2  

d. Khó tập trung 1 2  

e. Thất vọng 1 2  

f. Bồn chồn 1 2  

g. Nhịp tim giảm 1 2  

h. Đói 1 2  

i. Đau đầu 1 2  

j. Buồn chán hoặc trầm cảm 1 2  

k. Khó ngủ 1 2  
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A10.  
Trong khoảng thời gian bao lâu thì các 
triệu chứng cai thuốc bắt đầu biến 
mất? 

<1 tuần ............................................ 1 

2-4 tuần ........................................... 2 

4-  tuần ........................................... 3 

>  tuần ............................................ 4 

 

A11.  
Những người hút thuốc lá cai thuốc, 
trung bình cân nặng của họ sẽ tăng 
lên bao nhiêu kg? 

 < 2,5kg ........................................... 1 

4,5 kg .............................................. 2 

7 kg ................................................. 3 

9 kg ................................................. 4 

>11 kg ............................................. 5 

 

B. MỨC ĐỘ TỰ TIN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN CAI THUỐC LÁ/THUỐC LÀO 

Hướng dẫn: Chúng tôi có một thang đo đánh giá mức độ tự tin hỗ trợ bệnh nhân cai thuốc lá gồm 
có 4 mức, trong đó 1 là rất không tự tin, 2 là không tự tin một chút, 3 là tự tin một chút, và 4 là 
rất tự tin. 

Xin anh/chị vui lòng khoanh tròn vào con số tương ứng với từng nhận định sau đây. 

  
Rất tự 

tin 

Tự tin 
một 
chút 

Không tự 
tin một 

chút 

Rất 
không 
tự tin 

B1.  Tôi có đủ kiến thức để hỏi các câu hỏi một 
cách hợp lý. 

4 3 2 1 

B2.  Tôi có đủ kỹ năng tư vấn cho bệnh nhân 
nghiện thuốc lá/thuốc lào 

4 3 2 1 

B3.  Tôi có khả năng truyền động lực cho những 
bệnh nhân có mong muốn cai thuốc. 

4 3 2 1 

B4.  Tôi có đủ các kiến thức về các loại thuốc 
điều trị cai thuốc lá. 

4 3 2 1 

B5.  Tôi có khả năng cung cấp một buổi tư vấn 
đầy đủ. 

4 3 2 1 

B6.  Tôi có khả năng giúp đỡ những người mới 
cai thuốc về các biện pháp đối phó yếu tố 
kích thích. 

4 3 2 1 

B7.  Tôi có khả năng tư vấn cho những người 
không có mong muốn cai thuốc. 

4 3 2 1 
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 C- Ý KIẾN CỦA ANH/CHỊ VỀ ĐIỀU TRỊ CAI THUỐC 

Anh/chị hãy cho chúng tôi biết anh/chị rất đồng ý, đồng ý một chút, không đồng ý một 
chút hay rất không đồng ý với những nhận định sau: 

 

 
Rất 

đồng ý 

Đồng ý 
một 
chút  

Không 
đồng ý 

một 
chút 

Rất 
không 
đồng ý 

C1.  Cán bộ y tế có thể giúp bệnh nhân của họ ngừng 
hút thuốc một cách hiệu quả. 

4 3 2 1 

C2.  Tư vấn từ cán bộ y tế là một trong những cách 
tốt nhất để giúp mọi người từ bỏ hút thuốc. 

4 3 2 1 

C3.  Tư vấn cai thuốc là một công việc khó. 4 3 2 1 

C4.  Bệnh nhân mong muốn cán bộ y tế giúp họ từ bỏ 
hút thuốc. 

4 3 2 1 

C5.  Thực hiện các cuộc thăm khám theo dõi bệnh 
nhân sẽ giúp họ duy trì không hút thuốc. 

4 3 2 1 

C6.  Tư vấn cai thuốc do cán bộ y tế thực hiện là 
không hiệu quả. 

4 3 2 1 

C7.  Bệnh nhân chúng tôi gặp tại cơ sở y tế có nhiều 
vấn đề khác nhau trong cuộc sống cho nên cai 
hút thuốc không phải là việc quan trọng đối với 
họ.  

4 3 2 1 

C8.  Cán bộ y tế không có kỹ năng để tư vấn cho 
bệnh nhân cai thuốc một cách hiệu quả. 

4 3 2 1 

C9.  Tư vấn cai thuốc không phải là một nhiệm vụ 
quan trọng đối với cán bộ y tế. 

4 3 2 1 

C10.  Cán bộ y tế được mong đợi sẽ giúp bệnh nhân từ 
bỏ hút thuốc. 

4 3 2 1 

C11.  Là một cán bộ y tế, giúp bệnh nhân ngừng sử 
dụng thuốc lá là công việc của tôi. 

4 3 2 1 

C12.  Người hút thuốc nói chung thường không từ bỏ 
hút thuốc 

4 3 2 1 

C13.  Tư vấn và điều trị cai hút thuốc là một ưu tiên 
hàng đầu tại trạm y tế của chúng tôi. 

4 3 2 1 

C14.  Bệnh nhân đánh giá cao khi tôi cung cấp tư vấn 
cai hút thuốc 

4 3 2 1 
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Các câu hỏi trong phần dưới đây đề cập đến ý định của anh/chị trong việc cung cấp điều trị cai 
nghiện thuốc lá/lào tới bệnh nhân mà anh/chị sẽ gặp trong tháng tới. 

Anh/Chị hãy cho tôi biết anh/chị rất không đồng ý, không 
đồng ý, đồng ý hay rất đồng ý cho các nhận định sau. 
Anh/Chị hãy chọn mức điểm tương ứng với quan điểm 
của anh/chị về các nhận định sau đây 

Rất 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
chút  

Không 
đồng ý 

một 
chút 

Rất 
không 
đồng ý 

C15.  Tôi định hỏi tất cả các bệnh nhân của tôi xem họ 
có hút thuốc không. 

4 3 2 1 

C16.  Tôi định khuyên tất cả các bệnh nhân đang hút 
thuốc của tôi ngừng hút thuốc. 

4 3 2 1 

 

Cảm ơn anh/chị đã tham gia điền phiếu 
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F. Đánh giá sau tập huấn dành cho cán bộ y tế 
 

Khóa tập huấn: ......................................................................................................  

Họ và tên: ..............................................................................................................  

Trạm y tế xã:…………………………………………………………………Mã số:....... 

CÁCH ĐIỀN CÂU TRẢ LỜI: 

 Hãy khoanh tròn vào mã số tương ứng với câu trả lời; 

 Anh/chị chỉ được chọn 1 câu trả lời cho mỗi câu hỏi;  

 Nếu Anh/chị chọn sai 1 đáp án và muốn chọn lại thì Anh/chị hãy gạch như sau:               
và chọn lại đáp án. 

A. KIẾN THỨC VỀ CAI THUỐC LÁ 

STT Câu hỏi Mã  

Kiến thức 

A1. Anh/chị hãy cho chúng tôi biết anh chị rất đồng ý, đồng ý một chút, không đồng ý một chút 
hay rất không đồng ý với những nhận định sau:  

 

 
Rất 

đồng 
ý 

Đồng ý 

một 
chút 

Không 
đồng ý 

một 
chút 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng ý 

Không 
biết 

a. 
Hút thuốc lá gây ra phần lớn số ca tử 
vong liên quan đến ung thư phổi. 

4 3 2 1 0 

b. 
Hút thuốc lá là một nguyên nhân gây ra 
các bệnh về tim mạch. 

4 3 2 1 0 

c. Hút thuốc lá gây bất lực 4 3 2 1 0 

d. Hút thuốc lá gây ra bệnh viêm khớp. 4 3 2 1 0 

e. 
Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc ung 
thư bàng quang. 

4 3 2 1 0 

f. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ đột quỵ. 4 3 2 1 0 

g. 
Từ bỏ hút thuốc lá sẽ giúp nâng cao 
sức khỏe. 

4 3 2 1 0 

h. 
Nếu một người hút thuốc từ 20 năm trở 
lên mà cai thuốc thì sẽ không có lợi ích 
gì về sức khỏe. 

4 3 2 1 0 

i. 
Người hút thuốc lá loại có chứa ít 
nicotin và hắc ín thì ít có khả năng mắc 
bệnh ung thư. 

4 3 2 1 0 

j. Hút thuốc lá KHÔNG gây nghiện. 4 3 2 1 0 

k. 
Hút thuốc lá thụ động có thể gây ra ung 
thư phổi. 

4 3 2 1 0 

l. Hút thuốc lá giúp kiểm soát cân nặng. 4 3 2 1 0 

m. 
Tất cả các nơi làm việc trong nhà, bao 
gồm cả nhà hàng và quán cà phê nên 
là môi trường không khói thuốc 

4 3 2 1 0 

1 
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Tư vấn và điều trị 

A2.  Tư vấn cai thuốc lá do cán bộ y tế 
thực hiện mà không kèm theo kê đơn 
thuốc là không hiệu quả. 

Đúng ...................................................... 1 

Sai ......................................................... 2 

 

A3.  Phương pháp tư vấn nào nên được 
áp dụng đối với những bệnh nhân 
không sẵn sàng cai thuốc lá? 

Giải quyết vấn đề …………………………1 

Thay đổi quan điểm người hút thuốc……2 

Phỏng vấn tạo động lực….……………….3 

 

A4.  Chất nicotin có trong thuốc lá là thành 
phần chính ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Đúng ...................................................... 1 

Sai ......................................................... 2 

 

A5.  Điều trị cai nghiện thuốc lá chỉ nên tập 
trung giải quyết các vấn đề liên quan 
đến nghiện hành vi. 

Đúng ...................................................... 1 

Sai ......................................................... 2 

 

A6.  Không nên sử dụng thuốc điều trị cai 
thuốc lá cho bệnh nhân hút ít hơn 1  
điếu mỗi ngày. 

Đúng ...................................................... 1 

Sai ......................................................... 2 

 

A7.  Kết hợp thuốc hỗ trợ cai thuốc lá và tư 
vấn sẽ làm tăng hiệu quả cai thuốc 

Đúng ...................................................... 1 

Sai ......................................................... 2 

 

A8.  
Hai chỉ số thường được áp dụng để 
tính toán liều lượng của liệu pháp điều 
trị thay thế nicotin (NRT) là gì? 

Số điếu thuốc lá hút mỗi ngày và thời gian 
hút điếu thuốc đầu tiên sau khi thức dậy 1 

Số năm hút thuốc và số điếu thuốc lá hút 
mỗi ngày ................................................ 2 

Số năm hút thuốc  và thời gian hút điếu 
thuốc đầu tiên sau khi thức dậy ............. 3 

 

A9.  Các nhận định sau đây nói về các triệu chứng cai thuốc có thể xảy ra sau khi ngừng đột 
ngột việc cung cấp nicotin cho cơ thể thông qua việc hút thuốc. Xin anh/chị vui lòng khoanh 
tròn vào từng câu trả lời với từng triệu chứng được liệt kê ở dưới. 

  Đúng Sai  

a. Kích động hoặc tức giận 1 2  

b. Căng thẳng 1 2  

c. Buồn ngủ 1 2  

d. Khó tập trung 1 2  

e. Thất vọng 1 2  

f. Bồn chồn 1 2  

g. Nhịp tim giảm 1 2  

h. Đói 1 2  

i. Đau đầu 1 2  

j. Buồn chán hoặc trầm cảm 1 2  

k. Khó ngủ 1 2  
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A10.  

Trong khoảng thời gian bao lâu thì 

các triệu chứng cai thuốc bắt đầu biến 

mất? 

<1 tuần .................................................. 1 

2-4 tuần ................................................. 2 

4-  tuần ................................................. 3 

>  tuần .................................................. 4 

 

A11.  

Khi những người hút thuốc lá cai 

thuốc, trung bình cân nặng của họ sẽ 

tăng lên bao nhiêu kg? 

 < 2,5kg ................................................. 1 

4,5 kg..................................................... 2 

7 kg ....................................................... 3 

9 kg ....................................................... 4 

>11 kg ................................................... 5 

 

B. MỨC ĐỘ TỰ TIN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN CAI THUỐC LÁ/THUỐC LÀO 

Hướng dẫn: Chúng tôi có một thang đo đánh giá mức độ tự tin hỗ trợ bệnh nhân cai thuốc lá gồm 

có 4 mức, trong đó 1 là rất không tự tin, 2 là không tự tin một chút, 3 là tự tin một chút, và 4 là 

rất tự tin. 

Xin anh/chị vui lòng khoanh tròn vào con số tương ứng với từng nhận định sau đây. 

  

Rất tự 

tin 

Tự tin 

một 

chút 

Không 

tự tin 

một 

chút 

Rất 

không 

tự tin 

B1.  Tôi có đủ kiến thức để hỏi các câu hỏi một cách 

hợp lý. 
4 3 2 1 

B2.  Tôi có đủ kỹ năng tư vấn cho bệnh nhân nghiện 

thuốc lá/thuốc lào 
4 3 2 1 

B3.  Tôi có khả năng truyền động lực cho những bệnh 

nhân có mong muốn cai thuốc. 
4 3 2 1 

B4.  Tôi có đủ các kiến thức về các loại thuốc điều trị 

cai thuốc lá. 
4 3 2 1 

B5.  Tôi có khả năng cung cấp một buổi tư vấn đầy đủ. 4 3 2 1 

B6.  Tôi có khả năng giúp đỡ những người mới cai 

thuốc về các biện pháp đối phó yếu tố kích thích. 
4 3 2 1 

B7.  Tôi có khả năng tư vấn cho những người không có 

mong muốn cai thuốc. 
4 3 2 1 
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 C - Ý KIẾN CỦA ANH/CHỊ VỀ ĐIỀU TRỊ CAI THUỐC 

Anh/chị hãy cho chúng tôi biết anh chị rất đồng ý, đồng ý một chút, không đồng ý một 
chút hay  

rất không đồng ý với những nhận định sau: 

 

 
Rất 

đồng ý 

Đồng ý 
một 
chút  

Không 
đồng ý 

một 
chút 

Rất 
không 
đồng ý 

C1.  Cán bộ y tế có thể giúp bệnh nhân của họ ngừng 
hút thuốc một cách hiệu quả. 

4 3 2 1 

C2.  Tư vấn từ cán bộ y tế là một trong những cách tốt 
nhất để giúp mọi người từ bỏ hút thuốc. 

4 3 2 1 

C3.  Tư vấn cai thuốc là một công việc khó. 4 3 2 1 

C4.  Bệnh nhân mong muốn cán bộ y tế giúp họ từ bỏ 
hút thuốc. 

4 3 2 1 

C5.  Thực hiện các cuộc thăm khám theo dõi bệnh 
nhân sẽ giúp họ duy trì không hút thuốc. 

4 3 2 1 

C6.  Tư vấn cai thuốc do cán bộ y tế thực hiện là không 
hiệu quả. 

4 3 2 1 

C7.  Bệnh nhân chúng tôi gặp tại cơ sở y tế có nhiều 
vấn đề khác nhau trong cuộc sống cho nên cai hút 
thuốc không phải là việc quan trọng đối với họ.  

4 3 2 1 

C8.  Cán bộ y tế không có kỹ năng để tư vấn cho bệnh 
nhân cai thuốc một cách hiệu quả. 

4 3 2 1 

C9.  Tư vấn cai thuốc không phải là một nhiệm vụ quan 
trọng đối với cán bộ y tế. 

4 3 2 1 

C10.  Cán bộ y tế được mong đợi sẽ giúp bệnh nhân từ 
bỏ hút thuốc. 

4 3 2 1 

C11.  Là một cán bộ y tế, giúp bệnh nhân ngừng sử 
dụng thuốc lá là công việc của tôi. 

4 3 2 1 

C12.  Người hút thuốc nói chung thường không từ bỏ hút 
thuốc 

4 3 2 1 

C13.  Tư vấn và điều trị cai hút thuốc là một ưu tiên hàng 
đầu tại trạm y tế của chúng tôi. 

4 3 2 1 

C14.  Bệnh nhân đánh giá cao khi tôi cung cấp tư vấn 
cai hút thuốc 

4 3 2 1 
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Các câu hỏi trong phần dưới đây đề cập đến ý định của anh/chị trong việc cung cấp 

 điều trị cai nghiện thuốc lá/lào tới bệnh nhân mà anh/chị sẽ gặp trong tháng tới. 

Anh/Chị hãy cho tôi biết anh/chị rất không đồng ý, không 
đồng ý, đồng ý hay rất đồng ý cho các nhận định sau. 
Anh/Chị hãy chọn mức điểm tương ứng với quan điểm 
của anh/chị về các nhận định sau đây 

Rất 
đồng ý 

Đồng ý 
một 
chút  

Không 
đồng ý 

một 
chút 

Rất 
không 
đồng ý 

C15.  Tôi định hỏi tất cả các bệnh nhân của tôi xem họ 
có hút thuốc không. 

4 3 2 1 

C16.  Tôi định khuyên tất cả các bệnh nhân đang hút 
thuốc của tôi ngừng hút thuốc. 

4 3 2 1 

D – Chủ đề khác  

D1.  

Sau khoá học này, anh/chị cảm thấy mình đã được 
chuẩn bị đến mức độ nào để thực hiện các công 
việc có liên quan đến tư vấn cai thuốc lá/thuốc 
lào? 

Chưa được chuẩn bị ........ 1 

Được chuẩn bị một chút ... 2 

Được chuẩn bị tốt ............ 3 

 

 

3D3 

D2.  Nếu anh/chị cảm thấy chưa được chuẩn bị về tư vấn cai thuốc lá/thuốc lào, hãy giải thích rõ 
tại sao? 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

D3.  

Sau khoá học này, anh/chị cảm thấy mình đã được 
chuẩn bị đến mức độ nào để thực hiện công việc 
liên quan đến điều trị cai thuốc lá/thuốc lào? 

Chưa được chuẩn bị ........ 1 

Được chuẩn bị một chút ... 2 

Được chuẩn bị tốt ............ 3 

 

 

3 D5 

D4.  Nếu anh/chị cảm thấy chưa được chuẩn bị về điều trị cai thuốc lá/thuốc lào, hãy giải thích rõ 
tại sao? 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

D5.  

Sau khoá học này, anh/chị cảm thấy mình đã được  
chuẩn bị đến mức độ nào để có thể đào tạo cho 
các nhân viên y tế khác ở địa phương của mình về 
điều trị cai thuốc lá/thuốc lào? 

Chưa được chuẩn bị ...... 1 

Được chuẩn bị một chút . 2 

Được chuẩn bị tốt .......... 3 

 

 

3D7 
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D6. Nếu anh/chị cảm thấy chưa được chuẩn bị để có thể đào tạo cho các nhân viên y tế khác về 
tư vấn và điều trị cai thuốc lá/thuốc lào, hãy giải thích rõ tại sao? 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

D7.  
Anh/chị có muốn được đào tạo thêm một số chủ 
đề liên quan đến tư vấn và điều trị cai thuốc 
lá/thuốc lào không? 

Có .................................... 1 

Không .............................. 2 

 

2D9 

D8.  Nếu có anh/chị hãy liệt kê các chủ đề muốn học thêm: 

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

D9.  
Nếu anh/chị được phân công nhiệm vụ tổ chức lại 
khóa tập huấn, anh chị sẽ thay đổi gì so với khóa 
tập huấn này? 

Có .................................... 1 

Không .............................. 2 

2Kết 
thúc 

D10. Nếu có, anh/chị hãy liệt kê các thay đổi: 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 

 

Cảm ơn anh/chị đã tham gia điền phiếu! 

 

 


