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ĐƯỜNG HÔ HẤP 321 

Bài 19 THỰC HÀNH NHẬN BIẾT CÂY THUỐC VÀ VỊ DƯỢC LIỆU CHỮA CẢM 
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Bài 1 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN, VAI TRÒ VÀ CÁC NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH.  

MỤC TIÊU 

1. Trình bày được định nghĩa, vai trò của YHGD trong hệ thống y tế và công tác chăm sóc sức khoẻ 

2. Giải thích được các nguyên lý của YHGĐ để áp dụng tại trạm y tế xã 

3. Thể hiện được sự đổi mới về chức trách nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khoẻ, hợp tác, trao 

đổi, học hỏi để hoàn thành công việc được giao theo nguyên lý YHGD 

NỘI DUNG 

1. Tổng quan về Y học gia đình. 

1.1. Định nghĩa về Y học gia đình. 

Năm 1963, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa BSGĐ là “Những thầy thuốc thực hành 

có vai trò cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tiếp, liên tục, toàn diện và phối hợp cho từng cá 

nhân, mọi thành viên trong hộ gia đình đang được theo dõi và quản lý...Những thầy thuốc gia đình tự 

chịu trách nhiệm cung cấp các chăm sóc y tế hoặc hỗ trợ cho các thành viên của từng hộ gia đình 

được sử dụng các dịch vụ y tế và các nguồn lực xã hội khác nếu cần”.  

Hiệp Hội Y Học Gia Đình Hoa Kỳ (AAFP): “Y học gia đình là chuyên ngành y học cung cấp 

dịch vụ  chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục cho từng cá nhân và gia đình. Đây là chuyên ngành 

rộng, lồng ghép sinh học, lâm sàng học và khoa học hành vi. Phạm vi hoạt động của y học gia đình 

bao gồm các nhóm tuổi, giới tính, cơ quan, và các bệnh lý thực thể”. 

Hiệp hội bác sĩ gia đình thế giới (WONCA): “BSGĐ là những thầy thuốc chụi trách nhiệm 

chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục cho các cá nhân trong bối cảnh gia đình, cho các gia đình 

trong bối cảnh cộng đồng, không phân biệt tuổi, giới, chủng tộc, bệnh tật cũng như điều kiện văn hóa 

và tầng lớp xã hội”. 

Tóm lại: Y học gia đình có trách nhiệm chăm sóc người bệnh một cách toàn diện, liên tục và 

phối hợp nhăm mục tiêu phát hiện sớm và xử lý sớm các vấn đề bệnh tật, dự phòng và duy trì sức 

khỏe, cho từng cá nhân trong gia đình và cộng đồng 

1.2. Lịch sử phát triển Y học gia đình trên thế giới. 

Y học gia đình là một chuyên ngành Y khoa ra đời trong thập niên 60 của thế kỷ trước. Vào 

những năm 1960, tại Anh, Mỹ và Canada bắt đầu triển khai chương trình đào tạo thầy thuốc đa khoa 

thực hành, sau này là bác sĩ chuyên khoa YHGĐ. Năm 1964 ra đời Hội cấp chứng chỉ hành nghề y 

học gia đình tại Mỹ. Tháng 7 năm 1969 mới chỉ có 15 bác sĩ thực hành y học gia đình được công 

nhận tại Mỹ, sau đó chuyên khoa y học gia đình được chấp nhận và nhanh chóng phát triển  đến năm 

1979 đã có 6531 bác sĩ thực hành y học gia đình được công nhận. Y học gia đình đã góp phần thay 

đổi thực hành lâm sàng trong chăm sóc sức khỏe tại Mỹ từ cuối thế kỉ XX. 

Năm 1972, tổ chức bác sĩ gia đình thế giới (WONCA :World Organization of National 

Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians, với tên 

gọi ngắn là: World Organization of Family Doctors) được thành lập với sự tham gia của 18 quốc gia. 

Đến năm 1995, theo WONCA có ít nhất 56 nước phát triển và áp dụng chương trình đào tạo bác sĩ 

gia đình. Loại hình này đã dần thay thế bác sĩ đa khoa ở nhiều nước trên thế giới như : Mỹ, Canada, 

Anh, Úc, Thụy Điển, Singapore, Ấn Độ, Philippine, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, 

Thái Lan, Indonexia,... Tại Mỹ, ước tính đến năm 2020 mỗi năm cần đào tạo thêm khoảng 4500 bác 

sĩ gia đình phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.  Cho đến nay, đã có 120 thành viên từ 
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99 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Hiện nay, Y học gia đình đã phát triển mạnh với Hội bác sĩ 

gia đình ở các quốc gia, khu vực và thế giới, có hơn 200000 hội viên. Trang web của WONCA là 

www.globalfamilydoctor.com. 

WONCA có nhiệm vụ cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trên toàn thế giới thông 

qua định nghĩa và cổ súy cho các giá trị của nó cũng như việc nuôi dưỡng và duy trì các chuẩn mực 

về chăm sóc thực hành YHGĐ thông qua việc tăng cường chăm sóc cá nhân, liên tục, dễ tiếp cận 

trong khung cảnh gia đình và cộng đồng. 

1.3. Lịch sử phát triển y học gia đình tại Việt Nam 

 1.3.1. Chủ trương của Đảng và Chính phủ đối với công tác chăm sóc sức khỏe 

 Chăm sóc sức khỏe nhân dân là một trong những trọng tâm ưu tiên trong chính sách của Đảng 

và nhà nước ta. Năm 2005, Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị cũng đặc biệt nhấn mạnh kiện toàn và 

nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở là một nội dung quan trọng trong định hướng 

chiến lược CSSK toàn dân. Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận tại cuộc họp về thực hiện đề 

án giảm tải bệnh viện, việc phát triển thí điểm mô hình BSGĐ là một trong các giải pháp giúp giảm 

tải bệnh viện đã được đề cập tới (Thông báo số 99/TB-VPCP  ngày 26/3/2015) 

1.3.2. Sự thay đổi của mô hình bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe 

Gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm cùng với sự xuất hiện và diễn biến khó lường của 

một số dịch bệnh mới nổi làm cho nhu cầu CSSK của người dân này càng tăng. Nhóm bệnh không 

lây nhiễm đã chiếm tới gần ¾ (71%) tổng gánh nặng bệnh tật (12,3 triệu DAILYs vào năm 2008). 

Số liệu từ Niên giám thống kê của Bộ y tế cho thấy sự thay đổi rõ rệt về mô hình bệnh tật trong 

số người bệnh đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế. Theo đó, tỷ trọng các bệnh không lây nhiễm tăng 

liên tục từ 39,0% năm 1986 lên 71,6% năm 2010. Tỷ lệ tử vong do các bệnh không lây nhiễm tăng 

trong số các người bệnh tử vong tại bệnh viện. 

Sự già hóa dân số, gia tăng các bệnh không lây nhiễm làm cho nhu cầu CSSK tăng. Khi tuổi 

càng cao, sức khỏe giảm, có nguy cơ cao mắc các bệnh mạn tính và đối diện với nguy cơ tàn phế, nên 

nhu cầu CSSK càng lớn với chi phí điều trị ngày càng cao. 

Hiện nay, nhu cầu dịch vụ y tế của người dân cũng đã có những thay đổi, không chỉ dừng lại ở 

việc khám, điều trị bệnh cho người bệnh tại các cơ sở y tế mà còn đòi hỏi phải được tư vấn, dự phòng 

và nâng cao sức khỏe cho cả người khỏe mạnh, quản lý theo dõi các bệnh mạn tính tại cộng đồng. 

Bên cạnh đó, tình trạng quá tải tại các cơ sở tuyến trên đòi hỏi phải có những giải pháp thích hợp để 

tăng cường khả năng phân loại, xử trí và điều trị cũng như dự phòng bệnh tật ngay tại tuyến y tế cơ 

sở. 

1.3.3. Thực trạng của hệ thống y tế và sự cần thiết đổi mới 

 Trong hơn 20 năm gần đây, hệ thông cung ứng dịch vụ y tế vốn được vận hành theo cơ chế 

bao cấp trong một thời gian dài, đang được từng bước đổi mới theo hướng xã hội hóa, đa dạng hóa 

các nguồn lực đầu vào, cũng như các hình thức cung ứng dịch vụ. Do tác động của các chính sách 

kinh tế, xã hội, cũng như chính sách và cơ chế mới trong lĩnh vực y tế, hệ thống cung ứng dịch vụ y 

tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người dân. 

Năm 2012, tuổi thọ bình quân của nam giới là 72, nữ giới là 76,9 tuổi. Việt Nam có nhiều tiến bộ 

trong thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ liên quan đến y tế. Bên cạnh những thành tựu to lớn trong 

công tác CSSK, mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế ở nước ta cũng bộc lộ nhiều khó khan, hạn chế và 

hàng loạt vấn đề cần được giải quyết, đổi mới: 

http://www.globalfamilydoctor.com/
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- Sự mất cân đối của hệ thống cung ứng dịch vụ y tế 

+ Quá tải ở tuyến trên, dưới tải ở tuyến dưới. 

+ Mất cân đối giữa lĩnh vực y tế dự phòng và điều trị. 

+ Mất cân đối giữa dịch vụ CSSKBĐ  với dịch vụ bệnh viện (chăm sóc chuyên khoa). 

+ Mất cân đối trong phân bổ nguồn lực giữa tuyến trên và y tế cơ sở. 

+ Mất cân đối trong phân bổ nhân lực y tế giữa khu vực thành thị và nông thôn,… 

- Sự phân mảnh trong tổ chức cung ứng dịch vụ, chưa thực hiện tốt chăm sóc phối hợp, lồng ghép, 

liên tục: 

+ Hệ thống dự phòng và điều trị gần như tách rời cả về tổ chức, nhân lực cũng như kinh phí, thiếu sự 

kết nối, phối hợp. 

+ Các cơ sở thực hiện CSSK hoạt động khá độc lập và tập trung nhiều vào điều trị cho các cá nhân tại 

cơ sở y tế hơn là chăm sóc, nâng cao sức khỏe, quản lý theo dõi tại cộng đồng. 

+ Thiếu sự chia sẻ thông tin giữa các cơ sở y tế; hệ thống chuyển tuyến còn bất cập, thiếu điều kiện 

cần thiết để chia se thông tin về người bệnh giữa các tuyến và các cơ sở y tế.  

- Hiệu suất của cả hệ thống chưa cao: 

+ Công tác CSSKBĐ và mạng lưới y tế cơ sở là các yếu tố mang lại hiệu quả- chi phí cao đối với cả 

hệ thống chưa được phát triển đúng mức 

+ CSSK ngoài cơ sở y tế (tại cộng đồng và gia đình) chưa được chú trọng. 

+ Sử dụng quá ít dịch vụ ngoại trú tại tuyến cơ sở và quá nhiều dịch vụ nội trú cũng như ngoại trú ở 

cơ sở y tế tuyến trên. 

+ Tình trạng chỉ định nhiều xét nghiệm không cần thiết. 

+ Tỷ lệ nhập viện cao không cần thiết, … dẫn đến lãng phí lớn (theo ước tính của Ngân hàng Thế 

giới, tỷ lệ nhập viện không cần thiết của Việt Nam khoảng 20%). 

+ Hiệu suất sử dụng các nguồn lực (nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất) còn hạn chế. 

- Năng lực cung ứng của mạng lưới y tế cơ sở còn hạn chế, chất lượng dịch vụ y tế thấp và chưa được 

người dân tin cậy: 

+ Các trạm y tế xã mới chỉ cung ứng được khoảng 52% dịch vụ khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ 

thuật của Bộ Y tế. 

+ Tỷ lệ xử trí đúng các bệnh thường gặp còn thấp (30-40%). 

+ Nhân lực y tế ở tuyến cơ sở thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Còn hơn 20% số trạm y tế xã 

không có bác sĩ. Tình trạng khó thu hút và duy trì nhân lực y tế ở tuyến y tế cơ sở đang là vấn đề nổi 

cộm, nhất là ở các lĩnh vực nông thôn và miền núi. 

+ Việc quản lý các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính đang vượt quá năng lực của đội ngũ cán bộ 

y tế ở trạm y tế xã. 

+ Chất lượng dịch vụ y tế ở tuyến cơ sở còn thấp do sự hạn chế của các yếu tố đầu vào của chất 

lượng dịch vụ y tế (nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất…). 

+ Quản lý chất lượng và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật từ tuyến trên còn yếu. 

- Tính công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế: 

+ Có sự chênh lệch rõ rệt về mức độ tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế giữa các nhóm mức sống. 

+ Các chỉ số sức khỏe cơ bản ở nhóm nghèo thấp hơn nhóm có mức sống cao hơn. 

+ Tỷ trọng chi từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế còn cao (khoảng 49% năm 2012). 

- Việc cập nhật thông tin y tế, đào tạo liên tục cho cán bộ y tế tuyến cơ sở: Hiện nay, phần lớn các bác 
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sĩ công tác tại tuyến cơ sở đều là bác sĩ đa khoa, ít có điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn. Với nhu cầu nâng cao trình độ, buộc các bác sĩ này phải lựa chọn theo đuổi một chuyên khoa 

lâm sàng hẹp không phù hợp với môi trường, điều kiện và yêu cầu khám chữa bệnh đa khoa, thực 

hiện công tác phòng bệnh, nâng cao sức khỏe tại tuyến y tế cơ sở. Phát triển chuyên ngành YHGĐ sẽ 

góp phần bổ sung số lượng cán bộ yế có trình độ lâm sàng đa khoa cho tuyến cơ sở, nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế cho người dân, đặc 

biệt là nhóm người nghèo và góp phần làm giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên. Đây là yêu cầu cấp 

bách và là một giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác CSSKBĐ ở tuyến y 

tế cơ sở theo hướng công bằng và hiệu quả. 

1.3.4. Quá trình phát triển chuyên ngành YHGĐ tại Việt Nam 

Danh từ Y học gia đình mới xuất hiện ở nước ta khoảng hơn 15 năm trở lại đây (từ năm 1995). 

Năm 2000, dự án phát triển Bác sĩ gia đình ở Việt Nam được chính phủ phê duyệt với sự tham gia của 3 

trường : Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học 

Y Dược Thái Nguyên, với mục tiêu chính là đào tạo bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Y học gia đình và 

xây dựng các phòng khám ngoại trú hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình. 

Tháng 3 năm 2002, chuyên khoa Y học gia đình được Bộ y tế cho phép đào tạo chuyên khoa I với 

mã số CK 62729801. 

Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y 

Dược Thái Nguyên bắt đầu với việc đào tạo chuyên khoa I Y học gia đình vào năm 2002. Tiếp theo là 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Huế, Trường Đại học Y Hải Phòng cũng đã 

tham gia đào tạo Y học gia đình. Tính đến nay đã có 6 trường Đại học Y trong cả nước liên tục tuyển sinh 

đào tạo chuyên ngành Y học gia đình với 547 bác sĩ chuyên khoa I Y học gia đình và nhiều bác sĩ tham 

gia các lớp định hướng Y học gia đình đã tốt nghiệp. 

Năm 2005 Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch hợp tác với Đại học Liege – Vương quốc Bỉ đã 

thành lập các trung tâm thí điểm thực hành Bác sĩ gia đình. 

Năm 2010, Trường Đại học Y Hà Nội đã được Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt mã số 

cho phép đào tạo Thạc sĩ Y học gia đình theo hệ tín chỉ 18 tháng. 

Tháng 1 năm 2012, chuyên khoa Y học gia đình đã được đưa vào chương trình khung của đối 

tượng sinh viên y đa khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

Năm 2014, Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng chương trình đào tạo bác sĩ 

chuyên khoa II YHGĐ và được bộ y tế phê duyệt… 

Việt Nam đã thành lập Hội bác sĩ gia đình bằng quyết định số 43/2005/QB-BNV của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ kí ngày 26/04/2005. 

1.4. Vai trò của y học gia đình trong hệ thống y tế 

Hiện nay phần lớn các bác sĩ ở tuyến cơ sở đều là bác sĩ đa khoa, ít có điều kiện học tập nâng 

cao trình độ chuyên môn. Với nhu cầu nâng cao trình độ buộc các bác sĩ này phải phải lựa chọn theo 

đuổi một chuyên khoa lâm sàng hẹp không còn phù hợp với môi trường, điều kiện và yêu cầu làm 

việc của tuyến cơ sở. Phát triển chuyên khoa YHGĐ sẽ góp phần bổ sung số lượng cán bộ y tế có 

trình độ cho tuyến cơ sở, thúc đẩy và nâng cao trình độ khám chữa bệnh cho tuyến y tế cơ sở, tăng 

khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế cho người dân đặc biệt là nhóm đối tượng nghèo và góp phần 

giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên. Đây là yêu cầu cấp bách và là một giải pháp mang tính đột phá 

nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến y tế cơ sở theo hướng công 
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bằng, hiệu quả và giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên. 

Thầy thuốc gia đình là người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách liên tục và toàn 

diện cho người bệnh ở mọi lứa tuổi và cho cả gia đình họ, kể cả lúc có bệnh và lúc khỏe mạnh. Bác sĩ 

gia đình có trách nhiệm xử lý các nhu cầu sức khỏe cũng như thiết lập mối quan hệ gần gũi, tin cậy 

với người bệnh. Bác sĩ gia đình có khả năng chăm sóc hầu hết các nhu cầu sức khỏe của người bệnh, 

nếu vấn đề vượt ngoài khả năng, họ có trách nhiệm lựa chọn bác sĩ chuyên khoa khác phù hợp, để 

tiếp tục chăm sóc cho người bệnh. Các thầy thuốc chuyên khoa khác sẽ phối hợp với bác sĩ gia đình 

cùng chăm sóc sức khỏe để đạt hiệu quả cao nhất và tiết kiệm nhất. 

Chuyên khoa y học gia đình đã nhấn mạnh đến việc chăm sóc toàn bộ các vấn đề sức khỏe từ 

lần khám đầu tiên, tiếp tục theo dõi, đánh giá và chăm sóc các bệnh mạn tính (từ dự phòng cho tới 

phục hồi chức năng). Ngoài ra y học gia đình còn nhấn mạnh đến sự phối hợp và lồng ghép tất cả các 

dịch vụ y tế cần thiết trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. 

 Bác sĩ gia đình với sự kết hợp chức năng của bác sĩ lâm sàng với bác sĩ dự phòng và nhà tâm 

lí, đáp ứng khoảng 90% các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, thích hợp làm việc tại các 

phòng khám thuộc hệ thống y tế công và tư nhân ở mọi tuyến từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt là 

tuyến y tế cơ sở để giải quyết các vấn đề sức khỏe/bệnh của người dân trong cộng đồng thường gặp. 

Chức năng của người bác sĩ gia đình: 

1. Có trách nhiệm trong việc chăm sóc toàn diện, liên tục từng cá thể cũng như toàn gia đình 

trong suốt thời kì ốm đau, giai đoạn phục hồi, cũng như khi khỏe mạnh. Phát hiện được các vấn đề 

sức khỏe của người bệnh ở giai đoạn sớm nhất (kết hợp chức năng của bác sĩ lâm sàng và bác sĩ dự 

phòng). 

2. Ham học hỏi, tìm tòi các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hành lâm sàng và cách giải 

quyết chúng. 

3. Quan tâm đến nhiều lĩnh vực, chuyên khoa thuộc y học lâm sàng. 

4. Có khả năng giải quyết nhiều vấn đề sức khỏe/bệnh đồng thời xảy ra trên một người bệnh. 

Kiến thức chuyên môn rộng và có cách nhìn toàn diện hơn, trong đó chú trọng đến việc phát hiện và 

xử trí các bệnh cấp cứu thông thường, ưu tiên quản lý và điều trị ngoại trú (đáp ứng khoảng 90% nhu 

cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong cộng đồng ). 

5. Có khả năng hành động như người điều phối các nguồn lực cần thiết đáp ứng cho yêu cầu 

chăm sóc sức khỏe tổng thể của người bệnh. 

6. Nhiệt tình trong công việc, luôn cập nhật kiến thức thông qua đào tạo liên tục. 

7. Có kĩ năng điều trị và quản lí các bệnh mạn tính, đảm bảo sự phục hồi tốt nhất (ít có biến 

chứng) cho người bệnh. 

8. Có khả năng tư vấn cho người bệnh và các gia đình về các yếu tố nguy cơ, bệnh tật và các 

hành vi có hại cho sức khỏe, nguyên tắc dự phòng nhằm mục đích nâng cao sức khỏe. 

9. Có khả năng xử lý các tình huống phức tạp về tâm lý tình cảm và các yếu tố xã hội trong 

chăm sóc người bệnh, kể cả trong giai đoạn người bệnh tử vong và sau tử vong. 

10. Yêu thương và cảm thông sâu sắc với gia đình người bệnh. Có mong muốn duy trì sự hài 

lòng của người bệnh, nhận ra các nhu cầu cần thiết để tạo ra mối quan hệ tốt với người bệnh và gia 

đình họ. 

Ngoài các kiến thức, kĩ năng và thái độ chung cho bác sĩ gia đình trên toàn thế giới, việc đào 

tạo bác sĩ gia đình tại các quốc gia đang phát triển có một số đặc thù riêng. Tổ chức Y tế Thế giới 
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(WHO) đã đưa ra tiêu chuẩn “Bác sĩ năm sao”: 

+ Đánh giá và cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe bằng cách đáp ứng hoàn toàn với nhu cầu của 

người dân. 

+ Sử dụng tối ưu các kĩ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị. 

+ Khuyến khích lối sống lành mạnh. 

+ Điều hòa các nhu cầu sức khỏe của từng cá thể và cộng đồng. 

+ Làm việc theo nhóm một cách hiệu quả. 

Bác sĩ gia đình ở các nước đang phát triển được đề nghị các vai trò sau đây: 

- Nhà lâm sàng có khả năng xử trí và chẩn đoán các bệnh và cấp cứu thường gặp tại cộng đồng. 

- Quan tâm dự phòng như : tiêm chủng, kiểm soát mầm bệnh, vệ sinh và kiểm soát các bệnh nhiễm 

trùng, phòng và hạn chế các yếu tố nguy cơ. 

- Là cầu nối giữa lĩnh vực lâm sàng và y tế công cộng. Bác sĩ gia đình sẽ cộng tác chặt chẽ với các 

chuyên gia y tế dự phòng để đảm bảo nguồn nước sạch, đảm bảo hệ thống nước thải, kiểm soát tác 

nhân truyền bệnh, chống ô nhiễm môi trường,... 

- Chỉ có khoảng 5 – 10% cuộc khám đầu tiên của người bệnh với bác sĩ gia đình cần chuyển khám 

chuyên khoa và chuyển viện. Trong trường hợp này bác sĩ gia đình phải đảm bảo được việc giới thiệu 

khám chuyên khoa và chuyển viện một cách hợp lí và hiệu quả. 

2. Khái niệm về nguyên lý thực hành của Y học gia đình 

Phần lớn các chuyên khoa trong Y học được xác định bằng cách loại trừ hoặc giới hạn, như 

tuổi, giới tính, bệnh hoặc cơ quan hay một hệ thống của cơ thể. Y học gia đình không có giới hạn, đó 

là một chuyên khoa bao gồm nhiều lĩnh vực. Y học gia đình tập trung vào người bệnh chứ không tập 

trung vào bệnh. Người bệnh đến gặp bác sĩ gia đình có khi chỉ là những lý do đơn giản, không cần 

phải có bất cứ vấn đề sức khỏe cụ thể hoặc một bệnh đặc biệt nào. Y học gia đình được xác định 

không phải chỉ bằng một nguyên lý mà bằng tất cả các nguyên lý. Tất cả các nguyên lý này cùng 

nhau tạo nên một tác nhân chữa bệnh rất mạnh và có sức thuyết phục nên có thể sử dụng để giúp đỡ 

người bệnh bất kể bị bệnh gì, giới tính nào hoặc tuổi nào.  

Sáu nguyên lý của y học gia đình là: 

- Chăm sóc liên tục 

- Chăm sóc toàn diện 

- Chăm sóc phối hợp 

- Quan tâm cộng đồng 

- Định hướng phòng bệnh 

- Định hướng gia đình  



9 

 

 

Hình 1. Cây WONCA TREE. 

2.1. Chăm sóc liên tục theo nguyên lý y học gia đình. 

Đây có thể là nguyên tắc quan trọng nhất trong thực hành y học gia đình và càng quan trọng 

hơn khi phải thực hành trong hoàn cảnh người bệnh đông và thời gian khám bệnh ngắn như ở việt 

nam. 

Cần phân biệt chăm sóc liên tục và khám bệnh liên tục: Chăm sóc liên tục là việc người bệnh 

được khám bệnh cùng một thầy thuốc thường là BSGĐ còn việc khám bệnh liên tục là việc khám 

bệnh với nhiều bác sỹ khác nhau (thường xảy ra khi người bệnh đến khám với các chuyên khoa khác 

y học gia đình). 

BSGĐ đã sử dụng thời gian tiếp xúc là công cụ chẩn đoán và điều trị và tự nguyện hình thành 

cam kết chăm sóc lâu dài cho người bệnh vì lợi ích cả đôi bên. Trong hoàn cảnh việt nam điều này 

càng có ý nghĩa tích cực hơn vì thời gian khám bệnh ngắn nên chính áp dụng nguyên lý này sẽ giúp 

BSGĐ có thêm thời gian để tiến hành chẩn đoán và điều trị cho người bệnh ở những nơi có số lượng 

người bệnh khám đông. 

Ngoài ra, do trong quá trình chăm sóc liên tục thầy thuốc sẽ sử dụng bản thân mình cùng mối 

quan hệ với người bệnh để xây dựng lòng tin cho người bệnh và gia đình là cơ sở để lôi kéo cả gia 

đình đến chăm sóc dự phòng và rộng hơn cả cộng đồng, kinh nghiệm này được BS Balint phát hiện ở 

Anh. 

Việt Nam: Với khu vực tìm kiếm dịch vụ y tế khu trú vào dịch vụ y tế tư nhân thì có thể áp 

dụng nguyên lý này thông qua việc BSGĐ đầu tiên chỉ khám cho từng cá thể dưới danh nghĩa khám 

tổng quát nhưng sau đó hình thành lòng tin và chỉ ra cho bệnh thấy có vai trò của gia đình trong các 

biện pháp hỗ trợ  người bệnh như nấu ăn đúng, giúp tuân thủ điều trị, tạo tâm lý vui vẻ… từ đó lôi 

kéo cả gia đình đến để chăm sóc nhằm dự phòng các yếu tố nguy cơ cho bệnh đã xảy ra cũng như các 
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bệnh nguy hiểm khác…. 

   Thực hành của YHGĐ lấy con người làm trung tâm hơn là lấy bệnh làm trung tâm. Thực 

hành gia đình được dựa trên mối quan hệ con người bền vững giữa người bệnh và thày thuốc, chăm 

sóc sức khoẻ cá thể theo suốt cuộc đời và không bị giới hạn vào một giai đoạn ốm đặc biệt nào. Điều 

này đòi hỏi cán bộ y tế phải gặp gỡ người bệnh trong những lần ốm và trong nhiều lần thăm thân 

tình. Qua quá trình chăm sóc, mối quan hệ tin cậy lẫn nhau và lâu dài sẽ nảy sinh và được thiết lập. 

Tính liên tục được coi là nguyên tắc quan trọng nhất của y học gia đình. Trong y học gia đình, đối 

tượng theo dõi là người bệnh, mỗi đợt ốm là một bệnh. Trong các chuyên ngành khác, đối tượng theo 

dõi là bệnh và mỗi đợt là một người bệnh. Bác sĩ gia đình sử dụng thời gian như là một công cụ chẩn 

đoán và điều trị.  

Nguyên lý chăm sóc liên tục trong thực hành YHGĐ được thể hiện, người thầy thuốc phải: 

- Biết rõ tiền sử của người bệnh trước khi có một quyết định trong chẩn đoán hay điều trị hay không. 

- Giải thích cho người bệnh về tầm quan trọng của việc theo dõi bệnh. 

- Bàn bạc với người bệnh về mục đích chăm sóc sức khoẻ lâu dài. 

- Có sự tin cậy giữa thầy thuốc và người bệnh. 

- Có sổ ghi chép khi theo dõi và khám bệnh, đặc biệt là các bệnh mạn tính. 

 

2.2. Chăm sóc toàn diện theo nguyên lý y học gia đình. 

 Khi lập kế hoạch chẩn đoán điều trị và theo dõi thì BSGĐ thường xem xét các yếu tố gia 

đình, xã hội và tâm lý người bệnh ngoài bản thân người bệnh nhằm đảm bào việc tuân thủ người 

bệnh tối ưu và theo đúng hướng. 

 Cơ sở của chăm sóc toàn diện: Bắt đầu từ nghiên cứu của Kerr White về chăm sóc người bệnh 

ở hoa kỳ và anh quốc cho thấy vai trò của BSGĐ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hơn 70% các 

vấn đề sức khỏe thông thường ở cộng đồng, từ nghiên cứu của Barbara Starfield cho thấy BSGĐ giúp 

giảm tử vong do ung thư và nhiều bệnh khác. Lấy chăm sóc người bệnh làm trung tâm là định hướng. 

   Thực hành YHGĐ đảm nhận việc tăng cường sức khoẻ một cách lồng ghép, phòng bệnh, 

chữa bệnh, phục hồi chức năng và hỗ trợ thể chất tâm lý và xã hội cho các cá thể. Thực hành gia đình 

giải quyết mối quan hệ giữa ốm và bệnh, lồng ghép nhân văn và đạo đức của mối quan hệ thầy thuốc, 

người bệnh, trong việc ra các quyết định trong lâm sàng.  

 Bác sĩ gia đình không chỉ xem xét người bệnh dưới góc độ sinh học mà còn xem xét cả về 

mặt tâm lý, xã hội nữa. Bác sĩ gia đình xem xét tổng thể các cá nhân trong khuôn khổ các nhu cầu 

tổng thể của họ, xem xét tất cả các yếu tố khi lập kế hoạch chẩn đoán hoặc điều trị. Những chuyên 

ngành khác cũng tham gia vào việc chăm sóc người bệnh và bác sĩ gia đình có vai trò làm cầu nối để 

người bệnh tiếp cận được với những chăm sóc đó. Người thầy thuốc gia đình có thể giải quyết tới 90-

95% các loại bệnh tật mà người bệnh tìm đến chữa và cung ứng phần lớn sự chăm sóc và phục vụ.  

Nguyên lý chăm sóc toàn diện trong thực hành YHGĐ được thể hiện: 

- Danh mục các vấn đề và thuốc được liệt kê trong phác đồ điều trị. 

- Sử dụng và tiếp cận thông tin y học một cách dễ dàng. 

- Có thời gian biểu chăm sóc cho từng người bệnh. 

- Biết khả năng chi trả của người bệnh. 

- Bác sĩ gia đình có hiểu biết sâu về những vấn đề tâm lý, xã hội, trong quá trình chăm sóc người bệnh. 

2.3. Chăm sóc phối hợp theo nguyên lý y học gia đình 
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    Trong mô hình chăm sóc người bệnh bệnh mạn tính thông thường người bệnh chụi sự chăm 

sóc nhiều nguồn khác nhau kể cả chuyên gia, thật sự thảm họa nếu hệ thống không nhất quán về quan 

điểm điều trị.  

 Bác sĩ gia đình có thể giải quyết rất nhiều vấn đề sức khoẻ của các cá thể ngay từ lần đầu tiên 

tiếp xúc với người bệnh, nhưng khi cần thiết, bác sĩ gia đình cũng đảm bảo việc chuyển người bệnh 

phù hợp và đúng thời gian đến các dịch vụ chuyên khoa hoặc các chuyên ngành sức khoẻ khác. 

Trong những cơ hội này, bác sĩ gia đình có trách nhiệm thông báo cho người bệnh về những dịch vụ 

có sẵn và sử dụng những dịch vụ này như thế nào. Bác sĩ gia đình nên đóng vai trò như là nhạc 

trưởng trong việc chăm sóc cho từng người bệnh trong mối liên quan với các nhà cung cấp sức khoẻ, 

xã hội khác, khuyên người bệnh về những vấn đề sức khoẻ.  

Việc phối hợp trong chăm sóc được thể hiện, BSGĐ: 

- Có bàn bạc với các chuyên gia về việc chăm sóc người bệnh. 

- Đi cùng người bệnh đến các chuyên gia. 

- Có kế hoạch chăm sóc người bệnh khi vắng mặt các chuyên gia. 

- Huấn luyện những người trong phòng khám cùng  phối hợp chăm sóc. 

- Nói với người bệnh về kết quả chẩn đoán khi hội chẩn với các chuyên gia. 

2.4. Chăm sóc sức khỏe hướng dự phòng nâng cao sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình. 

BSGĐ không những chỉ là bác sĩ điều trị mà còn phải giúp người bệnh của mình phòng chống 

các nguy cơ bệnh tật. Phòng bệnh bao gồm nhiều khía cạnh, đó là nhận biết các yếu tố nguy cơ làm 

tăng khả năng mắc bệnh, dự phòng làm chậm lại các hậu quả của bệnh tật và khuyến khích lối sống 

lành mạnh. Dự phòng cũng có nghĩa là dự đoán trước các vấn đề sẽ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, 

tâm lý của người bệnh và gia đình. Phòng bệnh không chỉ giới hạn vào việc tư vấn mọi người không 

hút thuốc lá, tích cực tập thể dục và ăn uống đúng... mà còn tìm ra các yếu tố nguy cơ đối với việc 

mắc bệnh  nào đó, dựa vào các thông tin về tiền sử gia đình, vòng đời người, vòng đời gia đình, sử 

dụng phương tiện sàng lọc để phát hiện bệnh sớm ngay từ giai đoạn đầu. 

Quan tâm dự phòng được thể hiện ở nhiều khía cạnh: 

- Nhận ra yếu tố nguy cơ mắc bệnh như dựa vào yếu tố cộng đồng(mô hình bệnh tật), phả hệ (bệnh 

lý, vấn đề tâm lý, vấn đề tâm lý xã hội) để có chương trình giáo dục sức khỏe thích hợp. 

- Tiến hành khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các rối loạn và điều chỉnh kịp 

thời như rối loạn chuyển hóa, thừa cân béo phì trước khi có diễn tiến thành bệnh tim mạch, tiểu 

đường. 

- Khuyến khích, động viên thay đổi hành vi nhằm thực hiện lối sống lành mạnh như cai rượu, thuốc 

lá… 

- Khi có bệnh thì chăm sóc dự phòng biến chứng giảm tử vong 

- Chăm sóc dự phòng tai biến do dùng thuốc không phù hợp quá liều. 

Câu hỏi đánh giá hệ thống y học gia đình có đáp ứng tính dự phòng không. 

- BSGĐ có ghi nhận yếu tố nguy cơ của người bệnh theo tuổi, theo môi trường, nghề nghiệp.. vào 

bệnh án, sổ khám bệnh? 

- Có biện pháp hỗ trợ sức khỏe, thay đổi hành vi người bệnh ghi trong bệnh án không? 

- Có ghi nhận rối loạn trong vòng đời, rối loạn trong quan hệ gia đình vào bệnh án và có dự đoạn rối 

loạn tiếp theo cho người bệnh? 
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2.5. Chăm sóc sức khỏe theo hướng cộng đồng 

  Khi chăm sóc người bệnh cần chú ý đến các yếu tố cộng đồng tác động. Các vấn đề của người 

bệnh nên được nhìn nhận trong ngữ cảnh của cuộc sống người bệnh ở cộng đồng địa phương. Nghề 

nghiệp, văn hoá, môi trường là những khía cạnh của cộng đồng tác động đến việc chăm sóc người 

bệnh. Bác sĩ gia đình phải biết được bệnh nào hoặc vấn đề sức khoẻ nào có tỷ lệ mắc cao nhất trong 

cộng đồng. Điều này rất quan trọng vì sẽ liên quan đến việc chẩn đoán và quyết định về giáo dục 

cộng đồng và cung ứng dịch vụ. Bác sĩ gia đình có thể sử dụng nhiều nguồn trong cộng đồng để cung 

ứng chăm sóc tối ưu nhất. Bác sĩ gia đình phải rộng về thực hành, và sâu về kiến thức. Có được như 

vậy thì hiệu quả của hệ thống chăm sóc sức khoẻ ban đầu mới được phát huy.  

Biểu hiện của nguyên lý thực hành định hướng cộng đồng là: 

- Bác sĩ biết người bệnh làm nghề gì, và nơi làm việc của họ. 

- Bác sĩ sử dụng nguồn lực của cộng đồng. 

- Bác sĩ sử dụng hiểu biết về tần xuất bệnh của cộng đồng trong chẩn đoán. 

- Bác sĩ cũng là một thành viên tích cực trong cộng đồng. 

- Chẩn đoán và điều trị được thực hiện trên cơ sở những điều kiện kinh tế, xã hội, tập quán, tâm lý và 

lối sống của người bệnh tại cộng đồng  

2.6. Chăm sóc sức khỏe định hướng gia đình  

BSGĐ thừa nhận ảnh hưởng, bệnh tật lên gia đình người bệnh và ngược lại, từ đó ứng dụng 

nó như công cụ chẩn đoán và hỗ trợ điều trị cho người bệnh. Do đó cần khảo sát bất thường gia đình 

theo ngành dọc với cây phả hệ, theo hệ ngang với điểm số APGAR và vị trí của họ trong gia đình 

cũng tiên đoán khủng hoảng với vòng đời và công cụ SCREEM cho phép khảo sát ảnh hưởng gia 

đình, môi trường lên người bệnh và ngược lại, từ đó xác định nguy cơ và kế hoạch can thiệp sát hợp 

cho từng khách hàng và gia đình họ. 

   Thực hành Y học gia đình tập trung vào các vấn đề sức khoẻ của cá nhân trong ngữ cảnh hoàn 

cảnh gia đình của người bệnh, trong hệ thống văn hoá xã hội của họ và hoàn cảnh mà ở đó người 

bệnh sống và làm việc. Bác sĩ gia đình coi người bệnh như những thành viên của các hệ thống gia 

đình và thừa nhận sự ảnh hưởng của bệnh tật đến gia đình cũng như gia đình đến bệnh tật. Bác sĩ gia 

đình được đào tạo để làm việc với các gia đình. Một gia đình được định nghĩa rộng rãi như là những 

cá nhân mà người bệnh trông mong ở họ sự hỗ trợ. 

Biểu hiện của việc chăm sóc định hướng gia đình là: 

- Sử dụng các số liệu: bản đồ gen, sơ đồ gia đình, tình trạng gia đình. 

- Sử dụng những điều kiện của gia đình hỗ trợ chăm sóc người bệnh. 

- Ảnh hưởng của bệnh đến các thành viên trong gia đình và ngược lại 

 

3. Áp dụng các nguyên lý cơ bản của y học gia đình vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

 Chuyên ngành YHGĐ với đặc trưng lấy người bệnh làm trung tâm chứ không chỉ quan tâm 

đến một bệnh/ vấn đề sức khỏe cụ thể nào đó. Các dịch vụ được tổ chức xoay quanh con người, chính 

họ là đối tác trong CSSK của bản thân. 

Với đặc trưng lấy người bệnh làm trung tâm, thể hiện sự thay đổi từ việc tập trung vào chăm 

sóc lâm sàng dựa trên một phương pháp tiếp cận điều trị bệnh tật sang việc CSSK mang tính chất 

toàn diện cho người bệnh. Chuyên ngành YHGĐ áp dụng nguyên tắc này như một động lực thúc đẩy 

việc cung cấp các dịch vụ CSSK và chất lượng của các dịch vụ này. Đặc tính lấy người bệnh làm 
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trung tâm chú trọng đến các yếu tố:  

Xác định vấn đề về bệnh lý của người bệnh;  

Hiểu người bệnh cả chi tiết và tổng thể.  

Tìm kiếm phương pháp điều trị hiệu quả đối với từng người bệnh (cá thể hóa từng người bệnh 

cụ thể cho phù hợp).  

Chú trọng lồng ghép công tác dự phòng và nâng cao sức khỏe.  

Cải thiện mối quan hệ giữa người bệnh và bác sĩ trong quá trình quản lí sức khỏe liên tục. 

Về cơ bản, nguyên lý YHGĐ chỉ có một, song hệ thống y tế của các quốc gia lại rất khác nhau. 

Việc áp dụng dịch vụ BSGĐ vào hệ thống y tế của từng quốc gia sẽ có những điểm khác biệt nhất 

định. Tuy nhiên, điểm chung của dịch vụ BSGĐ ở tất cả các quốc gia là: 

Là nơi tiếp cận đầu tiên của người dân với hệ thống y tế, gắn liền với khu vực địa lý mà người 

dân sinh sống. 

BSGĐ là những bác sĩ thực hành lâm sàng đa khoa, đóng vai trò “người gác cổng” của hệ 

thống y tế, chịu trách nhiệm khám, điều trị, dự phòng bệnh tật, theo dõi quản lý sức khoẻ toàn diện, 

liên tục cho cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng cả về thể chất và tinh thần. 

BSGĐ lập hồ sơ quản lí sức khoẻ cho từng cá nhân từ lúc sinh ra đến lúc qua đời.  

Dù có những sự khác biệt giữa các quốc gia, đặc trưng cơ bản và thuộc tính của BSGĐ vẫn 

tương tự như nhau trên toàn thế giới. Điều này cho phép các BSGĐ có thể đóng góp tối đa vào sự 

phát triển của hệ thống y tế. Các BSGĐ cần có những kỹ năng, kiến thức lâm sàng nhạy bén để có thể 

giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong quá trình CSSK. Họ thường chăm sóc người bệnh với những 

bệnh lý chưa được phân loại, do đó phải phân biệt được những biểu hiện sinh lý bình thường với các 

bệnh lý ở giai đoạn sớm. Điều này đòi hỏi họ phải được đào tạo một cách đặc biệt để có chuyên môn 

trong việc xử lý những vấn đề thường gặp trong cộng đồng, xác định được những vấn đề mà mình 

không thể giải quyết được và chuyển người bệnh khi có chỉ định. Cũng như tất cả bác sĩ chuyên 

ngành khác, BSGĐ cần được cập nhật các kiến thức mới về y khoa, duy trì những kỹ năng chẩn đoán 

và điều trị. Để có thể phát triển được những kỹ năng này, vấn đề đào tạo BSGĐ tại các nước được 

diễn ra trong môi trường tiếp xúc đầu tiên nơi mà các kiến thức và kỹ năng của họ có thể được thực 

hành một cách nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó, BSGĐ cần được đào tạo cách để cải thiện khả năng tiếp 

cận với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, với các phong tục tập quán và yếu tố văn hóa khác nhau. 

Mặc dù các BSGĐ trên toàn thế giới có nhiều điểm chung, phạm vi của dịch vụ thực hành của 

các BSGĐ có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia và cộng đồng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 

Những dịch vụ được cung cấp bởi các BSGĐ phụ thuộc vào tần suất lưu hành của các bệnh lý và vấn 

đề sức khỏe của người dân trong cộng đồng, tổ chức của hệ thống y tế, sự sẵn có của các nguồn lực 

(trang thiết bị tại phòng khám, các nguồn cung cấp, khả năng chi trả,…), chương trình đào tạo, chức 

năng, nhiệm vụ của BSGĐ được quy định ở mỗi nước, khả năng tổ chức và tài chính cho các dịch vụ 

sức khỏe. 

Hiện nay tại Việt Nam, có hiện tượng quá tải ở các cơ sở y tế tuyến trên (đặc biệt là tuyến trung 

ương). Người bệnh thường đến cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên mà không sử dụng y tế tuyến cơ sở, 

dẫn đến nhiều hệ lụy xấu không đáng có. Nếu y tế tuyến cơ sở đảm bảo số lượng và chất lượng sẽ 

cho phép giải quyết 80 - 90% nhu cầu CSSK của người dân trong cộng đồng. Các bệnh viện tuyến 

trên cần dành thời gian điều trị cho các ca bệnh nặng đúng với vai trò của cơ sở y tế chuyên sâu. Một 

nghiên cứu tại Anh cho thấy nếu tăng thêm một BSGĐ cho cộng đồng dân cư với khoảng 10.000 
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người dân, sẽ làm giảm 6% tỷ lệ tử vong chung. Các chỉ số sức khỏe đều được cải thiện khi chuyên 

ngành YHGĐ phát triển như giúp làm tăng tuổi thọ và giảm tỷ lệ tử vong. Về mặt xã hội, chuyên 

ngành YHGĐ giúp tiết kiệm được nhiều công sức và tiền của của cá nhân, gia đình và xã hội do được 

dự phòng ngay tại hộ gia đình nên nhiều bệnh tật không phát sinh. Việc phát hiện và điều trị bệnh 

sớm giúp giảm gánh nặng chi phí so với việc điều trị bệnh ở giai đoạn muộn. Ở góc độ rộng hơn, 

chuyên ngành YHGĐ mang ý nghĩa nhân văn, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế và xã hội một cách 

bền vững. 

 

Câu hỏi lượng giá 

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 

1. Những nguyên lý của y học gia đình là:  

A. Chăm sóc liên tục, chăm sóc toàn diện, chăm sóc phối hợp, định hướng gia đình, hướng cộng 

đồng, dự phòng nâng cao sức khỏe. 

B. Chăm sóc chung, chăm sóc ngắt quãng, chăm sóc toàn diện, chăm sóc phối hợp, định hướng gia 

đình, định hướng cộng đồng. 

C. Chăm sóc cá nhân, chăm sóc liên tục, chăm sóc toàn diện, chăm sóc phối hợp, định hướng gia 

đình, định hướng cộng đồng 

D. Chăm sóc chung, chăm sóc liên tục, chăm sóc toàn diện, chăm sóc phối hợp, định hướng cá nhân, 

định hướng cộng đồng. 

2. Chăm sóc liên tục theo nguyên lý y học gia đình được thể hiện: 

A. Người thầy thuốc không biết rõ tiền sử của người bệnh. 

B. Người thầy thuốc chú trọng giải thích cho người bệnh về sự quan trọng của việc theo dõi sức khỏe, mục 

đích chăm sóc sức khỏe lâu dài. 

C. Người thầy thuốc bàn bạc với người nhà người bệnh về mục đích sức khỏe lâu dài. 

D. Sự không tin cậy giữa thày thuốc và người bệnh. 

3. Chăm sóc toàn diện theo nguyên lý y học gia đình được thể hiện:  

A. Sử dụng và tiếp cận thông tin y học một cách khó khăn. 

B. Có thời gian biểu của người nhà người bệnh. 

C. Bác sĩ có hiểu biết về khả năng chi trả của người bệnh. 

D. Không đánh giá các vấn đề tâm lý, xã hội cho người bệnh.  

4. Tính cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình là: 

A. Bác sĩ sử dụng nguồn lực của cá nhân 

B. Bác sĩ không cần sử dụng sự hiểu biết về tần xuất bệnh tật của cộng đồng trong chẩn đoán. 

C. Người bệnh là thành viên tích cực trong cộng đồng. 

D. Các chẩn đoán và điều trị được thực hiện trên cơ sở lối sống của người bệnh ở cộng đồng. 

5. Chức năng nào sau đây không phải của bác sĩ gia đình 

A.Chỉ chăm sóc toàn diện, liên tục cho từng cá thể  

B. Quan tâm đến nhiều lĩnh vực, chuyên khoa thuộc y học lâm sàng. 

C. Có khả năng hành động như người điều phối các nguồn lực cần thiết đáp ứng cho yêu cầu chăm 

sóc sức khỏe toàn diện của người bệnh 

D. Có kỹ năng điều trị và quản lí các bệnh mạn tính, đảm bảo sự hồi phục tốt nhất (dự phòng và hạn 

chế biến chứng) cho người bệnh. 
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6: Đặc điểm nào sau đây không thuộc chăm sóc phối hợp 

A. Bác sĩ gia đình bàn bạc với các chuyên gia khi cần thiết về việc chăm sóc người bệnh 

B. Bác sĩ gia đình đi cùng người bệnh đến các chuyên gia 

C. Bác sĩ có kế hoạch chăm sóc người bệnh khi vắng mặt người bệnh 

D. Bác sĩ là thành viên tích cực trong cộng đồng tại nơi hành nghê. 

7.Bác sĩ gia đình như là một nhà điều phối chăm sóc sức khỏe : 

A. Không phối hợp các dịch vụ lâm sàng cho chăm sóc cá thể 

B. Thân thiện với tất cả các tuyến của hệ thống y tế từ cấp huyện trở lên 

C. Phối hợp các dịch vụ lâm sàng chăm sóc cho nhóm 

D. Thân thiện với tất cả các tuyến của hệ thống y tế 

8. Hiệu quả của bác sĩ gia đình phản ánh qua : 

A. Khả năng đáp ứng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe 

B. Bác sĩ gia đình có chuyên môn rộng nhưng không phải chuyên khoa nên thường phải chuyển 

tuyến 

C. Phạm vi thực hành của bác sĩ gia đình là ở tuyến ở cơ sở 

D. Bác sĩ gia đình chăm sóc người bệnh ở giai đoạn cuối đời. 

9. Lý do ra đời của chuyên ngành y học gia đình 

A. Mô hình bệnh tật thay đổi với sự gia tăng gánh nặng của nhóm bệnh không lây nhiễm 

B. Sự thay đổi về nhu cầu khám chữa bệnh, CSSK của người dân 

C. Hệ thống y tế  

D. Tất cả các đáp án trên 

10. Hội Bác sĩ gia đình Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? 

A. 24/04/2005 

B. 25/04/2005 

C. 26/04/2005 

D. 27/04/2005 

11. Nguyên lý nào sau đây không phải của bác sĩ gia đình 

A. Chăm sóc toàn diện 

B. Chăm sóc nhóm 

C. Chăm sóc liên tục 

D. Chăm sóc phối hợp 

12. Bác sĩ chủ yếu làm việc tại tuyến y tế cơ sở là 

A. Bác sĩ đa khoa 

B. Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 

C. Bác sĩ chuyên khoa cấp 2 

D. Tiến sĩ 

13. Bác sĩ gia đình có thể giải quyết các vấn đề sức khỏe lên tới 

A. 70% 

B. 80% 

C. 90% 

D. 95% 

14. YHGĐ là một chuyên ngành lâm sàng đa khoa chú trọng vào công tác. 

A. Chăm sóc sức khỏe ban đầu 

B. Chăm sóc bệnh nhân nặng 

C. Chăm sóc bệnh nhân tại viện 
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D. Tất cả các ý trên 

15. Điều kiện cần thiết để cấp chứng chỉ hành nghề BSGĐ? 

A. Thạc sĩ YHGĐ 

B. Chuyên khoa cấp I YHGĐ 

C. Bác sĩ nội trú YHGĐ 

D. Đào tạo 3 tháng về YHGĐ 

16. YHGĐ được phát triển tại những nước phát triển từ những năm nào? 

A. 1950 

B. 1960 

C. 1970 

D. 1980 

17. Mô hình bệnh tật ở Việt Nam có sự thay đổi như thế nào dẫn đến sự ra đời của YHGĐ? 

A. Không thay đổi 

B. Từ không lây nhiễm sang lây nhiễm 

C. Từ lây nhiễm sang không lây nhiễm 

D. Tất cả các đáp án đều sai 

18.  Vai trò của bác sĩ gia đình thích hợp nhất làm việc ở 

A.  Tuyến y tế cơ sở 

B. Tuyến tỉnh 

C. Tuyến trung ương 

D. Tất cả 3 ý trên đều đúng 

19. Các trạm y tế cung ứng được bao nhiêu % dịch vụ khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật 

của Bộ Y tế? 

A. 49% 

B. 50% 

C. 51% 

D. 52% 

20. Tỉ lệ nhập viện không cần thiết ở Việt Nam là 

A. 10% 

B. 15% 

C. 20% 

D. 25%
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17 

 

Bài 2 

TRẠM Y TẾ HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM 

MỤC TIÊU 

1. Phân biệt được 2 mô hình: TYT xã hoạt động theo nguyên lý YHGD và bác sĩ gia đình tại Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay. 

2. Xác định được những tiêu chuẩn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của một trạm y tế hoạt 

động theo nguyên lý Y học gia đình. 

3. Phân tích được nhiệm vụ của trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình. 

NỘI DUNG 

1. Mô hình cơ sở y học gia đình hiện nay: 

Theo thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Bộ trường Bộ Y tế về hướng dẫn 

thí điểm về hoạt động y học gia đình, cớ sở y học gia đình bao gồm:   

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn; bệnh xá; trạm y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức; 

- Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa tư nhân; 

- Phòng khám đa khoa, phòng khám đa khoa khu vực, phòng khám chuyên khoa thuộc trung tâm y 

tế quận, huyện, phòng khám quân dân y; 

- Khoa khám bệnh thuộc bệnh viện quận, huyện hoặc trung tâm y tế quận, huyện hoặc bệnh viện 

của trường đại học y. 

2. Nhiệm vụ của cơ sở y học gia đình: 

Theo thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Bộ trường Bộ Y tế về hướng dẫn 

thí điểm về hoạt động y học gia đình, cơ sở y học gia đình là cơ sở đầu tiên tiếp nhận, quản lý, chăm 

sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa theo nguyên lý y học gia đình cho cá nhân, hộ gia đình. Cơ sở y học gia đình là cơ sở đầu tiên 

tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, cấp cứu, 

khám bệnh, chữa bệnh đa khoa theo nguyên lý y học gia đình cho cá nhân, hộ gia đình. 

2.1. Quản lý sức khỏe cộng đồng: 

- Lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân theo Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11 tháng 3 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe 

ban đầu; 

- Quản lý, chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình cho cá nhân, hộ gia đình theo phân 

công của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Sở Y tế). 

2.2. Tư vấn nâng cao sức khỏe và phòng bệnh: 

Tư vấn về dinh dưỡng, hoạt động thể lực, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia và các yếu tố 

nguy cơ khác đối với sức khỏe, tư vấn về khám bệnh, chữa bệnh cho cá nhân, hộ gia đình, cộng 

đồng; 

- Truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân về phòng bệnh tích cực và 

chủ động, phòng ngừa các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe; 

- Hướng dẫn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; 

- Tham gia giám sát, phát hiện sớm, phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng; 

- Tiêm chủng; 

- Phòng chống các bệnh không lây nhiễm: ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-831-qd-byt-mau-ho-so-quan-ly-suc-khoe-ca-nhan-phuc-vu-cham-soc-suc-khoe-ban-dau-2017-342334.aspx
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2.3. Thực hiện các chương trình, hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phục hồi chức năng 

dựa vào cộng đồng, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời; các chương trình mục tiêu y tế dân số, 

chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, dân số - kế hoạch hóa gia đình, kết hợp Y học cổ 

truyền với Y học hiện đại. 

2.4. Khám bệnh, chữa bệnh: 

- Sơ cứu, cấp cứu; 

- Khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật, đặc biệt các bệnh dịch; 

- Bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm; 

- Chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà đối với người bệnh theo danh mục quy định tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong: 

+ Các gói dịch vụ y tế cơ bản quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

+ Danh mục kỹ thuật của tuyến 3, tuyến 4 quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế về phân 

tuyến chuyên môn kỹ thuật, danh mục kỹ thuật; 

+ Các kỹ thuật chuyên môn khác, ở tuyến cao hơn khi đủ điều kiện theo quy định. 

Phạm vi hoạt động chuyên môn tối đa của cơ sở y học gia đình, bác sĩ gia đình bao gồm các dịch 

vụ, kỹ thuật quy định tại điểm này. Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực thực tế 

(chứng chỉ hành nghề, văn bằng chuyên môn, giấy chứng nhận đào tạo về y học gia đình của người 

hành nghề) của từng cơ sở y học gia đình, Bộ Y tế, Sở Y tế xác định phạm vi hoạt động chuyên 

môn, danh mục kỹ thuật phù hợp đối với từng cơ sở y học gia đình, phạm vi hoạt động chuyên môn 

của bác sĩ gia đình thuộc thẩm quyền quản lý. 

2.5. Chuyển người bệnh lên tuyến trên theo yêu cầu chuyên môn phù hợp; tiếp nhận người bệnh 

đã được điều trị ổn định từ tuyến trên chuyển về để tiếp tục điều trị theo quy định tại Thông tư 

số 14/2014/TT-BYT ngày 14/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

2.6. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về y học gia đình; là cơ sở thực 

hành trong đào tạo chuyên ngành y học gia đình theo quy định của pháp luật. 

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quy định. 

2.8. Danh mục chuyên môn kỹ thuật thực hiện tại nhà người bệnh 

TT Tên kỹ thuật 

1 Thổi ngạt 

2 Ép tim ngoài lồng ngực 

3 Cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp 

4 Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn 

5 Cầm máu (vết thương chảy máu) 

6 Băng bó vết thương 

7 Chăm sóc vết thương (1 lần) 

8 Cố định tạm thời người bệnh gãy xương 

9 Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng 

10 Xoa bóp phòng chống loét 

11 Dẫn lưu nước tiểu bàng quang 

12 Vỗ rung lồng ngực 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-14-2014-tt-byt-viec-chuyen-tuyen-giua-co-so-kham-chua-benh-228285.aspx
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13 Kỹ thuật ho có điều khiển 

14 Kỹ thuật tập thở cơ hoành 

15 Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu ≤ 8 giờ 

16 Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ 

17 Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép 

18 Nghiệm pháp đi bộ 6 phút 

19 Đặt ống thông dạ dày 

20 Thụt thuốc qua đường hậu môn 

21 Thụt tháo phân 

22 Giải stress cho người bệnh 

23 Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người đau thần kinh tọa 

24 Phục hồi chức năng cho người viêm khớp dạng thấp 

25 Vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho người cao tuổi 

26 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới 

27 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu 

28 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ 

29 Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress 

30 Chườm lạnh 

31 Chườm ngải cứu 

32 Tập vận động có trợ giúp 

33 Xoa bóp tại giường bệnh cho người bệnh 

34 Hướng dẫn người bệnh ra vào xe lăn 

35 Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi 

36 Sử dụng xe lăn 

37 Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm 

38 Tập vận động chủ động 

39 Tập vận động có kháng trở 

40 Tập vận động thụ động 

41 Đo tầm vận động khớp 

42 Tập do cứng khớp 

43 Tập với xe lăn 

44 Ngâm rửa vết bỏng bằng nước mát sạch, băng ép trong sơ cấp cứu tổn thương bỏng kỳ đầu. 

45 Xét nghiệm đường máu mao mạch 

46 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường 

47 Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin 

48 Khám bệnh 

49 Lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, phân...) 

50 Tiêm, truyền dịch trong các trường hợp cấp cứu, chống đau cho người bệnh ung thư 

51 Thay băng, cắt chỉ 

3. Tiêu chuẩn của TYT hoạt động theo nguyên tắc YHGĐ 

3.1. Tiêu chuẩn nhân lực: 

Bảo đảm đủ nhân lực theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của TYT xã, phường, thị trấn. 
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TYT có Trưởng trạm và 01 Phó trưởng trạm; 

Nhân viên TYT xã chịu trách nhiệm phụ trách lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng trạm 

bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của TYT bao gồm: 

 Thực hiện các các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật 

 Về y tế dự phòng 

 Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh 

 Về chăm sóc sức khỏe sinh sản 

 Về cung ứng thuốc thiết yếu 

 Về quản lý sức khỏe cộng đồng 

 Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ 

Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản 

Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; 

thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định của 

pháp luật 

Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng 

đến sức khỏe nhân dân 

Thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân trên địa bàn 

Thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương 

Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp và theo 

quy định của pháp luật 

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã giao 

Cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng của từng chức danh nghề nghiệp làm việc tại TYT xã 

xác định trên cơ sở nhu cầu thực tế, khối lượng công việc và đặc điểm, điều kiện kinh tế xã hội của 

đơn vị hành chính cấp xã nơi có TYT 

Ngoài ra còn có tiêu chuẩn cho YHGĐ: 

- Bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa hệ lâm sàng đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh được khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình ngay sau khi đáp ứng một trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Có một trong các văn bằng bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ về 

chuyên ngành y học gia đình; 

b) Có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng; 

c) Có giấy chứng nhận theo học từng đợt học có các nội dung ghi trong giấy xác nhận hoặc tín chỉ 

hoặc chương trình đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình với tổng thời gian tối thiểu 3 tháng. 

- Bác sĩ y học dự phòng đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, có giấy chứng 

nhận đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng được tham gia khám bệnh, chữa bệnh y 

học gia đình tại trạm y tế xã, phường, thị trấn (tuyến 4). 

3.2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế:  

Được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07 tháng11 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 và quyết định số 
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4389/QĐ-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt Danh mục trang 

thiết bị cho Trạm Y tế xã mô hình điểm phục vụ triển khai Đề án Y tế cơ sở theo Quyết định 

số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và 

Phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới. 

4. Nhiệm vụ của trạm y tế xã khi hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình 

4.1. Nhiệm vụ của trạm y tế hiện nay  

Thực hiện theo thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn và thông tư số 39/2017/TT-BYT 

ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế 

cơ sở. 

4.1.1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật: 

a) Về y tế dự phòng: 

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh; 

- Giám sát, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh 

không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh, dịch; 

- Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức 

khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; y tế học đường; 

dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật; 

- Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã theo 

quy định của pháp luật. 

b) Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh: 

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu; 

- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy định của pháp luật; 

- Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp 

dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, 

phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân 

dân; 

- Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự 

c) Về chăm sóc sức khỏe sinh sản: 

- Triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý thai; hỗ trợ đẻ và đỡ đẻ thường; 

- Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em theo phân tuyến kỹ thuật 

và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật. 

d) Về cung ứng thuốc thiết yếu: 

- Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định; 

- Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả; 

- Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. 

đ) Về quản lý sức khỏe cộng đồng: 

- Triển khai việc quản lý sức khỏe hộ gia đình, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh truyền 

nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính; 

- Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường. 

e) Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-2348-qd-ttg-de-an-xay-dung-phat-trien-mang-luoi-y-te-co-so-trong-tinh-hinh-moi-2016-333386.aspx
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- Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh 

hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống; 

- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, 

bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

4.1.2. Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản: 

a) Đề xuất với Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế huyện) về công tác tuyển chọn và quản 

lý đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản; 

b) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên y tế thôn, bản làm công 

tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và cô đỡ thôn, bản theo quy định của pháp luật; 

c) Tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối 

với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản theo phân cấp. 

4.1.3. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia 

đình; thực hiện cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định 

của pháp luật; 

4.1.4. Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh 

hưởng đến sức khỏe nhân dân: 

a) Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động 

hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn 

xã; 

b) Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động y tế vi phạm pháp luật, các cơ sở, 

cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường y tế trên địa bàn 

xã. 

4.1.5. Thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân trên địa bàn: 

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khoẻ, xác định vấn đề sức khỏe, lựa chọn vấn đề sức 

khoẻ ưu tiên trên địa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và làm đầu mối tổ chức 

triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt; 

b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về Chăm sóc sức 

khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, trình Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phê duyệt và tổ chức 

triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt. 

4.1.6. Thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương. 

4.1.7. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, phân cấp và 

theo quy định của pháp luật. 

4.1.8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật. 

4.1.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã giao. 

Căn cứ vào điều kiện, năng lực của từng Trạm Y tế, Trung tâm Y tế huyện trình Giám đốc Sở Y tế 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định trạm y tế trên địa bàn được thực hiện những 

nhiệm vụ cụ thể về khám bệnh, chữa bệnh tại Điểm b, chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Điểm c 

Khoản 1 và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 6 Điều này để đáp ứng nhu cầu chăm sóc 

sức khỏe của nhân dân theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế. 
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4.2. Trạm y tế khi hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình 

- Thực hiện nhiệm vụ của trạm y tế xã theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT của Bộ 

trưởng Bộ y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn nhưng phải theo 

nguyên tắc toàn diện và liên tục. 

- Thực hiện nhiệm vụ tại thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Bộ trường 

Bộ Y tế về hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình 

5. Phân biệt được nhiệm vụ của bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và dược sĩ ở trạm y tế hoạt động 

theo nguyên tắc y học gia đình so với nhiệm vụ theo quy định của nhà nước 

5.1. Nhiệm vụ của các nhân viên y tế 

Theo nhiệm vụ của trạm y tế phường xã tại thông tư 33/2015/TT-BYT và quy định về bác sĩ tại cơ 

sở y học gia đình theo thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Bộ trường Bộ Y 

tế về hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình, nhiệm vụ của từng nhân viên y tế: 

5.1.1. Bác sĩ  

a) Quản lý sức khỏe cộng đồng: 

- Lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân theo Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11 tháng 3 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe 

ban đầu; 

- Quản lý, chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình cho cá nhân, hộ gia đình theo phân 

công của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Sở Y tế). 

b) Tư vấn nâng cao sức khỏe và phòng bệnh: 

- Tư vấn về dinh dưỡng, hoạt động thể lực, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia và các yếu tố 

nguy cơ khác đối với sức khỏe, tư vấn về khám bệnh, chữa bệnh cho cá nhân, hộ gia đình, cộng 

đồng; 

- Truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân về phòng bệnh tích cực và 

chủ động, phòng ngừa các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe; 

- Hướng dẫn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; 

- Tham gia giám sát, phát hiện sớm, phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng; 

- Tiêm chủng; 

- Phòng chống các bệnh không lây nhiễm: ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản. 

c) Thực hiện các chương trình, hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phục hồi chức năng dựa 

vào cộng đồng, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời; các chương trình mục tiêu y tế dân số, chăm 

sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, dân số - kế hoạch hóa gia đình, kết hợp Y học cổ truyền 

với Y học hiện đại. 

d) Khám bệnh, chữa bệnh: 

- Sơ cứu, cấp cứu; 

- Khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật, đặc biệt các bệnh dịch; 

- Bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm; 

- Chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà đối với người bệnh theo danh mục quy định tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong: 

+ Các gói dịch vụ y tế cơ bản quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-831-qd-byt-mau-ho-so-quan-ly-suc-khoe-ca-nhan-phuc-vu-cham-soc-suc-khoe-ban-dau-2017-342334.aspx
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+ Danh mục kỹ thuật của tuyến 3, tuyến 4 quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế về phân 

tuyến chuyên môn kỹ thuật, danh mục kỹ thuật; 

+ Các kỹ thuật chuyên môn khác, ở tuyến cao hơn khi đủ điều kiện theo quy định. 

Phạm vi hoạt động chuyên môn tối đa của cơ sở y học gia đình, bác sĩ gia đình bao gồm các dịch 

vụ, kỹ thuật quy định tại điểm này. Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực thực tế 

(chứng chỉ hành nghề, văn bằng chuyên môn, giấy chứng nhận đào tạo về y học gia đình của người 

hành nghề) của từng cơ sở y học gia đình, Bộ Y tế, Sở Y tế xác định phạm vi hoạt động chuyên 

môn, danh mục kỹ thuật phù hợp đối với từng cơ sở y học gia đình, phạm vi hoạt động chuyên môn 

của bác sĩ gia đình thuộc thẩm quyền quản lý. 

đ) Chuyển người bệnh lên tuyến trên theo yêu cầu chuyên môn phù hợp; tiếp nhận người bệnh đã 

được điều trị ổn định từ tuyến trên chuyển về để tiếp tục điều trị theo quy định tại Thông tư 

số 14/2014/TT-BYT ngày 14/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

e) Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về y học gia đình; là cơ sở thực 

hành trong đào tạo chuyên ngành y học gia đình theo quy định của pháp luật. 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quy định. 

5.1.2. Điều dưỡng: 

- Thực hiện các nhiệm vụ độc lập của điều dưỡng (lấy sinh hiệu, khai thác bệnh sử, tư vấn ...). 

- Thực hiện y lệnh của y, bác sĩ và chăm sóc bệnh nhân tại trạm. 

- Tham gia thường trực cấp cứu cùng với y, bác sĩ. 

- Thực hiện quy trình vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại trạm. 

- Tham gia thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng và các chương trình y tế quốc gia khác khi 

được phân công. 

5.1.3. Hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi: 

- Khám chữa bệnh, thường trực cấp cứu theo phân cấp, được trạm trưởng giao 

- Tham gia khám thai, theo dõi quản lý thai sản, đỡ sinh thường, làm các thủ thuật chuyên môn. 

- Phát hiện và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp sinh khó. 

- Điều trị một số bệnh phụ khoa. 

- Quản lý theo dõi, thực hiện chăm sóc chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em như sức khỏe 

sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tiêu chảy... 

- Thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình được phân cấp. 

5.1.4. Dược sĩ trung học hoặc dược tá: 

- Quản lý tủ thuốc thiết yếu, bảo quản thuốc theo yêu cầu ghi trên nhãn thuốc, có tủ, ngăn thuốc gây 

nghiện, thuốc độc riêng theo quy chế. 

- Quản lý cấp phát thuốc cho các đối tượng khám chữa bệnh và người có thẻ bảo hiểm y tế, thực 

hiện theo đúng quy chế dược chính, đặc biệt là thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, thuốc độc, 

quản lý thuốc rõ ràng theo từng nguồn và sử dụng theo đúng qui định. 

- Tham mưu với trạm trưởng kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tủ thuốc cấp cứu tại phòng khám, luôn 

có đủ thuốc cấp cứu trên địa bàn thuốc chống sốc theo qui định. 

- Tham mưu với trưởng trạm y tế triển khai thực hiện các nội dung trong bộ tiêu chí quốc gia về y tế 

xã giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn. 

- Thực hiện chế độ thống kê báo cáo về công tác dược chính xác, kịp thời. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-14-2014-tt-byt-viec-chuyen-tuyen-giua-co-so-kham-chua-benh-228285.aspx
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

5.2. Làm việc theo ê-kíp chăm sóc sức khỏe 

Ngoài các nhiệm vụ độc lập nêu trên, để chăm sóc người bệnh / người khỏe toàn diện và liên tục, 

cần phải có sự phối hợp giữa các nhân viên y tế tại trạm và đôi khi phải phối hợp với các chuyên 

ngành / đoàn thể khác.  

Một người bệnh đôi khi cần đến nhiều nhân viên y tế chăm sóc. Sự phối hợp chăm sóc sức khỏe tại 

trạm y tế thể hiện qua: 

- Khám chữa bệnh; theo dõi diễn tiến, đáp ứng với điều trị (y, bác sĩ). 

- Chăm sóc, theo dõi diễn tiến (điều dưỡng...) 

- Quản lý các thông tin qua các lần thăm khám, mối quan tâm của người bệnh với 1 hồ sơ duy nhất 

(điều dưỡng, bác sĩ), hướng tới quản lý sức khỏe cho cả hộ gia đình 

- Tư vấn, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn lối sống lành mạnh (bác sĩ, điều dưỡng ...) 

- Hướng dẫn dùng thuốc, theo dõi tác dụng phụ (dược sĩ, điều dưỡng, bác sĩ...) 

- Hướng dẫn khám chuyên khoa sâu hoặc phục hồi chức năng ... (nếu cần) và ghi nhận kết quả 

khám chuyên khoa vào hồ sơ quản lý duy nhất của người bệnh mà trạm đang theo dõi. 

 

 

 

 

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 

1. TYT được công nhận là cơ sở y học gia đình khi đảm bảo: 

A/ Có ít nhất 1 bác sĩ có chứng chỉ y học gia đình từ 3 tháng trở lên 

B/ Có ít nhất 1 y sĩ có chứng chỉ y học gia đình từ 3 tháng trở lên 

C/ Có bác sĩ được đào tạo cập nhật về y học gia đình  

D/ Không có điều kiện nào. 

2. Số kỹ thuật tối đa được thực hiện tại nhà người bệnh của cơ sở y học gia đình: 

A/ 50 

B/ 51 

C/ 52 

D/ 53 

3. Cơ sở y học gia đình là cơ sở: 

A/ Đầu tiên tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cá nhân 

B/ Đầu tiên tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cá nhân, hộ gia đình  

C/ Tiếp nhận, theo dõi, quản lý người bệnh từ tuyến trên 

D/ Khám chữa bệnh cho người bệnh khi có nhu cầu  

4. Nhiệm vụ của trạm y tế hoạt động theo nguyên lý YHGĐ là: 

A. Thực hiện các kỹ thuật y tế với chuyên môn thấp 

B. Thực hiện các kỹ thuật y tế với chuyên môn cao 

C. Khám và điều trị các bệnh theo chuyên khoa 

D. Thực hiện các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời 

5. Chức năng chăm sóc người bệnh nào sau đây là chức năng của người ĐDGĐ: 

A. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh 

B. Chăm sóc bệnh nhân và khoa phòng 

C. Chăm sóc cá nhân và gia đình 
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D. Tuyên truyền và giáo dục sức khỏe 
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tế về hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình 

6. Bộ Y tế: Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở. 

7. Bộ Y tế: Quyết định số 4389/QĐ-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê 

duyệt Danh mục trang thiết bị cho Trạm Y tế xã mô hình điểm phục vụ triển khai Đề án Y tế cơ sở 

theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 

án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới. 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-2348-qd-ttg-de-an-xay-dung-phat-trien-mang-luoi-y-te-co-so-trong-tinh-hinh-moi-2016-333386.aspx
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Bài 3 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ DƯỢC LÀM VIỆC TẠI TRẠM Y TẾ THEO 

NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH 

MỤC TIÊU 

Sau khi học xong bài học này, học viên có khả năng: 

1. Giải thích được chức năng nhiệm vụ của người cán bộ phụ trách công tác Dược ở TYT hoạt động 

theo nguyên lý YHGĐ. 

2. Thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của người cán bộ Dược trong công tác chuyên môn của 

TYT. 

NỘI  DUNG 

Để thực hiện được mục tiêu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, toàn diện, liên tục 

cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

cộng đồng theo mô hình Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý YHGĐ đòi hỏi nguồn nhân lực y tế 

được đào tạo có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc ở tuyến ban đầu với cách tiếp cận làm việc 

theo nhóm và CSSK dựa vào cộng đồng. Nhân lực dược công tác tại Trạm y tế xã là một thành viên 

của nhóm CSSKBĐ theo nguyên lý YHGĐ cần xác định rõ tiêu chuẩn về kỹ năng và năng lực cần 

thiết đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chung của nhóm. 

1. TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ VÀ PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ DƯỢC CÔNG 

TÁC TẠI TRẠM Y TẾ XÃ 

1.1. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 

+ Hiểu biết quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; 

+ Có khả năng thực hành đúng quy trình chuyên môn; 

+ Có khả năng xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc; 

+ Có khả năng hướng dẫn người bệnh và cộng đồng sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu 

quả. 

1.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

- Tốt nghiệp trung cấp dược trở lên; 

+ Giai đoạn đến năm 2020: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành dược; 

+ Từ 01/01/2021: Viên chức tuyển dụng mới, phải tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành dược trở lên. 

Viên chức đã được tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp dược (hạng IV) trước 

01/01/2021 có trình độ trung cấp phải chuẩn hóa để đạt trình độ cao đẳng chậm nhất trước ngày 

01/01/2025; 

- Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử 

dụng tiếng dân tộc; 

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông 

tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.  
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1.3. Nhiệm vụ 

- Dự trù thuốc, hóa chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao trong phạm vi nhiệm vụ được giao: 

Lập danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao theo đúng qui định. 

- Thực hiện các hoạt động giao, nhận, cấp phát thuốc, vật tư, hóa chất tiêu hao đúng qui trình. 

- Tham gia kiểm soát chất lượng thuốc, hóa chất, dược liệu trong quá trình xuất, nhập và tồn 

trữ. 

- Thực hiện các quy định, hướng dẫn, quy trình chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn và an 

toàn lao động trong công tác dược; 

- Tham gia quản lý hồ sơ sức khỏe của cộng đồng theo mô hình Phòng khám BSGĐ. 

- Tổng hợp, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc 

- Sử dụng và bảo quản trang thiết bị phục vụ cho kỹ thuật chuyên môn về dược trong phạm vi 

được giao; 

- Quản lý sổ sách, thống kê, báo cáo theo quy định. 

- Tham gia chăm sóc vườn thuốc nam mẫu, hướng dẫn cộng đồng thu hái, chế biến thuốc nam 

để phòng và chữa bệnh. 

- Phụ trách chuyên môn của quầy thuốc/ tủ thuốc trạm y tế. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học. 

1.4. Vận dụng các nguyên lý Y học gia đình trong triển khai nhiệm vụ của nhân lực dược công 

tác tại TYT hoạt động theo nguyên lý YHGĐ 

Nhân lực dược công tác tại TYT hoạt động theo nguyên lý YHGĐ bên cạnh việc thực hiện 

những nhiệm vụ chuyên môn theo qui định của ngạch viên chức còn có trách nhiệm triển khai các 

nhiệm vụ chuyên môn theo nguyên lý: toàn diện, liên tục. Bên cạnh đó còn có trách nhiệm phối hợp 

với các thành viên khác trong việc: 

- Tham gia quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, hộ gia đình. 

- Tham gia giám sát sử dụng thuốc cho người bệnh thuộc trường hợp chăm sóc giảm nhẹ hoặc 

chăm sóc cuối đời. 

- Tư vấn sử dụng thuốc cho hộ gia đình, cộng đồng. 

2. QUI ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NGƯỜI PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN TỦ THUỐC TRẠM 

Y TẾ XÃ  

2.1. Tiêu chuẩn  

Người chịu trách nhiệm chuyên môn của Tủ thuốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

2.1.1. Trình độ chuyên môn: 

Sơ cấp dược trở lên đã được cấp chứng chỉ hành nghề phù hợp. 

Được cập nhật kiến thức theo đúng quy định của luật dược. 

Trường hợp Trạm y tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể cử: bác sỹ, người tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp ngành 

y. 

2.1.2. Thời gian và nội dung thực hành chuyên môn 

- Thời gian: 12 tháng trở lên 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của tủ thuốc trạm y tế xã phải thực hành một 

trong các nội dung thực hành chuyên môn sau:  

+ Bán buôn, bán lẻ thuốc;  
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+ Xuất nhập khẩu thuốc;  

+ Dược lâm sàng, cung ứng thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh;  

+ Sản xuất thuốc;  

+ Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc;  

+ Nghiên cứu dược;  

+ Bảo quản thuốc;  

+ Phân phối thuốc;  

+ Quản lý dược tại cơ quan quản lý về dược; 

3. Quyền và nghĩa vụ của người hành nghề dược 

3.1. Quyền của người hành nghề dược 

- Được đào tạo, cập nhật kiến thức, trao đổi thông tin chuyên môn, pháp luật về dược. 

- Được cấp Chứng chỉ hành nghề dược khi đáp ứng đủ Điều kiện quy định tại Luật dược. 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở kinh doanh dược được ủy quyền cho người có 

Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp khi vắng mặt để chịu trách nhiệm chuyên môn theo quy định. 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc được thay thế thuốc đã kê trong đơn 

thuốc bằng một thuốc khác có cùng hoạt chất, cách dùng, liều lượng khi có sự đồng ý của người 

mua và phải chịu trách nhiệm về việc thay đổi thuốc. 

- Từ chối thực hiện hoạt động chuyên môn trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề 

nghiệp. 

3.2. Nghĩa vụ của người hành nghề dược 

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề dược. 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc phải có mặt trong toàn bộ thời gian 

hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 

của Luật dược 2016. 

- Chỉ chịu trách nhiệm chuyên môn đối với một cơ sở kinh doanh dược và tại một địa Điểm kinh 

doanh dược. 

- Hành nghề dược theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong Chứng chỉ hành nghề dược 

và quy định chuyên môn kỹ thuật. 

- Chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có dịch bệnh nguy 

hiểm, thiên tai, thảm họa. 

- Hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm 

kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành 

chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất. 

- Thông báo với cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức hành nghề 

dược của người hành nghề dược khác và phải chịu trách nhiệm về những thông tin đã thông báo. 
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4. Địa bàn, quyền và trách nhiệm của cơ sở bán lẻ là tủ thuốc trạm y tế xã 

4.1. Địa bàn mở tủ thuốc: 

- Trạm y tế xã; 

- Trạm y tế của thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế 

xã hội đặc biệt khó khăn. 

4.2. Cơ sở bán lẻ là tủ thuốc trạm y tế xã có các quyền sau đây: 

- Thực hiện một, một số hoặc tất cả hoạt động kinh doanh dược nếu đáp ứng đủ điều kiện tương ứng 

với loại hình tủ thuốc trạm y tế xã theo quy định của luật dược 2016; 

- Hưởng chính sách ưu đãi khi thực hiện hoạt động kinh doanh dược theo quy định của pháp luật; 

- Được thông tin, quảng cáo thuốc theo quy định của pháp luật; 

- Tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc lưu động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng 

có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ. 

- Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu phù hợp với phân tuyến chuyên môn kỹ 

thuật; trường hợp mua, bán thuốc thuộc Danh Mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và Danh Mục 

thuốc hạn chế bán lẻ thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Luật dược 2016; 

- Tham gia cấp phát thuốc của bảo hiểm, chương trình, dự án y tế khi đáp ứng yêu cầu và Điều kiện 

của bảo hiểm, chương trình, dự án đó. 

4.3. Cơ sở bán lẻ là tủ thuốc trạm y tế xã có các trách nhiệm sau đây: 

- Phải có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược và chỉ được kinh doanh đúng loại hình cơ 

sở kinh doanh, phạm vi và địa Điểm kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh 

doanh dược; 

- Bảo đảm duy trì các Điều kiện kinh doanh dược trong quá trình hoạt động kinh doanh theo quy 

định của Luật dược; 

- Thu hồi thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại Điều 62 của Luật dược; 

- Bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do lỗi của cơ sở theo quy định của pháp luật; 

- Chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp bảo đảm cung ứng 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa; 

- Báo cáo Bộ Y tế hoặc Sở Y tế và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật trong trường 

hợp tạm dừng hoạt động từ 06 tháng trở lên hoặc chấm dứt hoạt động; 

- Thông báo, cập nhật danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở đến 

cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

- Niêm yết công khai Chứng chỉ hành nghề dược và Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh 

dược tại cơ sở kinh doanh; 

- Báo cáo hằng năm và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý về dược có thẩm quyền; 

- Tuân thủ quy định của Bộ Y tế trong việc mua, bán thuốc thuộc Danh Mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

- Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ bằng đồng Việt Nam tại nơi giao dịch hoặc nơi bán thuốc của cơ sở 

kinh doanh dược để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan quản lý có 

thẩm quyền và tuân thủ các quy định khác về quản lý giá thuốc; 

- Lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến từng lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời gian ít 

nhất là 01 năm kể từ ngày thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hạn dùng; 

- Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo đúng Điều kiện ghi trên nhãn; 
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- Ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, hạn dùng cho người sử dụng trong trường hợp bán lẻ thuốc không 

đựng trong bao bì ngoài của thuốc; trường hợp không có đơn thuốc đi kèm, phải ghi thêm liều dùng, 

số lần dùng và cách dùng; 

- Chỉ được bán thuốc kê đơn tại cơ sở bán lẻ thuốc khi có đơn thuốc. 

- Không được bán nguyên liệu làm thuốc, trừ dược liệu. 

5. NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DƯỢC TẠI TRẠM Y TẾ XÃ 

- Cung ứng đủ thuốc trong Danh mục thuốc thiết yếu phù hợp với qui mô điều trị 

- Tuân thủ các qui định của GSP trong bảo quản thuốc, vaccine. 

- Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định; 

- Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;  

- Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.  

- Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt 

động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa 

bàn xã. 

- Đảm bảo việc thực hiện các qui chế chuyên môn về dược trong quản lý, sử dụng thuốc. 

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật 

TÌNH HUỐNG CHUẨN BỊ Ở NHÀ: 

 Tình huống: Anh Nguyễn Văn H được tuyển dụng vào vị trí Cán bộ phụ trách công tác dược 

của Trạm Y tế xã M. Trưởng trạm giao cho anh H nhiệm vụ dự trù, giao, nhận, cấp phát, quản lý 

thuốc, vật tư, hóa chất tiêu hao, phụ trách chuyên môn của tủ thuốc TYT. 

- Theo anh/chị, những công việc trên có đúng với chức năng nhiệm vụ của cán bộ dược 

TYT không? 

- Anh H còn phải đảm nhận thêm những nhiệm vụ nào? 

 

CÂU HỎI, BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ 

1. Đến năm 2020 nhân lực phụ trách công tác dược tại Trạm Y tế xã phải có trình độ chuyên 

môn 

A. Dược tá     B. Trung cấp dược 

C. Cao đẳng dược    D. Trung cấp dược trở lên 

2. Từ năm 2021 về sau nhân lực phụ trách công tác dược tại Trạm Y tế xã phải có trình độ 

chuyên môn 

A. Đại học dược    B. Trung cấp dược trở lên 

C. Cao đẳng dược trở lên   D. Cao đẳng dược  

3. Người phụ trách chuyên môn Tủ thuốc Trạm Y tế xã được phép 

A. Bán thuốc kê đơn khi không có đơn của thầy thuốc   

B. Thay thế biệt dược trong đơn bằng biệt dược khác có cùng hoạt chất, hàm lượng. 

C. Từ chối bán lẻ thuốc trong Danh mục thuốc kê đơn khi đơn thuốc hợp lệ. 

D. Bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu. 

5. Nhân lực phụ trách công tác dược Trạm Y tế xã có nhiệm vụ 

A. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu điều trị 

B. Tổng hợp, báo cáo công tác y tế dự phòng trên địa bàn. 

C. Kê đơn thuốc điều trị hợp lý, an toàn hiệu quả. 
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D. Vận hành, sử dụng thiết bị y tế 

6. Nhân lực phụ trách công tác dược Trạm Y tế xã có nhiệm vụ 

A. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên Y tế thôn bản 

B. Khám thai, thực hiện đỡ đẻ cho những ca sinh thường, hỗ trợ và theo dõi các sản phụ đồng thời 

áp dụng những biện pháp kỹ thuật chuyên môn được giao. 

C. Tiếp nhận và bàn giao sản phụ với ca trực khác 

D. Theo dõi, quản lý, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em về việc cách trông non tại nhà, cho 

con bú, phòng tránh những bệnh thường gặp như suy dinh dưỡng, tiêu chảy. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế (2015), Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế “Hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn” 

2. Bộ Y tế (2015), Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ “Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh ngành dược” 

3. Bộ Y tế (2016), Quyết định số 1568/QĐ-BYT ngày 27/5/2016 của Bộ Y tế “Phê duyệt kế hoạch 

nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám bác sỹ gia đình tại Việt Nam, giai đoạn 2016 – 

2020” 

4. Bộ Y tế (2019), Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21/08/2019 của Bộ Y tế “Hướng dẫn thí 

điểm về hoạt động y học gia đình”. 

5. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016), Luật Dược, số 105/2016/QH13 ngày 

06/04/2016. 
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Bài 4 

KỸ NĂNG GIAO TIẾP, TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC VÀ LÀM VIỆC NHÓM 

MỤC TIÊU HỌC TẬP: 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. Giải thích được quy trình và thực hiện được một số phương pháp làm việc nhóm. 

2. Áp dụng hợp lý các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong công tác dược. 

3. Thực hiện thành thạo quy trình tư vấn sử dụng thuốc trong hoạt động chuyên môn. 

4. Thể hiện được thái độ đúng mực và cầu tiến trong quá trình hoạt động chuyên môn. 

NỘI DUNG 

1. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 

1.1. Nhóm và tinh thần làm việc nhóm 

Katzenbach và Smith (1993) định nghĩa nhóm (team) là 1 số nhỏ các cá nhân có các kỹ năng 

bổ sung cho nhau, cam kết thực hiện một mục đích, mục tiêu hoạt động chung theo cách họ cùng 

chịu trách nhiệm.  

Tinh thần đồng đội là nỗ lực hợp tác, phối hợp của các cá nhân cùng họat động vì lợi ích 

chung. Một cá nhân chỉ có thể phát huy hết khả năng của mình khi tham gia một nhóm. Nếu làm 

việc một mình, không bao giờ cộng tác với người khác đồng nghĩa với việc người đó tự tạo ra giới 

hạn cho mình trong việc phát triển bản thân.. 

1.2. Quy trình làm việc nhóm 

Trong thời đại ngày nay, khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì yêu cầu làm việc theo 

nhóm là cần thiết hơn bao giờ hết. Đơn giản vì không ai là hoàn hảo, làm việc theo nhóm sẽ tập 

trung những mặt mạnh của từng người và bổ sung cho nhau. Hơn nữa, chẳng ai có thể cáng đáng 

hết mọi việC. Người phương Tây luôn xem công việc và bạn bè khác nhau do đó trong khi làm việc 

rất thoải mái. Tuy nhiên, không khí làm việc khá căng thẳng đôi khi mâu thuẩn với nhau gay gắt do 

họ rất coi trọng cá nhân. 

1.2.1. Tại lần họp đầu tiên 

Khi nhóm nhận đề tài, trưởng nhóm sẽ đem ra cho các thành viên trong nhóm thảo luận 

chung, tìm ý tuởng hay, phát biểu và đóng góp ý kiến. 

Nhóm sẽ phân công, thảo luận công việc cho phù hợp khả năng từng người dựa trên chuyên 

môn vủa họ. 

Đề ra kế hoạch cụ thể, nhật ký công tác, thời gian dự tính sẽ hoàn thành và chuẩn bị cho lần 

họp sau. Thông báo phần thưởng, phạt với các thành viên. 

1.2.2. Những lần gặp sau. 

Tiếp tục có nhiều cuộc họp khác để bổ sung thêm ý kiến và giải đáp thắc mắc cho từng người. 

Biên tập lại bài soạn của từng ngươì cũng như chuẩn bị tài liệu bổ sung. 

1.2.3. Lần họp cuối cùng trước khi hoàn thành công việc 

Người trưởng nhóm tổng hợp lại toàn bộ phần việc của mỗi thành viên. 

Chuẩn bị sẵn bài thuyết trình và trả lời những câu hỏi thường gặp. 

Chọn người thuyết trình đề tài, trả lời câu hỏi, ghi chú và một số người dự bị. 

1.3. Vai trò các thành viên trong nhóm 

1.3.1. Người lãnh đạo nhóm 

Nhiệm vụ: Tìm kiếm các thành viên mới và nâng cao tinh thần làm việc 
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Khả năng phán đoán tuyệt vời những năng lực và cá tính của các thành viên trong nhóm. Giỏi 

tìm ra các cách vượt qua những điểm yếu. Theo Stephen Robbins và Mary Coulter thì lãnh đạo 

nhóm có bốn vai trò cơ bản: 

- Kết nối với môi trường bên ngoài: xác định kỳ vọng của các bên hữu quan đối với nhóm, tập 

hợp thông tin bên ngoài và các nguồn lực cần thiết. 

- Người hòa giải: đóng vai trò hòa giải, giúp đỡ nhóm thảo luận vấn đề và tập hợp nguồn lực 

cần thiết. 

- Quản trị xung đột: nhận diện nguồn gốc của xung đột, người liên quan và tìm các phương án 

giải quyết. 

- Huấn luyện: xác định kỳ vọng, đào tạo và đưa ra các hỗ trợ và bát kỳ hành động nào khác để 

nhóm hoạt động đạt hiệu quả cao. 

Có khả năng thông tin hai chiều. 

Biết tạo bầu không khí hưng phấn và lạc quan trong nhóm. 

1.3.2. Người góp ý 

Nhiệm vụ: Giám sát và phân tích sự hiệu quả lâu dài của nhóm. Không bao giờ thoả mãn với 

phương sách kém hiệu quả. 

Chuyên viên phân tích các giải pháp để thấy được các mặt yếu trong đó. Luôn đòi hỏi sự 

chỉnh lý các khuyết điểm. 

Tạo phương sách chỉnh lý khả thi. 

1.3.3. Người bổ sung 

Nhiệm vụ: Đảm bảo nhóm hoạt động trôi chảy 

Suy nghĩ có phương pháp nhằm thiết lập biểu thời gian. 

Lường trước những trì trệ nguy hại trong lịch trình làm việc nhằm tránh chúng đi. Có trí lực 

và mong muốn việc chỉnh đốn các sự việc. 

Có khả năng hỗ trợ và thắng vượt tính chủ bại. 

1.3.4. Người giao dịch 

Nhiệm vụ: Tạo mối quan hệ bên ngoài cho nhóm 

Người có ngoại giao và phán đoán đúng các nhu cầu của người kháC. Gây được sự an tâm và 

am hiểu. 

Nắm bắt đúng mức toàn cảnh hoạt động của nhóm. Chín chắn khi xử lý thông tin, đáng tin 

cậy. 

1.3.5. Người điều phối 

Nhiệm vụ: Lôi kéo mọi người làm việc chung với nhau theo phương án liên kết. Hiểu những 

nhiệm vụ khó khăn liên quan tới nội bộ. 

Cảm nhận được những ưu tiên. 

Có khả năng nắm bắt các vấn đề cùng lúc. Có tài giải quyết những rắc rối. 

1.3.6. Người tham gia ý kiến 

Nhiệm vụ: Giữ vững và khích lệ sinh lực đổi mới của toàn nhóm Luôn có những ý kiến lạc 

quan, sinh động, thú vị. 

Mong muốn được lắng nghe ý kiến của những người khác. 

Nhìn các vấn đề như những cơ hội cách tân đầy triển vọng chứ không là những tai hoạ. 

1.3.7. Người giám sát 
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Đảm bảo giữ vững và theo đuổi các tiêu chuẩn cao: 

- Luôn hy vọng vào những gợi ý đầy hứa hẹn; 

- Nghiêm túc, đôi khi cần tỏ ra mô phạm, đầy chuẩn mực; 

- Phán đoán tốt về kết quả công việc của mọi người; 

- Không chần chừ đưa vấn đề ra; 

- Có khả năng kích lệ và tìm ra sai sót. 

1.4. Một số phương pháp sử dụng trong làm việc nhóm 

1.4.1. Phương pháp cây vấn đề 

Đây là phương pháp giúp chúng ta phân tích sâu, toàn diện và logic vấn đề đang diễn ra để tìm 

nguyên nhân gốc rễ và nhận thức được hậu quả của vấn đề đó. Phương pháp này ứng dụng hữu hiệu 

khi liệt kê được nhiều vấn đề mà nhóm đang phải giải quyết. 

1.4.2. Phương pháp khung xương cá 

Đây là một công cụ phân tích vấn đề đơn giản và hiệu quả. Đó là bức tranh miêu tả mối quan 

hệ logic giữa một vấn đề và các nguyên nhân gây ra vấn đề đó, giúp nhóm làm việc dễ thống nhất 

cách phân tích để tìm ra nguyên nhân của vấn đề cần giải quyết. 

1.4.3. Phương pháp “Bể cá vàng” 

Phương pháp này thường được áp dụng nhằm khai thác năng lực tư duy của một số thành viên 

trong nhóm, trao đổi thảo luận theo chủ đề hoặc góp ý, giúp đỡ nhau. Thực hiện phương pháp bể cá 

sẽ tạo được bầu không khí thân mật, gần gũi, rèn luyện kỹ năng qua sát và kiềm chế. 

Một số phương pháp khác có thể sử dụng trong kỹ năng làm việc nhóm như phương pháp nêu 

ý kiến ghi lên bảng; phương pháp làm việc theo công đoạn; phương pháp phỏng vấn, phương pháp 

sàng lọc… 

1.5. Ý nghĩa của làm việc nhóm 

1.5.1. Mọi thành viên trong tổ chức sẽ càng đồng lòng hướng tới mục tiêu và dốc sức cho thành 

công chung của tập thể khi họ cùng nhau xác định và vạch ra phương pháp đạt được chúng.  

1.5.2. Là thành viên của một nhóm, họ có cảm giác kiểm soát được cuộc sống của mình tốt hơn và 

không phải chịu đựng sự chuyên quyền của bất cứ người lãnh đạo nào. 

1.5.3. Khi các thành viên cùng góp sức giải quyết một vấn đề chung, họ học hỏi được cách xử lý 

mọi nhiệm vụ đơn giản hay khó khăn; họ học hỏi từ những thành viên khác và cả người lãnh đạo. 

Thúc đẩy quản lý theo nhóm là cách tốt nhất để phát huy năng lực của các nhân viên (một hình thức 

đào tạo tại chức). 

1.5.4. Hoạt động theo nhóm mang lại cơ hội cho các thành viên thoả mãn những nhu cầu về bản 

ngã, được đón nhận và thể hiện mọi tiềm năng. 

1.5.5. Quản lý theo nhóm giúp phá vỡ bức tường ngăn cách, tạo sự cởi mở và thân thiện giữa các 

thành viên và người lãnh đạo. 

1.5.6. Thông qua việc quản lý theo nhóm, các thành viên có thể học hỏi và vận dụng phong cách 

lãnh đạo từ cấp trên của mình. Điều đó tạo sự thống nhất về cách quản lý trong tổ chức. 

1.5.7. Hoạt động theo nhóm giúp phát huy khả năng phối hợp những bộ óc sáng tạo để đưa các 

quyết định đúng đắn. 

2. KỸ NĂNG GIAO TIẾP 
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2.1. Giao tiếp và kỹ năng giao tiếp 

Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin, tình cảm, suy nghĩ; là quá trình nhận biết và tác động 

lẫn nhau trong quan hệ giữa người với người nhằm đạt đến một mục đích nhất định. 

Theo Từ điển Tiếng Việt “Kỹ năng là khả năng vận dụng những kiến thức thu được trong một 

lĩnh vực nào đó vào thực tế”.  

Kỹ năng giao tiếp là quá trình sử dụng các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để định 

hướng, điều chỉnh và điều khiển quá trình giao tiếp đạt tới mục đích nhất định. 

Phân loại các hình thức giao tiếp: 

- Dựa vào phương tiện giao tiếp: Giao tiếp bằng ngôn ngữ; Giao tiếp phi ngôn ngữ:  

- Dựa vào khoảng cách: Giao tiếp trực tiếp; Giao tiếp gián tiếp. 

- Dựa vào tính chất giao tiếp: Giao tiếp chính thức; Giao tiếp không chính thức. 

Vai trò của kỹ năng giao tiếp 

- Đối với cơ quan, tổ chức: Tạo nên sự thống nhất, cố kết tập thể, tạo nên sức mạnh nội lực để 

hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đặt ra; Tạo ấn tượng tốt với khách, khẳng định thương hiệu và 

uy tín trong xã hội. 

- Đối với từng cán bộ, công chức, viên chức: Tạo sự tự tin, luôn tìm thấy niềm vui trong công 

việc; luôn tích cực, hăng hái, sáng tạo; thêm yêu nghề, có trách nhiệm với nghề để đóng góp nhiều 

cho cơ quan, tổ chức. 

- Đối với khách đến giao dịch: Tạo cảm tình, ấn tượng tốt, tạo sự tin tưởng đối với cơ quan; 

đồng thời, góp phần tạo dựng và duy trì sự hợp tác lâu dài, bền vững, hiệu quả. 

Biểu hiện của kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp được thể hiện qua: 

- Thái độ, cử chỉ: Thái độ thể hiện ở 3 điểm cơ bản: nét mặt, ánh mắt, nụ cười. Cử chỉ thể hiện 

nhiều nhất qua các động tác tay, chân. 

- Lời nói: Lời nói có thể làm cho người khác vui, phấn khích, bớt lo lắng, cũng có thể làm cho 

người khác bị tổn thương, sợ hãi. Lời nói không chỉ thể hiện qua nội dung, mà còn thể hiện qua 

giọng nói (âm lượng, tốc độ) và cách nói. 

- Trang phục: Thông qua trang phục, chúng ta biết được địa vị xã hội, khả năng kinh tế, và 

chuẩn mực đạo đức cũng như thẩm mỹ cá nhân của từng người. Bộ trang phục màu trắng của ngành 

y thể hiện nhiều ý nghĩa: sự sạch sẽ, sự minh bạch, sự vô trùng (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng). 

2.2. Nguyên tắc chung của kĩ năng giao tiếp 

Để đạt được hiệu quả, các hoạt động giao tiếp cần đáp ứng một số nguyên tắc nhất định. Tương tự, 

giao tiếp công vụ cũng cần tuân thủ một số nguyên tắc sau:  

- Tôn trọng: Thể hiện thái độ tôn trọng đối với các bên cùng tham gia giao tiếp là nguyên tắc hàng 

đầu trong giao tiếp đời thường cũng như trong quá trình thực thi công vụ. 

- Bình đẳng: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đó là quyền được sống, được lao động, 

học tập, được khám và chữa bệnh…; chúng ta cần tôn trọng sự bình đẳng, tránh xúc phạm và làm tổn 

thương đến đối tượng giao tiếp. 

- Phù hợp hoàn cảnh: Khi gặp hoàn cảnh cụ thể, người tham gia giao tiếp phải chọn cách đối 

xử với đối tượng giao tiếp sao cho phù hợp, đạt được mục đích của cả hai bên.  

- Tin cậy: Làm cho bên kia tin cậy mình và tìm kiếm các dấu hiệu để có cơ sở tin cậy ở họ là 

một nỗ lực cần thiết cho phép quá trình giao tiếp diễn ra một cách có nền tảng, có hiệu quả lâu dài.  
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- Cộng tác - Hài hòa lợi ích: Thái độ cộng tác từ hai bên dựa trên nguyên lý Thắng- Thắng 

(win-win) là nguyên tắc quan trọng trong giao tiếp. 

- Thẩm mỹ hành vi: Nguyên tắc này đòi hỏi các hành vi giao tiếp không chỉ cần dừng ở mức 

đúng mà còn phải đẹp. 

- Tôn trọng quy luật tâm, sinh lý: Thông thường, khi đau yếu, con người thường khó chịu, gắt 

gỏng, buồn bựC. Vì thế, đối với người bệnh, các y bác sĩ cần tỏ thái độ thân tình, hỏi nhẹ nhàng, 

giải thích cặn kẽ để giải tỏa tâm lý lo sợ cho người nhà. 

2.3. Một số quy định chung về giao tiếp, ứng xử của CBYT 

2.3.1. Tầm quan trọng của giao tiếp trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Đối với CBYT 

- Thể hiện tính chuyên nghiệp trong thi hành nhiệm vụ chuyên môn 

- Giúp hoàn thành sứ mệnh của người thầy thuốc mà xã hội và nhân dân trao gửi. 

- Giúp người thầy thuốc khẳng định vị thế của mình trước NB và người nhà NB. 

- Giúp người thầy thuốc tránh được các hạn chế trong giao tiếp, ứng xử có thể gây nên những bức 

xúc không đáng có ở NB và người nhà NB. 

     Đối với người bệnh 

- Giúp tạo dựng được niềm tin của NB, người nhà NB với CBYT; 

- Giúp tăng cường được hiệu quả điều trị; 

- Đảm bảo được quyền của NB được chăm sóc toàn diện và quyền được tôn trọng. 

Đối với CSYT 

- Tăng cường sự hài lòng của NB và nhân dân với bệnh viện; 

- Nâng cao chất lượng phục vụ; 

- Xây dựng thương hiệu bệnh viện; 

- Góp phần giúp bệnh viện phát triển ngày càng vững mạnh. 

2.3.2. Giao tiếp không lời  

Những giao tiếp không lời bao gồm: Tác phong, thái độ, cử chỉ, nụ cười, ánh mắt, điệu bộ, nét 

mặt… cần thể hiện một sự quan tâm nhiệt tình đối với NB. Tất cả sẽ khiến NB cảm thấy họ được 

chào đón, an tâm hơn và để lại trong lòng NB một cảm giác ấm áp. 

Các kỹ năng giao tiếp không lời cần phải được sử dụng thường xuyên và kết hợp linh hoạt với 

giao tiếp có lời để tăng hiệu quả tối đa cho quá trình giao tiếp. 

Môi trường giao tiếp: Phòng giao tiếp phải được trang bị đầy đủ về chuyên môn: bàn làm việc 

của CBYT, giường NB, ghế ngồi, xe dụng cụ, tủ thuốc, bồn rửa tay… 

Hình thức, tác phong: Nghiêm túc nhưng dễ gần, mặc đồng phục sạch đẹp đúng quy định, 

không nhàu nát và đeo biển tên đầy đủ. 

Thái độ giao tiếp, cử chỉ, động tác: Khi tiếp đón NB thái độ phải lịch sự, nhanh nhẹn, nhẹ 

nhàng, hòa nhã biểu hiện sự quan tâm, yêu thương, cảm thông, chia sẻ. 

Nét mặt: Thân thiện và phù hợp với hoàn cảnh. Không tỏ ra cáu kỉnh, khó chịu, mệt mỏi hay 

thờ ơ với NB trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không nên cười đùa khi NB có diễn biến xấu. 

Ánh mắt: Ánh mắt nhìn NB phải đàng hoàng, lịch sự, chân thành, chia sẻ. CBYT cần nhìn 

thẳng vào mắt NB khi giao tiếp và duy trì giao tiếp bằng ánh mắt trong suốt cuộc nói chuyện. 

Đi lại: nhẹ nhàng, nhanh nhẹn nhưng tránh bước chân quá mạnh hoặc gây tiếng động nhiều. 
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Lắng nghe: Tránh ngắt lời nói chen ngang khi NB đang nói (hoặc cả khi dừng lại để suy 

nghĩ); thể hiện sự tập trung, chú ý lắng nghe: Nét mặt vui, gật đầu, trả lời các câu ngắn: vâng, nhất 

trí… 

Sử dụng từ tượng thanh phù hợp: Có thể kết hợp các từ tượng thanh uhm, ah thể hiện sự đồng 

ý và chăm chú lắng nghe. 

Tiếp xúc về mặt thể chất khi thăm khám, chăm sóc: Trước khi thăm khám, cần phải thông báo 

cho NB biết là CBYT sẽ tiến hành thăm khám, chăm sóc và đề nghị NB hoặc người nhà bệnh nhân 

đồng ý. 

Khoảng cách giữa CBYT và NB: Cần phải giữ một khoảng cách vừa phải và hợp lý giữa 

CBYT và NB khi giao tiếp thông thường. Không thể hiện sự quá thân mật, hay có những cử chỉ 

không lịch sự với NB. 

2.3.3. Giao tiếp có lời 

Âm điệu: vừa đủ nghe, giọng nhẹ nhàng lịch sự dễ đi vào lòng người. 

Tốc độ: Nói vừa phải, không quá nhanh, quá chậm hay nói nhát gừng… 

Cách dùng từ: Câu nói phải có chủ ngữ, không nói trống không, cộc lốc, không nói bỏ lửng 

câu nói. Không dùng từ mơ hồ, chung chung, không rõ ràng: hình như là vậy, không biết thế nào. 

Đặc biệt: Cố gắng nhớ tên NB, luôn xưng hô với tên riêng của NB trong lúc giao tiếp, nhất là khi 

CBYT nói lời chào hỏi, cảm ơn, tạm biệt. 

Thời gian giao tiếp: Chú ý thời gian giao tiếp cho phép để hướng NB đi vào chủ đề chính, nội 

dung cần thiết, nhưng tránh ngắt câu. 

2.3.4. Mối liên hệ giữa giao tiếp không lời và giao tiếp có lời 

Trong giao tiếp, giao tiếp có lời và không lời không thể tách rời nhau. Luôn luôn phải có sự 

kết hợp hài hòa giữa giao tiếp có lời và giao tiêp không lời để đạt hiệu quả cao nhất cho quá trình 

giao tiếp, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. 

Cần kết hợp giữa giao tiếp có lời và không lời phù hợp. Tránh nói một ý nhưng ánh mắt, cử 

chỉ, nét mặt lại thể hiện một ý khác. 

Khi nghe, cần kết hợp sử dụng ngôn ngữ không lời và có lời phù hợp. Cần lắng nghe không 

chỉ bằng tai mà bằng cả ánh mắt và trái tim. 

Sau khi hỏi NB, phải dành thời gian cho NB trả lời. Không hỏi dồn dập nhiều ý trong một câu 

hỏi, và không hỏi liên tục nhiều câu một lúC. Kết hợp sử dụng ngôn ngữ không lời phù hợp để 

khuyến khích NB tiếp tục cung cấp thông tin, hoặc dừng mạch nói chuyện của NB lại khi cảm thấy 

đã đủ lượng thông tin. 

Sau khi trả lời các câu hỏi của NB, phải kiểm tra xem NB có hiểu và hài lòng với câu trả lời 

của CBYT không? Kết hợp sử dụng ngôn ngữ không lời phù hợp để tăng hiệu quả giao tiếp với NB. 

3. KỸ NĂNG TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC 

Trong bài giảng này, chúng tôi dùng từ bệnh nhân để gọi tất cả những người tìm kiếm lời 

khuyên về các triệu chứng tại các cơ sở y tế. Cần chú ý là trong một số trường hợp, nhiều người 

trong các “bệnh nhân” này thực tế là những người khoẻ mạnh (ví dụ, bố mẹ đi mua thuốc điều trị 

cho con cái). 

Nhóm các tiêu chí mà các cán bộ y tế có thể dùng để đánh giá hoạt động tư vấn thuốc như 

sau: 

• Kỹ năng giao tiếp chung 
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• Thông tin gì các cán bộ y tế thu nhận từ bệnh nhân? 

• Bằng cách thu thận được thông tin? 

• Yếu tố/vấn đề gì được cán bộ y tế cân nhắc trước khi đưa ra lời khuyên 

• Nội dung hợp lý của các lời khuyên đưa ra bởi cán bộ y tế đưa ra 

• Các lời khuyên được đưa ra như thế nào? 

• Lựa chọn thuốc hợp lý bởi cán bộ y tế  

• Giới thiệu bệnh nhân đi khám bác sĩ 

Các kĩ năng chính gồm: 

• Phân biệt giữa các triệu chứng nhẹ và các triệu chứng nghiêm trọng hơn 

• Kỹ năng lắng nghe 

• Kỹ năng đặt câu hỏi 

• Lựa chọn điều trị dựa trên bằng chứng về hiệu quả 

• Khả năng truyền đạt các kỹ năng này thông qua làm mẫu 

3.1. Đồng hành với bệnh nhân 

Các cán bộ y tế cần có kĩ năng và kiến thức về thuốc và các nguyên nhân khả dĩ của bệnh tật. 

Quan niệm trong quá khứ xem cán bộ y tế là chuyên gia và bệnh nhân là người được lợi từ việc 

nhận thông tin và lời khuyên của cán bộ y tế. Nhưng kì thực bệnh nhân không phải là những trang 

giấy trắng mà họ là các chuyên gia về sức khoẻ của bản thân họ và con cái của họ. Vì bệnh nhân: 

• Có thể đã trải qua tình trạng bệnh giống hoặc tương tự trong quá khứ. 

• Có thể đã thử nhiều liệu pháp điều trị khác nhau. 

• Sẽ có các nhận định riêng của họ về các nguyên nhân có thể gây bệnh. 

• Sẽ có những nhìn nhận, đánh giá riêng về các loại điều trị khác nhau. 

• Có thể có những ưu tiên/ưa thích đối với các cách điều trị nhất định. 

Cán bộ y tế cần lưu ý các điều trên trong quá trình thảo luận với bệnh nhân và giúp họ diễn 

đạt những quan điểm và ưu tiên của họ. 

3.2. Đáp ứng với trường hợp bệnh nhân xin lời khuyên về các triệu chứng 

Thu thập thông tin: nhờ xây dựng mối quan hệ, lắng nghe và đặt câu hỏi để khai thác thông 

tin về các triệu chứng, ví dụ, xác định những vấn đề cần phải giới thiệu bệnh nhân đi khám bác sĩ; 

những biện pháp điều trị nào (nếu có) đã áp dụng hữu hiệu trước đó; các thuốc nào đang được dùng 

thường xuyên; các ý kiến, mối quan tâm và mong đợi của bệnh nhân về vấn đề của họ và liệu pháp 

có thể. 

Ra quyết định: có cần giới thiệu bệnh nhân đi khám bác sĩ không? Phân loại bệnh theo mức 

độ nghiêm trọng của tình trạng hiện có là hành động quan trọng. Hành động này cần sự phối hợp 

của việc phân loại ưu tiên và đánh giá lâm sàng. Các cán bộ y tế cộng đồng cần xây dựng các quy 

trình thu thập thông tin khi tiếp nhận các yêu cầu tư vấn nhằm xác định khi nào vấn đề đó có thể 

được kiểm soát và khi nào cần chuyển bệnh nhân đi khám bác sĩ. Thêm vào đó, trong lúc đánh giá 

lâm sàng, các cán bộ y tế sử dụng các kiến thức về quản lý bệnh để đưa ra lời khuyên. 

Điều trị: lựa chọn các liệu pháp khả thi, phù hợp và hiệu quả (nếu cần), giới thiệu các lựa 

chọn cho bệnh nhân và tư vấn về cách sử dụng. Dựa trên các kiến thức nền tảng về dược lý, điều trị 

và bào chế, Cán bộ y tế có thể đưa ra những chọn lựa điều trị hợp lý căn cứ theo nhu cầu của cá 

nhân người bệnh, cững như dựa vào các đặc điểm của thuốc liên quan. Bên cạnh tính hiệu quả của 

các thành phần hoạt tính trong chế phẩm thuốc, cán bộ y tế sẽ còn cần phải cân nhắc về các tương 
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tác có khả năng, các thận trọng, chống chỉ định và thông tin về tác dụng không mong muốn của 

từng thành phần. 

Hiệu quả: nhắn nhủ bệnh nhân những việc cần làm nếu các triệu chứng không được cải thiện. 

Các cán bộ y tế, mọi lúc có thể, cần đưa ra lời khuyên dựa vào các khuyến cáo và bằng chứng khoa 

họC. Đối với các thuốc mới được phép lưu hành và các thuốc được chuyển từ danh mục thuốc kê 

đơn sang thuốc được phép bán, thường có bằng chứng khoa học đầy đủ. 

3.3. Phát triển kỹ năng thảo luận 

Các kĩ năng thảo luận hiệu quả là chìa khóa để xác định điều bệnh nhân mong muốn và quyết 

định xem bạn có thể kiểm soát các triệu chứng hay không, hay cần tư vấn bệnh nhân đi khám bác sĩ. 

Một khung các yếu tố cần xem xét để cải thiện các kỹ năng thảo luận của bạn được soạn thảo bởi 

Roger Neighbour. 

A Kết nối Chúng ta đã thiết lập mối quan hệ 

với nhau chưa? 

Kỹ năng thiết lập mối quan hệ 

B Tóm tắt 

(tiến trình 

lâm sàng) 

Tôi có thể chứng tỏ cho bệnh 

nhân thấy tôi đã hiểu lí do vì sao 

bệnh nhân cần tư vấn thuốc? 

Lắng nghe và các kỹ năng giúp làm 

rõ thông tin (tìm hiểu tiền sử và 

tóm tắt lại thông tin cho bệnh nhân) 

C Xử lý Bệnh nhân có chấp nhận kế hoạch 

điều trị mà chúng ta đã thống 

nhất? 

Kỹ năng tìm sự đồng thuận của 

bệnh nhân 

D Mạng lưới an 

toàn 

Tôi có dự kiến tất cả các kết quả 

có thể xảy ra? 

Các kế hoạch khả dĩ 

E Tự đánh giá 

bản thân 

Tôi có trong tình trạng tốt để tư 

vấn cho bệnh nhân kế tiếp không? 

Tự chăm sóc chính mình 

Tự đánh giá bản thân: là lúc cán bộ y tế tự nhìn nhận lại bản thân và các phản ứng của mình trong 

cuộc thảo luận vừa quA. Nó có thể thông qua một cuộc trò chuyện ngắn với một đồng nghiệp, hoặc 

ít nhất là một vài phút tự nhận thức về bản thân, về những ảnh hưởng mà cuộc thảo luận vừa qua 

đã mang lại. 

Các cán bộ y tế cần phát triển một phương pháp khai thác thông tin hiệu quả. Không phải là vấn 

đề đúng sai ở đây mà là cần tìm một phương pháp hiệu quả, phù hợp cho từng cán bộ y tế. Lắng nghe 

tốt sẽ giúp thu thập nhiều thông tin cần thiết. Thiết lập một mối quan hệ với bệnh nhân là điều thiết 

yếu để thu nhận tốt thông tin thay vì chỉ đọc một danh sách các câu hỏi có thể tạo ra khoảng cách với 

bệnh nhân mà phản tác dụng. 

4. MỘT SỐ SOP TẠI CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC 
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NHÀ THUỐC ABC 

S.O.P 

BÁN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BÁN THEO ĐƠN 

 

Số : SOP 03.GPP 

Lần ban hành : 01 

Ngày : 28/04/2020 

Trang : 1/4 

          Người viết                 Người kiểm tra                     Người duyệt 

 

Những thay đổi đã có 

Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban 

hành 

28/04/2020 Ban hành lần đầu 01 

   

   

   

   

   

 

 

NHÀ THUỐC 

ABC 

QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN Số: 

Lần ban hành: 

Ngày: 

Trang: 

SOP 03.GPP 

01 

28/04/2020 

2/4 

BÁN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG 

THUỐC BÁN THEO ĐƠN 

 

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

Đảm bảo bán thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc bán theo đơn hợp lý, an toàn và đúng quy 

chế chuyên môn. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

Các mặt hàng có trong danh mục thuốc bán theo đơn có tại nhà thuốc. 

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: 

-  Nhân viên bán hàng tại nhà thuốc. 

-  Dược sĩ phụ trách nhà thuốc. 

4. NỘI DUNG QUY TRÌNH: 

1. Tiếp đón và chào hỏi khách hàng 

2. Kiểm tra đơn thuốc: 

-  Tính hợp lệ của đơn thuốc: 

  Đơn thuốc đúng theo mẫu đã quy định (theo Quy chế kê đơn) 
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  Có đủ tên, chữ ký, địa chỉ, dấu phòng khám/ bệnh viện của bác sĩ. 

  Đơn thuốc còn trong thời hạn mua thuốc (05 ngày kể từ ngày kê đơn) 

-  Các cột, mục khác ghi đúng quy định: 

  Kiểm tra tên, tuổi, địa chỉ bệnh nhân. 

  Kiểm tra tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, số lượng, cách dùng, liều dùng, cách phối hợp. 

3. Lựa chọn thuốc: 

3.1.  Trường hợp đơn thuốc kê tên biệt dược: 

-  Bán theo đúng biệt dược đã kê trong đơn. 

-  Trường hợp tại nhà thuốc không có biệt dược kê trong đơn hoặc khi khách hàng yêu cầu 

được tư vấn để lựa chọn thuốc phù hợp với điều kiện của mình thì chuyển sang mục 4.3.2. 

3.2. Trường hợp đơn thuốc kê tên gốc hoặc khi có yêu cầu tư vấn, giới thiệu thuốc: 

- Dược sĩ Đại học mới đủ thẩm quyền tư vấn và thay thế thuốc đã kê trong đơn. 

Giới thiệu các biệt dược (cùng thành phần, hàm lượng, cùng dạng bào chế, tác dụng, chỉ 

định) kèm theo giá của từng loại để khách hàng tham khảo, và tự chọn loại thuốc phù hợp với khả 

năng kinh tế của mình. 

        - Ghi rõ tên thuốc, số lượng đã thay thế vào đơn thuốc. 

4. Lập phiếu tính tiền – Báo giá – Thu tiền: 

Nhập đơn thuốc vào phần mềm, báo giá trị đơn thuốc với khách hàng. Tùy theo quyết định 

của khách hàng mà nhân viên nhà thuốc xử lý theo các trường hợp sau: 

- Ghi số lượng thuốc đã bán vào đơn. 

-  In phiếu tính tiền. 

-  Thu tiền. 

-  Chuyển sang bước 5 

5. Lấy thuốc theo đơn: 

-  Lấy thuốc theo hóa đơn. 

- Cho vào các bao, gói, ghi rõ tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, cách dùng, thời gian dùng của 

từng thuốc theo đơn đã kê. 

6. Hướng dẫn cách dùng, giao thuốc cho khách hàng: 

-  Hướng dẫn, giải thích cho khách hàng về tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng 

không mong muốn, liều lượng và cách dùng thuốc. 

-  Giao hàng. 

-  Cám ơn khách hàng. 

7. Giữ bí mật thông tin khách hàng: 

- Dược sĩ phụ trách nhà thuốc và nhân viên nhà thuốc tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá 

nhân cũng như thông tin sức khỏe của khách hàng với người khác (trừ khi có yêu cầu của cơ quan 

chức năng). 

V. HÌNH THỨC LƯU TRỮ: 

SOP này được lưu trong tập hồ sơ “SOP” của nhà thuốc. 
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NHÀ THUỐC ABC 

S.O.P 

BÁN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC BÁN KHÔNG THEO ĐƠN 

 

Số : SOP 04.GPP 

Lần ban hành : 01 

Ngày : 28/04/2020 

Trang : 1/3 

 

   Người viết                   Người kiểm tra                    Người duyệt 

 

 

Những thay đổi đã có 

Ngày tháng Nội dung thay đổi Lần ban hành 

28/04/2020 Ban hành lần đầu 01 

   

   

   

   

   

 

 

 

NHÀ THUỐC 

ABC 

QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN Số: 

Lần ban hành: 

Ngày: 

Trang: 

SOP 01.GPP 

01 

28/04/2020 

2/3 

BÁN VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG 

THUỐC BÁN KHÔNG THEO 

ĐƠN 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

Đảm bảo bán thuốc, giới thiệu và tư vấn sử dụng thuốc bán không theo đơn (Thuốc OTC) 

hợp lý, an toàn và đúng quy chế chuyên môn. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

 Các thuốc bán không theo đơn tại nhà thuốc. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: 

-  Dược sĩ phụ trách nhà thuốc. 

-  Nhân viên bán hàng của nhà thuốc. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH: 

1. Tiếp đón và chào hỏi khách hàng 

2. Tìm hiểu các thông tin về việc sử dụng thuốc của khách hàng: 

2.1 Trường hợp khách hàng hỏi mua một loại thuốc cụ thể: 
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-  Tìm hiểu : 

  Thuốc có thuốc danh mục thuốc phải kê đơn hay không. 

  Thuốc được mua dùng để chữa bệnh/ triệu chứng gì? 

  Đối tượng dùng thuốc? (Giới tính, tuổi, tình trạng sức khỏe, có đang bị mắc các bệnh 

mãn tính nào không? đang dùng thuốc gì? Hiệu quả? Tác dụng không mong muốn?...). 

  Đã dùng thuốc này lần nào chưa? Hiệu quả? 

-  Xác định việc sử dụng thuốc để điều trị bệnh/ triệu chứng bệnh nhân đang mắc là 

đúng hay không đúng? 

2.2. Trường hợp khách hàng hỏi và tư vấn điều trị một số chứng/ bệnh thông thường: 

-  Tìm hiểu: 

  Ai? (Tuổi, giới tính,…) mắc chứng/ bệnh gì? Biểu hiện? Thời gian mắc chứng/ bệnh? 

Chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng? 

  Bệnh nhân có đang mắc bệnh mãn tính gì? đang dùng thuốc gì?,… 

  Bệnh nhân đã dùng những thuốc gì để điều trị bệnh/ triệu chứng này? Dùng như thế 

nào? Hiệu quả? 

3. Đưa ra những lời khuyên đối với từng bệnh nhân cụ thể: 

-  Nếu việc sử dụng thuốc của bệnh nhân chưa đúng hoặc chưa phù hợp: Giải thích, tư 

vấn và hướng dẫn khách hàng chuyển sang loại thuốc khác đúng và phù hợp hơn. Trong trường 

hợp cần thiết, khuyên bệnh nhân đi khám và mua theo đơn của bác sĩ. 

- Trao đổi, đưa ra lời khuyên về chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng phù hợp với từng đối 

tượng, từng chứng/ bệnh cụ thể. 

-  Cung cấp các thông tin cụ thể về thuốc phù hợp với khách hàng để khách hàng lựa 

chọn. 

4. Lập phiếu tính tiền, báo giá, thu tiền: 

-  Nhập tên thuốc, số lượng vào phần mềm. 

-  Báo giá trị phiếu tính tiền đến khách hàng. 

-  In phiếu tính tiền. 

-  Thu tiền. 

5. Lấy thuốc: 

-  Lấy thuốc khách hàng đã chọn. 

-  Cho vào các bao, gói, ghi rõ: Tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, 

thời gian dùng của từng thuốc. 

6. Hướng dẫn cách dùng: 

-  Hướng dẫn, giải thích cho  khách hàng về tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng 

không mong muốn, liều lượng và cách dùng thuốc. 

-  Cảm ơn khách hàng. 

7. Giữ bí mật thông tin khách hàng: 
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-  Dược sĩ phụ trách nhà thuốc và nhân viên nhà thuốc tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá 

nhân cũng như thông tin sức khỏe của khách hàng với người khác (trừ khi có yêu cầu của cơ quan 

chức năng). 

V. HÌNH THỨC LƯU TRỮ: 

SOP này được lưu trong tập hồ sơ “SOP” của nhà thuốc. 

TÌNH HUỐNG TỰ HỌC:  

1. Anh Phạm Văn B là cán bộ phụ trách công tác dược tại Trạm Y tế xã X, anh B được giao 

nhiệm vụ trưởng nhóm, phối hợp các cán bộ y tế khác của trạm để đưa ra các giải pháp nâng cao 

hiệu quả kinh doanh của tủ thuốc Trạm y tế. Anh B cần triển khai thực hiện như thế nào để giải 

quyết được vấn đề trên. 

2. Bệnh nhân A đến trạm y tế X, anh C là cán bộ dược của trạm y tế ngồi gặp bệnh nhân A 

với tư thế mắt nhìn thẳng, lưng tựa vào ghế, chân vắt chéo. 

- Theo anh/chị, tư thế của anh C đã đúng kỹ năng giao tiếp chưa? Nếu chưa đúng, thì 

anh/chị hãy cho biết tư thế đúng là như thế nào? 

- Trong quá trình giao tiếp, anh C có hỏi “Bác có bị đau dạ dày không?”. Theo anh/chị câu 

hỏi anh C đưa ra với mục đích là gì? 

 

CÂU HỎI, BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ 

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng ở đầu câu mà bạn cho là đúng nhất  

Câu 1: Để có kỹ năng giao tiếp tốt cần? 

 A. Sự ép buộc C. Sự hiểu biết 

 B. Sự tự giác D. B và C đúng 

Câu 2: Biểu hiện của kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp được thể hiện qua các biểu hiện 

sau đây: 

 A. Thái độ, cử chỉ C. Trang phục 

 B. Lời nói D. Tất cả đều đúng 

Câu 3: Theo bạn đâu là tư thế ngồi thể hiện bạn là người lắng nghe chuyên nghiệp? 

A. Mắt nhìn thẳng, lưng tựa vào ghế, chân vắt chéo 

B. Mắt nhìn thẳng, người ngả về phía trước 

C. Mắt nhìn thẳng, tay để trên bàn 

D. Mắt nhìn thẳng, Người hướng về phía trước, tay để trên bàn, đầu gật theo lời kể 

Câu 4: Giao tiếp không hiệu quả sẽ dẫn đến hậu quả chính nào? 

A. Xảy ra hiểu nhầm 

B. Mọi người không lắng nghe nhau 

C. Người nói không thể đưa ra chỉ dẫn rõ ràng 

D. Mọi người không làm theo bạn 

Câu 5: Lắng nghe có tác dụng: 

 A. Nắm bắt thông tin C. Nâng cao trình độ 

 B. Hiểu biết lẫn nhau D. Tất cả đều đúng 
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Câu 6: Khi bạn giao tiếp, ấn tượng đầu tiên bạn ghi điểm là yếu tố nào? 

 A. Lời chào thân ái C. Cách mở đầu câu chuyện của bạn 

 B. Cách nói chuyện hài hước  D. Dáng điệu, cử chỉ và trang phục 

Câu 7: Bệnh nhân là các chuyên gia về sức khoẻ của bản thân họ và con cái của họ vì: 

A. Có thể đã trải qua tình trạng bệnh giống trong quá khứ. 

B. Sẽ có những nhìn nhận, đánh giá riêng về các loại điều trị khác nhau. 

C. Có thể có những ưu tiên đối với các cách điều trị nhất định. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 8: Nhóm hoạt động hiệu quả khi: 

A. Các thành viên có kiến thức kỹ năng giống nhau. 

B. Các thành viên có kiến thức kỹ năng bổ sung cho nhau. 

C. Các thành viên không quen biết nhau từ trước. 

D. Các thành viên cùng độ tuổi. 

Câu 9: Phương pháp làm việc nhóm giúp chúng ta phân tích sâu, toàn diện và logic vấn đề 

đang diễn ra để tìm nguyên nhân gốc rễ và nhận thức được hậu quả của vấn đề đó là: 

A. Phương pháp cây vấn đề 

B. Phương pháp khung xương cá 

C. Phương pháp “Bể cá vàng” 

D. Phương pháp phỏng vấn 

Điền vào chỗ trống những cụm từ thích hợp để hoàn chỉnh các câu sau 

Câu 10: Kỹ năng giao tiếp là quá trình sử dụng các phương tiện ……(A)…… và 

……(B)…… để định hướng, điều chỉnh và điều khiển quá trình giao tiếp đạt tới mục đích nhất 

định 

Câu 11: Trong giao tiếp, giao tiếp ……(A)…… và ……(B)…… không thể tách rời nhau. 

Câu 12: ……(A)……: nhờ xây dựng mối quan hệ, lắng nghe và đặt câu hỏi để khai thác 

……(B)…… về các triệu chứng, 

Câu 13: Thái độ thể hiện ở 3 điểm cơ bản: …(A)…, …(B)…, …(C)…. 

Câu 14: Theo Stephen Robbins và Mary Coulter thì lãnh đạo nhóm có bốn vai trò cơ bản là: 

Kết nối với môi trường bên ngoài; ……(A)……; ……(B)……; Huấn luyện. 

Đánh dấu (x) vào cột Đ nếu câu đúng, cột S nếu câu sai 

Nội dung Đ S 

Câu 15 Ví dụ về kỹ năng: Một người có thể bắt chước người khác nhiều 

thao tác và làm nhiều lần rồi trở nên thành thục, hoặc thành thói 

quen. 

  

Câu 16 Lắng nghe và nghe thấy là hai khái niệm giống nhau.   

Câu 17 Khi mua thuốc thông thường trị bệnh, cán bộ y tế chỉ cần nhắc 

người bệnh quan tâm đến chỉ định điều trị và liều lượng thuốc là 

đủ. 

  

Câu 18 Người điều phối có nhiệm vụ: Lôi kéo mọi người làm việc chung   
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với nhau theo phương án liên kết. Hiểu những nhiệm vụ khó 

khăn liên quan tới nội bộ. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế (2015), "Hướng dẫn thực hiện giao tiếp, ứng xử của CBYT". 

2. Vũ Hoàng Ngân,Trương Thị Nam Thắng: Xây dựng và phát triển nhóm làm việc, NXB Phụ 
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3. Ngô Kim Thanh, Nguyễn Thị Hoài Dung (2012), Giáo trình “Kỹ năng quản trị”, NXB Đại học 
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Bài 5 

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG THUỐC 

AN TOÀN HỢP LÝ 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

1. Thực hiện được các hình thức, nội dung giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế và cho công chúng. 

2. Tham gia với các cán bộ y tế khác cùng thiết kế được các công cụ, tài liệu truyền thông về sử 

dụng thuốc an toàn hợp lý. 

3. Triển khai được các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, gia đình về sử dụng thuốc an toàn 

hợp lý. 

NỘI DUNG 

1. THÔNG TIN THUỐC 

1.1. Các hình thức thông tin thuốc 

Thông tin thuốc cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo các hình 

thức sau: 

1. Thông tin thuốc thông qua “Người giới thiệu thuốc”. 

2. Phát hành tài liệu thông tin thuốc. 

3. Hội thảo giới thiệu thuốc. 

1.2. Nội dung thông tin thuốc 

Thông tin cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm tên thuốc, thành phần, 

nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế, chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng, sử dụng thuốc 

trên các đối tượng đặc biệt, các thông tin liên quan đến cảnh báo và an toàn thuốc và các thông 

tin cần thiết khác; 

Không được có các thông tin, hình ảnh không liên quan trực tiếp đến thuốc hoặc sử dụng 

thuốc và các thông tin, hình ảnh không được sử dụng trong nội dung quảng cáo thuốc theo quy 

định của nghị định 54/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược. 

1. QUẢNG CÁO THUỐC 

2.1. Phương tiện quảng cáo 

- Báo chí. 

- Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác. 

- Các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác. 

- Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo. 

- Phương tiện giao thông. 

- Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao. 

- Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo. 

- Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật. 

2.2. Yêu cầu đối với nội dung quảng cáo thuốc 

2.2.1. Nội dung quảng cáo thuốc phải phù hợp với các tài liệu sau đây: 

a) Mẫu nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc hiện hành được Bộ Y tế phê duyệt; 

b) Chuyên luận về thuốc ghi trong Dược thư Quốc gia Việt Nam; 
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c) Tài liệu, hướng dẫn chuyên môn có liên quan đến thuốc do Bộ Y tế ban hành hoặc công nhận. 

2.2.2. Nội dung quảng cáo thuốc phải có các thông tin bắt buộc sau: 

a) Tên thuốc; 

b) Thành phần dược chất hoặc dược liệu ghi trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được phê 

duyệt. Đối với dược liệu phải viết tên tiếng Việt, trường hợp không có tên tiếng Việt thì ghi tên 

La - tin; 

c) Chỉ định; 

d) Cách dùng; 

đ) Liều dùng; 

e) Chống chỉ định, những khuyến cáo cho đối tượng đặc biệt (phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho 

con bú, trẻ em, người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính); 

g) Thận trọng và những điều cần tránh, lưu ý khi sử dụng thuốc; 

h) Tác dụng phụ và phản ứng có hại; 

i) Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc; 

k) Lời dặn "Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"; 

l) Cuối trang đầu nội dung quảng cáo thuốc phải ghi rõ: Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

thuốc của Bộ Y tế: .../XNQC..., ngày ... tháng ... năm...; 

m) Đối với những nội dung quảng cáo gồm nhiều trang phải đánh số trang, ở trang đầu phải ghi 

rõ tài liệu này có bao nhiêu trang, phần thông tin chi tiết về sản phẩm xem ở trang nào; 

n) Nội dung quảng cáo thuốc phải ghi chú thích rõ ràng tài liệu chứng minh đồng thời phải chỉ rõ 

phần thông tin được trích dẫn trong tài liệu chứng minh. Việc trích dẫn phải đảm bảo truyền đạt 

chính xác thông tin, không suy diễn hoặc cắt xén thông tin theo hướng gây hiểu sai về tính an 

toàn, hiệu quả của thuốc. 

2.2.3. Nội dung quảng cáo thuốc trên báo nói, báo hình phải có đầy đủ thông tin quy định tại 

điểm a, b, c, e, i và k khoản 2 Điều này, trong đó phải đọc to, rõ ràng các nội dung quy định tại 

điểm a, b, c, e và k khoản 2 Điều này. Trường hợp thành phần thuốc có từ 03 hoạt chất trở lên 

phải đọc từng hoạt chất hoặc đọc tên chung các nhóm vitamin, khoáng chất, dược liệu. 

2.2.4. Nội dung quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, màn hình 

chuyên quảng cáo và các phương tiện quảng cáo khác theo quy định pháp luật về quảng cáo: 

a) Nội dung quảng cáo có âm thanh phải trình bày nội dung quảng cáo như đối với báo nói, báo 

hình quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Nội dung quảng cáo không có âm thanh phải có đầy đủ thông tin quy định tại khoản 2 Điều 

này. 

Trường hợp nội dung quảng cáo là bản ghi âm, ghi hình có nhiều trang hoặc phân cảnh 

quảng cáo, các trang hoặc phân cảnh quảng cáo phải xuất hiện liên tiếp, dừng đủ thời gian để 

người xem có thể đọc được hết các thông tin thể hiện; trang, phân cảnh có nội dung thông tin sản 

phẩm phải đứng yên, không chuyển động để người đọc tìm hiểu kỹ về thông tin sản phẩm. Kịch 

bản phải mô tả cách thức xuất hiện các trang nội dung đối với quảng cáo có nhiều trang. 
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Việc quảng cáo thuốc dưới hình thức này phải riêng biệt, không được quảng cáo chồng 

chéo hoặc xen kẽ nhiều thuốc cùng một thời điểm để tránh hiểu lầm. 

2.2.5. Nội dung quảng cáo thuốc thông qua phương tiện quảng cáo ngoài trời chỉ thể hiện trên 

cùng 01 mặt của phương tiện quảng cáo và phải có các thông tin quy định tại các điểm a, b, i, k 

và l khoản 2 Điều này. Trường hợp nội dung quảng cáo đưa các thông tin liên quan đến công 

dụng, tác dụng, chỉ định của thuốc thì bắt buộc phải đưa đầy đủ thông tin như quy định tại khoản 

2 Điều này. 

2.2.6. Tiếng nói, chữ viết trong nội dung quảng cáo thuốc phải đáp ứng quy định tại Luật quảng 

cáo. 

2.2.7. Cỡ chữ trong nội dung quảng cáo thuốc phải bảo đảm rõ ràng, dễ đọc, dễ nhận nhưng 

không được nhỏ hơn cỡ chữ 12 của kiểu chữ VnTime hoặc Times New Roman trên khổ giấy A4. 

2.2.8. Kịch bản quảng cáo phải mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời đọc, phần chữ, phần nhạc. 

2.2.9. Nội dung quảng cáo thuốc chỉ được cung cấp các thông tin về thuốc, không đưa những 

thông tin không liên quan đến thuốc. 

2.3. Các thông tin, hình ảnh không được sử dụng trong nội dung quảng cáo thuốc 

2.3.1. Các thông tin, hình ảnh quy định tại Luật quảng cáo. 

2.3.2. Các nội dung gây hiểu nhầm về thành phần, tác dụng, chỉ định, xuất xứ của thuốc. 

2.3.3. Các nội dung tạo ra cách hiểu: Thuốc này là số một; thuốc này là tốt hơn tất cả; sử dụng 

thuốc này là biện pháp tốt nhất; sử dụng thuốc này không cần ý kiến của thầy thuốc; thuốc này 

hoàn toàn vô hại; thuốc không có chống chỉ định; thuốc không có tác dụng không mong muốn; 

thuốc không có tác dụng có hại. 

2.3.4. Các câu, từ, hình ảnh mang tính suy diễn quá mức dẫn đến hiểu nhầm là tác dụng, chỉ định, 

hiệu quả của thuốc hoặc vượt quá tác dụng, chỉ định, hiệu quả của thuốc đã được phê duyệt. 

2.3.5. Ghi tác dụng của từng thành phần có trong thuốc để quảng cáo quá công dụng của thuốc 

hoặc gây nhầm lẫn tác dụng của mỗi thành phần với tác dụng của thuốc. 

2.3.6. Các từ, cụm từ: “điều trị tận gốc”, “tiệt trừ”, “chuyên trị”, “hàng đầu”, “đầu bảng”, “đầu 

tay”, “lựa chọn”, “chất lượng cao”, “đảm bảo 100%”, “an toàn”, “dứt”, “cắt đứt”, “chặn đứng”, 

“giảm ngay”, “giảm liền”, “giảm tức thì”, “khỏi ngay”, “khỏi hẳn”, “yên tâm”, “không lo”, “khỏi 

lo”, “khuyên dùng”, “hotline”, “điện thoại tư vấn” và các từ, cụm từ có ý nghĩa tương tự. 

2.3.7. Các chỉ định không được đưa vào nội dung quảng cáo thuốc: 

a) Chỉ định điều trị bệnh lao, bệnh phong; 

b) Chỉ định điều trị bệnh lây qua đường tình dục; 

c) Chỉ định điều trị chứng mất ngủ; 

d) Chỉ định mang tính kích dục; 

đ) Chỉ định điều trị bệnh ung thư, bệnh khối u; 

e) Chỉ định điều trị cắt cơn cai nghiện ma túy; 

g) Chỉ định điều trị bệnh đái tháo đường hoặc các bệnh rối loạn chuyển hóa tương tự khác; 

h) Chỉ định điều trị bệnh viêm gan do vi rút, các bệnh nguy hiểm mới nổi. 

2.3.8. Các kết quả kiểm nghiệm chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 
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2.3.9. Kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng. 

2.3.10. Kết quả nghiên cứu lâm sàng hoặc kết quả thử tương đương sinh học chưa được Bộ Y tế 

công nhận. 

2.3.11. Sử dụng danh nghĩa, địa vị, uy tín, thư tín, thư cảm ơn của tổ chức, cá nhân để quảng cáo 

thuốc. 

2.3.12. Lợi dụng xuất xứ của thuốc, nguyên liệu làm thuốc để quảng cáo thuốc. 

2.3.13. Hình ảnh, tên, biểu tượng của cán bộ y tế. 

2.3.14. Hình ảnh động vật, thực vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ. 

2.3.15. Các câu, từ mang tính mách bảo, truyền miệng để khuyên dùng thuốc. 

2.3.16. Sử dụng hình ảnh người bệnh để mô tả tình trạng bệnh lý hoặc công dụng của thuốc 

không phù hợp với tài liệu liên quan đến thuốc và các hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế ban 

hành hoặc công nhận. 

2.4. Thuốc được phép quảng cáo bao gồm: 

a) Thuốc thuộc danh mục thuốc không kê đơn và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc; 

b) Trường hợp quảng cáo thuốc trên báo nói, báo hình thì thuốc phải có hoạt chất chính nằm 

trong danh mục hoạt chất thuốc và dược liệu được quảng cáo trên báo nói, báo hình quy định tại 

Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT - BYT. 

3. TRUYỀN THÔNG SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN HỢP LÝ 

3.1. Sử dụng thuốc an toàn hợp lý 

Sử dụng thuốc an toàn hợp lý là yêu cầu người bệnh nhận được thuốc thích hợp với nhu cầu 

lâm sàng của họ, phù hợp với yêu cầu riêng của cá nhân họ, trong một khoảng thời gian thỏa 

đáng và ở mức độ chi phí thấp nhất đối với họ và cộng đồng. 

Một thuốc được gọi là sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả cần có 4 tiêu chuẩn sau: 

- Hiệu quả điều trị tốt: Hiệu quả là khả năng khỏi bệnh tốt, tỷ lệ bệnh nhân được chữa khỏi 

bệnh cao. 

- An toàn cao: Là khả năng xuất hiện tác dụng không mong muốn thấp hay tỷ lệ  

Hiệu quả

Nguy cơ rủi ro
 cao. 

- Tiện dụng (dễ sử dụng): Tiện dụng hay dễ sử dụng bao gồm cách đưa thuốc, số lần dùng 

thuốc trong ngày.. phù hợp, càng đơn giản càng tốt. 

- Kinh tế (rẻ nhất so với các thuốc đã đạt 3 tiêu chuẩn trên): Kinh tế có thể tính theo chi phí 

tiền của một loại thuốc đó cho một ngày điều trị hoặc cho cả liệu trình điều trị. Giá thuốc có thể 

chọn là thuốc sản xuất trong nước hoặc ngoại nhập. Có những trường hợp người ta tính vào chi 

phí điều trị cả tiền của các xét nghiệm cận lâm sàng cần phải làm khi sử dụng thuốc. 

Trước hết cần có một số kiến thức nhất định về loại thuốc mà mình đang sử dụng. Hiểu rõ 

về thuốc sẽ giúp bạn sử dụng chúng đúng cách và hiệu quả. Đối với mỗi loại thuốc mà bản thân 

đang dùng, cho dù là thuốc không cần kê đơn hay thuốc kê đơn của bác sĩ, cần nắm rõ những 

thông tin sau: 
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Tên thuốc (cả tên thương mại và thuốc gốc) 

Liều lượng. 

Tác dụng phụ thường gặp 

Khi nào thì cần tới gọi bác sĩ? 

Các hướng dẫn đặc biệt khác 

Nếu không tìm thấy những thông tin này trên bao bì sản phẩm thuốc hoặc có thắc mắc, hãy 

hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ. 

Áp dụng một số điều nên và không nên khi sử dụng thuốc sau đây chúng ta sẽ  sử dụng 

thuốc an toàn, hiệu quả. 

NÊN: 

Dùng thuốc khi thật cần thiết. 

Đọc và hiểu đơn thuốc hướng dẫn trước khi sử dụng thuốc điều trị.  

Biết nơi sản xuất, hạn sử dụng và tác dụng, cách dùng và tác dụng phụ của thuốc (nếu có). 

Dùng đúng liều lượng thuốc như trong hướng dẫn sử dụng hoặc chỉ định của bác sĩ. 

Đảm bảo bác sĩ điều trị biết được tất cả loại thuốc mà bạn hiện đang sử dụng. 

Thông báo cho bác sĩ biết nếu bạn hiện đang sử dụng thuốc không kê đơn, vitamin, chất bổ 

sung và thảo dược. 

Thông báo cho bác sĩ nếu thấy bệnh không thuyên giảm hoặc bị dị ứng,... 

Tất cả các loại thuốc trong gia đình đều phải được để vào trong tủ thuốc riêng và giữ thuốc 

tránh xa tầm tay trẻ em và vật nuôi trong nhà. 

KHÔNG NÊN 

Không dùng thuốc qua thông tin quảng cáo. 

Không tự ý thay đổi liều lượng và thời gian uống thuốc mà không hỏi ý kiến bác sĩ. 

Không nên tự ý sử dụng thuốc khi không am hiểu về thuốc mà dùng theo cảm tính, thói quen 

hoặc nghe theo sự mách bảo của những người không có kiến thức về y học. 

Đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, trẻ sơ sinh, người có bệnh mạn tính, người 

già: 

 + Không nên tự ý dùng thuốc để điều trị hay dùng thuốc để dự phòng bệnh theo phán đoán 

chủ quan, nhất là khi dùng thuốc có tác dụng mạnh, thuốc độc.  

 + Khi gặp các trường hợp cảm cúm thông thường, trước tiên người bệnh chỉ nên can thiệp 

bằng các phương thức như xông hơi, đánh gió, xoa bóp bằng dầu gió, dầu cao... nếu không có 

hiệu quả thì mới đến các nhà thuốc, hiệu thuốc tin cậy hoặc cơ sở y tế để mua và tiếp nhận sự tư 

vấn, hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng thuốc, không được mua thuốc sử dụng một cách tùy tiện.  

Không nghiền nát thuốc trừ khi được bác sĩ chỉ định. 

Không sử dụng thuốc đã quá hạn sử dụng. 

Không bảo quản thuốc ở những nơi ẩm ướt, quá nóng hoặc quá lạnh.  

Khi thuốc đã quá hạn sử dụng, xử lý và loại bỏ thuốc đúng cách. 

Để nâng cao hiệu quả chữa bệnh, bệnh nhân cũng nên quan tâm là bên cạnh việc điều trị 

bằng thuốc, cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hợp lý; cân bằng tỷ lệ về chất đường, đạm, mỡ, 
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vitamin, chất khoáng, rau xanh... phù hợp với từng thể bệnh; duy trì thường kỳ chế độ thể dục, 

dưỡng sinh, lý liệu pháp. Một vấn đề khuyến cáo là không nên hút thuốc lá, không nên có nhu 

cầu thường xuyên sử dụng rượu bia. 

3.2. Sử dụng thuốc không hợp lý 

Sử dụng thuốc không hợp lý bao gồm những trường hợp sau: 

Kê đơn một loại thuốc khi không thật sự cần thiết. 

Kê đơn thuốc không theo phác đồ điều trị chuẩn, hoặc không hiệu quả, hoặc sử dụng thuốc 

kê đơn không hợp lý. 

Thuốc được sử dụng không chính xác. 

Hậu quả của việc sử dụng thuốc bất hợp lý trên một diện rộng có thể có những tác động 

nghiêm trọng to lớn đến chi phí chăm sóc sức khỏe, cũng như chất lượng của trị liệu dùng thuốc 

và chăm sóc y tế. Những tác dụng tiêu cực khác là tăng khả năng xảy ra phản ứng phụ và số 

người bệnh phụ thuộc thuốc tăng quá mức bình thường. 

TÌNH HUỐNG TỰ HỌC:  

1. Trạm y tế xã K tiếp đón nhiều trường hợp bị tiêu chảy, là cán bộ dược tại TYT, anh/chị 

cần thực hiện những biện pháp truyền thông gì về thuốc để cung cấp thông tin dự phòng, 

ngăn chặn dịch tiêu chảy? 

2. Trong cuộc họp cuối tháng tại TYT xã G, là cán bộ dược của TYT, anh/chị hãy đưa ra các 

sai sót thường gặp trong sử dụng thuốc của người dân địa phương? Sau khi tiếp nhận các 

ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, anh chị hãy đề xuất 1 số PP giúp nâng cao hiệu quả sử 

dụng thuốc? 

CÂU HỎI, BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ 

Khoanh tròn vào chữ cái đầu của ý mà anh (chị) cho là đúng: 

Câu 1: Một thông tin, quảng cáo thuốc phải có đầy đủ những yêu cầu chung:  

A. Mang tính khoa học   B. Khách quan 

C. Chính xác     D. Trung thực 

E. Tất cả các ý trên đều đúng. 

Câu 2: Một thuốc được gọi là sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả cần có các tiêu chuẩn: 

A. Hiệu quả điều trị tốt   B. An toàn cao 

C. Tiện dụng      D. Kinh tế  

E. Tất cả các ý trên đều đúng. 

Câu 3: Với các đối tượng bệnh nhân là phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú: 

A. Dùng thuốc như các đối tượng bệnh nhân khác.  

B. Nên dùng theo sự mách bảo của người thân hoặc bạn bè (không có kiến thức về y học). 

C. Không nên tự ý dùng thuốc để điều trị. 

D. Dùng thuốc theo kinh nghiệm dân gian. 

Câu 4: Với các đối tượng bệnh nhân là trẻ sơ sinh, người có bệnh mạn tính, người già: Dùng 

thuốc như các đối tượng bệnh nhân khác.  

A. Không nên tự ý dùng thuốc để điều trị. 
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B. Nên dùng thuốc theo kinh nghiệm dân gian. 

C. Không tự ý thay đổi liều lượng và thời gian uống thuốc mà không hỏi ý kiến bác sĩ. 

D. A và C đúng. 

E. Nên dùng theo sự mách bảo của người thân hoặc bạn bè (không có kiến thức về y học). 

Câu 5: Để sử dụng thuốc an toàn: 

A. Không nên tự ý dùng thuốc để điều trị  

B. Không nghiền nát thuốc trừ khi được bác sĩ chỉ định. 

C. Không sử dụng thuốc đã quá hạn sử dụng. 

D. Bảo quản thuốc theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất. 

E. Tất cả các ý trên đều đúng. 

Điền vào chỗ trống 

Câu 6: Có................. hình thức thông tin thuốc cho cán bộ y tế. 

Câu 7: Các hình thức thông tin để giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế gồm:  

- Thông qua "Người giới thiệu thuốc". 

- Phát hành tài liệu thông tin thuốc cho cán bộ y tế. 

-................................................ cho cán bộ y tế. 

- Trưng bày, giới thiệu thuốc tại các hội nghị, hội thảo chuyên ngành y tế. 

Câu 8: Người giới thiệu thuốc chỉ được giới thiệu thuốc cho đối tượng 

là.................................................... 

Câu 9: Nội dung thông tin, quảng cáo thuốc phải bảo đảm tính khoa học, khách 

quan,............................,............................, rõ ràng và không được gây hiểu lầm. 

Câu 10: Thông tin thuốc cho cán bộ y tế là để.................................................. cho cán bộ y tế, 

phải là các thông tin có nội dung chuyên sâu về thuốc.  

Chọn câu trả lời ĐÚNG ghi Đ, SAI ghi S 

Câu 11: Trong thông tin, quảng cáo thuốc cho công chúng có thể so sánh với ý đồ quảng cáo 

thuốc của mình tốt hơn thuốc, hàng hoá của tổ chức, cá nhân khác. 

Câu 12: Nội dung thông tin thuốc, quảng cáo thuốc cho cán bộ y tế và cho công chúng là giống 

nhau. 

Câu 13: Trưng bày giới thiệu thuốc tại hội nghị, hội thảo chuyên ngành y tế là một trong những 

hình thức thông tin thuốc cho cán bộ y tế. 

Câu 14: Người bệnh có thể thay đổi liều lượng và thời gian uống thuốc mà không hỏi ý kiến bác 

sĩ. 

Câu 15: Người bệnh nên uống đúng liều lượng thuốc chính xác như trong hướng dẫn sử dụng 

hoặc chỉ định của bác sĩ. 

Câu 16: Các loại thuốc trong gia đình nên được để vào trong tủ thuốc riêng và giữ thuốc tránh xa 

tầm tay trẻ em và vật nuôi trong nhà. 

Câu 17: Bệnh nhân có thể dùng thuốc theo sự mách bảo của những người thân (không có kiến 

thức về y học) khi có triệu chứng bệnh giống của người đó. 
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Câu 18: Người dùng thuốc nên sử dụng các loại thuốc biệt dược với tên mới trên thị trường, 

thuốc đắc tiền, vì càng đắt thì càng tốt;  

Câu 19: Người bệnh có thể nghiền nát viên thuốc để uống miễn là uống đủ liều theo chỉ định của 

bác sĩ 

Câu 20: Các đối tượng đặc biệt (phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, trẻ sơ sinh, người có 

bệnh mạn tính, người già) không nên tự ý dùng thuốc để điều trị hay dùng thuốc để dự phòng 

bệnh theo phán đoán chủ quan, nhất là khi dùng thuốc có tác dụng mạnh, thuốc độc. 
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Bài 6 

QUẢN LÝ THUỐC THIẾT YẾU, THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ DÙNG TẠI TUYẾN XÃ 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này học viên có khả năng: 

1. Cập nhật được nội dung, phạm vi áp dụng của Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc 

bảo hiểm y tế theo các văn bản hiện hành. 

2. Vận dụng được Danh mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc bảo hiểm y tế vào quản lý cung 

ứng và sử dụng thuốc phục vụ nhân dân tại trạm y tế xã. 

3. Thể hiện được sự chính xác, hợp lý trong công tác quản lý thuốc thiết yếu và thuốc bảo hiểm y 

tế đảm bảo đúng chính sách, chế độ. 

NỘI DUNG 

1. THUỐC THIẾT YẾU 

1.1. Khái niệm 

Thuốc thiết yếu là thuốc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đa số Nhân dân thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu do Bộ Y tế ban hành. 

Danh mục thuốc thiết yếu là cơ sở để xây dựng danh mục thuốc sử dụng tại Trạm Y tế đáp ứng 

nhu cầu điều trị và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

1.2. Danh mục thuốc thiết yếu  

Hiện nay đang sử dụng "Danh mục thuốc thiết yếu” được ban hành kèm theo Thông tư số 

19/2018/TT-BYT, ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế. 

1.3. Nguyên tắc xây dựng danh mục thuốc thiết yếu: 

a) Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn thuốc, các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, các quy trình 

chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; kế thừa danh mục thuốc thiết yếu Việt 

Nam lần thứ VI và tham khảo danh mục thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế thế giới; 

b) Phù hợp với chính sách, pháp luật về thuốc, thực tế sử dụng và khả năng bảo đảm cung ứng 

thuốc của Việt Nam; 

c) Quy định về cách ghi tên thuốc trong Danh mục thuốc thiết yếu: 

- Không ghi tên riêng của thuốc; 

- Thuốc hóa dược, sinh phẩm: được ghi theo tên chung quốc tế của hoạt chất hoặc hỗn hợp hoạt 

chất trong công thức thuốc; 

- Vắc xin được ghi theo loại vắc xin hoặc tên thành phần của vắc xin (ví dụ: vắc xin phòng bệnh 

viêm gan B); 

- Vị thuốc cổ truyền được ghi theo tên của dược liệu gồm tên tiếng Việt thường gọi và tên khoa 

học. Tên tiếng Việt của dược liệu có thể được gọi bằng tên khác nhưng phải có cùng tên khoa 

học; 

- Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền): được ghi theo tên tiếng Việt của từng 

thành phần dược liệu hoặc vị thuốc có trong cùng công thức thuốc. Trường hợp tên dược liệu, vị 

thuốc bằng tiếng Việt có các cách gọi khác nhau thì căn cứ vào tên khoa học của dược liệu. 

1.4. Tiêu chí lựa chọn thuốc vào danh mục Thuốc thiết yếu: 
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Thuốc được xem xét lựa chọn vào danh mục thuốc thiết yếu khi đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Tiêu chí chung: 

- Bảo đảm an toàn, hiệu quả cho người sử dụng; 

- Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đa số nhân dân. 

b) Tiêu chí cụ thể: 

- Thuốc hóa dược, sinh phẩm: ưu tiên lựa chọn các thuốc đơn thành phần, nếu là đa thành phần 

phải chứng minh được sự kết hợp đó có lợi hơn khi dùng từng thành phần riêng rẽ về tác dụng và 

độ an toàn; 

- Vắc xin: ưu tiên lựa chọn vắc xin phục vụ chương trình tiêm chủng mở rộng; vắc xin mà Việt 

Nam đã sản xuất được và đã được cấp giấy phép lưu hành; vắc xin dùng cho các dịch lớn; vắc xin 

dùng để phòng các bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng; 

- Thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền), ưu tiên lựa chọn: thuốc được sản xuất tại Việt Nam; 

Các chế phẩm thuộc đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và tương đương đã được nghiệm thu 

và cấp giấy đăng ký lưu hành; Các chế phẩm có xuất xứ từ danh mục bài thuốc cổ truyền đã được 

Bộ Y tế công nhận; 

- Vị thuốc cổ truyền ưu tiên lựa chọn: những vị thuốc chế biến từ dược liệu có trong Dược điển 

Việt Nam; những vị thuốc được chế biến từ các dược liệu đặc thù của địa phương, các vị thuốc 

được chế biến từ dược liệu thuộc danh mục dược liệu được nuôi trồng, thu hái trong nước đáp 

ứng yêu cầu về điều trị và khả năng cung cấp; 

- Thuốc dược liệu: ưu tiên lựa chọn các thuốc dược liệu trong thành phần chứa các dược liệu hoặc 

hỗn hợp các dược liệu có tên trong Danh mục vị thuốc cổ truyền ban hành kèm theo danh mục vị 

thuốc cổ truyền thiết yếu. 

1.5. Danh mục thuốc thiết yếu 

Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục thuốc thiết yếu, bao gồm: 

1. Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm thiết yếu (Phụ lục I) 

2. Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu: 

a) Thuốc cổ truyền có xuất xứ thuộc danh mục bài thuốc cổ truyền được Bộ Y tế công nhận và 

được miễn thử lâm sàng; 

b) Thuốc dược liệu bao gồm thuốc dược liệu đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam và 

trong thành phần chứa dược liệu có tên trong danh mục vị thuốc cổ truyền thiết yếu ban hành 

kèm theo Thông tư này; 

c) Thuốc theo danh mục thuốc cổ truyền đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban 

hành kèm theo Thông tư này (Phụ lục II); 

d) Danh mục vị thuốc cổ truyền (Phụ lục II). 

1.6. Sử dụng danh mục thuốc thiết yếu 

Danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng cho các mục đích sau đây: 

1. Xây dựng thống nhất các chính sách của Nhà nước về: đầu tư, quản lý giá, vốn, thuế, phí các 

vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh, bảo quản, kiểm nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, 
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nguyên liệu làm thuốc để bảo đảm có đủ thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu phục vụ công tác 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. 

2. Sử dụng trong các hoạt động đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn sử dụng thuốc cho học sinh, sinh 

viên tại các trường có đào tạo khối ngành sức khỏe. 

3. Xây dựng danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. 

4. Làm cơ sở để Hội đồng thuốc và điều trị xây dựng danh mục thuốc sử dụng trong cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu điều trị trình người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phê 

duyệt. 

5. Làm cơ sở để xây dựng Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh 

mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. 

6. Quy định phạm vi bán lẻ thuốc tại cơ sở bán lẻ là tủ thuốc trạm y tế xã, bao gồm: 

a) Thuốc có ký hiệu (*) trong danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm thiết yếu; 

b) Toàn bộ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền thiết yếu ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

2. THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ 

2.1. Khái niệm 

Thuốc Bảo hiểm y tế là những thuốc nằm trong Danh mục thuốc được thanh toán của quỹ 

Bảo hiểm y tế do Bộ y tế ban hành 

Danh mục thuốc được thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế là cơ sở để quỹ bảo hiểm y tế 

thanh toán chi phí thuốc sử dụng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. 

2.2. Danh mục thuốc tân dược 

Hiện nay đang sử dụng “Danh mục thuốc tân dược được thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế” 

được ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT, ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế. 

2.2.1. Cấu trúc danh mục thuốc và phân hạng sử dụng 

2.2.1.1. Danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm tại Phụ lục 01 được sắp xếp vào 27 nhóm lớn 

theo tác dụng điều trị, được phân thành 8 cột, cụ thể như sau: 

a) Cột 1: Ghi số thứ tự của thuốc có trong Danh mục; 

b) Cột 2: Ghi tên thuốc. Tên thuốc được ghi theo tên hoạt chất theo danh pháp INN (International 

Non-propertied Name). Trường hợp không có tên theo danh pháp INN thì ghi theo tên hoạt chất 

được cấp phép lưu hành. Các thuốc được sắp xếp theo 27 nhóm lớn, theo mã ATC (giải phẫu, 

điều trị, hóa học); 

c) Cột 3: Ghi đường dùng, dạng dùng của thuốc; không ghi hàm lượng, không ghi cụ thể dạng 

bào chế trừ một số dạng bào chế có sự khác biệt rõ ràng về hiệu lực, tác dụng điều trị. Đường 

dùng thuốc trong Danh mục tại Phụ lục 01 được thống nhất như sau: 

- Đường uống bao gồm các thuốc uống, ngậm, nhai, đặt dưới lưỡi; 

- Đường tiêm bao gồm các thuốc tiêm bắp, tiêm dưới da, tiêm trong da, tiêm tĩnh mạch, tiêm 

truyền, tiêm vào ổ khớp, tiêm nội nhãn cầu, tiêm trong dịch kính của mắt, tiêm vào các khoang 

của cơ thể; 

- Đường dùng ngoài bao gồm các thuốc bôi, xoa ngoài, dán ngoài da, xịt ngoài da, thuốc rửa; 
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- Đường đặt bao gồm các thuốc đặt âm đạo, đặt hậu môn, thụt hậu môn/trực tràng; 

- Đường hô hấp bao gồm các thuốc phun mù, dạng hít (dung dịch, hỗn dịch, bột dùng để hít), khí 

dung; 

- Đường nhỏ mắt bao gồm các thuốc nhỏ mắt, tra mắt; đường nhỏ tai bao gồm các thuốc nhỏ tai; 

đường nhỏ mũi bao gồm thuốc nhỏ mũi, xịt mũi; 

- Đường dùng, dạng dùng khác được ghi cụ thể trong Danh mục đối với một số thuốc có dạng 

dùng đặc biệt, khác với các dạng dùng nêu trên; 

d) Cột 4, 5, 6, 7: Ghi hạng bệnh viện được sử dụng. Thuốc, hoạt chất trong Danh mục thuốc hóa 

dược, sinh phẩm trong Danh mục tại Phụ lục 01 được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh theo hạng bệnh viện, cụ thể như sau: 

- Bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I sử dụng các thuốc quy định tại cột 4; 

- Bệnh viện hạng II sử dụng các thuốc quy định tại cột 5; 

- Bệnh viện hạng III và hạng IV, bao gồm cả phòng khám đa khoa thuộc bệnh viện đa khoa hoặc 

trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố sử dụng các thuốc quy định tại cột 6; 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế cơ quan và tương đương sử 

dụng các thuốc quy định tại cột 7; 

- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế nhưng chưa được phân hạng bệnh viện: Căn cứ năng lực chuyên môn, trang thiết bị y tế và 

danh mục dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với 

Bảo hiểm xã hội tỉnh để thống nhất, quyết định việc sử dụng thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh này theo hạng bệnh viện phù hợp; 

- Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước thuộc hệ thống Quân đội, Công an có ký hợp 

đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng chưa được phân hạng bệnh viện: Căn cứ năng 

lực chuyên môn, trang thiết bị y tế và danh mục dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý trực tiếp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và 

Bảo hiểm xã hội tỉnh để thống nhất, quyết định việc sử dụng thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh này theo hạng bệnh viện phù hợp; 

- Đối với bệnh viện tư nhân có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng chưa 

thực hiện việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật để xếp hạng tương đương: Căn cứ năng lực 

chuyên môn, trang thiết bị y tế và danh mục dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh để thống nhất, quyết định việc sử dụng 

thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật phù hợp để xếp 

hạng tương đương; 

- Đối với phòng khám tư nhân có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng chưa 

thực hiện phân tuyến chuyên môn kỹ thuật: Căn cứ năng lực chuyên môn, trang thiết bị y tế và 

danh mục dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với 

Bảo hiểm xã hội tỉnh để thống nhất, quyết định việc sử dụng thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh này nhưng không quá phạm vi danh mục thuốc của bệnh viện hạng III; 
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- Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện được các dịch vụ kỹ thuật của tuyến cao hơn 

theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật thì được sử dụng các thuốc theo danh mục thuốc quy định 

đối với tuyến cao hơn, phù hợp với dịch vụ kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh tổng hợp, gửi danh mục thuốc cho cơ quan bảo hiểm xã hội để làm cơ sở 

thanh toán; 

- Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tỉnh sử dụng các thuốc không đi kèm với 

dịch vụ kỹ thuật, căn cứ vào năng lực chuyên môn, trang thiết bị y tế, nhu cầu điều trị tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của Bộ Y tế, Sở Y tế chủ trì, phối hợp 

Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định danh mục thuốc vượt hạng được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đó, nhưng không cao hơn hạng của bệnh viện đa khoa tỉnh; 

đ) Cột 8: Ghi điều kiện, tỷ lệ thanh toán và ghi chú cụ thể của một số thuốc. 

2.2.1.2. Danh mục thuốc phóng xạ và chất đánh dấu trong Danh mục tại Phụ lục 02 bao gồm 5 

cột: 

a) Cột 1: Ghi số thứ tự của thuốc trong danh mục; 

b) Cột 2: Ghi tên thuốc. Tên thuốc được ghi theo tên chung quốc tế theo danh pháp INN 

(International Non-propertied Name). Trường hợp không có tên theo danh pháp INN thì ghi theo 

tên hoạt chất được cấp phép lưu hành; 

c) Cột 3: Ghi đường dùng của thuốc; 

d) Cột 4: Ghi dạng dùng của thuốc; 

đ) Cột 5: Ghi đơn vị sử dụng của thuốc. 

Thuốc phóng xạ và chất đánh dấu trong Danh mục tại Phụ lục 02 không theo phân hạng bệnh 

viện và chỉ được sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp có thẩm quyền cho phép 

thực hiện việc chẩn đoán, điều trị bằng phóng xạ. 

2.2.2. Nguyên tắc chung về thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh tham gia bảo hiểm 

y tế 

1. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và 

giá mua vào của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua thuốc, 

phù hợp với phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện. 

2. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường hợp chỉ định thuốc phù hợp với chỉ định trong tờ 

hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép hoặc hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế. Trường hợp không có chỉ định trong trong tờ hướng dẫn 

sử dụng thuốc kèm theo hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép, không có trong hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế nhưng cần thiết trong điều trị, Bộ Y tế sẽ lập Hội đồng để 

xem xét cụ thể từng trường hợp. 

3. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đối với các thuốc, lô thuốc đã có quyết định đình chỉ lưu hành và 

thu hồi theo văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán đối với các trường hợp: 
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a) Chi phí các thuốc đã được kết cấu vào giá của dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều 

trị hoặc giá thu trọn gói theo ca bệnh theo quy định hiện hành; 

b) Phần chi phí của các thuốc đã được ngân sách nhà nước hoặc các nguồn khác chi trả; 

c) Thuốc được sử dụng trong thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học. 

2.3. Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền 

Hiện nay đang sử dụng “Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ 

truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế” được ban hành kèm theo Thông tư số 

05/2015/TT-BYT, ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Bộ Y tế, bao gồm: 

+ Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; 

+ Danh mục vị thuốc y học cổ truyền. 

2.3.1. Cấu trúc Danh mục thuốc, vị thuốc 

* Danh mục thuốc được sắp xếp thành 11 nhóm theo y lý y học cổ truyền và có 5 cột như 

sau: 

- Cột (1) ghi số thứ tự của thuốc trong Danh mục; 

- Cột (2) ghi số thứ tự của thuốc trong mỗi nhóm; 

- Cột (3) ghi đầy đủ tên thành phần của thuốc theo tên dược liệu; các thành phần có dấu 

gạch chéo “/” là thành phần có thể thay thế lẫn nhau; thành phần đặt trong dấu ngoặc đơn “()” là 

thành phần có thể gia, giảm; 

- Cột (4) ghi đường dùng 

- Cột (5) ghi chú một số thông tin cần lưu ý trong giới hạn chỉ định và giới hạn cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh được sử dụng thuốc. 

* Danh mục vị thuốc bao gồm 349 vị thuốc từ cây, con, khoáng vật làm thuốc được sắp xếp 

thành 30 nhóm theo y lý y học cổ truyền và có 6 cột như sau: 

- Cột (1) ghi số thứ tự của vị thuốc trong Danh mục; 

- Cột (2) ghi số thứ tự của vị thuốc trong mỗi nhóm; 

- Cột (3) ghi tên vị thuốc; 

- Cột (4) ghi nguồn gốc của vị thuốc: ký hiệu “B” chỉ các vị thuốc được nuôi trồng khai 

thác từ nước ngoài; ký hiệu “N” chỉ các vị thuốc được nuôi, trồng hoặc khai thác trong nước; 

- Cột (5) ghi tên khoa học của vị thuốc; 

- Cột 6 ghi tên khoa học của cây, con hoặc khoáng vật làm thuốc. 

2.3.2. Hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc, Danh mục vị thuốc 

* Đối với Danh mục thuốc: 

- Các thuốc có trong danh mục được sử dụng tại trạm y tế phải tuân thủ theo quy định về kê 

đơn thuốc và phù hợp với khả năng chuyên môn của trạm y tế; 

- Các thuốc được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi có thành phần, đường dùng được ghi 

trong Danh mục, bao gồm cả các thuốc có các thành phần có thể thay thế lẫn nhau và thuốc có 

thành phần có thể gia, giảm; 
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- Thuốc được ghi cụ thể thành phần theo tên dược liệu. Các thuốc này được quỹ bảo hiểm y 

tế thanh toán khi có thành phần là dược liệu được ghi trong Danh mục thuốc, kể cả dạng chiết 

xuất, bào chế khác nhau của dược liệu; 

- Thuốc xếp nhóm này dùng điều trị bệnh thuộc nhóm khác được quỹ bảo hiểm y tế thanh 

toán nếu thuốc có chỉ định như đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt. 

* Đối với Danh mục vị thuốc: 

- Các vị thuốc có trong danh mục được sử dụng tại trạm y tế phải tuân thủ theo quy định về 

kê đơn thuốc, phù hợp với khả năng chuyên môn và thẩm quyền kê đơn thuốc của bác sĩ y học cổ 

truyền, y sĩ y học cổ truyền hoặc lương y làm việc tại trạm y tế. 

- Các vị thuốc có ghi chữ “B” tại cột số (4) trong danh mục được quỹ bảo hiểm y tế thanh 

toán đối với vị thuốc có nguồn gốc nuôi, trồng, khai thác từ nước ngoài hoặc trong nước; 

- Các vị thuốc Linh chi có nguồn gốc từ nước ngoài, Nhân sâm và Tam thất khi kê độc vị 

hoặc các thang thuốc chỉ có phối hợp của 2 vị thuốc hoặc 3 vị thuốc này phải được hội chẩn trước 

khi chỉ định sử dụng. Hình thức hội chẩn theo quy chế hội chẩn do Bộ Y tế ban hành. 

TÌNH HUỐNG/VẤN ĐỀ TỰ HỌC:  

1. Anh chị hãy giải thích cách sử dụng danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc bảo hiểm 

y tế hiện nay? 

2. Lập danh mục các thuốc thiết yếu được bán lẻ tại tủ thuốc của Trạm y tế xã, danh mục 

thuốc được BHYT chi trả dùng tại TYT xã? 

CÂU HỎI, LƯỢNG GIÁ CUỐI BÀI 

1. Anh chị cho biết thế nào là thuốc thiết yếu? 

2. Anh chị cho biết hiện nay đang sử dụng danh mục thuốc thiết yếu nào? 

3. Anh chị cho biết thế nào là thuốc bảo hiểm y tế? 

4. Anh chị cho biết hiện nay đang sử dụng các danh mục thuốc bảo hiểm y tế nào? 

5. Danh mục thuốc thiết yếu đông y và thuốc từ dược liệu được sử dụng cho: 

A. Tất cả các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia 

B. Tất cả các trạm y tế  

C. Tất cả các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

D. Tất cả các tuyến khám bệnh, chữa bệnh 

6. Cách sử dụng các chế phẩm thuốc thiết yếu đông y và thuốc từ dược liệu là: 

A. Chỉ sử dụng chế phẩm trong danh mục do Bộ Y tế quy định 

B. Được sử dụng chế phẩm có thành phần, công dụng và chỉ định tương tự để thay thế 

C. Được sử dụng chế phẩm có thành phần và công dụng tương tự để thay thế 

 D. Được sử dụng chế phẩm có công dụng và chỉ định tương tự để thay thế 

7. Các cây thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu được trồng và sử dụng ở vườn thuốc mẫu tại 

trạm y tế xã có thể thay thế một số cây thuốc khác trong các trường hợp: 

A. Sẵn có và phù hợp với mô hình bệnh tật của địa phương 

B. Có cùng tính vị, công năng và chủ trị 

C. Có cùng họ thực vật 
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D. Có cùng bộ phận dùng, cách chế biến và sử dụng 

8. Trạm Y tế sử dụng các thuốc tân dược trong danh mục thuốc bảo hiểm y tế quy định tại cột số: 

A. (4)  B. (5)  C. (6)  D. (7) 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016), Luật Dược, số 105/2016/QH13, 

ngày 08/6/2016 

2. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật Bảo hiểm y tế, số 

25/2008/QH12, ngày 14/11/2008 

3. Chính phủ (2018), Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều 

của Luật Bảo hiểm y tế, số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 

4. Bộ Y tế (2015), Thông tư ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y 

học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, số 05/2015/TT-BYT, ngày 

17/03/2015. 

5. Bộ Y tế (2018), Thông tư ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa 

dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham 

gia bảo hiểm y tế, số 30/2018/TT-BYT, ngày 30/10/2018. 

6. Bộ Y tế (2018), Thông tư ban hành danh mục thuốc thiết yếu, số 19/2018/TT-BYT, ngày 

30/08/2018.  
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Bài 7 

 QUẢN LÝ THUỐC CÓ YÊU CẦU KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT VÀ THUỐC CHƯƠNG 

TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này học viên có khả năng: 

1. Phân loại được các nhóm thuốc có yêu cầu quản lý đặc biệt. 

2. Vận dụng được các quy định về quản lý thuốc có yêu cầu kiểm soát đặc biệt và các thuốc thuộc 

chương trình y tế quốc gia tại thời điểm hiện hành. 

3. Thực hiện được công việc quản lý, bảo quản các thuốc trên tại Trạm y tế xã theo nguyên lý y 

học gia đình. 

NỘI DUNG 

1. QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÁC THUỐC CÓ PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC 

BIỆT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT 

1.1. Những văn bản qui phạm pháp luật qui định về hoạt động quản lý các thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt 

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ban hành ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ban hành ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ qui 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

- Thông tư số 20/2017/TT-BYT ban hành ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Bộ Y tế qui định 

chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

- Thông tư số 23/2011/TT-BYT ban hành ngày 10 tháng 064 năm 2011 Về việc hướng dẫn 

sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế có giường bệnh. 

1.2. Phân loại và phân biệt thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

1.2.1. Phân loại 

Các thuốc phải kiểm soát đăc biệt bao gồm các thuốc sau: 

1. Thuốc gây nghiện bao gồm các loại sau đây: 

a) Chứa một hoặc nhiều dược chất gây nghiện hoặc thuốc chứa dược chất gây nghiện phối 

hợp với dược chất hướng thần và có hoặc không có tiền chất dùng làm thuốc quy định tại Phụ lục 

I, II và III kèm theo Thông tư 20/2017/TT-BYT. 

b) Chứa dược chất gây nghiện (có hoặc không có dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm 

thuốc) phối hợp với dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, 

tiền chất dùng làm thuốc trong đó nồng độ, hàm lượng dược chất gây nghiện lớn hơn nồng độ, 

hàm lượng quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư 20/2017/TT-BYT. 

2. Thuốc hướng thần bao gồm các loại sau đây: 

a) Chứa một hoặc nhiều dược chất hướng thần hoặc thuốc có chứa dược chất hướng thần 

phối hợp với tiền chất dùng làm thuốc được quy định tại Phụ lục II và III kèm theo Thông tư 

20/2017/TT-BYT. 
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b) Chứa dược chất hướng thần (có hoặc không có dược chất gây nghiện, tiền chất dùng làm 

thuốc) phối hợp với dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, 

tiền chất dùng làm thuốc, trong đó nồng độ, hàm lượng dược chất hướng thần lớn hơn nồng độ, 

hàm lượng quy định tại Phụ lục V của Thông tư này, nồng độ, hàm lượng dược chất gây nghiện 

(nếu có) nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ, hàm lượng quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư 

20/2017/TT-BYT. 

3. Thuốc tiền chất bao gồm các loại thuốc sau đây: 

a) Chứa một hoặc nhiều tiền chất dùng làm thuốc quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông 

tư 20/2017/TT-BYT; 

b) Chứa tiền chất dùng làm thuốc (có hoặc không có dược chất gây nghiện, dược chất 

hướng thần) phối hợp với dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất hướng 

thần, tiền chất dùng làm thuốc trong đó nồng độ, hàm lượng tiền chất dùng làm thuốc lớn hơn 

nồng độ, hàm lượng quy định tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư 20/2017/TT-BYT, nồng độ, hàm 

lượng dược chất gây nghiện (nếu có) nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ, hàm lượng quy định tại Phụ 

lục IV kèm theo Thông tư 20/2017/TT-BYT, nồng độ, hàm lượng dược chất hướng thần (nếu có) 

nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ, hàm lượng quy định tại Phụ lục V kèm theo Thông tư 20/2017/TT-

BYT. 

4. Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện bao gồm các thuốc đáp ứng đồng 

thời các điều kiện sau đây: 

a) Chứa dược chất gây nghiện; hoặc dược chất gây nghiện phối hợp với dược chất hướng 

thần có hoặc không có tiền chất dùng làm thuốc trong đó nồng độ, hàm lượng của dược chất gây 

nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc đều nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ, hàm 

lượng quy định tại Phụ lục IV, V và VI kèm theo Thông tư 20/2017/TT-BYT; 

b) Chứa các dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, 

tiền chất dùng làm thuốc. 

5. Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần bao gồm các thuốc đáp ứng đồng 

thời các điều kiện sau đây: 

a) Chứa dược chất hướng thần hoặc dược chất hướng thần phối hợp với tiền chất dùng làm 

thuốc trong đó nồng độ, hàm lượng dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc đều nhỏ hơn 

hoặc bằng nồng độ, hàm lượng quy định tại Phụ lục V và VI kèm theo Thông tư 20/2017/TT-

BYT; 

b) Chứa các dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, 

tiền chất dùng làm thuốc. 

6. Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất bao gồm các thuốc đáp ứng đồng thời các điều 

kiện sau đây: 

a) Chứa tiền chất dùng làm thuốc, trong đó nồng độ, hàm lượng tiền chất dùng làm thuốc 

nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ, hàm lượng quy định tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư 20/2017/TT-

BYT; 
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b) Chứa các dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, 

tiền chất dùng làm thuốc. 

7. Thuốc phóng xạ là thuốc có chứa thành phần hạt nhân phóng xạ dùng cho người để chẩn 

đoán, Điều trị bệnh, nghiên cứu y sinh học bao gồm đồng vị phóng xạ hoặc đồng vị phóng xạ gắn 

kết với chất đánh dấu. 

8. Đồng vị phóng xạ là đồng vị của một nguyên tố hóa học mà hạt nhân nguyên tử của 

nguyên tố đó ở trạng thái không ổn định và phát ra bức xạ ion hóa trong quá trình phân rã để trở 

thành trạng thái ổn định. 

9. Nguyên liệu làm thuốc là dược chất hướng thần, chất gây nghiện, tiền chất dùng làm 

thuốc hoặc chất phóng xạ để sản xuất thuốc. 

10. Thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc thuộc danh Mục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

11. Thuốc, dược chất thuộc danh Mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực cụ 

thể theo quy định của Chính phủ. 

1.3. Các quy định về bảo quản, cấp phát, hủy, giao nhận, vận chuyển, báo cáo thuốc gây 

nghiện, hướng thần, thuốc tiền chất 

1.3.1. Quy định về bảo quản 

+ Nguyên tắc bảo quản thuốc phải kiểm soát đặc biệt: tuân thủ yêu cầu về Thực hành tốt 

bảo quản thuốc. 

+ Nơi bảo quản: 

- Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất phải được bảo quản tại kho, tủ 

riêng có khóa chắc chắn và không được để cùng các thuốc kháC.  

- Nếu không có kho, tủ riêng, thuốc gây nghiện có thể để cùng tủ, giá, kệ chung với 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất nhưng phải sắp xếp riêng biệt cho từng loại thuốc, có biển hiệu 

rõ ràng để tránh nhầm lẫn.  

- Thuốc hướng thần sắp xếp trong quầy, tủ của trạm y tế cấp xã, trạm xá phải có khóa 

chắc chắn và có phân công người quản lý, cấp phát, theo dõi sổ sách. 

- Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất phải để khu vực riêng biệt, không 

được để cùng các thuốc khác. 

+ Người quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

Người quản lý thuốc phải có trình độ đào tạo phù hợp với loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt, cụ thể như sau: 

- Đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, người quản lý tại TYT xã 

phải có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược trở lên. 

- Trường hợp TYT xã không có nhân sự đáp ứng quy định trên thì người đứng đầu cơ sở 

giao nhiệm vụ bằng văn bản cho người có trình độ từ y sỹ trở lên. 

1.3.2. Cấp phát, hủy thuốc 
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- Bộ phận dược cấp phát thuốc cho các khoa điều trị, phòng khám theo Phiếu lĩnh thuốc và 

phải theo dõi, ghi chép đầy đủ số lượng xuất, nhập, tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần 

và thuốc tiền chất vào sổ theo mẫu quy định. 

- Tại các khoa điều trị, phòng khám, sau khi nhận thuốc, người được phân công nhiệm vụ 

phải đối chiếu tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, hạn dùng, số lượng thuốc trước lúc tiêm hoặc phát, 

hướng dẫn sử dụng và trực tiếp cấp phát cho người bệnh. 

- Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất không sử dụng hết hoặc do người 

bệnh chuyển cơ sở hoặc bị tử vong, khoa điều trị, phòng khám phải làm giấy trả lại bộ phận 

dượC. Trưởng bộ phận dược phải căn cứ điều kiện cụ thể để quyết định tái sử dụng hoặc hủy theo 

quy định và lập biên bản lưu tại cơ sở; 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất sau khi có công văn cho phép của Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở theo quy định. 

1.3.3. Giao nhận, vận chuyển giữa các cơ sở 

- Người vận chuyển thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất khi làm nhiệm vụ 

phải mang theo văn bản giao nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở, giấy tờ tùy thân hợp lệ, hóa 

đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho. 

- Khi tiến hành giao, nhận các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất phải có 

Biên bản giao nhận theo mẫu quy định  

-  Khi giao, nhận thuốc người giao, người nhận thuốc phải tiến hành kiểm tra đối chiếu tên 

thuốc, tên nguyên liệu, nồng độ, hàm lượng, số lượng, số lô sản xuất, hạn dùng, chất lượng thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc về mặt cảm quan; phải ký và ghi rõ họ tên vào chứng từ xuất kho, nhập 

kho; 

- Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất trong quá trình vận chuyển phải bảo 

đảm an ninh, tránh thất thoát. 

1.3.4. Báo cáo 

- Báo cáo định kỳ: Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập báo 

cáo xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất gửi Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở theo mẫu báo cáo quy định. 

- Báo cáo đột xuất: 

Trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ, kể từ khi phát hiện nhầm lẫn, thất thoát thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh lập báo cáo bằng văn bản và gửi về Bộ Y tế theo mẫu báo cáo quy định. 

1.4. Hồ sơ, sổ sách và lưu giữ chứng từ tài liệu có liên quan thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải lập và ghi chép đầy đủ các loại sổ theo dõi sau: 

+ Sổ pha chế thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ theo 

mẫu sổ quy định. 

+ Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất 

đúng theo mẫu  quy định. 
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- Cơ sở khám chữa bệnh phải lưu giữ chứng từ, tài liệu liên quan đến thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất dưới dạng hồ sơ, sổ sách hoặc phần mềm theo dõi trong thời 

gian ít nhất hai (02) năm kể từ ngày thuốc hết hạn dùng. 

- Đơn thuốc gây nghiện, đơn thuốc hướng thần lưu giữ theo quy định tại TT 52/2017/TT-

BYT  

- Hết thời hạn lưu trữ trên, người đứng đầu cơ sở lập hội đồng để hủy, lập biên bản hủy và 

lưu hồ sơ tại cơ sở. 

2. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO QUẢN THUỐC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ 

QUỐC GIA 

2.1. Các chương trình y tế quốc gia giai đoạn 2016-2020 

Giai đoạn 2016-2020, Bộ Y tế đã xây dựng chủ trương Chương trình mục tiêu Y tế - Dân 

số, gồm 8 dự án thành phần: 

- Dự án Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây 

nhiễm phổ biến;  

- Dự án Tiêm chủng mở rộng;  

- Dự án Dân số và phát triển;  

- Dự án An toàn thực phẩm;  

- Dự án Phòng, chống HIV/AIDS;  

- Dự án Đảm bảo máu an toàn và phòng chống một số bệnh lý huyết học; 

- Dự án Quân dân y kết hợp 

- Dự án Quản lý và truyền thông y tế. 

 Mục tiêu: 

- Chủ động phòng chống một số dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời khống chế không để 

dịch lớn xảy ra;  

- Giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, các bệnh không 

lây nhiễm phổ biến, bệnh tật học đường đảm bảo an ninh sức khỏe cho cộng đồng.  

- Nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát an toàn thực phẩm; bảo đảm tốt hơn nữa việc cung 

cấp máu, an toàn truyền máu và phòng, chống hiệu quả một số bệnh lý huyết học. 

- Phấn đấu khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng để giảm tác động 

của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế, xã hội;  

- Duy trì mức sinh thấp hợp lý, khống chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh và nâng 

cao chất lượng dân số; 

- Tăng cường công tác kết hợp quân dân y trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân 

vùng biên giới, biển đảo và vùng trọng điểm an ninh quốc phòng.  

2.2. Quy định quản lý thuốc  

2.2. Quy định quản lý thuốc điều trị lao tại trạm y tế 

- Sau khi được chẩn đoán xác định, người bệnh cần được đăng ký quản lý điều trị ngay càng sớm 

càng tốt tại một đơn vị chống lao tuyến quận huyện và tương đương. Cán bộ Đơn vị chống lao sẽ 

đăng ký bệnh nhân vào sổ ĐKĐT, lập thẻ bệnh nhân, lập phiếu điều trị có kiểm soát để theo dõi 
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(mỗi người bệnh sẽ có một số đăng ký, thẻ người bệnh và phiếu điều trị có kiểm soát), đồng thời 

cán bộ chống lao tuyến quận huyện tư vấn cho người bệnh kiến thức cơ bản về điều trị lao. 

- Sau khi đăng ký quản lý điều trị tại Đơn vị chống lao tuyến quận huyện – người bệnh được 

chuyển về xã điều trị, tại trạm y tế (TYT) xã:  

+ Đăng ký bệnh nhân vào sổ Quản lý điều trị bệnh lao (dùng cho tuyến xã và đơn vị tương 

đương). 

+ Cán bộ chống lao xã (giám sát viên 1: GSV1) thực hiện điều trị cho bệnh nhân: nhận thuốc 

hàng tháng từ tuyến huyện và cấp phát cho bệnh nhân 7- 10 ngày/lần, ghi chép phiếu điều trị có 

kiểm soát, mỗi lần cấp phát thuốc là một lần giám sát, khám, tư vấn cho người bệnh. 

+ Lựa chọn người giám sát hỗ trợ (giám sát viên 2: GSV2): có thể là cộng tác viên tuyến xã như: 

nhân viên Y tế thôn bản, hội viên các hội, tình nguyện viên hoặc là người thân bệnh nhân, việc 

lựa chọn người giám sát hỗ trợ (GSV2) làm sao cho phù hợp nhất với từng cá thể người bệnh, có 

cam kết tham gia với đầy đủ thông tin của 3 bên: CBYT – Bệnh nhân – GSV2 

+ Cán bộ chống lao tuyến xã tư vấn cách giám sát hỗ trợ điều trị, kiến thức cơ bản về bệnh lao, 

hình thức và tần suất trao đổi thông tin giám sát cho GSV2, việc tư vấn này có thể được thực hiện 

thêm trong các chuyến vãng gia thăm bệnh nhân, GSV2 có thể được thay đổi trong quá trình điều 

trị nếu thấy không phù hợp. 

+ CBYT xã thực hiện thăm bệnh nhân tại nhà theo xác suất, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên 

thăm những người bệnh tiên lượng khả năng tuân thủ điều trị kém. 

 

VẤN ĐỀ TỰ HỌC:  

1. Theo quy định hiện hành, những nhóm thuốc nào phải kiểm soát đặc biệt? 

2. Lập danh sách các thuốc phải kiểm soát đặc biệt hiện có tại Trạm y tế xã của anh/chị, 

đưa ra các quy định quản lý những thuốc này? 

3. Anh/chị được giao nhiệm vụ quản lý cấp phát thuốc thuộc Chương trình Chống lao 

Quốc gia, anh chị cần phải tổ chức cấp phát, giao nhận như thế nào? 

CÂU HỎI, BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ 

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng ở đầu câu mà bạn cho là đúng nhất  

Câu 1. Chế phẩm Phenytoin 10mg viên nén là thuốc: 

A. Thuốc gây nghiện 

B. Thuốc hướng thần 

C. Thuốc tiền chất 

D. Tất cả đều sai 

Câu 2. Chế phẩm Diazepam 10mg/2ml viên nén là: 

A. Thuốc gây nghiện 

B. Thuốc hướng thần 

C. Thuốc tiền chất 

D. Thuốc dạng phối hợp 

Câu 3. Chế phẩm nào sau đây là thuốc hướng thần: 
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A. Aminazin viên 5mg   

B. Piracetam  viên 400mg  

C. Loratadin  viên 10mg  

D. Phenobarbital viên 100mg  

Câu 4. Chế phẩm Morphin hydrochlorid 10mg/ml là thuốc: 

A. Thuốc gây nghiện 

B. Thuốc hướng thần 

C. Thuốc tiền chất 

D. Thuốc dạng phối hợp 

Câu 5. Chế phẩm Paracetamol codein 500mg/15mg là thuốc:  

A. Thuốc gây nghiện 

B. Thuốc dạng phối hợp chứa tiền chất 

C. Thuốc hướng thần 

D. Thuốc dạng phối hợp chứa dược chất gây nghiện 

Câu 6. Chế phẩm Ergotamin viên nén 2mg là:  

A. Thuốc tiền chất 

B. Thuốc gây nghiện 

C. Thuốc hướng thần  

D. Thuốc dạng phối hợp chứa tiền chất 

Câu 7. Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện là thuốc chứa dược chất gây nghiện 

phối hợp với dược chất khác trong đó nồng độ, hàm lượng dược chất gây nghiện:  

A. Nhỏ hơn nồng độ, hàm lượng quy định 

B. Lớn hơn nồng độ, hàm lượng quy định 

C. Lớn hơn hoặc bằng nồng độ, hàm lượng quy định 

D. Nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ, hàm lượng quy định 

Câu 8. Thuốc có chứa dược chất hướng thần phối hợp với tiền chất dùng làm thuốc là: 

A. Thuốc gây nghiện 

B. Thuốc hướng thần 

C. Thuốc tiền chất 

D. Thuốc dạng phối hợp 

Câu 9. Thuốc chứa dược chất gây nghiện phối hợp với dược chất hướng thần là: 

A. Thuốc gây nghiện 

B. Thuốc hướng thần 

C. Thuốc tiền chất 

D. Thuốc dạng phối hợp 

Câu 10. Thuốc chứa dược chất gây nghiện phối hợp với tiền chất dùng làm thuốc là: 

A. Thuốc gây nghiện 

B. Thuốc hướng thần 

C. Thuốc tiền chất 
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D. Thuốc dạng phối hợp 

Câu 11. Trong thời hạn bao lâu kể từ khi phát hiện nhầm lẫn, thất thoát thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

phải lập báo cáo bằng văn bản và gửi về Sở Y tế ? 

A. 12 giờ 

B. 24 giờ 

C. 36 giờ 

D. 48 giờ 

Câu 12. Đối với thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, người quản lý tại trạm y tế 

xã phải có bằng tốt nghiệp: 

A. Từ trung cấp ngành dược trở lên 

B. Từ sơ cấp ngành dược trở lên 

C. Từ đại học ngành dược trở lên 

D. Tất cả đều sai 

Câu 13. Thời gian lưu giữ hồ sơ sổ sách tại cơ sở khám chữa bệnh với thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần và thuốc tiền chất là: 

A. 2 năm kể từ khi thuốc hết hạn dùng  

B. 2 năm kể từ khi cấp phát thuốc 

C. 2 năm kể từ khi kê đơn thuốc 

D. Tất cả đều sai 

Câu 14. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập báo cáo xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất vào thời gian nào 

A. Trước ngày 15 tháng 1 

B. Sau ngày 15 tháng 1  

C. Trước ngày 15 tháng 2 

D. Sau ngày 15 tháng 2 

Câu 15. Khi phát hiện nhầm lẫn, thất thoát thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập báo cáo bằng văn bản và 

gửi về: 

A. Bộ y tế 

B. Sở y tế 

C. Cục Quân Y 

D. Tất cả đều sai 

Đánh dấu (x) vào cột Đ nếu câu đúng, cột S nếu câu sai 

STT Nội dung Đ S 

1 Chế phẩm Vinpocetin viên 10mg là thuốc thành phẩm hướng thần   

2 Thuốc chứa nhiều tiền chất dùng làm thuốc là thuốc dạng phối hợp   

3 
Hết thời hạn lưu trữ hồ sơ về thuốc gây nghiện, hướng thần và thuốc tiền 

chất, người đứng đầu cơ sở lập hội đồng để hủy, lập biên bản hủy và lưu hồ 
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sơ tại cơ sở 

4 

Nếu không có kho, tủ riêng, thuốc gây nghiện có thể để cùng tủ, giá, kệ 

chung với thuốc hướng thần, thuốc tiền chất nhưng phải sắp xếp riêng biệt 

cho từng loại thuốc, có biển hiệu rõ ràng để tránh nhầm lẫn 

  

5 

Cán bộ chống lao xã (giám sát viên 1: GSV1) thực hiện điều trị cho bệnh 

nhân: nhận thuốc hàng tháng từ tuyến huyện và cấp phát cho bệnh nhân 7- 

10 ngày/lần, ghi chép phiếu điều trị có kiểm soát, mỗi lần cấp phát thuốc là 

một lần giám sát, khám, tư vấn cho người bệnh. 

  

6 

Cán bộ chống lao tuyến xã tư vấn cách giám sát hỗ trợ điều trị, kiến thức cơ 

bản về bệnh lao, hình thức và tần suất trao đổi thông tin giám sát cho GSV2, 

việc tư vấn này có thể được thực hiện thêm trong các chuyến vãng gia thăm 

bệnh nhân, GSV2 có thể được thay đổi trong quá trình điều trị nếu thấy 

không phù hợp. 
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Thực hành bài 2:  

MÔ HÌNH TRẠM Y TẾ HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH 

TẠI VIỆT NAM 

Anh/chị hãy phân tích thực trạng của các trạm y tế hiện nay so với mô hình trạm y tế theo 

nguyên lý YHGĐ tiêu chuẩn. 

Đề xuất các giải pháp để xây dựng hoàn thiện 

Yêu cầu: 

- Bầu trưởng nhóm và thư ký 

- Thảo luận các điều kiện đã đủ, các điều kiện còn thiếu 

- Đề xuất giải pháp khắc phục: 

   + Nhân lực (Số lượng, chuyên môn) 

   + Cơ sở vật chất 

   + Cơ chế chính sách 

- Giảng viên nêu yêu cầu thảo luận và hướng dẫn nội dung cần thiết. 

- Các thành viên trong các tổ tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến. 

- Đề xuất các biện pháp cần giải quyết 

- Báo cáo kết quả thảo luận theo nhóm 

- Các nhóm nhận xét đánh giá, giảng viên và các thành viên thống nhất kết quả 
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Thực hành bài 3: 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ DƯỢC LÀM VIỆC TẠI TRẠM Y TẾ HOẠT 

ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. So sánh được nhiệm vụ của cán bộ dược công tác tại TYT xã hiện tại và tiến tới hoạt động theo 

nguyên lý YHGĐ. 

2. Giải thích được các tình huống cần phối hợp cán bộ Dược với cán bộ y tế khác trong công tác 

CSSK cộng đồng và gia đình. 

3. Đề xuất các biện pháp tăng cường sự phối hợp giữa cán bộ y - dược. 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Cập nhật một số văn bản của Bộ, ngành liên quan đến phân tích công việc 

- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí 

việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 

của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập số 14/2012/TT-BNV 

ngày 18/12/2012. 

- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

“Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh ngành dược”. 

- Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế “Hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn”. 

- Quyết định số 1568/QĐ-BYT ngày 27/5/2016 của Bộ Y tế “Phê duyệt kế hoạch nhân rộng 

và phát triển mô hình phòng khám bác sỹ gia đình tại Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2020”. 

1.2. Phân tích công việc 

1.2.1. Khái niệm 

Phân tích công việc là quá trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện 

tiến hành, các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ 

năng nhân viên cần thiết phải có để  thực hiện công việc. 

Thực chất phân tích công việc là xác định hệ thống các chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, 

quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng cần thiết mà người lao động phải 

có để thực hiện tốt công việc. Nhờ nó, nhà quản lý tạo ra được sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ 

phận trong đơn vị, đánh giá đúng yêu cầu của công việc để tuyển dụng đúng người, đúng việc, 

đánh giá đúng năng lực thực hiện công việc, để trả lương kích thích kịp thời, chính xác. Do đó, 

phân tích công việc là một trong những công cụ quản lý nhân sự cơ bản nhất trong các tổ chức. 

1.2.2. Trình tự phân tích công việc 

Quá trình thực hiện việc phân tích công việc trải qua 6 bước sau: 

Bước 1: xác định mục đích của phân tích công việc, từ đó xác định cách thức thu thập 

thông tin phân tích công việc hợp lý nhất. 
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Bước 2: thu thập các thông tin cơ bản có sẵn trên cơ sở của các sơ đồ tổ chức, các văn 

bản về mục đích, yêu cầu, chức năng, quyền hạn của  các bộ phận. 

Bước 3: chọn lựa các phần việc đặc trưng, các điểm then chốt để thực hiện phân tích 

công việc nhằm giảm bớt thời gian và tiết kiệm hơn trong thực hiện phân tích các công việc 

tương tự như nhau. 

Bước 4: áp dụng các phương pháp khác nhau để thu thập thông tin cần thu thập, tùy theo 

loại hình công việc có thể sử dụng một hoặc kết hợp các phương pháp thu thập thông tin phân 

tích công việc sau đây: phỏng vấn, bản câu hỏi và quan sát. 

Bước 5: kiểm tra, xác minh tính chính xác của thông tin. 

Bước 6: xây dựng Bản tiêu chuẩn công việc. 

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

2.1. Phân tích nhiệm vụ của nhân lực dược công tác tại Trạm y tế xã 

Yêu cầu: Sử dụng bản thống kê sau để liệt kê những công việc cần thực hiện của nhân lực 

dược tại Trạm y tế.  

Tổ chức thực hiện: chia lớp thành 03 nhóm.  

- Nhóm 1. Liệt kê những công việc cần thực hiện để triển khai nhiệm vụ của nhân lực dược 

công tác tại trạm y tế xã hoạt động theo Thông tư số 33/2015/TT-BYT. 

- Nhóm 2. Liệt kê những công việc cần thực hiện để triển khai nhiệm vụ của nhân lực dược 

công tác tại trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý YHGĐ theo quyết định số 1568/QĐ-BYT. 

- Nhóm 3. Liệt kê những công việc cần thực hiện để triển khai nhiệm vụ của nhân lực phụ 

trách chuyên môn của Tủ thuốc Trạm y tế xã. 

BẢNG THỐNG KÊ CÔNG VIỆC  

Tên nhiệm vụ và công việc 

phải thực hiện để hoàn 

thành nhiệm vụ đó 

Tần suất Đột 

xuất 

Kiến thức, kỹ 

năng cần có Ngà

y 

Tuầ

n 

Tháng Quí Năm 

        

        

        

        

2.2. So sánh nhiệm vụ của cán bộ dược công tác tại TYT xã hiện tại và tiến tới hoạt động 

theo nguyên lý YHGĐ. 

2.3. Liệt kê các nhiệm vụ cần sự phối hợp giữa nhân lực dược  và các nhân lực khác khi 

triển khai nhiệm vụ CSSK cộng đồng của Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý YHGĐ 

Yêu cầu: Từ kết quả thu được ở bản thống kê công việc thu được trong nội dung 2.1. liệt kê 

những công việc cần sự phối hợp giữa nhân lực dược với các nhân lực (hoặc bộ phận khác) khi 

thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đề xuất các yêu cầu với từng cá nhân, bộ phận 

để hoàn thành nhiệm vụ phối hợp. 

Tên nhiệm vụ  Bộ phận, cá nhân phối 

hợp 

Yêu cầu phối hợp 
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Thực hành bài 4: 

THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP, TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. Hình thành kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong quá trình tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. 

2. Thực hiện được quy trình tư vấn sử dụng thuốc trong công việc. 

3. Rèn luyện tác phong thân mật gần gũi, đoàn kết trong quá trình hoạt động chuyên môn. 

NỘI DUNG 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Kỹ năng giao tiếp giữa thầy thuốc – bệnh nhân là xây dựng mối quan hệ tốt thầy thuốc với 

bệnh nhân, là nghệ thuật mà người thầy thuốc sử dụng ngay từ buổi đầu gặp bệnh nhân. 

Bệnh nhân luôn ở trạng thái lo lắng, bối rối, đôi khi hốt hoảng, tuyệt vọng. Chính nhờ các 

kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ phục vụ ân cần, thông cảm, mối quan hệ tốt đẹp với bệnh nhân và 

những lời nói động viên khuyến khích của người thầy thuốc sẽ giúp bệnh nhân dễ dàng bộc lô các 

khó khăn của mình, đồng thời cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào người thầy thuốc. 

Kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân vô cùng quan trọng. Nếu có kỹ năng giao tiếp tốt thì người 

thầy thuốc có thể khai thác được các thông tin tế nhị và nhạy cảm mà bệnh nhân ngại nói ra. Nhờ 

đó mà chẩn đoán bệnh được chính xác. 

Trong bài này chúng ta chỉ đề cập đến các kỹ năng giao tiếp trong lúc tiếp xúc ban đầu với 

bệnh nhân nhằm làm cho bệnh nhân dễ dàng khai bệnh và cảm thấy thoải mái, được quan tâm. 

1.1. Chào hỏi bệnh nhân 

- Mỉm cười, chào hỏi bệnh nhân với giọng nói ân cần, phong các thân thiện 

- Tự giới thiệu về mình 

- Mời bệnh nhân ngồi 

- Khi chào hỏi, xưng hô với bệnh nhân phù hợp với tuổi, phái tính, phong tục tập quán của 

bệnh nhân 

1.2. Quan sát bệnh nhân: 

- Luôn luôn chăm chú quan sát bệnh nhân một cách tế nhị và kín đáo 

- Quá trình quan sát xảy ra từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc buổi giao tiếp 

- Quan sát bề ngoài, phía tính, ánh mắt nụ cười, vẻ mặt, các hành vi cử chỉ của bệnh nhân, 

để xưng hô phù hợp và thu được thông tin về bệnh tật của bệnh nhân 

1.3. Tạo môi trường giao tiếp: 

- Tôn trọng sự riêng tư và giữ bí mật cho bệnh nhân tạo môi trường phỏng vấn yên tĩnh, 

kính dáo không bị quấy rầy, nói chuyện vừa đủ nghe 

- Tạo bầu không khí giao tiếp thoải mái 

1.4. Các tư thế giao tiếp 

- Phù hợp với tư thế bệnh nhân, nếu bệnh  nhân ngồi thì thầy thuốc ngồi, nếu bênh nhân 

đứng thì thầy thuốc đứng 
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- Tư thế giao tiếp “mặt đối mặt”, tốt nhất là ngồi cạnh bàn làm việc hơn là sau bàn để tiếp 

xúc bệnh nhân 

- Khoảng cách thông thường là 0,5m nhưng sẽ thay đổi thùy theo tình huống, phù hợp với 

nền văn hóa 

1.5. Ngôn ngữ: 

- Khi giao tiếp với bệnh nhân, luốn sử dụng lời nói một cách lịch sự và tôn trọng bệnh nhân 

- Dùng các ngôn từ sao cho bệnh nhân dễ hiểu 

- Thận trọng khi dùng thuật ngữ chuyên môn 

- Tránh lời nói có tính phê phán về đạo đức 

- Không cáo gắt, quát tháo bệnh nhân dù bất cứ lí do gì 

- Ngôn ngữ luôn lịch sự, nhẹ nhàng, đúng mức 

1.6. Đặt câu hỏi “mở” “đóng” một cách có hiệu quả: 

- Đầu tiên người thầy thuốc nên sử dụng câu hỏi mở để tạo điều kiện cho bệnh nhân kể lại hết 

những gì gây khó chịu những gì họ cảm thấy, đồng thời giúp họ tự nhiên hơn. 

- Qua đó thu được nhiều thông tin hơn. Nếu dùng câu hỏi “đóng” lúc đầu sẽ bỏ lỡ nhiều 

thông tin có ích, quan trọng. Khi bệnh nhân trình bày các thông tin về mình qua câu hỏi mở thầy 

thuốc sẽ sàng lọc tìm ra những thông tin mấu chốt về bệnh tật của bệnh nhân. Lúc này thầy thuốc 

sẽ dùng câu hỏi đóng để kiểm tra và khẳng định những gì mình vừa thu nhận được. 

- Câu hỏi mở là câu hỏi mà bệnh nhân có thể trả lời câu dài, trình bày được thông tin mà 

mình muốn nói ra. 

- Câu hỏi đóng là những câu mà bệnh nhân chỉ trả lời đúng sai. 

- Đặt câu hỏi phải rõ rang, dễ hiểu, đặc hiệu 

- Mỗi lần chỉ hỏi một câu thôi 

- Tránh đặt câu hỏi dẫn dắt 

1.7. Lắng nghe bệnh nhân 

- Trong tâm lý, người bệnh thường thích giải thích trình bày tình trạng bệnh lý và cảm thấy 

thỏa mãn nếu thầy thuốc biết lắng nghe 

- Biểu lộ lắng nghe một cách chăm chú, cẩn thận và chủ động 

- Không thể hiện sư thờ ơ, không nhìn chỗ khác 

- Tránh cắt ngang lời nói của bệnh nhân hoặc bỏ đi hay viết lách 

1.8. Khen ngợi bệnh nhân 

- Tìm cách khen ngợi bệnh nhân 

- Khuyến khích bệnh nhân nói về mối quan tâm của họ 

- Không phê phán, chê bai bệnh nhân 

1.9. Tác phong, trang phục 

- Áo blouse, mũ trắng sạch sẽ, chỉnh tề (trang phục cho bác sĩ) 

- Tóc gọn gàng 

- Tây chân sạch sẽ móng tay cắt ngắn 

- Nghiêm túc nhưng luôn thân thiện 
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- Tuyệt đối khi tiếp xúc không hút thuốc lá và nhai kẹo cao su 

1.10. Thái độ thầy thuốc 

- Lịch sự tôn trọng bệnh nhân 

- Ân cần quan tâm và đồng cảm với bệnh nhân 

1.11. Giao tiếp bằng lời một cách hiệu quả 

- Làm cho dễ dàng: bằng lời nói, cử chỉ, để khích lệ, động viên bệnh nhân nói tiếp 

- Hướng dẫn: giúp bệnh nhân sắp xếp các ý tưởng và trfinh bày thông tin theo trình tự chia 

sẻ các mối bận tâm và lo lắng một cách dễ dàng hơn 

- Tóm tắt và kiểm tra 

- Đồng cảm 

- Trấn an 

- Bày tỏ tình thần hợp tác 

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

Bài tập: Đóng vai 

- Chia học viên thành 4 nhóm, mỗi nhóm 6 – 8 học viên, yêu cầu các nhóm học viên biên 

soạn kịch bản các tình huống thường xảy ra đối với cán bộ phụ trách công tác dược. 

- Yêu cầu các nhóm trình bày kịch bản, giảng viên tổ chức thảo luận, đưa ra các kịch bản 

đúng theo các SOP đã học. 

- Giảng viên chia cặp học viên, yêu cầu 1 học viên đóng vai thầy thuốc, 1 học viên đóng vai 

BN, thực hiện các kịch bản đã soạn. 

- Cuối buổi, giảng viên mời 2 cặp học viên thực hành lại kỹ năng, học viên còn lại quan sát 

và nhận xét. 

- Giảng viên tổng kết cuối buổi. 
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Thực hành bài 5: 

THỰC HÀNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THUỐC, TRUYỀN THÔNG SỬ 

DỤNG THUỐC AN TOÀN HỢP LÝ 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. Tham gia với các cán bộ y tế khác cùng thiết kế được các công cụ, tài liệu truyền thông về sử 

dụng thuốc an toàn hợp lý. 

2. Triển khai được các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, gia đình về sử dụng thuốc an toàn 

hợp lý. 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Thông tin thuốc 

Thông tin thuốc, tuyên truyền cho cộng đồng, cung cấp cho các cá nhân và cộng đồng các 

thông tin để họ có thể sử dụng thuốc hợp lý an toàn, hiệu quả hơn. 

Yêu cầu chung của thông tin thuốc:  

- Mang tính khoa học 

- Khách quan 

- Chính xác 

- Trung thực 

- Rõ ràng và và không được gây hiểu lầm. 

Yêu cầu thông tin thuốc cho cộng đồng: 

- Nội dung ngắn gọn, nên dùng dạng tranh ảnh, hình vẽ, ít từ ngữ, tập trung theo từng chủ 

đề khác nhau. 

- Kiến thức chung đơn giản, dễ hiểu, lời nói, ví dụ phải dân dã. 

- Sử dụng mọi phương tiện truyền thông. 

- Nhắc đi nhắc lại. 

- Có cơ quan giải đáp thắc mắc cho nhân dân. 

- Phối hợp nhiều lĩnh vực – dược- xã hội học- kinh tế học- dân tộc học. 

- Thông tin giới thiệu thuốc cho nhân dân theo tiêu chuẩn đạo đức của Tổ chức y tế thế 

giới và chính sách thông tin thuốc của Nhà nước ta. 

1.2. Cung cấp thông tin và tư vấn thuốc cho người bệnh đối với các thuốc phải kê đơn  

Các hướng dẫn, thông tin cần cung cấp có thể là: 

Tối cần hoặc cơ bản. 

Thông tin thêm để giúp cho tuân thủ tốt hơn liệu pháp. 

Một vài thông tin về thuốc kê đơn có thể loại bỏ các nghi ngờ của ngừi bệnh hoặc giúp tư 

vấn tốt hơn cho điều trị. 

Người dược sĩ cần hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp của mình để đảm bảo người bệnh 

được cung cấp các lời khuyên quan trọng nhằm tăng cường sử dụng thuốc thích hợp và giúp tuân 

thủ đúng yêu cầu trị liệu. 

Danh mục các điều cần nói cho người bệnh: 
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Thuốc có tác dụng gì? 

Dùng thuốc như thế nào, khi nào, bao nhiêu, trước hay sau khi ăn? 

Cách thức sử dụng cụ thể một vài loại thuốc như thế nào? 

Những hướng dẫn được đưa ra với mỗi thuốc. 

Những thận trọng đặc biệt đối với một loại thuốc nào đó. 

Những tác dụng phụ có thể xảy ra. Làm gì khi các tác dung phụ xảy ra? 

Thuốc cần bảo quản trong điều kiện nào? 

Để cung cấp được các thông tin trên, người dược sĩ cần: 

Được đào tạo, đào tạo lại và đào tạo liên tục để cập nhật kiến thức đặc biệt là về dược lâm 

sàng để cung cấp thông tin về thuốc kê đơn. 

Phải tiếp cận các nguồn tư liệu, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo khác nhau để có thể 

đưa ra những thông tin người bệnh yêu cầu. Biết rõ về thời gian dùng thuốc, về sự hợp lý đằng 

sau mỗi hướng dẫn. 

Phải làm cho bệnh nhân nhận thức được vai trò của trị liệu và khuyến khích người bệnh tôn 

trọng triệt để trị liệu. 

Phải cung cấp thông tin hỗ trợ ở dạng viết tay hoặc tờ rơi được in sẵn. 

Khi cung cấp thông tin, tư vấn thuốc, người dược sĩ cần ghi nhớ: 

Người bệnh có thể không hiểu bệnh tật của họ là gì hoặc điều gì đang xảy ra với họ. 

Người bệnh có thể sợ hãi hoặc bi quan quá mức dù cho liệu pháp đã chỉ định có thể điều trị 

hoặc kiểm soát được bệnh tật của họ. 

Bầu không khí, cách bố trí, dấu hiệu, thái độ, phong cách làm việc của người tư vấn sử 

dụng thuốc là những điều có thể làm ngườ bệnh cảm thấy thoải mái cởi mở để nói về tình trạng 

của họ và nêu các thắc mắc về thuốc. 

Các hình thức thông tin, tư vấn thuốc cho người bệnh 

Thông tin cung cấp cho người bệnh có thể ở dạng viết hoặc dạng nói. 

Các thông tin đơn giản, không chứa số liệu, hoặc chỉ về một hay hai loại thuốc có cách 

dùng đơn giản có thể cung cấp dưới dạng nói. 

Khi thông tin phức tạp, chứa nhiều con số, cho nhiều loại thuốc, người bệnh cao tuổi, thông 

tin cung cấp qua người thứ ba (mua hộ) nên dùng thông tin dạng viết. Các hướng dẫn viết hoặc in 

ra là rất bổ ích đối với người bệnh, gồm có các loại sau: 

+ Tờ giấy dính 

+ Tờ rơi thông tin thuốc 

+ Tờ rơi thông tin cho người bệnh. 

+ Các cuốn sổ nhỏ. 

+ Quảng cáo của các công ty sản xuất kinh doanh dược phẩm (các poster). 

1.3. Cung cấp thông tin và tư vấn thuốc cho người bệnh đối với các thuốc OTC 

Nhu cầu của người bệnh về thuốc OTC có thể do một vài yếu tố: 

- Ảnh hưởng của quảng cáo hoặc truyền thông. 

- Lời khuyên của người thân hoặc bạn bè. 
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- Dùng thuốc trong một tình trạng tương tự. 

- Không có điều kiện đi khám bệnh vì một số nguyên nhân như: 

+ Yếu tố chi phí. 

+ Không có thời gian 

+ Không sẵn có bác sĩ. 

- Tình trạng của họ là đơn giản có thể điều trị bằng thuốc OTC. 

Danh mục thông tin cần cung cấp cho người bệnh khi dùng thuốc OTC: 

- Dùng như thế nào. 

- Dùng bao nhiêu (liều dùng cao nhất trong ngày cho phép). 

- Khi nào dùng. 

- Dùng trong bao lâu. 

- Các tác dụng có hại nào được quan sát. 

- Các tác dụng phụ nào có thể xảy ra. 

- Các thân trọng phải lưu ý. 

- Đi bác sĩ khám bệnh nếu như tình trạng bệnh không được cải thiện sau một vài ngày hoặc 

nếu tình trạng tồi tệ hơn. 

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

Tình huống 1: 

Bé gái 4 tuổi bị ốm, được bố mẹ đưa đi khám bệnh, sau khi được bác sĩ khám và chẩn đoán 

là viêm phế quản, bác sĩ kê đơn thuốc cho bé gái điều trị ngoại trú. Theo anh (chị), bố mẹ bé gái 

cần chú ý điều gì: 

- Khi đi mua thuốc? 

- Khi dùng thuốc? 

- Khi bảo quản thuốc? 

Tình huống 2: 

Thời gian gần đây, tại địa phương nơi anh (chị) đang công tác có một số người bị tiêu chảy. 

Bác sĩ của trạm y tế xã chẩn đoán là bệnh tiêu chảy do virus và  khuyên họ dùng oresol. Nhưng 

các bệnh nhân đó thấy hoài nghi về tính thích hợp, quan điểm của thầy thuốc về tình trạng bệnh 

của họ. Là dược sĩ của trạm y tế xã: 

- Anh (chị) có thể khuyên bảo cho người bệnh về trị liệu đó? (oresol có tác dụng gì? 

Tại sao phải dùng thuốc đó? Sao không kê những thứ khác?...) 

- Anh (chị) hãy viết 1 bài thông tin tuyên truyền trên đài phát thanh của xã về bệnh 

tiêu chảy do virus và hướng dẫn về sử dụng oresol. 

Tình huống 3: 

Thời tiết giao mùa, tình trạng nhiều người bị sốt  có thể do cảm cúm, hoặc nhiễm khuẩn như viêm 

phế quản, hoặc nhiễm virus. Trạm trưởng trạm y tế giao cho anh (chị) viết 01 thông tin tuyên truyền 

trên đài phát thanh của xã về “Thông tin cho người bệnh khi bị sốt”. 

(Gợi ý: - Triệu chứng sốt? 

 - Khi nào cần dược sĩ, nhân viên y tế tư vấn? 
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 - Gợi ý điều trị cho bệnh nhân bị sốt.) 
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Thực hành bài 6 và bài 7: 

QUẢN LÝ THUỐC THIẾT YẾU, THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ VÀ THUỐC CÓ YÊU CẦU 

KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. Phân loại được các thuốc có yêu cầu kiểm soát đặc biệt. 

2. Thực hiện được các quy định về hồ sơ, sổ sách các nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại 

trạm y tế xã. 

3. Phân loại được các thuốc thiết yếu, thuốc bảo hiểm y tế theo điều kiện bảo quản và nhóm dược 

lý. 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Lý thuyết cần có trước 

- Cấu trúc của danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc bảo hiểm y tế 

- Cách sử dụng danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc bảo hiểm y tế 

- Phân loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

- Quy định về hồ sơ sổ sách thuốc kiểm soát đặc biệt 

1.2. Tài liệu, phương tiện tra cứu 

- Tài liệu tra cứu thuốc biệt dược & cách sử dụng 

- Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc bảo hiểm y tế hiện hành 

- Danh mục dược chất gây nghiện 

- Danh mục dược chất hướng thần 

- Danh mục tiền chất dùng làm thuốc 

- Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng dược chất gây nghiện trong thuốc dạng phối hợp 

- Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng dược chất hướng thần trong thuốc dạng phối hợp 

- Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng tiền chất dùng làm thuốc trong thuốc dạng phối hợp 

- Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. 

- Danh mục thuốc thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản. 

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

2.1.  Phân loại thuốc thiết yếu và thuốc phải kiểm soát đặc biệt, thuốc BHYT dùng tại tuyến 

xã 

Tra cứu và phân loại các chế phẩm sau theo danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

kiểm soát đặc biệt, danh mục thuốc BHYT: 

1. Morphin hydroclorid 10mg/ml 

2. Panadol viên nén 500mg 

3. Seduxen ống tiêm 2ml (5mg/ml) 

4. Ospamox viên nén 500mg 

5. Flagyl viên nén 500mg 

6. Gardenal viên nén 100mg 

7. Servispor viên nang 500mg 
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8. Benca viên nén 500mg 

9. Trimeseptol viên nén 400mg và 80mg 

10. Voltaren viên nén 75mg 

Cách bước tiến hành: 

Bước 1: Tra thành phần dược chất từ tên thuốc hoặc biệt dược dựa vào tài liệu tra cứu 

“Thuốc biệt dược và cách sử dụng”. 

Bước 2: Phân loại thuốc theo “Danh mục thuốc thiết yếu”. 

Bước 3: Phân loại theo danh mục thuốc được BHYT chi trả. 

Bước 4: Phân loại thuốc theo danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

Thông tin tra cứu được ghi vào bảng 1. 

 

 

 

 

Bảng 1: Phân loại thuốc thiết yếu và thuốc phải kiểm soát đặc biệt, thuốc BHYT 

STT 

Tên thuốc, 

biệt dược, 

dạng bào 

chế, nồng 

độ, hàm 

lượng 

Tên dược 

chất, nồng 

độ, hàm 

lượng 

Phân loại 

thuốc thiết 

yếu (TTY) 

Thuốc 

BHYT Thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

TTY * 
Gây 

nghiện 

Hướng 

thần 

Tiền 

chất 

Thuốc KSĐB 

khác 

          

          

2.2. Quản lý danh mục thuốc, hồ sơ, sổ sách thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại trạm y tế xã 

-  Xác định danh mục các thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại trạm y tế xã. 

Dựa vào kết quả phân loại ở mục 2.1 và danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán 

của quỹ bảo hiểm y tế, lập danh mục thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng làm 

thuốc tại trạm y tế xã và hoàn thiện các hồ sơ sau: 

- Lập biên bản giao nhận thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất theo mẫu quy 

định. 

- Lập báo cáo xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất gửi Sở Y tế theo mẫu quy định: báo cáo định kỳ, báo 

cáo đột xuất. 

- Lập sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất 

theo mẫu sổ quy định. 

2.3. Phân loại theo điều kiện bảo quản, nhóm dược lý các thuốc thiết yếu, thuốc BHYT 

dùng tại tuyến xã  

Bảng phân loại theo mẫu sau: 

Bảng 2. Phân loại thuốc thiết yếu sử dụng trong tủ thuốc của TYT 
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1. Điều kiện bảo quản: …. 

1.1. Nhóm dược lý: … 

STT Tên thuốc Hoạt chất Ghi chú 

    

1.2. Nhóm dược lý: 

STT Tên thuốc Hoạt chất Ghi chú 

    

2. Điều kiện bảo quản: … 

2.1. Nhóm dược lý:  

Bảng 3. Phân loại thuốc BHYT cấp phát tại TYT xã 

1. Điều kiện bảo quản: …. 

1.1. Nhóm dược lý: … 

STT Tên thuốc Hoạt chất Ghi chú 

    

1.2. Nhóm dược lý: 

STT Tên thuốc Hoạt chất Ghi chú 

    

2. Điều kiện bảo quản: … 
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Thực hành bài 8: 

 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, BẢO QUẢN, SỬ DỤNG TỦ THUỐC GIA ĐÌNH 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng:  

1. Hướng dẫn được hộ gia đình xây dựng và bảo quản tủ thuốc gia đình trong theo nguyên tắc y 

học gia đình. 

2. Hướng dẫn được hộ gia đình sử dụng tủ thuốc gia đình hợp lý, an toàn hiệu quả. 

3. Giám sát chất lượng tủ thuốc của một số hộ dân trên địa bàn. 

NỘI DUNG 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Tủ thuốc y tế gia đình 

Tủ thuốc gia đình là điều cần thiết cho mỗi gia đình, để phục vụ và mang lại lợi ích tốt 

nhất đối với các thành viên trong gia đình. 

 

1.2. Ví trí đặt tủ thuốc gia đình 

Tủ thuốc gia đình nên treo lên tường/vách, chỗ khô ráo, thoáng mát, không bị ánh nắng 

chiếu vào. 

Những vị trí không nên đặt tủ thuốc gia đình 

Nhà tắm, bồn rửa, nhà vệ sinh,…nơi có nhiều hơi nước, ẩm; Bếp, máy rửa chén hay những 

thiết bị phát ra nhiệt khác tạo hơi nóng, nhiệt độ cao, dễ ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại 

thuốc, làm giảm chất lượng và bị hỏng.  

Nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào, vì dưới ánh nắng lâu ngày thuốc sẽ bị biến chất, mất 

tác dụng. 

1.3. Những thứ cần có trong tủ thuốc gia đình 

Theo các chuyên gia, tủ thuốc gia đình nên được xây dựng trên danh mục thuốc thiết yếu 

được Bộ Y tế ban hành dựa trên Danh mục thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 

Danh mục các loại thuốc nên có: 

1. Thuốc hạ nhiệt giảm đau (Aspirin, paracetamol, viên cảm xuyên hương,...) để trị các 

chứng cảm sốt, đau nhức thông thường.  

2. Thuốc ho 
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3. Thuốc bôi ngoài da, sát trùng, chống nhiễm khuẩn 

4. Dụng cụ y tế 

* Cặp nhiệt độ/Nhiệt kế hoặc miếng đo nhiệt độ ở trán 

* Ống nhỏ giọt, thìa hoặc cốc đúng tiêu chuẩn  

5. Thuốc tiêu hoá 

6. Băng giảm đau, Urgo 

7. Các loại thuốc, dụng cụ y tế khác 

Ngoài ra, tuỳ thuộc vào sức khoẻ, tình hình bệnh tật của các thành viên trong gia đình để 

bạn thêm những loại thuốc đặc trị cần thiết.  

1.4. Những thông tin cần ghi trên tủ thuốc y tế gia đình 

- Trên cánh cửa tủ thuốc nên ghi rõ danh mục các loại thuốc và đồ dùng y tế có trong tủ để 

dễ kiểm soát.  

- Trong tủ nên để sổ y bạ hoặc sổ để ghi chép theo dõi sức khoẻ của trẻ và các thành viên 

khác trong gia đình.  

- Dán hoặc treo cạnh tủ thuốc hướng dẫn xử trí trong những trường hợp khẩn cấp như bị 

bỏng, bị đột quỵ… 

- Dán cạnh tủ danh sách các số điện thoại khẩn cấp, cảnh sát, cấp cứu, bệnh viện, bác sĩ gia 

đình để có thể gọi hỏi thông tin, hoặc tên và điện thoại của một vài người có thể giúp đỡ được 

ngay khi cần. Bạn cũng nên ghi cả địa chỉ và số điện thoại của chính mình để tránh trường hợp 

luống cuống không thể suy nghĩ cho rõ ràng. 

- Nếu trong gia đình có thành viên nào bị bệnh mãn tính phải dùng thuốc đặc biệt (thuốc trợ 

tim, thuốc hạ huyết áp, các loại độc dược như thuốc ngủ, thuốc giảm đau đặc biệt) cần gói gọn và 

cất ở chỗ đặc biệt. 

1.5. Cách sắp xếp và bảo quản thuốc trong tủ thuốc y tế gia đình 

1.5.1. Cách sắp xếp thuốc trong tủ thuốc y tế gia đình  

Sắp xếp tủ thuốc ngăn nắp và khoa học để khi cần là có, tránh gây những nhầm lẫn đáng 

tiếc trong sử dụng hoặc phải đổ hết cả tủ ra rồi mới có được viên thuốc mình cần vào lúc nửa đêm 

cấp bách. Các loại thuốc trong tủ thuốc nên được giữ nguyên trong bao bì kèm tờ hướng dẫn sử 

dụng thuốc và được phân loại riêng từng ngăn để dễ dàng lấy như sau: 

- Thuốc kê đơn và đang sử dụng: Đây là các loại thuốc trị bệnh đặc biệt hoặc thông thường 

được bác sĩ kê đơn và đang trong thời gian trị bệnh. Trong tủ thuốc gia đình, những loại thuốc 

này nên được để ở vị trí dễ lấy nhất, được ghi rõ liều dùng, số lượng dùng dán kèm hộp, vỉ thuốc. 

- Thuốc trị bệnh thông thường: Đây là những loại thuốc dùng để chữa trị các loại bệnh nhẹ 

hay gặp, không cần đơn của bác sỹ như thuốc giảm đau, hạ sốt, cảm cúm, thuốc trị ho, tiêu chảy, 

táo bón, khó tiêu, đầy bụng, dị ứng, mem tiêu hóa, những loại bù nước hoặc điện giải,.... 

- Loại dùng ngoài (như dầu gió, thuốc bôi ngoài da sát trùng, nước oxy già, cồn 70 độ), 

bông băng, vật dụng y tế (kéo, nhiệt kế, ...), thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi… 

1.5.2. Bảo quản thuốc trong tủ thuốc y tế gia đình 
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 + Đặt tủ thuốc ở nơi có độ ẩm thấp, khô thoáng, không bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào, xa 

tầm với của trẻ nhỏ. 

+ Thuốc có bao bì thì nên giữ trong bao bì kể cả hướng dẫn sử dụng trên mỗi gói thuốc. 

Không nên để kết hợp nhiều loại thuốc trong cùng một hộp hoặc đóng gói chúng vào bao bì khác. 

+ Thuốc viên rời thì phải đựng trong chai, lọ sạch có nắp đậy và các chai lọ này đều phải 

dán nhãn ghi rõ tên thuốc, công dụng, cách dùng.  

+ Nếu là thuốc dành cho người lớn, nên ghi chú trên nhãn: “Người lớn” và sắp đặt riêng 

thuốc dành cho người lớn và thuốc dành cho trẻ con, không nên để lẫn lộn. 

+ Nếu trong gia đình có thành viên nào bị bệnh mãn tính (tiểu đường, cao huyết áp,...) cần 

gói gọn và cất ở chỗ đặc biệt. 

+ Không nên lấy thuốc trong bóng tối vì rất có thể bị nhầm lẫn. 

+ Một số thuốc đặc biệt, cần được giữ ở nhiệt độ thấp, cần phải được bảo quản theo khuyến 

cáo của nhà sản xuất. 

+ Hãy lau dọn vệ sinh tủ thuốc và khu vực xung quanh ít nhất 1 lần/ năm, tốt nhất là định 

kỳ 3 tháng một lần để có thể kiểm soát sự thay đổi của thuốc về cảm quan, kiểm tra hạn dùng của 

thuốc và chọn lọc lại tủ thuốc. 

Hãy bỏ đi: 

- Những thuốc đã quá hạn sử dụng, nếu bạn không thấy hạn dùng thì vẫn hãy bỏ đi sau 6 

tháng.  

- Các thuốc mà bao bì, vỉ, lọ đã bị hư hại, nứt vỡ hoặc không còn bao bì gốc. 

- Các thuốc đã chuyển màu hay thuốc viên có vẻ đã chuyển thành bột, thuốc nước trông 

thấy bị đục hay kết tủa. 

Hãy thêm vào: 

- Hãy nhớ dùng hết loại thuốc nào cần bổ sung ngay. 

- Với những chai thuốc nước, nên chọn loại chai có nắp đậy “chống-trẻ-con”. Hãy chuẩn bị 

những loại thuốc được đặc chế dành cho trẻ em chứ đừng mua thuốc dành cho người lớn rồi tự ý 

giảm liều khi cho con uống. 

- Những loại thuốc và dụng cụ y tế cần mua theo nhu cầu của gia đình mình. 

Tóm lại, việc cất giữ thuốc trong gia đình là quan trọng. Thuốc chỉ an toàn và phát huy tác 

dụng cao nhất khi sử dụng thuốc đúng và tồn trữ, cất giữ thuốc tốt. 

1.6. Những sai lầm trong sử dụng tủ thuốc gia đình 

- Tích trữ càng nhiều thuốc càng an toàn 

- Chung bệnh, ai cũng có thể dùng một loại thuốc 

- Thuốc càng đắt càng tốt, liều càng nặng bệnh càng nhanh khỏi 

- Không cần phải vệ sinh tủ thuốc, thay thuốc, việc dự trữ thuốc không liên quan đến chất 

lượng của thuốc 

- Thuốc mới hết hạn vẫn... dùng tốt 

- Tự ý pha hỗn hợp nhiều loại thuốc với nhau 

- Một số sai lầm khác khi sử dụng thuốc 
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+ Không đọc kỹ  hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc. 

+ Hiểu lời dặn của bác sĩ “uống thuốc 1 ngày 4 lần” đơn giản là uống vào thời điểm 3 

bữa cơm và 1 lần trước khi đi ngủ. 

+ Tự ý uống thuốc kháng sinh khi bị đau đầu, sốt, bị thương ngoài da, tiêu chảy… 

+ Trong quá trình sử dụng thuốc, không kiểm tra nồng độ máu, chức năng gan, thận theo 

đúng chỉ định của bác sĩ. 

+ Lạm dụng một số thảo dược có độc để chữa các bệnh nan y theo phương thức “lấy độc 

trị độc”. 

- Tư tưởng “sợ thuốc, giấu bệnh” do sợ các phản ứng phụ mà thuốc gây ra cho người sử 

dụng. 

- Quan niệm “thuốc bổ tăng sức” nên tự ý uống tất cả các loại thuốc không cần biết đó là 

thuốc đông y hay tây y. 

- Khi bệnh nặng uống đồng thời nhiều loại thuốc, bệnh thuyên giảm tự ý giảm bớt thuốc 

thậm chí tự ý dừng uống thuốc. 

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

2.1. Giải quyết các tình huống: 

Tình huống 1:  

Gia đình anh A. có 6 người, gồm: Bố, mẹ đều 70 tuổi; vợ anh A. 36 tuổi; 2 con (bé trai 6 

tuổi, bé gái 2 tuổi) và anh A. 40 tuổi. 

Anh/chị hãy tư vấn cho gia đình anh A. xây dựng tủ thuốc y tế gia đình: 

1. Danh mục thuốc, dụng cụ y tế cần có trong tủ thuốc. 

2. Cách sắp xếp các thuốc, dụng cụ y tế trong tủ thuốc. 

3. Quản lý, bảo quản và sử dụng tủ thuốc y tế gia đình. 

Tình huống 2: 

Gia đình anh Hưng gồm: anh Hưng 35 tuổi, vợ anh Hưng 33 tuổi đang mang thai tháng thứ 

5 và con trai 5 tuổi. 

 Anh/chị hãy tư vấn cho gia đình anh Hưng xây dựng tủ thuốc y tế gia đình: 

1. Danh mục thuốc, dụng cụ y tế cần có trong tủ thuốc. 

2. Cách sắp xếp các thuốc, dụng cụ y tế trong tủ thuốc. 

3. Quản lý, bảo quản và sử dụng tủ thuốc y tế gia đình. 

Tình huống 3: 

Gia đình anh B. có 4 người, gồm: Bố anh B. năm nay 70 tuổi, ông bị cao huyết áp và uống 

thuốc amlordipin 5mg hàng ngày, vợ anh B. 30 tuổi đang mang thai tháng thứ 6 và con gái 

6 tuổi và anh B. 35 tuổi. 

Anh/chị hãy tư vấn cho gia đình anh B. xây dựng tủ thuốc y tế gia đình: 

1. Danh mục thuốc, dụng cụ y tế cần có trong tủ thuốc. 

2. Cách sắp xếp các thuốc, dụng cụ y tế trong tủ thuốc. 

3. Quản lý, bảo quản và sử dụng tủ thuốc y tế gia đình. 
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Tình huống 4: 

Gia đình ông C. có: ông C. 65 tuổi, vợ anh C. 60 tuổi; con trai 26 tuổi, con dâu 24 tuổi đang 

mang thai tháng tháng thứ 7. Vợ ông C có tiền sử bệnh hen, con trai hay bị dị ứng, đặc biệt 

khi thời tiết thay đổi.  

Anh/chị hãy tư vấn cho gia đình ông C. xây dựng tủ thuốc y tế gia đình: 

1. Danh mục thuốc, dụng cụ y tế cần có trong tủ thuốc. 

2. Cách sắp xếp các thuốc, dụng cụ y tế trong tủ thuốc. 

3. Quản lý, bảo quản và sử dụng tủ thuốc y tế gia đình. 

2.2. Giám sát chất lượng tủ thuốc trên địa bàn 

- Yêu cầu mỗi nhóm đưa ra thực trạng xây dựng, bảo quản, sử dụng tủ thuốc gia đình của 

một hộ gia đình trên địa bàn.  

- Mời các nhóm cùng thảo luận nhận xét và góp ý về cách xây dựng, bảo quản, sử dụng các 

tủ thuốc gia đình trong từng trường hợp. 

- Giảng viên hướng dẫn HV tư vấn cách thiết kế, quản lý, bảo quản hợp lý nhất cho các hộ 

gia đình trên. 
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CHUYÊN ĐỀ 2: 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC 

AN TOÀN HỢP LÝ  
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LÝ THUYẾT  
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BÀI 9 

QUÁ TRÌNH HẤP THU, PHÂN BỐ, CHUYỂN HOÁ, THẢI TRỪ THUỐC CÁC ĐƯỜNG 

DÙNG THUỐC 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài học này, học viên có khả năng: 

1. Dựa vào đặc điểm các quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ của thuốc để giải thích 

được một số lưu ý  trong quá trình sử dụng thuốc. 

2. Vận dụng kiến thức về đặc điểm các đường đưa thuốc để hướng dẫn sử dụng đúng các dạng 

bào chế thuốc tương ứng cho người bệnh. 

NỘI DUNG 

1. DƯỢC ĐỘNG HỌC. 

Dược động học: Nghiên cứu các quá trình từ khi thuốc được hấp thu vào cơ thể cho đến khi bị 

thải trừ hoàn toàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Các quá trình dược động học: 

- Hấp thu (Absorption) 

- Phân bố (Distribution) 

- Chuyển hóa (Metabolism) 

- Thải trừ (Elimination) 

1.1. Hấp thu thuốc. 

Hấp thu thuốc là sự xâm nhập của thuốc vào vòng tuần hoàn chung để đi khắp cơ thể, tới 

nơi tác dụng. Như vậy sự hấp thu sẽ phụ thuộc vào: 
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- Độ hòa tan của thuốc. Thuốc dùng dưới dạng dung dịch nước dễ hấp thu hơn dạng dầu, 

dịch treo hoặc dạng rắn. 

- Độ ion hóa của thuốc. 

- pH tại chỗ hấp thu thuốc. 

- Nồng độ của thuốc. Nồng độ càng cao càng hấp thu nhanh. 

- Tuần hoàn tại vùng hấp thu: càng nhiều mạch máu, càng hấp thu nhanh. 

- Diện tích vùng hấp thu. Phổi, niêm mạc ruột có diện tích lớn, hấp thu nhanh. 

Từ những yếu tố đó cho thấy đường đưa thuốc vào cơ thể sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự hấp 

thu.  Mức độ hấp thu thuốc ảnh hưởng rất lớn đến tác dụng của thuốc (Ngoại trừ đường tiêm tĩnh 

mạch). Có nhiều đường hấp thu thuốc vào cơ thể nhưng có thể chia làm hai loại chính; đường tiêu 

hóa và ngoài đường tiêu hóa. 

Tùy theo đường hấp thu thuốc vào cơ thể, thuốc sẽ được hấp thu theo các cơ chế khác nhau. 

1.1.1. Hấp thu qua đường tiêu hóa 

1.1.1.1. Hấp thu qua niêm mạc miệng: thuốc đặt dưới lưỡi 

- Đặc điểm: 

+ Ở niêm mạc miệng (nhất là vùng dưới lưỡi) có hệ thống mao mạch dày đặc nên hấp 

thu thuốc nhanh 

+ Khi đặt thuốc dưới lưỡi, thuốc sẽ được hấp thu thẳng vào vòng tuần hoàn chung  

không qua gan 

- Ưu điểm:  

+ Thuốc được hấp thu rất nhanh 

+ Hiệu lực tác dụng mạnh 

+ Không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như enzym, dịch tiêu hóa, tránh được chuyển hóa 

lần đầu ở gan. 

- Nhược điểm:  

+ Không áp dụng được đối với các thuốc có mùi vị khó chịu, thuốc có tính chất kích 

ứng niêm mạc. 

Một số thuốc thường dùng đặt dưới lưỡi: thuốc chống cơn đau thắt ngực như 

nitroglycerin, isosorbid dinitrat, nifedipin (Adalat), thuốc chống co thắt phế quản như isoprenalin. 

1.1.1.2. Hấp thu thuốc qua đường uống. 

Khi uống thuốc chỉ lưu lại ở khoang miệng một thời gian ngắn (2 giây với các chất lỏng, 10 

giây với chất rắn) rồi chuyển nhanh xuống dạ dày và ruột. Tùy theo từng vùng trong đường tiêu 

hóa, thuốc sẽ được hấp thu với mức độ khác nhau. 

- Ở dạ dày: 

+ Khi đói, dạ dày có pH khoảng 1 - 2 nên chỉ hấp thu các acid yếu, ít bị ion hóa, như 

aspirin, phenylbutazon, barbiturat. 

+ Nói chung thuốc ít được hấp thu qua niêm mạc dạ dày vì hệ thống mao mạch nghèo 

nàn, thời gian thuốc ở dạ dày không lâu. 

+ Khi đói hấp thu nhanh hơn, nhưng dễ bị kích ứng. 
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- Ở ruột non: 

Là nơi hấp thu thuốc chủ yếu (hầu hết thuốc được hấp thu ở đây) vì: 

+ Niêm mạc ruột non có nhiều nhung mao (Một mm2 niêm mạc có khoảng 20 – 40 nhung 

mao)… nên diện tích hấp thu rất lớn (>40m2). 

+ Hệ thống mao mạch phát triển phong phú với lưu lượng máu cao và nhu động ruột 

thường xuyên giúp thuốc được nhào nặn, phân phối thuốc đều trên khắp bề mặt hấp thu tạo điều 

kiện cho việc hấp thu. 

+ Có pH tăng dần từ acid nhẹ tới base nhẹ (pH từ 6 đến 8) thích hợp cho việc hấp thu 

các nhóm thuốc có tính kiềm hoặc acid khác nhau. 

+ Có các dịch tiêu hóa như dịch tụy, dịch ruột, dịch mật có tác dụng làm tăng khả năng 

hấp thu các thuốc có tan trong dầu như các vitamin A, D, E, K. 

- Ở ruột già: 

Khả năng hấp thu thuốc qua niêm mạc ruột già rất hạn chế, do: 

+ Diện tích tiếp xúc nhỏ 

+ Hệ thống mao mạch thưa thớt 

Chức năng chủ yếu của niêm mạc ruột già là hấp thu nước, Na+, Cl -, K+ và một số muối 

khoáng. 

1.1.2. Hấp thu thuốc qua trực tràng 

Thuốc được hấp thu qua trực tràng nhanh, mạnh vì có hệ tĩnh mạch phong phú.  

- Ưu điểm: 

+ Thuốc nhanh đạt nồng độ cao trong máu. 

+ Thuốc được hấp thu ngay vào máu, không qua gan khi đặt thuốc ở vùng 2/3 dưới của 

trực tràng. 

+ Thuốc tránh được sự phân hủy bởi dịch tiêu hóa. 

- Nhược điểm: 

+ Thuốc có thể gây kích ứng niêm mạc hậu môn, cách sử dụng phức tạp hơn đường uống. 

Trong điều trị, người ta thường đưa thuốc qua trực tràng để chữa viêm đại tràng, trĩ hoặc 

dùng thuốc cho những người không uống được (nôn, hôn mê, trẻ em quá nhỏ…) hay cần có hiệu 

quả nhanh. 

1.1.3. Hấp thu thuốc qua đường tiêm 

1.1.3.1. Hấp thu thuốc dưới da (tiêm dưới da) 

 Do hệ thống mao mạch ít nên thuốc hấp thu chậm và có nhiều sợi thần kinh cảm giác,  nên 

dễ gây đau. 

1.1.3.2. Hấp thu thuốc qua cơ vân (Tiêm bắp). 

Là đưa thuốc thẳng vào cơ vân. Khi tiêm bắp, thuốc hấp thu nhanh và đỡ đau hơn tiêm dưới 

da vì tuần hoàn máu trong cơ phát triển, đồng thời khi cơ hoạt động khiến lưu lượng máu ở thời 

điểm đó tăng lên giúp cho thuốc khuếch tán nhanh hơn. 

Lưu ý: một số thuốc có thể gây hoại tử cơ như ouabain, calci clorid thì không được tiêm 

bắp. 



 

98 

 

1.1.3.3. Hấp thu qua đường tĩnh mạch (Tiêm truyền tĩnh mạch). 

- Ưu điểm:  

+ Thuốc được đưa trực tiếp vào tuần hoàn nên tác dụng nhanh và mạnh. 

+ Có thể điều chỉnh liều được nhanh, liều dùng rất chính xác 

+ Tiêm các dung dịch nước hoặc các chất kích ứng không tiêm bắp được vì lòng mạch ít 

nhạy cảm và máu pha loãng thuốc nhanh nếu tiêm chậm.  

- Nhược điểm: 

+ Không được áp dụng rộng rãi vì dễ gây tai biến. 

Lưu ý:  

- Không tiêm tĩnh mạch các hỗn dịch, các dung dịch dầu, các chất gây kết tủa protein huyết 

tương, các chất không đồng tan với máu vì có thể gây tắc mạch. Cũng không tiêm các thuốc gây 

tan máu hoặc độc với tim. 

- Tốc độ tiêm không được quá nhanh. 

1.1.4. Hấp thu thuốc qua đường hô hấp 

Thuốc có khả năng hấp thu qua đường hô hấp một cách nhanh chóng. Nhưng để được hấp 

thu qua đường hô hấp thì thuốc phải ở thể lỏng dễ bay hơi (ether mê) hoặc ở thể khí (dinitrogen 

oxyd) hay dạng khí dung. Khi hít, thuốc qua mũi vào phổi rồi chuyển qua mao mạch phế nang 

vào máu. Ở đây, sự cân bằng nồng độ thuốc ở phế nang và ở máu xảy ra rất nhanh. 

1.1.5. Thuốc dùng ngoài 

1.1.5.1. Qua niêm mạc 

Thuốc có thể bôi, nhỏ giọt vào niêm mạc mũi, họng, âm đạo để điều trị tại chỗ. Đôi khi, do 

thuốc thấm nhanh, lại trực tiếp vào máu, không bị các enzym phá huỷ trong quá trình hấp thu nên 

vẫn có tác dụng toàn thân: thuốc tê (lidocain, cocain) bôi tại chỗ, có thể hấp thu, gây độc toàn 

thân. 

1.1.5.2. Qua da 

Ít thuốc có thể thấm qua được da lành. Các thuốc dùng ngoài (thuốc mỡ, thuốc xoa bóp, cao 

dán) có tác dụng nông tại chỗ để sát khuẩn, chống nấm, giảm đau. 

Tuy nhiên, khi da bị tổn thương, viêm nhiễm, bỏng... thuốc có thể được hấp thu. Một số 

chất độc dễ tan trong mỡ có thể thấm qua da gây độc toàn thân (thuốc trừ sâu lân hữu cơ, chất độc 

công nghiệp anilin) 

Giữ ẩm nơi bôi thuốc (băng ép), xoa bóp, dùng thuốc giãn mạch tại chỗ, dùng phương pháp 

ion - di (iontophoresis) đều làm tăng ngấm thuốc qua da. 

Hiện có dạng thuốc cao dán mới, làm giải phóng thuốc chậm và đều qua da, duy trì được 

lượng thuốc ổn định trong máu: cao dán scopolamin, estrogen, nitrit 

Da trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, có lớp sừng mỏng manh, tính thấm mạnh, dễ bị kích ứng cho nên 

cần thận trọng khi sử dụng, hạn chế diện tích bôi thuốc. 

1.1.5.3. Thuốc nhỏ mắt 

Chủ yếu là tác dụng tại chỗ. Khi thuốc chảy qua ống mũi - lệ để xuống niêm mạc mũi, thuốc có 

thể được hấp thu trực tiếp vào máu, gây tác dụng không mong muốn. 
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1.2. Phân bố thuốc trong cơ thể 

Sau khi được đưa vào cơ thể, thuốc sẽ được phân bố tại các cơ quan, tổ chức các dạng và 

nồng độ khác nhau. 

1.2.1. Phân bố thuốc trong huyết tương. 

Trong máu, thuốc tồn tại dưới 2 dạng: dạng tự do và dạng liên kết với protein huyết tương. 

Dạng tự do là dạng có hoạt tính, dạng liên kết là dạng chưa có hoạt tính - đây là nơi dự trữ thuốc 

ở trong huyết tương. Khả năng gắn thuốc vào protein huyết tương mạnh hay yếu tùy thuộc vào 

từng loại thuốc. Ví dụ: 

- Thuốc có tỷ lệ gắn với protein huyết tương cao (75% – 98%) như: Diazepam, 

indomethacin, Rifampicin, Quinin… 

- Thuốc có tỷ lệ gắn với protein huyết tương thấp (1% – 8%) như: Isoniazid, ouabain… 

Giữa dạng thuốc liên kết với protein huyết tương và dạng thuốc tự do luôn ở trạng thái cân 

bằng động. 

Thuốc - Protein ↔ Thuốc + Protein 

Thuốc ở dạng tự do mới có tác dụng  nên tỷ lệ thuốc ở dạng tự do càng nhiều thì thuốc có 

tác dụng càng mạnh. 

Khi thuốc ở dạng tự do giảm, thuốc ở dạng liên kết sẽ chuyển thành dạng tự do và khi đó 

thuốc mới có tác dụng. 

Thuốc nào có tỷ lệ liên kết nhiều với protein huyết tương thì thuốc đó sẽ tồn tại lâu trong cơ 

thể, tác dụng kéo dài hơn, sự đào thải thuốc ra khỏi cơ thể cũng chậm hơn và có thể gây ra tương 

tác thuốc trong điều trị. 

Tỷ lệ thuốc liên kết với protein huyết tương chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: 

- Tính chất lý hóa của thuốc. 

- Lứa tuổi của người bệnh 

- Trạng thái bệnh lý. 

Ví dụ: Nhiều thuốc cùng gắn với một vị trí của protein huyết tương có thể xảy ra tranh chấp 

làm tăng tác dụng hoặc tăng độc tính  (Tolbutamid – phenylbutazon) 

Ví dụ: Ở trẻ sơ sinh khả năng liên kết thuốc với protein huyết tương kém hơn người lớn; 

người có bệnh ở gan hoặc thận khả năng liên kết thuốc với protein huyết tương giảm. 

1.2.2. Phân bố thuốc trong các tổ chức. 

1.2.2.1. Phân bố thuốc ở mô. 

Sau khi vào máu, thuốc sẽ được chuyển tới các tổ chức. Phần lớn các thuốc có sự phân bố 

chọn lọc ở một số tổ chức nhất định. 

Ví dụ: Digitalid phân bố nhiều ở cơ tim; Gardenal phân bố nhiều ở tế bào thần kinh, gan, 

thận. 

Khả năng phân bố thuốc phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 

- Lưu lượng tuần hoàn của tổ chức nhiều hay ít. 

- Tính thấm của hệ thống mao mạch. 

- Đặc tính của các tổ chức (Ái lực của protein mô với thuốc, hàm lượng lipid mô) 
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1.2.2.2. Các phân bố đặc biệt:  

+ Phân bố qua hàng rào rau thai, hàng rào máu não, phân bố lại trong cơ thể. 

Ví dụ: Màng rau thai có cấu trúc mỏng, diện tích trao đổi rộng, lưu lượng máu qua rau thai 

rất cao, do đó khi mẹ mang thai dùng thuốc  có khả năng thuốc thấm qua rau thai gây độc cho 

thai nhi hoặc gây dị dạng thai nhi. Vì vậy, khi dùng thuốc cho mẹ đang mang thai cần phải hết 

sức thận trọng hay cấm sử dụng một số thuốc có ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. 

Bình thường ở người trưởng thành thuốc khó thấm qua mao mạch để vào não hoặc dịch não 

tủy vì “hàng rào máu não” có tính thấm chọn lọc. Các chất tan trong dầu mỡ có thể qua hàng rào 

này và thấm vào não hoặc dịch não tủy. Ở trẻ sơ sinh do hàm lượng myelin ở tổ chức thần kinh 

còn thấp nên thuốc dễ xâm nhập vào não hơn. 

1.3. Sự chuyển hóa thuốc. 

1.3.1. Mục đích của chuyển hóa thuốc. 

Chuyển hóa thuốc chính là quá trình biến đổi của thuốc trong cơ thể dưới ảnh hưởng của 

các enzym tạo nên những chất ít nhiều khác với chất mẹ, được gọi là chất chuyển hóa. Trừ một số 

ít thuốc sau khi vào cơ thể không bị biến đổi được thải trừ nguyên vẹn như các chất vô cơ, 

strychnin, kháng sinh nhóm aminoglycosid… còn phần lớn các thuốc đều bị chuyển hóa trước khi 

thải trừ. Bản chất của quá trình chuyển hóa thuốc là quá trình biến đổi thuốc trong cơ thể từ 

không phân cực thành phân cực hoặc phân cực yếu thành phân cực mạnh để dễ đào thải. 

Ảnh hưởng của chuyển hóa đối với tác dụng sinh học và độc tính của thuốc: 

Nói chung, phần lớn các thuốc qua chuyển hóa sẽ giảm hoặc mất độc tính, giảm hoặc mất 

tác dụng. Mặt khác qua chuyển hóa thuốc dễ dàng bị thải trừ cho nên quá trình chuyển hóa thuốc 

còn được cho là quá trình khử độc của cơ thể đối với thuốc. 

Một số thuốc qua chuyển hóa, chất chuyển hóa vẫn còn giữ được tác dụng dược lí như chất 

mẹ nhưng mức độ có thể thay đổi ít nhiều.  

Một số thuốc sau khi chuyển hóa mới có tác dụng hay có trường hợp một số thuốc sau khi 

chuyển hóa lại tăng độc tính. 

1.3.2. Nơi chuyển hóa thuốc, vai trò của enzym chuyển hóa thuốc. 

Chuyển hóa thuốc có thể xảy ra ở các tổ chức khác nhau như thận, phổi, lách, máu…nhưng 

chủ yếu xảy ra ở gan. Các phản ứng chuyển hóa thuốc xảy ra ở gan có sự tham gia của các enzym 

khác nhau. Do đó những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp hoặc ức chế enzym ở gan 

sẽ ảnh hưởng đến chuyển hóa thuốc. 

Cảm ứng enzym: Là hiện tượng tăng tổng hợp enzym chuyển hóa thuốc dưới ảnh hưởng của  

một thuốc được gọi là thuốc gây cảm ứng enzym. Kết quả của cảm ứng enzym là tăng cường sinh 

tổng hợp enzym chuyển hóa thuốc ở gan nên làm tăng chuyển hóa, rút ngắn thời gian bán thải của 

thuốc do đó ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc: 

Phần lớn các trường hợp sau khi chuyển hóa thuốc bị giảm hoặc mất tác dụng nên trong 

những trường hợp cảm ứng enzym làm giảm hoặc làm mất tác dụng của thuốc. 

Đối với một số thuốc sau khi chuyển hóa mới có tác dụng hoặc tăng độc tính thì cảm ứng 

enzym làm tăng tác dụng hoặc tăng độc tính của thuốc. 



 

101 

 

Một số thuốc sau khi dùng nhắc đi nhắc lại một số lần sẽ gây cảm ứng enzym chuyển hóa 

của chính nó. Đó là hiện tượng quen thuốc (Quen thuốc chậm) do cảm ứng enzym như 

phenyltoin, meprobamat… 

Một số thuốc gây cảm ứng enzym tạo  ra tương tác với các thuốc khác khi dùng phối hợp. 

Ví dụ; Thuốc chống lao rifampicin tương tác với thuốc tránh thai dường uống (Mất tác dụng 

tránh thai khi dùng phối hợp). 

Ức chế enzym: Bên cạnh những chất gây cảm ứng enzym còn có những chất gây ức chế 

enzym làm giảm quá trình chuyển hóa thuốc dẫn đến tăng tác dụng hoặc tăng độc tính của thuốc. 

Ức chế enzym gan chủ yếu là do giảm quá trình tổng hợp enzym ở gan hoặc do tăng phân hủy 

enzym, do tranh chấp vị trí liên kết của enzym làm mất hoạt tính của enzym. 

1.4. Sự thải trừ thuốc. 

Một thuốc có thể thải trừ qua nhiều đường khác nhau nhưng thông thường mỗi thuốc có 

đường thải trừ chủ yếu của mình tùy thuộc vào cấu trúc hóa học, tính chất lí hóa, dạng bào chế và 

đường dùng của thuốc. 

Có ba con đường chính: Thải trừ qua tiết niệu, thải trừ qua hô hấp, thải trừ qua tiêu hóa. 

Ngoài ra có thuốc thải trừ qua da, mồ hôi… 

Nói chung các chất tan trong nước thải trừ qua thận, các chất không tan trong nước mà 

dùng qua đường uống thải trừ qua phân. Các chất khí các chất lỏng bay hơi thải trừ qua các phế 

nang.  

1.4.1. Thải trừ thuốc qua thận 

Thải trừ qua thận là đường thải trừ quan trọng nhất, khoảng 90% thuốc thải trừ qua đường 

này. Phần lớn các thuốc hay sản phẩm chuyển hóa dễ tan trong nước sẽ thải trừ chủ yếu qua 

đường này. 

Khả năng thải trừ thuốc qua thận phụ thuộc vào các yếu tố: 

- Sự lọc qua mao mạch cầu thận 

- Sự bài tiết và tái hấp thu của ống thận 

- Độ pH nước tiểu 

Trong ba yếu tố trên, yếu tố pH nước tiểu có vai trò rất quan trọng. Khi pH của nước tiểu 

thấp, các thuốc có tính kiềm dễ thải trừ, khi pH nước tiểu cao các thuốc có tính acid nhẹ dễ thải 

trừ. 

Dựa vào mối liên quan giữa pH nước tiểu với tốc độ thải trừ thuốc qua thận, người ta có thể 

áp dụng để tăng hay giảm tốc độ thải trừ thuốc ra khỏi cơ thể. 

Ví dụ: Acid hóa nước tiểu để tăng thải trừ atropin, quinin…, kiềm hóa nước tiểu để tăng 

thải trừ barbituric, tetracyclin. 

Ngược lại, nếu kiềm hóa nước tiểu bằng Natri hydrocarbonat lại có thể làm tăng tái hấp thu 

những thuốc cũng là kiềm yếu, từ đó có thể giảm liều mà vẫn giữ được tác dụng (như 

Erythromycin). 

1.4.2. Thải trừ thuốc qua đường tiêu hóa 
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Hầu hết các thuốc không tan trong nước hoặc tan trong nước nhưng không hấp thu qua 

đường uống đều được thải trừ qua đường tiêu hóa. Ví dụ: than hoạt, strptomycin sulfat, dầu 

parafin… 

Có nhiều thuốc được thải trừ từ gan, qua mật rồi theo đường tiêu hóa ra ngoài. Một số 

thuốc qua mật xuống ruột non, lại bị chuyển hóa ở ruột, rồi qua tĩnh mạch cửa để trở lại gan theo 

chu kỳ gan – ruột. Những thuốc tham gia vào chu kỳ gan – ruột sẽ tồn tại lâu trong cơ thể. 

Thí dụ: Cloramphenicol, Tetracyclin, Morphin, Quinin, Sulfamid chậm… 

1.4.3. Thải trừ thuốc qua đường hô hấp 

Đường hô hấp là đường thải trừ nhanh nhất một số thuốc bay hơi như rượu, tinh dầu thảo 

mộc, Cloroform, Ether, Dinitrogen oxyd… 

Một số thuốc khác có khả năng thải trừ qua dịch phế quản như: Natri benzoat, muối iodid. 

Tuy nhiên, có những thuốc có khả năng bay hơi nhưng khi vào cơ thể bị chuyển hóa thành 

các hợp chất không thải trừ qua đường hô hấp mà lại thử trừ qua thận như long não. 

1.4.4. Thải trừ (tiết) thuốc vào sữa 

Có nhiều công trình nghiên cứu cho thấy: nếu người mẹ ở thời kỳ cho con bú đang dùng 

thuốc thì trong 24 giờ có khoảng 1% lượng thuốc do người mẹ dùng trong ngày được tiết vào 

sữa. Lượng thuốc tiết vào sữa phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 

- Bản chất của thuốc đang dùng 

- Liều lượng dùng, số lần dùng thuốc trong ngày và cách dùng thuốc (uống hoặc tiêm). 

- Lượng sữa con đã bú, thời gian và khoảng cách các lần cho con bú… 

Để tránh tai biến cho trẻ em đang bú sữa mẹ, cần phải thận trọng khi cho người mẹ sử dụng 

các thuốc sau: Klion, cimetindin, reserpin, tetracyclin, clorocid, hormon sinh dục, morphin và các 

dẫn chất, thuốc chống ung thư và ức chế miễn dịch. 

1.4.5. Thải trừ thuốc qua một số đường khác 

Ngoài các đường thải trừ thuốc như đã nêu, thuốc còn có thể được thải trừ qua các đường 

khác như:  

- Qua tuyến mồ hôi (Asen, kim loại nặng, quinin, long não, các tinh dầu, bromid, iodid, 

rượu…) 

- Qua da, lông, sừng, tóc (các hợp chất có chứa asen, flour, gricin…) 

- Qua niêm mạc mũi, tuyến nước bọt, nước mắt (sulfamid, rifamycin) 

1.4.6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu các đường thải trừ thuốc 

Việc nghiên cứu và nắm vững các đường thải trừ thuốc có ý nghĩa rất quan trọng đối với 

người thầy thuốc trong việc chỉ định dùng thuốc cho người bệnh. 

Ví dụ:  

- Vận dụng đường thải trừ thuốc để chữa bệnh ở một số cơ quan hoặc tổ chức trong cơ thể 

như cho uống Glycin để chữa nấm da, nấm móng, nấm tóc vì thuốc này thải trừ nhiều qua đường 

này. 

Tránh được tai biến do thuốc gây ra cho thai nhi hay trẻ em đang bú khi người mẹ dùng 

thuốc, đặc biệt là các thuốc độc. 
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- Vận dụng để xử trí ngộ độc thuốc bằng cách làm tăng tốc độ thải trừ chúng ra khỏi cơ thể 

như: khi ngộ độc thuốc ngủ dẫn xuất của acid  barbituric  (Gardenal)  truyển dung dịch Natri 

hydrocarbonat 1,4% để kiềm hóa nước tiểu để ngăn cản tái hấp thu, tăng  thải trừ gardenal ra 

ngoài cơ thể qua thận. 

2. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÁC DỤNG CỦA THUỐC 

   Hai nhóm yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc: thuốc và người dùng thuốc 

2.1. Các yếu tố thuộc về thuốc 

- Tính chất lý hoá: Thuốc phải đủ tan trong nước mới được hấp thu, phân phối và di chuyển trong 

cơ thể. Các thuốc muốn khuyếch tán thụ động qua màng sinh học phải tan được trong lipid đặc 

biệt là những phân tử lớn 

- Cấu trúc hoá học: Thuốc muốn có tác dụng phải gắn được vào receptor (có ái lực), hoạt hoá 

được receptor đó (có hiệu lực). Receptor mang tính đặc hiệu nên thuốc cũng phải có cấu trúc đặc 

hiệu. 

- Dạng thuốc: Dạng thuốc là hình thức trình bày đặc biệt của dược chất để đưa dược chất vào cơ 

thể. Cách bào chế, điều kiện bảo quản… ảnh hưởng lớn đến tác dụng của thuốc. 

- Bảo quản thuốc:  

 Thuốc bột cần sấy khô bằng chất hút ẩm mạnh, gắn nút chặt vào chai, tránh đóng gói lẻ, 

cấp phát càng nhanh càng tốt. 

 Thuốc viên cần nút chặt vào chai, đóng gói lẻ dùng cho một đợt điều trị, tránh ánh sáng, 

độ ẩm, độ nóng. 

 Thuốc tiêm phải bảo quản đúng chế độ; vaccin, huyết thanh phải bảo quản lạnh. Đa số 

thuốc tiêm phải giữ chố mát. 

- Thời hạn bảo quản: Trong bảo quản, việc theo dõi hạn dùng của chế phẩm đóng vai trò hết sức 

quan trọng. Người thầy thuốc cần dự trữ chính xác để luôn dùng thuốc còn hạn sử dụng. 

2.2. Các yếu tố thuộc về người dùng thuốc 

2.2.1. Tuổi của người dùng thuốc 

Trẻ em: có những đặc điểm riêng của sự phát triển, khi dùng thuốc cần lưu ý với 3 lứa tuổi 

(sơ sinh, trẻ bú mẹ và từ 2 - 10tuổi), đặc biệt lưu ý ở sơ sinh non tháng 

Người cao tuổi: các chức năng giảm so với người trưởng thành khỏe mạnh và hay mắc 

nhiều bệnh (cao huyết áp, xơ vữa mạch, tiểu đường…), phải dùng nhiều thuốc một lúc, do đó cần 

rất lưu ý khi kê đơn. 

2.2.2. Giới 

Nhìn chung không có sự khác biệt về tác dụng và liều lượng thuốc giữa nam và nữ. Tuy 

nhiên, cần chú ý đến 3 thời kỳ ở nữ: thời kỳ kinh nguyệt, thời kỳ có thai, thời kỳ cho con bú. 

2.2.3. Cân nặng 

- Hai người có cân nặng khác nhau do khác ở lượng mỡ, cần chú ý đến thuốc tan trong 

lipid, tích ở mỡ. Một số thuốc liều dùng ở người béo phải cao hơn người bình thường (thuốc mê, 

thuốc ngủ, an thần, thuốc tâm thần). Ngược lại, người gầy ít mỡ dễ nhạy cảm với các thuốc tích ở 

mỡ (barbiturat, chất diệt côn trùng chứa clo). 
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- Ở người béo, cần chú ý khi dùng thuốc tim mạch vì tuần hoàn trì trệ, cơ tim, mạch máu và 

enzym ở tim mạch có thay đổi. 

2.2.4. Quen thuốc 

- Quen thuốc là sự đáp ứng với thuốc yếu hơn hẳn so với người bình thường (cùng liều), 

liều điều trị trở thành không có tác dụng, đòi hỏi phải tăng liều cao hơn. 

    Để tránh hiện tượng quen thuốc, lâm sàng thường dùng thuốc ngắt quãng hoặc thay đổi 

các nhóm thuốc. 

2.2.5. Chế độ dinh dưỡng 

 Ảnh hưởng của thức ăn tới động học, tác dụng và độc tính của thuốc 

- Thức ăn làm thay đổi pH dạ dày. Khi đói pH dịch vị rất acid (1,7-1,8), khi no pH tăng  3. 

Thuốc sẽ thay đổi hấp thu theo pH. Thí dụ: Trong bữa ăn no, aspirin (viên nén) ion hoá nhiều 

hơn và giảm hấp thu ở dạ dày. 

- Sự tháo sạch của dạ dày ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển thuốc, khi no thuốc lưu ở dạ dày 1- 4 

giờ nhưng lúc đói thời gian này chỉ là 10-30 phút, do đó: 

+ Với thuốc ít hấp thu ở dạ dày và do nằm lâu ở dạ dày sẽ chậm hấp thu ở ruột. Những thuốc 

dễ tạo phức với thành phần thức ăn sẽ bị giảm hấp thu (tetracyclin tạo phức với Ca++ và một 

số cation hoá trị 2 khác). 

+ Thuốc nào tan mạnh trong lipid sẽ hấp thu tốt hơn thì nên uống trong bữa ăn giàu lipid cho 

thuốc là sulfamid, griseofulvin, phenytoin… 

+ Chế độ ăn thiếu protid sẽ làm giảm hoạt tính Cyt p450. 

+ Dùng lợi niệu, corticoid, glycosid phải kiểm soát lượng Na+, K+ trong chế độ ăn. 

+ Thuốc kích ứng niêm mạc tiêu hoá (corticoid, CVPS), uống lúc no với nhiều nước 

 Ảnh hưởng của đồ uống tới động học, tác dụng và độc tính của thuốc 

- Nước: Nước là đồ uống (dung môi) thích hợp cho mọi loại thuốc vì không xảy ra tương kỵ 

khi hoà tan thuốc. 

+ Nước giúp thuốc chóng tới tá tràng là nơi dễ hấp thu thuốc. Nước làm tăng tan rã dạng bào 

chế, tăng độ hoà tan hoạt chất, giúp hấp thu dễ dàng. 

+ Cần uống đủ nước (100-200ml/lần uống thuốc), tránh đọng thuốc tại thực quản có thể gây 

kích ứng, loét (muối kali, CVPS…), uống nước nhiều giúp tăng thải 1số thuốc qua nước 

tiểu (sulfamid, cyclophosphamid). Không dùng nước quả, nước có gas, nước khoáng kiềm 

vì có thể làm hỏng hoặc thuốc hấp thu quá nhanh. 

- Sữa: Sữa chứa calci caseinat. Những thuốc tạo phức với calci của sữa sẽ không được hấp thu 

như tetracyclin, lincomycin, muối Fe… 

Sữa chứa nhiều lipid giúp thuốc ưa lipid dễ tan song lại làm chậm khuyếch tán của thuốc có 

hệ số phân tán dầu/nước cao. 

Protein của sữa cũng gắn vào thuốc làm cản trở hấp thu. Sữa có pH cao nên làm giảm kích 

ứng dạ dày của các thuốc acid. 

- Cà phê, chè: Cafein gây kết tủa và làm giảm hấp thu 1số thuốc qua tiêu hoá (aminazin, 

haloperidol…) nhưng làm tăng độ hoà tan và làm dễ hấp thu ergotamin. 
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+ Thuốc CVPS (aspirin, paracetamol…) tăng tác dụng khi uống với cà phê, nước chè. 

Cimetidin và thuốc tránh thai làm tăng độc tính của cà phê, nước chè (gây buồn ngủ, bồn 

chồn, mê sảng… do ức chế chuyển hoá cafein. 

+ Tanin trong nước chè gây tủa thuốc có sắt hoặc alcaloid. 

- Rượu ethylic  

+ Liều cao, rượu gây co thắt hạ vị làm chậm sự tháo sạch của dạ dày nên làm giảm hấp thu và 

giảm tác dụng của diazepam, penicilin V, các vitamin. Ngược lại, làm tăng hấp thu 

nitroglycerin và 1 số benzodiazepin vì tăng độ tan của thuốc. 

+ Rượu làm tăng tính thấm của 1số thuốc mà lúc thường uống rất khó thấm qua màng như 

kháng sinh nhóm aminoglycosid, thuốc chống giun sán. 

+ Người nghiện rượu, albumin huyết tương giảm dẫn đến thuốc khó gắn. Rượu giúp thuốc tác 

động lên thần kinh trung ương, dễ khuyếch tán (benzodiazepin, pentobarbital, 

methaqualon…) làm tăng độc tính. 

+ Rượu cảm ứng enzym ở microsom gan, làm giảm tác dụng của nhiều thuốc. 

+ Với các lý do trên, khi đã dùng thuốc thì không uống rượu. Nếu người nghiện rượu phải 

dùng thuốc, thầy thuốc cần kiểm tra chức năng gan, tình trạng tâm thần để chọn thuốc và 

liều dùng thích hợp. 

2.2.6. Thời điểm dùng thuốc  

Cho tới nay đã tìm thấy ở người có hơn 40 thuốc có hoạt tính, độc tính biến đổi nhịp nhàng 

theo thời gian 24 giờ (một ngày đêm) như: 

+ Tiêm ouabain lúc chiều tối tác dụng tốt hơn ban ngày. Thuốc ngủ, strychnin tác dụng mạnh 

vào buổi chiều. Penicilin G tiêm chiều tối cho nồng độ trong máu cao và giữ bền hơn tiêm 

ngày. Tolbutamid làm tăng tiết insulin buổi sáng nhiều hơn buổi trưa và chiều. 

+ Uống indomethacin lúc 7-11 giờ sẽ hấp thu nhanh hơn khi uống lúc 17-23 giờ. Theophylin 

hấp thu tốt nhất lúc sáng. 

+ Oxprenolol ức chế R hoặc verapamil ức chế kênh Ca++ đều làm giảm huyết áp rõ nếu dùng 

lúc 12-16 giờ tác dụng kéo dài 20 giờ và mất tác dụng lúc đêm. 

Vì vậy, cần tìm thời điểm tối ưu cho thuốc để cơ thể nhạy cảm với thuốc và để chỉ dùng 

liều thấp mà đạt tác dụng cao. 

2.2.7. Dị ứng thuốc 

- Nhiều thuốc và hoá chất là dị nguyên (bản chất kháng nguyên) gây dị ứng do hình thành 

kháng thể trong cơ thể và kết hợp đặc hiệu với kháng thể đó. Để tạo phản ứng dị ứng trước 

tiên thuốc phải tiếp xúc với cơ thể (sau 7-15 ngày) để tạo kháng thể, đến lần tiếp xúc sau với 

thuốc, kháng thể vừa tạo nên sẽ gây phản ứng dị ứng 

- Biểu hiện của phản ứng dị ứng có những đặc điểm sau: 

+ Nghiêm trọng có thể tử vong 

+ Tác động đến nhiều cơ quan và chức phận 

+ Triệu chứng lâm sàng đa dạng, không có đặc hiệu 

+ Những loại thuốc gây dị ứng 
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+ Protein, đa peptid, polysarcarid và những chất có trọng lượng phân tử cao là những kháng 

nguyên toàn vẹn. Các đa peptid nhỏ có ít tính kháng nguyên gọi là haptel, vào cơ thể 

haptel gắn với 1 protein nội sinh bằng liên kết cộng hoá trị, tăng khả năng kháng nguyên. 

2.2.8. Trạng thái bệnh lý 

 Trạng thái bệnh lý ảnh hưởng đến tác dụng hoặc độc tính của thuốc. Vì vậy, một số thuốc 

cấm dùng hoặc phải dùng thận trọng: 

Suy mạch vành: chú ý thuốc làm tăng công năng tim (thuốc loại adrenergic, amphetamin, 

thuốc hạ huyết áp, các xanthin, levodopa…) và thuốc gây giảm oxy cơ tim (thuốc liệt hạch, thuốc 

giảm glucose- máu). 

Viêm loét ống tiêu hoá cần chú ý thuốc CVPS, chống đông và thuốc tiêu fibrin). 

Suy thận: nhóm aminoglycosid, furosemid, dẫn xuất Hg, sulfamid kìm khuẩn. 

Đái tháo đường: thuốc mang thêm ose (glucose, fructose) thuốc làm tăng glucose máu 

(corticoid, ACTH, thuốc ngừa thai đường uống, lợi niệu thiazid, furosemid…). 

Suy hô hấp: thuốc ức chế trung tâm hô hấp (chế phẩm thuốc phiện, nalorphin…) thuốc làm 

co phế quản…  

CÂU HỎI, BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ 

1. Trong trường hợp cần hạ huyết áp cấp cứu, sử dụng thuốc Nifedipin theo đường: 

A- Dưới lưỡi  

B- Uống 

C- Qua da 

D- Tiêm dưới da 

2. Các thuốc bản chất acid yếu có khả năng hấp thu tốt tại dạ dày như barbiturat nên 

uống vào thời điểm nào để đạt tác dụng tốt nhất 

A- Trước khi ăn 1 tiếng hoặc sau ăn 2 tiếng 

B- Sau ăn 2 tiếng và trước khi đi ngủ 

C- Ngay sau ăn 

D- Ngay trước ăn 

3. Dung dịch thuốc dạng dầu Tesmon có thể tiêm theo đường: 

A- Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch 

B- Tiêm dưới da, tiêm bắp 

C- Tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch 

D- Tiêm động mạch, tiêm tĩnh mạch 

4. Tại sao khi cấp cứu thường sử dụng thuốc qua đường tiêm tĩnh mạch: 

A. Hấp thu nhanh, hoàn toàn, kiểm soát được liều lượng đưa vào cơ thể 

B. Hấp thu nhanh, hoàn toàn, khó kiểm soát được liều lượng thuốc đưa vào cơ thể. 

C. Hấp thu thuốc nhanh, không hoàn toàn, kiểm soát được liều lượng thuốc đưa vào cơ 

thể. 

D. Hấp thu chậm, hoàn toàn, kiểm soát được liều lượng thuốc đưa vào cơ thể.  
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5. Bác Hồ Văn N. uống omeprazol bao tan trong ruột, cần khuyên bác điều gì để phát huy 

tốt hiệu quả điều trị bệnh: 

A. Uống thuốc sau bữa ăn 1h 

B. Uống thuốc ngay sau bữa ăn 

C. Nhai kỹ viên trước khi nuốt 

D. Nuốt nguyên viên với nước lọc 

6. Thuốc chống chỉ dịnh dùng cho phụ nữ có thai là: 

 A. Paracetamol 

 B. Penicilin G 

 C. Tetracyclin 

 D. Amoxicilin 

7. Thuốc được chỉ định điều trị nhiễm khuẩn cho phụ nữ có thai là: 

A. Gentamycin 

B. Biseptol 

C. Ciprofloxacin 

D. Azithromycin 

8. Chị Vũ Thị L. bị nấm tay, được chỉ định bôi Gentrisone, cần khuyên chị điều gì để phát 

huy tốt hiệu quả điều trị bệnh: 

A. Bôi vào vị trí vết thương hở 

B. Băng ép tại vị trí bôi thuốc 

C. Vệ sinh sạch vị trí bị nấm, thoa 1 lớp kem mỏng 

D. Bôi vào vị trí nào thuận tiện vì thuốc sẽ hấp thu vào máu 

9. Bà Lại Thị B. được chỉ định dùng thuốc Maloxid (có chứa Al3+, Mg 2+ ) để bao vết loét dạ 

dày, trong trường hợp này thuốc:  

A. Gây tác dụng toàn thân do được hấp thu tại ruột non 

B. Gây tác dụng toàn thân do được hấp thu tại dạ dày 

C. Gây tác dụng tại chỗ do thuốc ít hấp thu 

D. Gây tác dụng tại chỗ do thuốc được hấp thu 

10.  Bà Lại Thị L. được chỉ định dùng thuốc Adalat LA hàng ngày để hạ huyết áp, trong 

trường hợp này bà L. nên: 

A. Nhai kỹ viên thuốc rồi uống cùng nước có ga 

B. Nuốt nguyên viên với nước có ga 

C. Nuốt nguyên viên với nước lọc 

D. Nhai kỹ viên thuốc rồi uống cùng nước lọc. 

11. Bác Đinh Văn K. được chỉ định dùng tiêm thuốc Tesmon dung dịch dầu, trong trường 

hợp này sau khi tiêm xong bác nên: 

A. Băng ép vị trí tiêm 

B. Chườm lạnh vị trí tiêm 

C. Không chạm vào vị trí tiêm 
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D. Chườm nóng vị trí tiêm 

12.  Khi pH nước tiểu…….(A) giúp cho các thuốc có tính kiềm……..(B) thải trừ qua thận 

13. Tỷ lệ thuốc thải trừ qua sữa chiếm 1% lượng thuốc do người mẹ dùng     Đ/S 

14.  Vị trí ở đường tiêu hóa có khả năng hấp thu thuốc gồm: 

A. Hấp thu qua niêm mạc miệng. 

B……………………………… 

C…………………………........ 

D………………………………. 

15.  Hấp thu thuốc ngoài đường tiêu hóa gồm: 

A. Hấp thu qua đường hô hấp. 

B……………………………… 

C…………………………........ 

D………………………………. 

16. Thuốc là một phương tiện để chữa bệnh: Đ/S 

17.  Ranh giới giữa thuốc và chất độc chỉ khác nhau vê liều lượng: Đ/S 

18. Trong huyết tương thuốc ở dạng tự do là dạng có hoạt tính: Đ/S 

19. Trong huyết tương thuốc liên kết với protein là dạng có hoạt tính: Đ/S 

20. Trong huyết tương thuốc ở dạng tự do không đi qua được màng tế bào: Đ/S 

21. Trong huyết tương thuốc liên kết với protein mới đi qua màng tế bào: Đ/S 

22. Trong huyết tương tỷ lệ thuốc liên kết với protein cao thì thuốc có tác dụng mạnh: Đ/S 

23. Trong huyết tương tỷ lệ thuốc liên kết với protein cao thì thuốc có tác dụng kéo dài: Đ/S 

24. Trong huyết tương thuốc tự do  mới đi qua màng tế bào: Đ/S 

25. Trong huyết tương thuốc liên kết với protein là nơi dự trữ thuốc: Đ/S 

26. Da trẻ em hấp thu thuốc mạnh hơn da người trưởng thành: Đ/S 

27. Niêm mạc hấp thu thuốc kém hơn da nguyên vẹn.; Đ/S 

28. Sau chuyển hóa thuốc thường mất tác dụng và giảm độc tính: Đ/S 

29. Trong cơ thể cơ quan chuyển hóa thuốc chính là gan: Đ/S 

30. Chức năng gan suy giảm sẽ ảnh hưởng đến chuyển hóa và thải trừ thuốc: Đ/S 

31. Thuốc phân bố qua rau thai có thể sinh quái thai: Đ/S 

32. Bệnh nhân suy thận làm thay đổi thải trừ thuốc: Đ/S 

33. Người cao tuổi chuyển hóa và thải trừ thuốc giảm: Đ/S 

34. Phụ nữ có thai và trẻ em là 2 đối tượng cần lưu ý khi sử dụng thuốc: Đ/S 

35. Trình bày các ưu và nhược điểm của quá trình hấp thu thuốc qua tiêu hóa, cho ví dụ minh 

họa. 

36. Trình bày các ưu và nhược điểm của quá trình hấp thu thuốc qua đường tiêm, cho ví dụ minh 

họa. 

37. Trình bày các ưu và nhược điểm của quá trình hấp thu thuốc qua đường hô hấp, cho ví dụ 

minh họa. 
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Bài 10 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH, KHÁNG KHUẨN 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài học này, học viên có khả năng: 

1. Giải thích, hướng dẫn, theo dõi sử dụng kháng sinh và sulfamid kháng khuẩn theo đơn cho 

người dân đảm bảo an toàn, hiệu quả trong tình huống cụ thể. 

2. Thể hiện được sự thận trọng, chính xác, nhiệt tình trong việc tư vấn theo đơn cho người bệnh 

sử dụng đúng, hiệu quả, an toàn các thuốc kháng sinh và sulfamid chống nhiễm khuẩn. 

NỘI DUNG 

1. ĐẠI CƯƠNG 

1.1. Định nghĩa 

Kháng sinh là những chất do vi sinh vật tiết ra hoặc những chất hóa học bán tổng hợp, tổng 

hợp, với nồng độ rất thấp, có khả năng đặc hiệu kìm hãm sự phát triển hoặc diệt được vi sinh vật. 

1.2. Phân loại 

- Phân loại theo cơ chế tác dụng: 

+ Thuốc ức chế tổng hợp vách tế bào vi khuẩn: β – lactam. 

+ Thuốc ức chế hoặc thay đổi tổng hợp protein của vi khuẩn: Cloramphenicol, Tetracyclin, 

Marcolid, Lincosamid và Aminoglycosid. 

+ Thuốc ức chế tổng hợp acid nucleic: Quinolon, 5-nitro imidazol. 

+ Thuốc ức chế chuyển hoá acid folic: Sulfamid kìm khuẩn. 

- Phân loại theo cấu trúc hóa học: 

TT Tên nhóm Ví dụ 

1 Beta-

lactam 

Penicilin Amoxicilin, ampicilin, ... 

Cephalosporin Cephalexin, cefixim,... 

Các beta-lactam khác Imipenem,... 

Các chất ức chế beta-

lactamase 

Acid clavulanic... 

2 Aminosid Gentamicin, spectinomycin... 

3 Macrolid Azithromycin, erythromycin... 

4 Lincosamid Clindamycin... 

5 Phenicol Cloramphenicol... 

6 Tetracyclin doxycyclin 

7 Quinolon Ciprofloxacin, levofloxacin... 

8 khác Sulfamid Sulfamethoxazol... 

5-nitro imidazol Metronidazol... 

2. NHỮNG NHÓM KHÁNG SINH THÔNG DỤNG 

2.1. Kháng sinh ức chế sự tổng hợp thành/vách của vi khuẩn 

2.1.1. β lactam 

2.1.1.1. Các penicillin 



 

111 

 

* Penicilin G: Là nhóm thuốc tiêu biểu, được tìm ra đầu tiên. 

- Phổ kháng khuẩn: Cầu khuẩn gram (+); liên cầu, phế cầu và tụ cầu không sản xuất 

penicilinase. Cầu khuẩn gram (-). Trực khuẩn gram (+) ái khí và yếm khí. Xoắn khuẩn, đặc biệt là 

xoắn khuẩn giang mai. 

- Bị dịch vị phá huỷ nên không uống được. Tiêm bắp, nồng độ tối đa đạt được sau 15- 30 

phút, nhưng giảm nhanh (cần tiêm 4h/ lần). Khó thấm vào xương và não. Khi màng não viêm, 

nồng độ trong dịch não tuỷ bằng 1/ 10 huyết tương. Trên người bình thường, t/2 khoảng 30 - 60 

phút. Thải trừ chủ yếu qua thận. 

- Tỷ lệ gây dị ứng 1-10%, từ phản ứng rất nhẹ đến tử vong do choáng phản vệ. Có dị ứng 

chéo với mọi β lactam. Vì vậy, luôn phải thử test nội bì khi tiêm lần đầu. 

* Penicilin có phổ G, uống được (Penicilin V): Không bị dịch vị phá hủy, hấp thu ở tá tràng, 

cần dùng liều gấp đôi penicilin G mới đạt nồng độ huyết thanh tương tự. 

* Penicilin kháng penicilinase (Penicilin M): oxacilin (Bristopen), cloxacilin (Orbenin). 

* Penicilin có phổ rộng (Penicilin A): ampicilin, amoxicilin 

- Nguồn gốc: Là penicilin bán tổng hợp 

- Phổ tác dụng: Trên các khuẩn gram (+) tác dụng như penicilin G, nhưng có thêm tác 

dụng trên một số khuẩn gram (-): E. coli, Salmonella, Shigella, Proteus, Hemophilus influenzae. 

- Dược động học: Bị penicilinase phá huỷ, không bị dịch vị phá hủy, uống được nhưng 

hấp thu không hoàn toàn (khoảng 40%). Hiện có nhiều thuốc trong nhóm này có tỷ lệ hấp thu 

qua đường uống cao (như amoxicilin tới 90%) vì vậy, không nên dùng ampicilin đường uống. 

- Chỉ định chính: viêm màng não mủ, thương hàn, nhiễm khuẩn đường mật, tiết niệu, nhiễm 

khuẩn sơ sinh. 

* Penicilin kháng trực khuẩn mủ xanh: gồm carboxypenicilin và ureidopenicilin 

2.1.1.2. Các cephalosporin 

* Cephalosporin thế hệ 1: Phổ kháng khuẩn gần với methicilin và penicilin A. Bị 

cephalosporinase (β lactamase) phá huỷ. Chỉ định chính trong sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn 

huyết do tụ cầu, nhiễm khuẩn kháng penicilin. Các chế phẩm dùng theo đường tiêm (bắp hoặc 

tĩnh mạch) có cefalotin (Kezlin), cefazolin (Kefzol). Theo đường uống có: Cephadroxil, 

cephalexin. 

* Cephalosporin thế hệ 2: Hoạt tính kháng khuẩn trên gram (-) đã tăng, nhưng còn kém thế hệ 

3. Kháng được cephalosporinase. Hầu hết kháng sinh không qua được hàng rào máu não trừ 

cefuroxim. Sự dung nạp thuốc cũng tốt hơn thế hệ 1. 

- Chế phẩm tiêm: cefamandole (Kefandol), cefuroxim (Curoxim), cefocitin, cefotetan. 

- Chế phẩm uống: cefuroxim acetyl (Zinnat) 250 mg x 2 lần/ ngày. Các chế phẩm đường 

uống khác: cefaclor, cefprozil, cefpodoxim. 

* Cephalosporin thế hệ 3: Tác dụng trên cầu khuẩn gram (+) kém thế hệ 1, nhưng tác dụng 

mạnh trên hầu hết các khuẩn gram (-), nhất là trực khuẩn đường ruột, bền vững với β lactamase, 

qua hàng rào máu não trừ cefoperazon. 

- Dạng tiêm: cefotaxim (Claforan), ceftizoxim (Cefizox), ceftriaxon (Rocephin), 
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ceftazidim, cefoperazon. 

- Dạng uống: cefixim, cefdinir/cepodoxim, ceftibuten. 

* Cephalosporin thế hệ 4: Phổ kháng khuẩn rộng và vững bền với β lactamase hơn thế hệ 3, 

đặc biệt dùng chỉ định trong nhiễm trực khuẩn gram (-) hiếu khí đã kháng với thế hệ 3. Chế 

phẩm: cefpirom, cefepim, IV 2g mỗi 12 giờ. 

* Cephalosporin thế hệ 5: Trị nhiễm trùng da và mô mềm có biến chứng. Hiệu lực tương 

đương vancomycin + ceftazidim. Dạng tiêm: ceftobiprol, ceftazolin 600 mg, IV mỗi 12 giờ. 

2.1.2. Các chất ức chế β lactamase (cấu trúc penam) 

Chất ức chế β 

lactamase 

Kháng sinh 

phối hợp 
Biệt dược 

Acid clavulanic Amoxicilin 
Augmentin: viên nén 250, 500mg,  lọ  500mg,  

1g  tiêm tĩnh mạch 

Acid clavulanic Ticarcilin Timentin ống tiêm 3,1g, liều dùng 3,1g IV mỗi 4-6 giờ. 

Sulbactam Ampicilin Unasyn: viên nén 220mg, ống tiêm 500- 1000mg 

Sulbactam Cefoperazon Sulperazon  lọ  1g,  liều  1-2g IV mỗi 6-12 h 

Tazobactam Piperacilin 
Zosyn ống tiêm 3,375g, liều dùng 1 ống IV 

mỗi 6 giờ. 

2.2. Kháng sinh ức chế sự chuyển hóa acid folic 

2.2.1. Sulfamid kìm khuẩn 

Do có nhiều độc tính và đã có kháng sinh thay thế, sulfamid ngày càng ít dùng một mình. 

Thường phối hợp sulfamethoxazol với trimethoprim. 

2.2.2. Phối hợp sulfamid và trimethoprim 

- Phổ kháng khuẩn rộng và chủng kháng lại ít hơn so với sulfamid. Co-trimoxazol có tác 

dụng diệt khuẩn trên một số chủng. Không tác dụng trên Pseudomonas, S.perfringens và các 

xoắn khuẩn. 

- Dược động học: Hấp thu qua đường uống, phân phối tốt vào các mô (dịch não tuỷ, mật, 

tuyến tiền liệt). Thải trừ chủ yếu qua nước tiểu với nồng độ còn hoạt tính. 

- Chống chỉ định: Phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh. 

- Thuốc kết hợp được chỉ định chính trong nhiễm khuẩn tiết niệu, tai- mũi- họng, đường 

hô hấp, đường tiêu hóa (thương hàn, tả), bệnh hoa liễu (Clamydia) 

- Phối hợp: trimethoprim + sulfamethoxazol: 

+ Viên bactrim, co-trimoxazol, gồm trimethoprim (40, 80 hoặc 160mg) và 

sulfamethoxazol (200, 400 hoặc 800mg). 

+ Dịch tiêm truyền: TMP 80 mg + SMZ 400 mg trong ống 5ml. Hoà trong 125ml 

dextrose 5% truyền tĩnh mạch trong 60 - 90 phút. 

2.3. Kháng sinh ức chế sự tổng hợp acid nuceic 

2.3.1. Quinolon 

- Phổ tác dụng: 

+ Acid nalidixic (quinolon thế hệ 1) chỉ ức chế ADN gyrase nên chỉ có tác dụng diệt 
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khuẩn gram (-) đường tiết niệu và đường tiêu hóa. Không tác dụng trên trực khuẩn mủ xanh 

(Pseudomonas aeruginosa). 

+ Phổ kháng khuẩn của fluoroquinolon gồm: E.coli, Salmonella, Shigella, 

Enterobacter, Neisseria, P.aeruginosa, Enterococci, phế cầu, tụ cầu (kể cả loại kháng 

methicilin). Các vi khuẩn trong tế bào cũng bị ức chế với nồng độ fluoroquinolon huyết tương 

như Clammydia, Mycoplasma, Brucella, Mycobacterium... 

- Chỉ định chủ yếu điều trị các nhiễm khuẩn Gram âm toàn thân. 

+ Nhiễm khuẩn đường tiết niệu và viêm tuyến tiền liệt, acid nalidixic, norfloxacin, 

ciprofloxacin, ofloxacin tác dụng giống nhau, tương tự như trimethoprim- sulfamethoxazol. 

+ Bệnh lây theo đường tình dục: Bệnh lậu, nhuyễn hạ cam, các viêm nhiễm vùng chậu 

hông, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, viêm đường hô hấp trên và dưới, viêm phổi mắc phải tại cộng 

đồng, viêm xoang, nhiễm khuẩn xương- khớp và mô mềm. 

- Độc tính: Khoảng 10%, từ nhẹ đến nặng như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, dị ứng ngoài da, 

tăng áp lực nội sọ (chóng mặt, nhức đầu, lú lẫn, co giật, ảo giác). Trên trẻ nhỏ, có acid chuyển 

hóa, đau và sưng khớp, đau cơ. 

- Chế phẩm và cách dùng: 

+ Loại quinolon kinh điển, acid nalidixic (Negram): nhiễm khuẩn tiết niệu do trực khuẩn 

gram (-), trừ Pseudomonas aeruginosa. Uống 2g/ ngày, chia 2 lần. Đường tiêm IV chỉ được dùng 

trong bệnh viện khi thật cần thiết. 

+ Loại fluorquinolon: dùng cho các nhiễm khuẩn bệnh viện do các chủng đa kháng 

kháng sinh như viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, màng tim, nhiễm khuẩn xương 

cần điều trị kéo dài. 

+ Một số chế phẩm đang dùng: Pefloxacin (Peflacin), norfloxacin (Noroxin), ofloxacin 

(Oflocet), ciprofloxacin (Ciflox), levofloxacin (Levaquin). 

2.3.2. 5-nitro-imidazol 

- Phổ kháng khuẩn: mọi cầu khuẩn kỵ khí, trực khuẩn kỵ khí gram (-), trực khuẩn kỵ khí 

gram (+) tạo được bào tử. Loại trực khuẩn kỵ khí gram (+) không tạo được bào tử thường kháng 

được thuốc (Propionibacterium). 

- Dược động học: Hấp thu nhanh qua tiêu hóa, ít gắn vào protein huyết tương, thấm được vào 

mọi mô, kể cả màng não, t/2 từ 9h (metronidazol) đến 14h (ornidazol). Thải trừ qua nước tiểu phần 

lớn dưới dạng còn hoạt tính, làm nước tiểu có thể bị sẫm màu. 

- Độc tính: Buồn nôn, miệng có vị kim loại, sần da, rối loạn thần kinh, giảm bạch cầu, hạ 

huyết áp. 

- Chế phẩm, cách dùng: Thường được dùng trong viêm màng trong tim, apxe não, dự 

phòng nhiễm khuẩn sau phẫu thuật vùng bụng- hố chậu, nhiễm khuẩn răng miệng: phối hợp với 

spiramycin; nhiễm HP trong viêm loét dạ dày tá tràng: thường phối hợp với clarithromycin... 

2.4. Kháng sinh ức chế sự tổng hợp protein 

2.4.1. Nhóm aminosid (AG) 

- Phổ rộng, chủ yếu điều trị các nhiễm khuẩn gram âm hiếu khí. 
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- Độc tính chọn lọc với dây thần kinh VIII và với thận (tăng creatinin máu, protein niệu, 

thường phục hồi). 

- Khoảng cách an toàn điều trị hẹp, độc tính cao, đặc biệt khi dùng kéo dài nên chỉ nên 

dùng AG trong thời gian ngắn và cần theo dõi nồng độ thuốc trong máu. 

- Độc tính của AG: 

+ Độc với thận là độc tính chính của các AG. 

+ Dây VIII rất dễ bị tổn thương, nhất là khi điều trị kéo dài và có suy thận. Độc tính ở 

đoạn tiền đình thường nhẹ và ngừng thuốc sẽ khỏi, còn độc ở đoạn ốc tai có thể gây điếc vĩnh 

viễn kể cả ngừng thuốc. 

- AG ức chế thần kinh cơ do AG thay thế calci ở tấm vận động. Độc tính này có ý nghĩa ở 

những người nhược cơ, sau dùng thuốc giãn cơ trong phẫu thuật, người hạ calci huyết. AG Có 

tác dụng mềm cơ kiểu cura nên có thể gây ngừng hô hấp do liệt cơ hô hấp. Xử trí bằng tiêm 

truyền tĩnh mạch calci. 

- Thuốc tiêu biểu trong nhóm: Streptomycin, gentamicin, kanamycin, amikacin, 

tobramycin, netilmicin, neomycin và spectinomycin. 

2.4.2. Tetracyclin 

- Phổ tác dụng: Cầu khuẩn gram (+) và gram (-) nhưng kém penicillin, trực khuẩn gram 

(+) ái khí và yếm khí, trực khuẩn gram (-) nhưng Proteus và trực khuẩn mủ xanh rất ít nhạy 

cảm, xoắn khuẩn (kém penicilin), Rickettsia, amip, Trichomonas, Helicobacter pilori, P. acnes. 

- Dược động học: Hấp thu qua tiêu hóa 60- 70%. Dễ tạo phức với sắt, calci, magnesi và 

casein trong thức ăn và giảm hấp thu. Nồng độ tối đa trong máu đạt được sau 2- 4 giờ. Thấm 

được vào dịch não tuỷ, rau thai, sữa nhưng ít. Đặc biệt là thấm được vào trong tế bào nên có tác 

dụng tốt trong điều trị các bệnh do Brucella. Gắn mạnh vào hệ lưới nội mô của gan, lách, 

xương, răng. Nồng độ ở ruột cao gấp 5- 10 lần nồng độ trong máu. Thải trừ qua gan (có chu kỳ 

gan - ruột) và thận, phần lớn dưới dạng còn hoạt tính. t/2 từ 8h (tetracyclin) đến 20h 

(doxycyclin). 

- Độc tính: Rối loạn tiêu hóa, vàng răng trẻ em, độc với gan thận 

- Tetracyclin là kháng sinh có phổ rộng, ít gây dị ứng, ít độc, đặc biệt là thấm được vào 

trong tế bào nên được dành cho điều trị bệnh do Brucella, nhiễm khuẩn đường mật, mũi- họng, 

phổi. 

2.4.3. Cloramphenicol và dẫn xuất 

Đây là kháng sinh có nhiều độc tính nghiêm trọng nên không dùng trong các nhiễm khuẩn 

thông thường và phòng nhiễm khuẩn. Hai độc tính rất nguy hiểm là suy tủy và hội chứng xám. 

2.4.4. Macrolid và lincosamid 

- Phổ tác dụng tương tự penicilin G: cầu khuẩn và Rickettsia. Hoàn toàn không tác dụng 

trên trực khuẩn đường ruột và Pseudomonas. Tác dụng kìm khuẩn mạnh, có tác dụng diệt khuẩn 

trên một số chủng nhưng yếu.  

- Dược động học: Bị dịch vị phá huỷ một phần. Nồng độ tối đa đạt được trong máu sau 1- 

4h và giữ không quá 6 giờ nên phải uống 4 lần mỗi ngày, t/2 từ 1h 30 đến 3h. Thấm mạnh vào 
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các mô, đặc biệt là phổi, gan, lách, xương, tuyến nhiếp hộ, dịch tiết hô hấp. Rất ít thấm qua màng 

não. Thải trừ chủ yếu qua mật. 

- Chỉ định: Nhiễm Corynebacteria (bạch hầu), nấm (Corynebacterium minutissimum); 

Clamydia đường hô hấp, sinh dục, mắt, viêm phổi mắc phải ở cộng đồng; thay thế penicilin cho 

bệnh nhân bị dị ứng với penicilin khi nhiễm tụ cầu, liên cầu hoặc phế cầu; dự phòng viêm nội tâm 

mạc trong phẫu thuật răng miệng cho những bệnh nhân có bệnh van tim. 

- Độc tính: Nói chung ít độc và dung nạp tốt chỉ gặp các rối loạn tiêu hóa nhẹ (buồn nôn, 

nôn, tiêu chảy) và dị ứng ngoài da. Tuy nhiên, lincomycin và clindamycin có thể gây viêm ruột 

kết mạc giả, đôi khi nặng, dẫn đến tử vong; có thể gây viêm da ứ mật, vàng da. 

- Chế phẩm, cách dùng: 

+ Erythromycin (Erythrocin), spiramycin (Rovamycin) 

+ Azithromycin: thấm rất nhiều vào mô (trừ dịch não tuỷ), đạt nồng độ cao hơn huyết 

tương tới 10- 100 lần, sau đó được giải phóng ra từ từ nên t/2 khoảng 3 ngày. Vì thế cho phép 

dùng liều 1 lần/ ngày và thời gian điều trị ngắn. Ví dụ với viêm phổi cộng đồng, ngày đầu cho 

500 mg uống 1 lần; 4 ngày sau uống 250 mg/ lần/ ngày hoặc mỗi ngày 500 mg, dùng 3 ngày. 

Viên nang 250 mg. 

+ Lincomycin (Lincocin): uống 2g/ ngày, chia làm 4 lần.Viên nang 500 mg.  

+ Clindamycin (Dalacin): uống 0,6- 1,2g/ ngày, chia 4 lần (0,15- 0,3g/ lần)  

3. NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG SỬ DỤNG KHÁNG SINH 

3.1. Nguyên tắc dùng kháng sinh 

- Cần biết chắc chắn có nhiễm khuẩn hay không, nhiễm virus không dùng. 

- Lựa chọn kháng sinh dựa vào các yếu tố sau đây: Phổ kháng khuẩn (nên làm kháng sinh 

đồ và xác định MIC), dựa vào tính chất dược lực học, yếu tố người bệnh, nơi nhiễm khuẩn. 

- Cách sử dụng: 

+ Dùng sớm, dùng đủ liều, không dùng liều tăng dần, không ngắt quãng, không giảm 

liều để tránh kháng thuốc. 

+ Thời gian dùng: phụ thuộc vào tình trạng nặng nhẹ, tác nhân gây bệnh, nơi nhiễm 

trùng, hệ miễn dịch của bệnh nhân nên khó ghi định thời gian cụ thể. Ví dụ viêm amidan: 1 

tuần; viêm phổi, phế quản: 2 tuần; nhiễm khuẩn huyết: 4-6 tuần; viêm màng trong tim: 4-6 

tuần… 

3.2. Lợi ích của phối hợp kháng sinh 

- Ngăn chặn sự kháng thuốc khi dùng kéo dài 

- Có các loại nhiễm khuẩn do vi khuẩn phối hợp 

- Tăng hiệu lực kháng sinh. 

- Các phối hợp kháng sinh có lợi: Nhóm β lactam với aminoglycoside, phối hợp 

trimethoprim và sulfamethoxazol, phối hợp β lactam với các chất kháng β lactamase, phối hợp 

polymycin với bactrim hoặc với rifampin để chống lại Serratia, amphotericin B và flucytosin để 

chống lại Candida và Cryptococus 

- Một số phối hợp kháng sinh gây bất lợi: 
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+ Không phối hợp 2 kháng sinh cùng cơ chế. 

+ Không nên phối hợp kháng sinh kìm khuẩn và diệt khuẩn (ví dụ: nhóm β lactam và 

nhóm teracyclin). 

+ Một số phối hợp làm tăng độc tính: β lactam (ampicilin) phối hợp với cloramphenicol 

điều trị viêm màng não làm tăng tỷ lệ tử vong so với khi dùng riêng rẽ 1 kháng sinh. 

3.3. Những nguyên nhân thất bại trong việc dùng kháng sinh 

- Chọn kháng sinh không đúng phổ tác dụng 

- Kháng sinh không đạt tới ngưỡng tác dụng tại ổ nhiễm khuẩn, do liều lượng không hợp 

lý, do dược động học không thích hợp, do tương tác thuốc làm giảm tác dụng của kháng sinh 

- Do vi khuẩn đã kháng thuốc. Cần thay kháng sinh khác hoặc phối hợp kháng sinh. 

CÂU HỎI THẢO LUẬN 

Tình huống 1: Ông Nguyễn Văn A., 60 tuổi, được chỉ định đơn thuốc điều trị viêm họng cấp: 

Zinnat (Cefuroxim) 250 mg x 20 viên, uống ngày 4 viên lúc 8h, 14h. 

Anphachymotripsin 4,2 mg x 20 viên, uống ngày 4 viên chia 2 lần. 

Acemuc (N-acetyl cystein) 200mg x 20 gói, ngày uống 2 gói chia 2 lần. 

Dung dịch Natriclorid 0,9 % x 500 ml, súc miệng họng 3 – 4 lần/ ngày. 

Câu hỏi: 

1. Thuốc nào trong đơn là thuốc kháng sinh? 

2. Khi sử dụng thuốc kháng sinh đó cần lưu ý vấn đề gì? (thời điểm uống, cách dùng, tác dụng 

không mong muốn) Giải thích? 

Tình huống 2: Người bệnh Đoàn Văn B., 30 tuổi, với đơn thuốc điều trị loét dạ dày, HP (+): 

1 Amoxicillin 500mg x 40v Ngày 4v/2 lần 

2 Clarythromycin 250mg x 40v Ngày 4v/2 lần  

3 Barole 20mg x 20v Ngày 2v/2 lần lúc sáng sớm và trước khi ngủ 

4 Nospa 40mg x 40v Ngày 4v/2 lần 

5 Gastropulgite x 30 gói Ngày 3 gói/ 3 lần sau ăn 30 phút 

Câu hỏi: 

1. Thuốc nào trong đơn là thuốc kháng sinh? 

2. Khi sử dụng thuốc kháng sinh đó cần lưu ý vấn đề gì? (thời điểm uống, cách dùng, tác dụng 

không mong muốn)? Giải thích? 

CÂU HỎI, BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng ở đầu câu mà bạn cho là đúng: 

1. Kháng sinh không được hấp thu khi dùng đường uống là: 

A. Amoxicilin      B. Penicilin V  C. Gentamycin     D. Doxycylin 

2. Kháng sinh thuộc nhóm aminosid là: 

A. Cotrimoxazol      B. Spiramycin              C. Tobramycin                    D. Ciprofloxacin 

3. Tác dụng không mong muốn của các penicillin là: 

A. Độc với thính giác, thận, gây điếc B. Gây dị ứng tùy theo đường dùng 

C. Giảm tiểu cầu rất khó hồi phục  D. Viêm gân, nhất là ở người trên 60 tuổi 
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4. Amoxicilin có thể phối hợp với thuốc nào để điều trị viêm dạ dày cấp, HP+  

A. Gentamycin B. Spiramycin          C. Metronidazol  D. Cephalexin 

5. Sự phối hợp của các Cefalexin với kháng sinh nào sẽ làm tăng độc tính trên thận: 

A. Gentamycin 

B. Ampicilin 

C. Amoxicilin 

D. Oxacilin 

 

 

6. Thuốc kháng sinh không tương tác làm giảm hấp thu với các antacid là: 

A. Tetracyclin 

B. Ofloxacin  

C. Acid nalidixic 

D. Erythromycin  

7. Suy tủy, Hội chứng xanh xám “Grey Baby syndrome” do thuốc tích lũy lâu và gây độc 

cho cơ thể là TDKMM có thể xảy ra khi trị liệu kéo dài bằng kháng sinh: 

A. Tetracyclin 

B. Doxycyclin 

C. Cloramphenicol 

D. Gentamycin 

8. Bệnh nhân Nam 40 tuổi, được chẩn đoán: Viêm phế quản. Trong đơn được kê có 20 viên 

Cefixim 200mg uống ngày 2 viên chia 2 lần. Nếu người bệnh dùng kháng sinh đến ngày thứ 

5 thì hết các triệu chứng bệnh thì: 

A. Ngừng sử dụng Cefixim  

B. Sử dụng Cefixim thêm 2 ngày 

C. Giảm liều Cefixim, uống ngày 1 viên 

D. Uống đến khi hết 20 viên thuốc 

9. Bệnh nhân Lại Thị H., được kê đơn Tetracyclin uống, hiện tại bệnh nhân đang bổ sung 

chế phẩm Canxi gluconat để điều trị loãng xương, trong trường hợp này, bệnh nhân nên: 

A. Dừng uống chế phẩm có chứa canxi 

B. Không uống kháng sinh Tetracyclin 

C. Uống Tetracyclin và canxi cùng thời điểm 

D. Uống Tetracyclin trước, 2h sau uống canxi. 

10. Kháng sinh không hấp thu qua đường tiêu hóa là: 

A. Benzyl penicillin 

B. Oxacilin 

C. Cloxacin 

D. Dicloxacin  

11. Các phối hợp kháng sinh cho tác dụng hiệp đồng là: 
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A. Penicilin và Tetracyclin 

B. Penicilin và Macrolid 

C. Erythromycin và Cloramphenicol  

D. Trimethoprim và Sulfamethoxazol 

12. Khi gặp phản ứng dị ứng kháng sinh, các trường hợp nhẹ nên: 

A. Ngừng sử dụng thuốc và điều trị bằng thuốc kháng histamin 

B. Không cần ngừng sử dụng thuốc 

C. Ngừng sử dụng thuốc và điều trị bằng phác đồ điều trị sốc phản vệ 

D. Ngừng sử dụng thuốc và điều trị bằng các thuốc trợ hô hấp, trợ tuần hoàn 

13. Cephalosporin thế hệ II là: 

A. Cefepim   B. Cefuroxim  C. Cephaloridin  D. Cefixim 

14. Cephalosporin thế hệ III là: 

A. Cefepim   B. Cefuroxim  C. Cephaloridin  D. Cefixim 

15. Cephalosporin thế hệ IV là: 

A. Cefepim   B. Cefuroxim  C. Cephaloridin  D. Cefixim 

16. Kháng sinh dùng được cho phụ nữ có thai là: 

A. Gentamycin  B. Amoxicilin C. Tifomycin       D. Tetracyclin 

17. Rodogyl là kháng sinh phối hợp của: 

A. Metronidazol, Spiramycin   B. Metronidazol, Sulfamethazol 

C. Trimethoprim, Sulfamethazol   D. Spiramycin, Trimethoprim 

18. Co-trimoxazol là kháng sinh phối hợp của: 

A. Metronidazol, Spiramycin   B. Metronidazol, Sulfamethazol 

C. Trimethoprim, Sulfamethazol   D. Spiramycin, Trimethoprim 

19. Sulfamid kháng khuẩn: 

A. Không nên phối hợp sulfamid với vitamin 

B. Nên phối hợp sulfamid với procain 

C. Nên phối hợp sulfamid với vitamin 

D. Có thể phối hợp sulfamid với thuốc gây acid hóa nước tiểu 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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2. Bộ Y Tế (2012), “Thuốc kháng sinh”, Dược lý học lâm sàng, NXB Y học. 
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119 

 

Bài 11 

HƯỚNG DẪN DÙNG THUỐC CHỮA BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này học viên có khả năng: 

1. Giải thích, hướng dẫn, theo dõi sử dụng các thuốc điều trị bệnh trên đường tiêu hóa theo đơn 

cho người dân đảm bảo an toàn, hiệu quả trong tình huống cụ thể. 

2. Thế hiện được sự thận trọng, chính xác, nhiệt tình trong việc tư vấn theo đơn cho người bệnh 

sử dụng đúng, hiệu quả, an toàn các thuốc chữa bệnh đường tiêu hóa. 

NỘI DUNG 

1. PHÂN LOẠI THUỐC CHỮA BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA 

Đường tiêu hóa có chức năng vận động để hấp thu các chất dinh dưỡng, điện giải, nước và 

bài tiết các chất cặn bã. Khi có rối loạn sẽ sinh ra các triệu chứng buồn nôn, nôn, trướng bụng, 

khó tiêu, táo bón, tiêu chảy... Ngoài việc chữa triệu chứng, thầy thuốc cần tìm nguyên nhân để 

điều trị. 

Các thuốc chữa bệnh đường tiêu hóa có thể được phân loại như sau: 

- Thuốc chữa viêm loét dạ dày – tá tràng: Thuốc kháng acid, thuốc kháng receptor H2 

histamin, thuốc ức chế bơm proton... 

- Thuốc kích thích và điều chỉnh vận động đường tiêu hóa: Thuốc tẩy, nhuận tràng; thuốc 

kháng dopamin ngoại biên... 

- Thuốc chống co thắt và làm giảm nhu động: Thuốc chống co thắt cơ trơn, thuốc chống 

nôn... 

- Thuốc chống tiêu chảy: Các chất hấp phụ, bao phủ niêm mạc ruột; các chất làm giảm tiết 

dịch, giảm nhu động ruột, vi khuẩn và nấm, thuốc uống bù nước và điện giải. 

- Thuốc lợi mật và thuốc thông mật. 

2. THUỐC CHỮA VIÊM LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG 

2.1. Đại cương 

Viêm loét dạ dày - tá tràng xảy ra khi có sự mất cân bằng giữa các yếu tố xâm hại và các 

yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày. 

Các yếu tố xâm hại: Acid hydrocloric (HCl) và pepsin trong dịch vị, vi khuẩn Helicobacter 

pylori (HP).  

Các yếu tố bảo vệ: Bicarbonat, chất nhầy và prostaglandin (PG). 

2.2. Các thuốc dùng trong điều trị viêm loét dạ dày tá tràng 

2.2.1. Nhóm tác động vào sự bài tiết acid dịch vị 

* Thuốc kháng acid (Antacid) 

Chỉ định 

- Viêm loét dạ dày tá tràng do thừa acid dịch vị. 

- Hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. 

- Giảm các triệu chứng: Ợ chua, đau rát dạ dày, chứng khó tiêu, đầy bụng. 

Tác dụng phụ 
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Chế phẩm chứa Al3+ gây táo bón, giảm phosphat huyết gây nhuyễn xương. 

Chế phẩm chứa Mg2+ dùng lâu có thể gây tiêu chảy, tăng Mg2+ huyết. 

Chống chỉ định – thận trọng 

Đối tượng có nguy cơ mất nước, nghẽn ruột, người lớn tuổi, suy thận nặng. 

Chế phẩm: Trong thực tế thường dùng chế phẩm kết hợp 

GASTROPULGITE 

Gói bột uống có 2.5g attapulgite + 0.5g gel khô nhôm hydroxyde và magnesi carbonat. Liều 

dùng 2-4g/ngày. 

Một số điều lưu ý khi sử dụng antacid 

- Nên uống các antacid 1- 2 giờ sau khi ăn và một lần trước khi ngủ.  

- Al(OH)3 dùng lâu gây táo bón, còn Mg(OH)2 có tác dụng nhuận tràng nên thường dùng 

phối hợp (Maalox, Stomafar). Nhiều antacid còn phối hợp thêm simethicon có tác dụng chống 

đầy hơi (Maalox plus, Simelox). 

- Các antacid làm giảm hấp thu một số thuốc khác khi dùng chung vì vậy cần uống cách xa 

các thuốc khác này ít nhất là 2 giờ. 

Dùng các thuốc có chứa Al3+ lâu dài (trừ nhôm phosphat) dễ gây nhuyễn xương. Cần ăn 

chế độ nhiều protid và phosphat và không dùng chung với sucralfat. 

* Thuốc kháng histamin H2 

CIMETIDIN  

Biệt dược: Tagamet, Gastromet, Histodil 

Dạng bào chế: Viên nén 200mg, 300mg, 400mg; viên sủi 200g, 800mg, dung dịch chứa 

200mg, 300mg/5ml; ống tiêm chứa 200mg/ 5ml, 400mg/5ml. 

Chỉ định 

- Loét dạ dày – tá tràng. 

- Hội chứng tăng tiết acid dịch vị (Zollinger Ellison). 

- Làm giảm tiết acid dịch vị trong các trường hợp loét đường tiêu hóa khác có liên quan đến 

tăng tiết dịch vị (thực quản, loét miệng nối dạ dày - ruột). 

Tác dụng không mong muốn 

Có thể gặp các triệu chứng như ban đỏ ngoài da, tiêu chảy, táo bón, chóng mặt, đau đầu, 

đau cơ, tăng các transaminase và nồng độ creatin - huyết. 

Chống chỉ định 

- Phụ nữ có thai, cho con bú. 

- Người suy gan, suy thận nặng 

- Dùng phối hợp với các thuốc chống đông máu. 

Cách dùng, liều lượng 

- Uống hoặc tiêm. 

- Loét dạ dày - tá tràng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 200 mg vào 3 bữa ăn và một lần 400mg 

vào buổi tối trước khi đi ngủ; thời gian điều trị từ 4 - 6 tuần. 

- Hiện có xu hướng dùng liều duy nhất 800mg vào ban đêm trước khi đi ngủ. 
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FAMOTIDIN 

Biệt dược: Pepcid, Famogast, Famonist. 

Dạng bào chế: Viên nén 20 mg, 40mg. 

Chỉ định 

- Điều trị và dự phòng tái phát viêm loét dạ dày tá tràng. 

- Hội chứng tăng tiết acid dịch vị. 

 Tác dụng không mong muốn 

Hiếm gặp; có thể gặp các triệu chứng: nhức đầu, mệt mỏi, tiêu chảy hoặc táo bón, dị ứng, 

tăng transaminase huyết tương, chán ăn, khô miệng, buồn nôn. 

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, cho con bú. Người mẫn cảm với famotidine. 

Cách dùng, liều lượng: Mỗi ngày uống 20 mg x 2 lần, hoặc chỉ uống 1 lần 40 mg vào buổi 

tối. 

* Thuốc ức chế bơm proton 

OMEPRAZOL 

Biệt dược: Losec, Mopral, Omizac, Lomax 

Dạng bào chế: Viên nang 20 mg tan ở ruột; lọ 40mg (thuốc bột) kèm một ống dung môi 

10ml để pha tiêm. 

Chỉ định 

- Viêm loét dạ dày tá tràng tiến triển hay các trường hợp loét mà dùng kháng H2 không hiệu 

quả. 

- Hội chứng tăng tiết acid do các khối u gây tăng tiết gastrin ở tuyến tụy. 

- Hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. 

- Trị loét do vi khuẩn Helicobacter pylori (phối hợp với kháng sinh). 

Tác dụng không mong muốn 

Rối loạn tiêu hóa: buồn nôn, táo bón hay tiêu chảy. 

Chóng mặt, nhức đầu, ngủ gà (ít gặp). 

Chống chỉ định: Mẫn cảm với thuốc, loét dạ dày ác tính. 

Thận trọng: phụ nữ có thai, cho con bú. 

Cách dùng, liều lượng: nuốt nguyên viên không được nhai, uống trước bữa ăn 30 phút 

hoặc tối trước khi đi ngủ 

- Loét tá tràng: Uống 20mg/ lần/ ngày, trường hợp nặng có thể dùng 40mg/ ngày; dùng 

trong 4 tuần. 

- Loét dạ dày: Uống 20mg/ ngày; trường hợp nặng có thể dùng 40mg/ ngày; dùng trong 8 

tuần. 

2.2.2. Nhóm tác động vào quá trình bảo vệ niêm mạc dạ dày 

* Sucralfat (Aluminium sucrose sulfat) 

Biệt dược: Ulcar, Sucralfat. 

Tác dụng 

- Tạo hàng rào che chở, bảo vệ niêm mạc dạ dày. 
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- Kích thích sản sinh prostaglandin có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày. 

- Ức chế trực tiếp pepsin. 

Chỉ định 

- Loét dạ dày tá tràng. 

- Làm giảm hoặc ngăn ngừa loét do thuốc chống viêm không steroid. 

- Trào ngược dạ dày thực quản. 

Tác dụng không mong muốn: Táo bón, khô miệng. 

Cách dùng, liều lượng 

Ulcar, Sucrafat dạng uống viên nén 1g x 4/ngày (uống 1h trước mỗi bữa ăn và trước khi đi 

ngủ) trong 4-8 tuần. Do có nhiều thuốc làm lành vết loét hiệu quả hơn nên ngày nay ít dùng thuốc 

này. 

4. THUỐC ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY 

4.1. Đại cương 

Tiêu chảy là hiện tượng đi đại tiện bất thường từ 3 lần trở lên trong ngày, phân lỏng hoặc 

lẫn nhiều nước, thường gặp ở trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Bệnh tiêu chảy thường do nhiều 

nguyên nhân khác nhau như: nhiễm khuẩn đường ruột, nhiễm độc, dị ứng thức ăn. Khi bị tiêu 

chảy, cơ thể mất nhiều nước và muối khoáng dẫn đến rối loạn tuần hoàn, nhiễm độc thần kinh, 

nếu không được điều trị kịp thời có thể bị tử vong (nhất là trẻ em). 

Ngoài việc điều trị nguyên nhân tiêu chảy bằng kháng sinh, người ta còn thường dùng các 

thuốc điều trị triệu chứng, chống lại sự tăng xuất tiết, gây mất điện giải, chống lại sự tăng nhu 

động ruột gây tiêu chảy và đau. 

4.2. Các thuốc điều trị tiêu chảy 

4.2.1. Các chất hấp phụ, bao phủ niêm mạc ruột 

* DIOCTAHEDRAL SMECTITE (SMECTA)  

Tác dụng 

Bao phủ niêm mạc dạ dày – ruột, làm tăng khả năng đề kháng của lớp dịch nhầy đối với các 

tác nhân kích thích niêm mạc ruột. 

Chỉ định: tiêu chảy cấp và mạn ở người lớn và trẻ em. 

Tác dụng không mong muốn: táo bón (hiếm gặp). 

Liều dùng 

Dạng thuốc: gói chứa 3g hoạt chất dạng bột pha thành dung dịch uống. 

Trẻ em: Dưới một tuổi 1 gói mỗi ngày. 

Từ 1 đến 2 tuổi: 1 đến 2 gói mỗi ngày. 

Trên 2 tuổi: 2 đến 3 gói mỗi ngày.  

Thuốc có thể hoà trong bình nước 50 ml, chia ra uống trong ngày hay trộn đều vào thức ăn 

sệt: bột, thức ăn nghiền.  

Người lớn: Trung bình 3 gói mỗi ngày, hoà trong nửa ly nước.  

Trong tiêu chảy cấp tính, thông thường liều dùng hàng ngày có thể tăng gấp đôi khi khởi 

đầu điều trị.  
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4.2.2. Các chất làm giảm tiết dịch ruột, giảm nhu động ruột 

* LOPERAMID (IMODIUM) 

Tác dụng 

Làm chậm nhu động ruột nên làm chậm di chuyển các chất trong ruột vì vậy kéo dài thời 

gian để hấp thu nước và các chất điện giải, làm tăng độ đặc của khối phân. Ức chế nhu động ruột 

nhanh chóng (1 giờ) và kéo dài. 

Chỉ định 

Tiêu chảy cấp, tiêu chảy mãn tính ở người lớn. 

Tác dụng không mong muốn 

Đau bụng, chóng mặt, buồn ngủ, khô miệng, buồn nôn, ói mửa, tắc ruột do liệt. 

Chống chỉ định 

Mẫn cảm, trẻ em dưới 2 tuổi, tiêu chảy do nhiễm khuẩn, tổn thương gan, hội chứng lỵ, 

trướng bụng, viêm đại tràng nặng. 

Cách dùng, liều lượng 

Dạng thuốc: viên nén, viên nang 2mg, 4mg, dung dịch 1mg/5ml 

Người lớn: khởi đầu 4mg, sau đó 2mg mỗi lần đi lỏng. Tối đa 16mg/ngày. Không dùng quá 

5 ngày trong tiêu chảy cấp. 

Trẻ em: không dùng thường quy trong tiêu chảy cấp. Chỉ dùng cho trẻ em trên 6 tuổi khi 

thật cần thiết. Mỗi lần uống 2 mg, ngày 2 - 3 lần tuỳ theo tuổi. Ngừng thuốc nếu thấy không có 

kết quả sau 48 giờ. 

4.2.3. Vi khuẩn và nấm 

* LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS 

Một số chất tấn công vào vi khuẩn huỷ saccharose như rượu, stress, nhiễm khuẩn, kháng 

sinh đã gây ra sự mất cân bằng, làm tăng vi khuẩn huỷ protein, dẫn đến rối loạn tiêu hóa (tiêu 

chảy, táo bón, trướng bụng). 

Lactobacillus acidophilus có tác dụng lập lại thăng bằng vi khuẩn cộng sinh trong ruột, 

kích thích vi khuẩn huỷ saccharose phát triển, kích thích miễn dịch không đặc hiệu của niêm mạc 

ruột (tăng tổng hợp IgA) và diệt khuẩn. 

Chỉ định: các tiêu chảy do loạn khuẩn ở ruột, khi cần bù nước. 

Liều lượng, cách dùng: Antibio gói bột 1g chứa 100 triệu vi khuẩn sống. 

Người lớn uống mỗi lần 1gói, ngày 3 lần. Trẻ em uống mỗi ngày 1- 2 gói. 

4.2.4. Thuốc uống bù nước và điện giải (ORS, ORESOL) 

Tác dụng 

Thành phần của ORS thích hợp với bệnh nhân bị tiêu chảy do tả hay các loại tiêu chảy 

khác. Công thức ORS phù hợp để bù dịch hiệu quả trong trường hợp mất nước ưu trương hay 

nhược trương. Tuy nhiên dung dịch ORS không làm giảm khối lượng phân, số lần đi tiêu chảy 

hay thời gian tiêu chảy. ORS đơn thuần bằng đường uống phục hồi được 95% các trường hợp tiêu 

chảy mất nước trung bình.  

Chỉ định: Phòng và điều trị mất nước và điện giải mức độ nhẹ và vừa. 
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Tác dụng không mong muốn:  

Nôn nhẹ, tăng natri máu, suy tim do bù nước quá mức. 

Chống chỉ định 

Giảm niệu hoặc vô niệu do giảm chức năng thận. Mất nước nặng (phải truyền tĩnh mạch 

dung dịch Ringer lactat). Nôn nhiều và kéo dài, tắc ruột, liệt ruột. 

Liều dùng 

Mất nước nhẹ: uống 50 ml/kg trong 4 - 6 giờ đầu. 

Mất nước vừa: uống 100 ml/ kg trong 4 - 6 giờ đầu. Sau đó điều chỉnh theo mức độ khát và 

đáp ứng với điều trị. 

Lượng ORS cho trẻ uống sau mỗi lần đi ngoài: > 24 tháng: 50 - 100 ml. 2 - 10 tuổi: 100 - 200 

ml. > 10 tuổi: Uống tùy thích. Tiếp tục cho uống cho đến khi hết tiêu chảy.  

5. THUỐC NHUẬN TRÀNG, CHỐNG TÁO BÓN 

5.1. Đại cương 

 Táo bón là tình trạng giảm số lần đại tiện (dưới 3 lần/tuần), phân cứng, giảm số lượng 

phân hay cảm giác tống phân không hoàn toàn. 

Nguyên nhân: là hậu quả của một số bệnh lý, chế độ sinh hoạt, ăn uống hay do thuốc. Hầu 

hết trường hợp táo bón (90%) xảy ra do chế độ ăn uống và sinh hoạt (uống ít nước, ít vận động, 

lờ nhu cầu đi đại tiện), phần còn lại do tác động của một số thuốc và chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ do 

nguyên nhân bệnh lý. 

 Thuốc nhuận tràng là thuốc làm tăng nhu động chủ yếu ở ruột già dùng chống táo bón, 

thường phải dùng nhiều ngày. Thuốc có thể kích ứng trực tiếp niêm mạc ruột hoặc gián tiếp do 

làm tăng khối lượng phân, hoặc giữ nước, làm mềm phân. 

5.2. Các thuốc nhuận tràng, chống táo bón 

5.2.1. Thuốc nhuận tràng cơ học (nhuận tràng tạo khối) 

Là dẫn chất của cellulose hay các polysaccharide, không bị thuỷ phân bởi men tiêu hoá và 

không được hấp thu toàn thân. 

Chỉ định 

Trị các trường hợp đơn giản của táo bón, đặc biệt là táo bón do chế độ ăn nghèo chất xơ 

hoặc chất lỏng. 

Tác dụng không mong muốn 

Thuốc tương đối an toàn, ít có tác dụng phụ, có thể gặp: đầy hơi, trung tiện, trướng bụng, 

tắt nghẽn ruột và thực quản có thể xảy ra nếu như không uống đủ nước. Phải uống với nhiều nước 

để tránh táo bón ngược lại (ít nhất là 240 ml nước cho 1 liều thuốc). 

Chống chỉ định: Hẹp ruột, dính ruột 

Chế phẩm, liều lượng 

Methylcellulose (Citrucel): Người lớn: 1 – 2g/ lần x 1 – 3 lần /ngày. Trẻ em: 0,5g/ lần x 1 – 

3 lần/ngày, uống kèm nhiều nước  

Polycarbophil (Mitrolan, fibrall, fibercon,…): Người lớn: 1g/ lần x 1 -  4lần/ngày. Trẻ em: 

0,5g/lần x 1 – 3lần/ngày. 
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Psyllium (Metamucil, konsyl, fiberal): Người lớn 3,5 – 7g/lần x 1 – 3lần/ngày. Trẻ em ½ 

liều người lớn x 1 – 3 lần/ngày. 

5.2.2. Thuốc nhuận tràng thẩm thấu 

SORBITOL 

Tác dụng: Tăng tiết dịch mật, dịch tuỵ và nhuận mật; kích thích nhu động ruột. 

Chỉ định: Chứng chậm tiêu, đầy bụng, táo bón. 

Tác dụng không mong muốn: Có thể bị tiêu chảy hay đau bụng. 

Chống chỉ định: Các bệnh thực thể viêm ruột non, viêm loét đại - trực tràng, bệnh Crohn 

và hội chứng tắc hay bán tắc, đau bụng chưa rõ nguyên nhân. 

Thận trọng: 

Không dùng trong những trường hợp tắc đường dẫn mật.  

Ở người bệnh “đại tràng kích thích” tránh dùng sorbitol khi đói và nên giảm liều. 

Không nên dùng lâu dài thuốc nhuận tràng. 

Tránh tiêm thuốc nếu có tắt ruột do nguyên nhân cơ học. 

Cách dùng, liều lượng: 

Điều trị triệu chứng khó tiêu, dùng thuốc trước bữa ăn: Người lớn 1- 3 gói (5g)/ngày.  

Điều trị táo bón: Người lớn dùng 1 gói vào lúc đói, trong buổi sáng. Trẻ em dùng 1/2 liều 

người lớn. Uống trước bữa ăn 10 phút. 

6. THUỐC KHÁNG DOPAMIN NGOẠI BIÊN 

DOMPERIDON 

Tác dụng: Domperidon là chất đối kháng dopamine, có tác dụng chống nôn. 

Chỉ định:  

- Buồn nôn và nôn do viêm dạ dày, viêm gan, viêm đường tiêu hóa, đau nửa đầu, nôn hậu 

phẫu, nôn do dùng thuốc, nôn do xạ trị, nôn mạn tính ở trẻ em. 

- Chậm tiêu do: viêm thực quản trào ngược, đầy hơi, sau khi ăn, viêm và loét dạ dày. 

Tác dụng không mong muốn: 

- Khô miệng, tiêu chảy, nổi mẩn da, ngứa 

- Đau đầu, căng thẳng, buồn ngủ 

- Vô kinh, tăng tiết sữa và nữ hóa tuyến vú ở nam 

Chống chỉ định: Mẫn cảm với domperidon. 

Liều lượng, cách dùng: Người lớn 10 - 20mg/ lần, ngày 2 - 3 lần. Trẻ em 0,2 - 0,4mg/kg, 

ngày 2- 3 lần. Uống trước ăn 30 phút. 

7. THUỐC CHỐNG CO THẮT CƠ TRƠN TRỰC TIẾP 

7.1. Alverin (spamaverin) 

- Là thuốc chống co thắt, tác dụng trực tiếp lên cơ trơn đường tiêu hóa và tử cung, tác dụng 

mạnh hơn papaverin 3 lần, độc bằng 1/3 papaverin. 

- Chống chỉ định: tắc nghẽn ruột hoặc liệt ruột, mất trương lực ruột kết. 

- Tác dụng không mong muốn: buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, phản ứng dị ứng. 

Viên 40mg x 1-2 viên/ ngày 
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7.2. Drotaverin (No-spa) 

Viên 40mg x 1-2 viên x 3 lần/ ngày. 

Ống tiêm 40mg/2ml x 1-2 ống/ ngày, tiêm dưới da, tiêm bắp 

CÂU HỎI THẢO LUẬN 

Tình huống 1: Người bệnh Đoàn Văn B., 30 tuổi, với đơn thuốc điều trị loét dạ dày, HP (+): 

1 Amoxicillin 500 x 40v Ngày 4v/2 lần 

2 Clarythromycin 250 x 40v Ngày 4v/2 lần  

3 Barole 20mg x 20v Ngày 2v/2 lần lúc sáng sớm và trước khi ngủ 

4 Nospa 40mg x 40v Ngày 4v/2 lần 

5 Gastropulgite x 30 gói Ngày 3 gói/ 3 lần sau ăn 30 phút 

Câu hỏi: 

1. Phân loại thuốc điều trị loét dạ dày trong đơn? 

2. Khi sử dụng các thuốc đó cần lưu ý vấn đề gì? (thời điểm uống, cách dùng, tác dụng không 

mong muốn). Giải thích? 

Tình huống 2: Bệnh nhân Hoàng Thị M., 5 tuổi, được kê đơn: 

 Oresol uống 150 ml mỗi lần đi ngoài 

 Antibio 1 gói/ngày 

 Diosmectic 1 gói/ngày. 

Câu hỏi: 

1. Vai trò của các thuốc trong đơn với người bệnh là gì? 

2. Khi sử dụng các thuốc đó cần lưu ý vấn đề gì? (thời điểm uống, cách dùng, tác dụng không 

mong muốn). Giải thích? 

CÂU HỎI, BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ 

Trả lời ngắn các câu sau bằng cách điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: 

1. Các tác dụng không mong muốn của Cimetidin là: 

A. ………………………… 

B. ………………………… 

C. ………………………… 

D. Tăng men gan và creatin huyết 

2. Tác dụng của nhôm hydroxyd là bao che...(A), trung hòa …(B) dạ dày. 

3. Uống Magnesi sulfat liều thấp có tác dụng…(A), liều cao có tác dụng … (B). 

4. Tác dụng của thuốc nhuận tẩy muối là tăng tiết … (A) kích thích …(B). 

Phân biệt đúng sai các câu sau: 

STT Câu hỏi Đúng Sai 

1 Chỉ định nhôm hydroxyd khi bị viêm dạ dày, ruột   

2 Cách dùng nhôm hydroxyd là uống trước khi ngủ   

3 Đường dùng sorbitol là uống, tiêm bắp, tiêm dưới da   

4 Omeprazol cung cấp acid amin và năng lượng cho cơ thể   
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Chọn đáp án mà bạn cho là đúng: 

1. Khi sử dụng thuốc nào có thể gây đen lưỡi, đen miệng, phân đen: 

A. Maalox (Al(OH)3 và Mg(OH)2)    

B. Esomeprazol  

C. Bismuth  

D. Sucrafat  

2. Khi sử dụng để điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, nhóm thuốc  nào làm giảm hấp thu của nhiều 

thuốc khác như, penicillin, tetracyclin, corticoid, INH, ethambutol, barbituric…: 

A. Nhóm thuốc ức chế bơm proton (bơm acid) 

B. Nhóm thuốc kháng Histamin H2 

C. Nhóm thuốc trung hòa acid (antacid) 

D. Nhóm thuốc bọc niêm mạc dày 

3. Bệnh nhân Hồ Thị K. được kê đơn men tiêu hóa, nên sử dụng chế phẩm này: 

A. Trước bữa ăn 30 phút 

B. Sau bữa ăn ít nhất 2h 

C. Gần bữa ăn 

D. Thời điểm nào cũng được 

4. Bệnh nhân Nguyễn Thị A. được kê đơn Nexium (Esomeprazol bao tan trong ruột) bệnh nhân 

nên dùng thuốc: 

A. Nuốt nguyên viên với nước lọc 

B. Nhai kỹ viên trước khi nuốt 

C. Nhai kỹ viên rồi uống cùng nước lọc 

D. Uống cùng với nước có ga. 

5. Thuốc kháng acid có tác dụng toàn thân nếu. 

A. Dùng kéo dài, gây chán ăn. 

B. Dùng kéo dài, gây buồn nôn. 

C. Dùng kéo dài, gây kiềm máu. 

D. Dùng kéo dài, gây toan máu. 

6. Bệnh nhân Hoàng Đình T, được kê đơn Antacid, bệnh nhân nên dùng thuốc: 

A. Nhai kỹ viên rồi uống cùng nhiều nước 

B. Nhai kỹ viên rồi uống cùng khoảng 50ml nước 

C. Nuốt nguyên viên với nhiều nước 

D. Nuốt nguyên viên với khoảng 50ml nước 

7. Bệnh nhân Lê Kim N. được kê đơn Oresol 245 (khoảng 4,1 g bột), cách sử dụng hợp lý: 

A. Pha với khoảng 200ml nướ uống trong nhiều ngày 

B. Pha với khoảng 1 lít nước uống trong nhiều ngày 

C. Pha với khoảng 200ml nướ uống trong 24h 

D. Pha với khoảng 1 lít nước uống trong 24h 

8. Thuốc kháng acid loại không có tác dụng toàn thân chống chỉ định. 
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A. Suy gan nặng. 

B.Suy tim nặng. 

C. Suy thận nặng. 

D. Suy hô hấp cấp 

 

9. Omeprazole là thuốc có chống chỉ định. 

A. Suy gan nặng. 

B. Phụ nữ có thai. 

C. Suy thận nặng. 

D. Phụ nữ đang ở chu kỳ kinh nguyệt. 

10. Các prostaglandin sử dụng điều trị viêm loét dạ dày nhằm mục đích. 

A. Trung hoà dịch vị tại dạ dày. 

B. Ngăn cản histamin gắn vào receptor. 

C. Bảo vệ niêm mạc dạ dày. 

D. Giảm co bóp dạ dày. 

11. Omeprazole là thuốc điều trị loét dạ dày có đặc điểm. 

A. Bền vững ở môi trường acid. 

B. Không phụ thuộc vào độ pH. 

C. Bị phá huỷ ở môi trường acid. 

D. Dễ hấp thu ở môi trường acid. 

12. Thuốc kháng histamin H2 cimetidin được chỉ định. 

A. Điều trị bệnh dị ứng. 

B. Điều trị bệnh hen phế quản. 

C. Phòng các bệnh dị ứng. 

D. Điều trị bệnh viêm loét dạ dày. 

13. Thuốc kháng histamin H2 cimetidin có đặc điểm. 

A. Hấp thu hoàn toàn qua tiêu hóa. 

B. Hấp thu một phần qua tiêu hoá. 

C. Hấp thu một nửa qua tiêu hóa. 

D. Hấp thu gần hoàn toàn qua tiêu hóa. 

14. Khi sử dụng cimetidin để tránh tiết acid hồi ứng cần phải. 

A. Dùng ngắt quãng trước khi ngừng thuốc. 

B. Giảm liều dần trước khi ngừng thuốc. 

C. Giảm liều dần, cách nhật trước khi ngừng thuốc. 

D. Không cần giảm liều trước khi ngừng thuốc. 

16. Tác dụng không mong muốn của Domperidom là. 

A. Buồn nôn, nôn 

B. Chậm tiêu do viêm thực quản 

C. Chậm tiêu do viêm dạ dày 

D. Khô miệng 
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Bài 12 

HƯỚNG DẪN DÙNG THUỐC CHỮA BỆNH TIM MẠCH, HUYẾT ÁP, ĐÁI 

THÁO ĐƯỜNG 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng:  

1. Giải thích, hướng dẫn, theo dõi sử dụng các thuốc điều trị bệnh huyết áp, tim mạch, đái tháo 

đường theo đơn cho người dân đảm bảo an toàn, hiệu quả trong tình huống cụ thể. 

2. Thế hiện được sự thận trọng, chính xác, nhiệt tình trong việc tư vấn theo đơn cho người bệnh 

sử dụng đúng, hiệu quả, an toàn các thuốc chữa bệnh huyết áp, tim mạch, đái tháo đường. 

NỘI DUNG 

1. HƯỚNG DẪN DÙNG THUỐC CHỮA BỆNH TIM MẠCH, HUYẾT ÁP 

1.1. Đại cương 

1.1.1. Khái niệm 

Thuốc điều trị bệnh tim mạch, huyết áp gồm các thuốc có tác dụng chủ yếu trên hoạt động 

của tim mạch và huyết áp (được dùng để điều trị suy tim, điều hòa hoạt động của tim, làm giãn 

mạch máu, chống tăng hoặc hạ huyết áp...) 

1.1.2. Phân loại 

1.1.2.1. Thuốc trợ tim 

Thuốc trợ tim là những thuốc có tác dụng làm tăng lực co bóp của cơ tim, dùng trong các 

trường hợp suy tim. Các thuốc này được chia làm 2 nhóm: 

- Thuốc loại glycosid được chỉ định trong suy tim mạn tính. 

- Thuốc không phải glycosid, dùng trong suy tim cấp tính. 

1.1.2.2. Thuốc điều trị rối loạn nhịp tim 

Thuốc điều trị rối loạn nhịp tim là những thuốc có tác dụng  điều hòa nhịp tim khi nhịp tim 

bị rối loạn (chệch khỏi nhịp tim bình thường). 

 Một số thuốc điển hình thuộc loại này là quinidin, lidocain, propranolol, amiodaron, 

verapamil, diltiazem... 

1.1.2.3. Thuốc chống đau thắt ngực 

Các thuốc chống đau thắt ngực được chia thành hai loại: 

 - Loại chống cơn: Các nitrat và nitrit. 

 - Loại điều trị củng cố làm giảm công năng tim và giảm sử dụng oxy cơ tim: Thuốc phong 

tỏa β adrenergic, thuốc chẹn kênh calci. 

1.1.2.4. Thuốc điều trị tăng huyết áp 

Dựa vào cơ chế tác dụng, người ta chia thuốc điều trị tăng huyết áp thành năm nhóm: 

- Thuốc hủy giao cảm: Methyldopa. 

- Thuốc giãn mạch trực tiếp: Hydralazin. 

- Thuốc chẹn kênh calci: Nifedipin, amlodipine. 
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- Thuốc ức chế hệ RAA (renin – angiotensin – aldosteron): Gồm thuốc ức chế enzym 

chuyển angiotensin (captopril, enalapril...) và thuốc ức chế receptor AT1 của angiotensin II 

(irbesartan, valsartan...). 

- Thuốc lợi niệu: Hydrochlorothiazid, furosemid. 

1.1.2.5. Thuốc hạ lipoprotein máu 

Dựa vào cơ chế tác dụng, thuốc hạ lipoprotein máu được chia thành 2 nhóm: 

- Làm giảm hấp thu và tăng thải trừ lipid: Resin gắn acid mật (Cholestyramin, Colestipol), Neomycin. 

- Ảnh hưởng đến sinh tổng hợp lipid: Dẫn xuất của acid fibric, dẫn xuất statin, acid 

nicotinic, probucol... 

1.1.2.6. Các thuốc khác 

- Thuốc trợ tuần hoàn, chống hạ huyết áp: Heptaminol, Adrenalin, Cafein, long não... 

- Thuốc chống huyết khối: Aspirin, Streptokinase... 

1.2. Các thuốc chữa bệnh tim mạch, huyết áp thông dụng 

1.2.1. DIGOXIN 

1.2.1.1. Dược động học 

Sinh khả dụng đường uống cao (75%). Ít gắn với protein huyết tương. Thời gian bán thải 

trung bình 36 giờ. 

1.2.1.2. Tác dụng 

- Tác dụng: Làm tim đập mạnh, chậm và đều. 

1.2.1.3. Chỉ định 

Suy tim cung lượng thấp, loạn nhịp tim (rung nhĩ, cuồng động nhĩ). 

1.2.1.4. Tác dụng không mong muốn 

- Tác dụng không mong muốn: Có thể gây rối loạn nhịp tim, rối loạn tiêu hóa, rối loạn thần kinh, rối 

loạn thị giác. 

1.2.1.5. Chống chỉ định 

Nhịp chậm, nhịp nhanh thất, rung thất, nghẽn nhĩ nhất, viêm cơ tim cấp do bạch hầu, 

thương hàn... 

1.2.1.6. Cách dùng, liều lượng 

- Dạng thuốc: Viên nén 0,25 mg; dung dịch uống 0,5 mg/2ml. 

- Liều tấn công 0,5 – 1,0 mg/ngày, chia làm nhiều lần. Liều duy trì 0,25 mg/ngày, uống làm 

1 hoặc 2 lần.  

1.2.2. PROPRANOLOL 

1.2.2.1. Dược động học 

Hấp thu gần như hoàn toàn ở đường tiêu hóa. Phân bố rộng rãi vào các mô. Chuyển hóa 

hoàn toàn ở gan.  

1.2.2.2. Tác dụng 

Là thuốc chẹn β adrenergic, làm giảm nhịp tim, giảm lực co bóp cơ tim, giảm lưu lượng 

tim, giảm công năng và giảm sử dụng oxy của cơ tim. 

1.2.2.3. Chỉ định 
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Đau thắt ngực, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, cường tuyến giáp. 

1.2.2.4. Tác dụng không mong muốn 

Nhịp chậm, suy tim, blốc nhĩ thất, hạ huyết áp; co thắt phế quản; chóng mặt; buồn nôn, ỉa 

chảy. 

1.2.2.5. Chống chỉ định 

Hen phế quản, suy tim, blốc nhĩ thất. 

1.2.2.6. Cách dùng, liều lượng 

- Dạng thuốc: Viên 10, 40 và 160 mg. 

- Liều dùng: Tăng huyết áp 120 – 160 mg/ngày. Ðau thắt ngực 80 - 320 mg/ngày tùy theo 

cá thể, chia làm 2 hoặc 3, 4 lần trong ngày. Nếu cho ngừng điều trị, phải giảm liều từ từ trong vài 

tuần. Loạn nhịp: 10 - 30 mg/lần, 3 - 4 lần/ngày. 

1.2.3. NITROGLYCERIN 

1.2.3.1. Dược động học 

Chịu ảnh hưởng rất mạnh của enzym gan glutathion – organic nitrat reductase, bị khử nitrat 

từng bước và mất hoặt tính. 

1.2.3.2. Tác dụng 

Giãn tất cả các cơ trơn, tác dụng rất rõ trên cả động mạch và tĩnh mạch nên làm giảm cả tiền 

gánh và hậu gánh, vì vậy giảm sử dụng oxy cơ tim và giảm công năng tim. 

1.2.3.3. Chỉ định 

Phòng và điều trị cơn đau thắt ngực; điều trị suy tim sung huyết. 

1.2.3.4. Tác dụng không mong muốn 

Đỏ bừng mặt, ngực; tăng nhãn áp; đau đầu; hạ huyết áp thế đứng, choáng váng, chóng mặt, 

nhịp tim nhanh. 

1.2.3.5. Chống chỉ định 

Mẫn cảm với thuốc, huyết áp thấp, tăng nhãn áp, tăng áp lực nội sọ 

1.2.3.6. Cách dùng, liều lượng 

Viên nén 0,5 mg; 0,75 mg; tác dụng nhanh sau 0,5 – 2 phút, kéo dài tới 30 phút. Đặt 1 viên 

dưới lưỡi, ngày dùng 6 – 8 viên. 

Viên nang 2,5 mg; 7,5 mg tác dụng kéo dài, dùng để uống. 

Dạng dán vào da chứa 5 – 10 mg thuốc, thường được dán vào vùng ngực trái. 

1.2.4. NIFEDIPIN 

1.2.4.1. Dược động học 

Hấp thu nhanh và gần như hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Chuyển hóa qua gan lần đầu mạnh 

nên sinh khả dụng chỉ 45 – 75%.  

1.2.4.2. Tác dụng 

Là thuốc chẹn kênh calci, có tác dụng làm giãn mạch ngoại vi (chủ yếu làm giãn động 

mạch), làm giảm sức cản ngoại vi nên hạ huyết áp.  

1.2.4.3. Chỉ định 
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Tăng huyết áp. Dự phòng đau thắt ngực, đặc biệt khi có yếu tố co mạch như trong đau thắt 

ngực kiểu Prinzmetal. Hội chứng Raynaud. 

1.2.4.4. Tác dụng không mong muốn 

Phù mắt cá chân, đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, nóng đỏ bừng mặt, tim đập nhanh, buồn 

nôn, tiêu chảy hay táo bón. 

1.2.4.5. Chống chỉ định 

Mẫn cảm với thuốc, huyết áp thấp, suy gan, người mang thai và thời kì cho con bú. 

1.2.4.6. Cách dùng, liều lượng 

Điều trị tăng huyết áp: Viên giải phóng chậm nifedipin retard 10 mg, uống 10 – 80 

mg/ngày. Viên tác dụng kéo dài nifedipin LA; uống 30 – 90 mg/ngày. 

1.2.5. AMLODIPIN 

1.2.5.1. Dược động học 

Sinh khả dụng đường uống đạt khoảng 60 – 80%. Thời gian bán thải 30 – 40 giờ.  

1.2.5.2. Tác dụng 

Là thuốc chẹn kênh calci, có tác dụng chống tăng huyết áp do trực tiếp làm giãn cơ trơn 

quanh động mạch ngoại biên. 

1.2.5.3. Chỉ định 

Tăng huyết áp (đặc biệt ở người bệnh có những biến chứng chuyển hóa như đái tháo 

đường) và điều trị dự phòng ở người bệnh đau thắt ngực ổn định. 

1.2.5.4. Tác dụng không mong muốn 

Phù cổ chân, nhức đầu, chóng mặt, đỏ bừng mặt. Hạ huyết áp quá mức, nhịp tim nhanh. 

1.2.5.5. Chống chỉ định 

Không dùng cho những người suy tim chưa được điều trị ổn định, quá mẫn với thuốc, phụ 

nữ có thai. 

1.2.5.6. Liều lượng và cách dùng 

Dạng thuốc: Viên nén 2,5 mg, 5 mg, 10 mg. Nang: 5 mg, 10 mg. 

Liều dùng điều trị tăng huyết áp: Khởi đầu với liều 5 mg. Liều duy trì 2,5 – 10mg.  

1.2.6. METHYLDOPA 

1.2.6.1. Dược động học 

Hấp thu không hoàn toàn, sinh khả dụng chỉ đạt 25%. Thời gian bán thải 1 – 2 giờ. 

1.2.6.2. Tác dụng 

Làm giảm trương lực giao cảm, giảm hoạt tính renin huyết tương, gây hạ huyết áp. 

1.2.6.3. Chỉ định 

Điều trị tăng huyết áp, rất thích hợp với người đang mang thai. 

1.2.6.4. Tác dụng không mong muốn 

Hạ huyết áp thế đứng, phù, trầm cảm, liệt dương, viêm gan, thiếu máu tan máu. 

1.2.6.5. Chống chỉ định 

Trạng thái trầm cảm rõ, viêm gan, suy gan, thiếu máu tan máu, thận trọng với người lái xe 

và vận hành máy móc. 
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1.2.6.6. Cách dùng, liều lượng 

Dạng thuốc: Viên nén 125, 250, 500 mg. 

Liều dùng: Uống 250 – 2000 mg/ngày; chia 2 – 4 lần. 

1.2.7. ENALAPRIL 

1.2.7.1. Dược động học 

Sau khi uống, khoảng 60% liều enalapril được hấp thu qua đường tiêu hóa. Thời gian bán thải 

khoảng 11 giờ. 

1.2.7.2. Tác dụng  

Là thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin, có tác dụng làm hạ huyết áp do làm giãn mạch, 

tăng thải Na+. 

1.2.7.3. Chỉ định 

Tăng huyết áp, đặc biệt tốt cho tăng huyết áp trên người cao tuổi, người đái tháo đường, 

người có bệnh thận; suy tim sung huyết mạn tính. Thuốc còn được dùng sau nhồi máu cơ tim. 

1.2.7.4. Tác dụng không mong muốn 

Hạ huyết áp liều đầu, ho khan, tăng K+ máu, suy thận cấp trên bệnh nhân có hẹp động mạch 

thận, phù mạch. 

1.2.7.5. Chống chỉ định 

Mẫn cảm với thuốc; phù mạch; hẹp động mạch thận hai bên; hạ huyết áp, hẹp động mạch 

chủ nặng, người mang thai và cho con bú. 

1.2.7.6. Cách dùng, liều lượng 

- Dạng thuốc: Viên nén 2,5 mg; 5 mg; 10 mg; 20 mg. 

- Liều lượng:  

+ Điều trị tăng huyết áp: Uống 5 – 20 mg/ngày chia 1 – 2 lần. 

+ Điều trị suy tim: Nên dùng phối hợp với thuốc lợi tiểu, liều duy trì thường dùng là 20 

mg/ngày. 

1.2.8. HYDROCLOROTHIAZID 

1.2.8.1. Dược động học 

Sau khi uống, hydroclorothiazid hấp thu tương đối nhanh, khoảng 65 - 75% liều sử dụng. 

Tác dụng lợi tiểu xuất hiện sau khi uống 2 giờ, đạt tối đa sau 4 giờ và kéo dài khoảng 12 giờ. 

1.2.8.2. Tác dụng 

Làm tăng thải trừ Na+ và kèm theo cả Cl- ở đoạn pha loãng của ống lượn xa, gây lợi tiểu, hạ 

huyết áp. 

1.2.8.3. Chỉ định 

Phù do suy tim và các nguyên nhân khác (gan, thận...). Tăng huyết áp. Tăng calci niệu 

không rõ nguyên nhân. 

1.2.8.4. Tác dụng không mong muốn 

Dị ứng; Rối loạn điện giải; rối loạn chuyển hóa: Tăng acid uric, glucose, cholesterol máu. 

1.2.8.5. Chống chỉ định 
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Mẫn cảm với thuốc; trạng thái giảm K+ máu trên bệnh nhân xơ gan, trên bệnh nhân đang 

điều trị bằng digitalis; bệnh gout; suy gan, suy thận. 

1.2.8.6. Cách dùng, liều dùng 

- Dạng thuốc: Viên nén 25 mg. 

- Tăng huyết áp: Uống 12,5  - 25 mg/24h. 

1.2.9. ATORVASTATIN 

1.2.9.1. Dược động học 

Hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, nồng độ tối đa trong huyết tương đạt được sau 1 đến 2 

giờ. Thời gian bán thải dài (khoảng 14 giờ), nhưng tác dụng kéo dài 20 – 30 giờ do các chất 

chuyển hóa vẫn còn tác dụng. 

1.2.9.2. Tác dụng 

Thuộc nhóm dẫn xuất statin, ức chế tổng hợp cholesterol nên làm hạ lipid máu. 

1.2.9.3. Chỉ định 

Làm giảm cholesterol toàn phần và LDL – C ở người bệnh tăng cholesterol máu gia đình 

đồng hợp tử. 

1.2.9.4. Tác dụng không mong muốn 

Đau cơ, tiêu cơ vân, sẩn ngứa, đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiêu hóa và tăng cao 

transaminase trong máu.  

1.2.9.5. Chống chỉ định 

Người có chức năng gan, thận giảm nặng, phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 18 

tuổi. 

1.2.9.6. Cách dùng, liều lượng 

Dạng thuốc: Viên nén 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg. 

Liều dùng: Uống 10 – 80 mg/ngày. 

1.2.10. FENOFIBRAT 

1.2.10.1. Dược động học 

Fenofibrat được hấp thu ngay ở đường tiêu hóa cùng với thức ăn. Thời gian bán thải 

khoảng 20 giờ. 

1.2.10.2. Tác dụng 

Là thuốc hạ lipoprotein máu nhóm dẫn xuất  acid fibric, làm tăng hoạt tính lipoprotein 

lipase ở trong tế bào đặc biệt là tế bào cơ, dẫn đến làm tăng thuỷ phân triglycerid  và tăng thoái 

hóa VLDL. 

1.2.10.3. Chỉ định 

Phối hợp với chế độ ăn để điều trị rối loạn lipoprotein huyết các type IIa, IIb, III, IV và V. 

1.2.10.4. Tác dụng không mong muốn 

Rối loạn tiêu hóa, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi và đau cơ, thiếu máu, tăng nhẹ 

transaminase, giảm phosphatase kiềm. 

1.2.10.5. Chống chỉ định 

Người suy gan, suy thận nặng; trẻ em dưới 10 tuổi. 
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1.2.10.6. Cách dùng, liều lượng 

Dạng thuốc: Viên nang 67 mg, 100 mg, 300 mg. 

Liều dùng: 300 mg/ngày, uống 1 lần hoặc chia làm 3 lần. 

2. HƯỚNG DẪN DÙNG THUỐC CHỮA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

2.1. Phân loại 

Dựa vào cơ chế tác dụng: 

+ Insulin 

+ Thuốc kích thích bài tiết insulin: Sulfonylurea, meglitinid. 

+ Thuốc làm tăng nhạy cảm của tế bào với insulin: Biguanid, thiazolidindion. 

+ Thuốc ức chế α – glucosidase: Acarbose. 

2.2. Dẫn xuất Sulfonylurea 

2.2.1. Cơ chế tác dụng 

Các sulfonylurea gắn vào receptor ở tụy, gây kích thích giải phóng insulin. 

2.2.2. Chỉ định 

Đái tháo đường typ 2. 

2.2.3. Tác dụng không mong muốn 

Hạ đường huyết, rối loạn tiêu hóa, bất thường về huyết học, tăng men gan, tăng cân. 

2.2.4. Chống chỉ định 

Đái tháo đường typ 1; suy gan, thận, phụ nữ có thai, cho con bú, dị ứng với thuốc, đái tháo 

đường nặng trong tình trạng tiền hôn mê hoặc hôn mê. 

2.2.5. Các thuốc cụ thể: 

* Gliclazid:  

- Dược động học: Dễ hấp thu qua đường tiêu hóa. Thời gian bán thải 10 – 12 giờ. 

- Chế phẩm và liều dùng: 

+ Gliclazid 80mg. Uống 80 – 320mg/ngày.  

+ Diamicron (gliclazid) MR 30mg. Uống 30 – 120  mg/ngày. 

* Glibenclamid:  

- Dược động học: Hấp thu tốt qua đường tiêu hóa. Thức ăn làm giảm hấp thu thuốc. Tác 

dụng kéo dài 12 – 24 giờ. 

- Chế phẩm và liều dùng: Glibenclamid 2,5 và 5mg. Khởi đầu 2,5 – 5 mg/ngày, uống trước 

bữa ăn sáng 30 phút. Liều duy trì thường từ 1,25 - 10 mg/ngày. Liều cao hơn 10 mg/ngày có thể 

chia làm 2 lần uống. Liều tối đa là 15 mg/ngày. 

2.3. Dẫn xuất Biguanid: Metformin  

2.3.1. Dược động học 

Hấp thu chậm và không hoàn toàn ở đường tiêu hóa. Thời gian bán thải 1,5 – 4,5 giờ. 

2.3.2. Cơ chế tác dụng  

Tăng hoạt tính glycosensynthetase và làm tăng tác dụng của insulin ở tế bào ngoại vi, hạn 

chế hấp thu glucose ở ruột. 

2.3.3. Chỉ định 
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Đái tháo đường typ 2. 

2.3.4. Tác dụng không mong muốn: 

Có thể gặp rối loạn tiêu hóa, nhiễm toan lactic (hiếm gặp). 

2.3.5. Chống chỉ định 

Mẫn cảm với thuốc; suy gan, suy thận, phụ nữ có thai. 

2.3.6. Chế phẩm và liều dùng 

Glucophage 500, 850, 1000mg. Liều: 500 – 2000mg/ngày, uống ngay sau bữa ăn. 

CÂU HỎI THẢO LUẬN 

Tình huống 1: Người bệnh Võ Văn X., 65 tuổi, đang được quản lý tăng huyết áp bằng đơn: 

Amlodipin 5mg 1lần/ngày 8h sáng 

Giải thích tác dụng, tác dụng không mong muốn, lưu ý cách dùng với thuốc trên. 

Tình huống 2: Người bệnh Lại Văn D., 67 tuổi, đang được quản lý đái tháo đường bằng thuốc:  

Metformin Stada 1000mg 1 viên/ngày sau ăn 

Giải thích tác dụng, tác dụng không mong muốn, lưu ý cách dùng với thuốc trên. 

CÂU HỎI, BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ 

HƯỚNG DẪN DÙNG THUỐC CHỮA BỆNH TIM MẠCH, HUYẾT ÁP 

Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng trong những câu sau đây; 

1. Bệnh nhân Đỗ Thị D. sử dụng enalapril thấy ho dai dẳng, trong trường hợp này bệnh nhân nên: 

 A. Tiếp tục dùng thuốc 

 B. Báo với bác sĩ để đổi thuốc 

C. Sử dụng thuốc ho để giảm ho 

 D. Giảm liều thuốc 

2. Bệnh nhân Lê Thị L. được kê đơn simvastatin, cách dùng thuốc hợp lý: 

A. Uống vào 8h tối 

B. Uống vào 8h sáng 

C. Uống vào sau bữa ăn sáng 

D. Uống trước bữa ăn sáng 

3. Ký hiệu LA của thuốc Adalat LA trong điều trị tăng huyết áp có nghĩa là: 

A. Dạng viên bọc dạ dày 

B. Dạng viên tác dụng kéo dài 

C. Dạng viên giải phóng có kiểm soát 

D. Dạng viên giải phóng nhanh 

4. Digoxin có tác dụng: 

A. Làm tim đập chậm, mạnh, đều  

 B. Làm tim đập nhanh, mạnh, đều  

C. Làm tâm trương dài, tâm thu dài 

           D. Làm tâm thu dài, tâm trương ngắn  

5. Tác dụng không mong muốn của nifedipin là: 

A. Tăng huyết áp 
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B. Tăng đường máu 

C. Nhịp tim nhanh 

D. Loét dạ dày 

6. Bệnh nhân Phạm Lê D. Sử dụng amlopidin thấy chân bị phù, trong trường hợp này bệnh nhân 

nên:  

 A. Tiếp tục dùng thuốc   

 B. Ngừng dùng thuốc và báo với bác sĩ   

C. Sử dụng thuốc lợi tiểu để giảm phù 

D. Giảm liều thuốc 

7. Chỉ định của enalapril là 

A. Ho khan 

B. Phù mạch 

C. Đau ngực 

D. Tăng huyết áp 

8. Khi uống Nifedipin sau bữa ăn sẽ: 

A. Làm chậm hấp thu nhưng không làm giảm hấp thu thuốc 

B. Làm tăng hấp thu nhưng không làm giảm hấp thu thuốc 

C. Làm tăng hấp thu và làm giảm hấp thu thuốc 

D. Làm chậm hấp thu và làm giảm hấp thu thuốc 

Khoanh vào chữa cái Đ nếu câu đúng, S nếu câu sai: 

10. Cơ chế tác dụng của atorvastatin là ức chế tổng hợp cholesterol.    

Đ S 

11. Amlodipin là thuốc hạ huyết áp do ức chế enzym chuyển angiotensin        

Đ S 

Trả lời các câu hỏi sau bằng các điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: 

12. Các glycosid trợ tim làm tâm thu...(a)…, tâm trương …(b)…, nhịp tim …(c)… nên tim được 

nghỉ nhiều hơn.  

13. Nifedipin là thuốc.....(a)......calci của tế bào cơ trơn thành mạch, do đó làm......(b)......mạch, 

gây.....(c)..... huyết áp 

HƯỚNG DẪN DÙNG THUỐC CHỮA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 

Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng trong những câu sau đây; 

1. Thời điểm dùng metformin tốt nhất là: 

A. 1 giờ trước bữa ăn 

B. Trong bữa ăn 

C. 1 giờ sau bữa ăn 

D. 2 giờ sau bữa ăn. 

2. Dẫn xuất sulfonylurea là thuốc được chỉ định điều trị: 

A. Đái tháo đường typ 1. 

B. Đái tháo đường ở phụ nữ có thai. 
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C. Đái tháo đường typ 2. 

D. Đái tháo đường ở người suy gan nặng. 

3. Bệnh nhân Hà Văn B. Được kê đơn PANFOR SR 500mg, cách sử dụng thuốc hợp lý: 

A. Nhai kỹ viên trước bữa ăn 

B. Nuốt nguyên viên trước bữa ăn 

C. Nhai kỹ viên sau bữa ăn 

D. Nuốt nguyên viên sau bữa ăn 

4. Tác dụng không mong muốn của dẫn xuất biguanid là: 

A. Hạ đường huyết 

B. Tăng cân 

C. Rối loạn tiêu hóa 

D. Kiềm hóa máu 

5. Bệnh nhân sau khi sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường thấy có triệu chứng tụt đường huyết 

(hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, run tay chân...) nên: 

A. Sử dụng ngay chế phẩm có chứa đường 

B. Sử dụng ngay chế phẩm có chứa gừng 

C. Đến ngay cơ sở y tế 

D. Đo huyết áp 

7. Chống chỉ định của sulfonylurea là: 

A. Đái tháo đường typ 2 

B. Đái tháo đường typ 1 

C. Đái tháo đường ở bệnh nhân tăng huyết áp 

D. Đái tháo đường ở bệnh nhân rối loạn lipid máu. 

8. Đặc điểm của metformin là: 

A. Gây tăng cân 

B. Gây hạ đường huyết 

C. Có thể dùng đơn độc 

D. Là thuốc hàng đầu trong điều trị đái tháo đường ở người gầy. 

9. Thời điểm dùng hợp lý với glibenclamid là: 

A. Trước bữa ăn 30 phút. 

B. Trong bữa ăn. 

C. Sau bữa ăn 15 phút 

D. Sau bữa ăn 30 phút 

Khoanh vào chữa cái Đ nếu câu đúng, S nếu câu sai: 

10. Metformin hay gây hạ đường huyết 

Đ S 

11. Gliclazid chống chỉ định cho bệnh nhân đái tháo đường kèm theo suy gan hoặc suy thận 

Đ S 
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Điền từ còn thiếu trong các câu sau đây 

12. Metformin làm tăng nhạy cảm của tế bào đích với........... 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học. 

2. Bộ Y tế (2006), Hóa dược – Dược lý (Sách dùng đào tạo cán bộ dượctrung học), NXB Y học. 

3. Bộ y tế (2015), Dược thư Quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học. 

4. Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Tăng huyết áp. 

5. Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường type 2. 
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Bài 13 

SỬ DỤNG VITAMIN, KHOÁNG CHẤT, THUỐC CHỮA BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP VÀ 

THUỐC CHỮA BỆNH NGOÀI DA 

MỤC TIÊU HỌC TẬP  

Sau khi học xong bài học này, học viên có khả năng: 

1. Giải thích, hướng dẫn, theo dõi sử dụng các thuốc điều trị các bệnh trên đường hô hấp, 

vitamin, và thuốc chữa bệnh ngoài da theo đơn cho người dân đảm bảo an toàn, hiệu quả trong 

tình huống cụ thể. 

2. Thể hiện được sự thận trọng, chính xác, nhiệt tình trong việc tư vấn theo đơn cho người bệnh 

sử dụng đúng, hiệu quả, an toàn các thuốc điều trị các bệnh trên đường hô hấp, vitamin, và thuốc 

chữa bệnh ngoài da. 

NỘI DUNG 

1. THUỐC CHỮA BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP 

1.1. Thuốc long đờm 

Chia 2 loại: 

1.1.1. Thuốc làm lỏng dịch tiết 

Là thuốc làm tăng bài tiết chất nhày, bảo vệ niêm mạc chống lại các tác nhân kích thích và khi 

làm tan được những tác nhân đó sẽ cho phép loại trừ chúng ra được dễ dàng. 

Natri benzoat: uống 1-4g/ngày. 

Amoni acetat: 0,5-1,0g/ngày 

1.1.2. Thuốc làm tiêu chất nhày 

Thuốc có tác dụng làm lỏng dịch tiết của niêm mạc do có tác dụng cắt các cầu nối disulfit – 

S – S của các sợi mucopolysaccharid, vì vậy các nút nhày có thể di chuyển và tống ra được khỏi 

đường hô hấp. 

N-acetylcystein 

Carbocystein 

Bromhexin 40mg, người lớn uống 1-2 viên/lần X 3 lần/ngày, trẻ em uống 0,5mg/kg/ngày 

chia 3 lần. 

1.2. Thuốc giảm ho 

1.2.1. Thuốc giảm ho ngoại biên 

Các thuốc này có tác dụng gây tê các ngọn dây thần kinh phản xạ ho. 

Benzonatat viên nang 50, 100mg, uống 3 -6 viên/ngày, chia 3 lần. 

Bạc hà (menthol). 

1.2.2. Thuốc giảm ho trung ương 

Codein: chỉ định điều trị các chứng ho khan, ho do phản xạ, thuốc còn có tác dụng giảm 

đau, gây nghiện. Chống chỉ định dùng thuốc cho trẻ em, bệnh nhân suy thận, bệnh nhân hen phế 

quản. 
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1.2.3. Thuốc giảm ho không gây nghiện 

* Dextromethophan hydroclorid: tác dụng giảm ho giống codein, không gây nghiện, dùng 

được cho trẻ em, là thuốc không cần kê đơn. 

Uống 15 – 30mg/lần X 3 – 4 lần/ngày 

1.3. Thuốc điều trị hen phế quản 

1.3.1 Thuốc giãn phế quản 

1.3.1.1. Loại cường β2 adrenergic 

Phân loại: có 2 nhóm nhỏ 

a. Các chất chủ vận β2-adrenergic có tác động ngắn  

- Thường được sử dụng là salbutamol (hay albuterol), terbutalin, pirbuterol ở các dạng khác 

nhau tuỳ theo trường hợp chỉ định điều trị: cấp hay mãn tính, mức độ nhẹ hay nặng của bệnh như 

dạng hít, dạng tiêm, dạng uống… 

- Các chất chủ vận β2-adrenergic dùng bằng đường hít tác động ngắn là loại thuốc chọn lọc 

trong điều trị cơn co thắt khí quản cấp tính và trong dự phòng co thắt khí quản do luyện tập gắng 

sức. Sau khi hít, thuốc tác dụng nhanh trong vài phút và hiệu lực kéo dài từ 4 - 6  giờ. Dạng thuốc 

uống phải dùng liều cao, hấp thu chậm, hay gặp tác dụng phụ. Khi điều chế dưới dạng phóng 

thích chậm, dạng uống cũng có tác dụng như loại chủ vận beta-2 dài, dùng phòng ngừa cơn hen 

về đêm.  

Thời gian khởi phát tác động sau uống 30 - 60 phút, hít và tiêm sau 5 phút có tác dụng kiểm 

soát nhanh triệu chứng bệnh. 

- Terbutalin 

+ Chế phẩm: Terbutalin sulfat (Brethaire, Brethine, Bricanyl) 

+ Khí dung tác dụng giữ được 3 - 6 tiếng 

+ Uống tác dụng sau 1 - 2 giờ nhưng kéo dài 4 – 8 giờ. 

+ Không dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi 

+ Tiêm dưới da 0,25mg, nếu không đỡ sau 15 - 30 phút tiêm lại. Liều không quá 0,5 mg 

trong 4 giờ. 

+ Uống 5mg x 3 lần/ ngày 

+ Khí dung 2 xịt cách 4 -6 tiếng (0,2 mg/ xịt). 

- Albuterol (Salbutamol - Ventolin) 

+ Chế phẩm: Proventin, ventolin 

+ Uống tác dụng sau 1 - 2 giờ nhưng kéo dài 4 - 8 giờ. 

+ Khí dung giữ được 3 - 4 giờ. 

+ Viên 2-4 mg x 3-4 lần/ ngày. (Volmax: viên giải phóng chậm. viên 4-8 mg) 

+ Phun sương: 90 µg/ lần phun. Mỗi 4 - 6 giờ không quá 2 lần phun. 

Ống tiêm 1mL = 0,5 mg, tiêm dưới da 1 ống/lần. Nhắc lại sau 4 giờ. 

b. Các chất chủ vận β2-adrenergic có tác động kéo dài:  

Salmeterol (SEREVENT) và formoterol (FORADIL) là loại cường giao cảm β2-adrenergic 

có tác động kéo dài (đến 12 giờ) được dùng để kiểm soát cơn hen vào ban đêm và có thể kết hợp 
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với một corticoid đường hít để điều trị duy trì. Tuy nhiên, salmeterol không được sử dụng trong 

hen cấp tính (có thể gây tử vong). 

- Khí dung định liều 21 µg/lần xịt x 2 lần/ ngày. 

Tác dụng không mong muốn 

- Làm tim đập nhanh: do vẫn còn tác dụng kích thích β1 của tim hoặc do phản xạ giãn mạch 

vì cường β2. 

- Run cơ: do cơ vân có nhiều receptor β2 

- Tăng glucose, lactate, acid béo tự do. Giảm kali máu. 

- Dùng lâu gây quen thuốc do hiện tượng giảm số lượng receptor β2 ở màng tế bào. Bệnh 

nhân có xu hướng tăng liều khi cơn hen nặng dần. 

1.3.1.2 Thuốc huỷ phó giao cảm: IPRATROPIUM (ATROVENT) 

- Là chất kháng cholin bán tổng hợp, có tác động ức chế muscarin. Với liều lượng 40µg có 

hiệu lực giãn khí quản tương đương hiệu lực của 2mg atropin. 

- Tác động bắt đầu: 5 – 20 phút 

- Hiệu lực tối đa đạt được khoảng 90 phút và kéo dài 3 – 6 giờ. 

- Hiệu quả lâm sàng của ipratropium: có thể xem tương đương hoặc yếu hơn so với các chất 

phủ vận β2-adrenergic khi dùng đường hô hấp. Với các trường hợp bị hen phế quản thực sự, chất 

phủ vận β2-adrenergic có tác dụng tốt hơn ipratropium phần nào nhưng với các bệnh nhân bị 

viêm phế quản mãn tính ipratropium có tác động tốt hơn trong 20 – 40 % trường hợp. Là thuốc 

điều trị chọn lọc cho COPD. 

- Có thể dùng phối hợp ipratropium với salbutamol đường hít khi bệnh nhân không đáp ứng 

tốt với salbutamol. 

- Do đặc tính kém hấp thu tại chỗ (đường hít) cũng như ở đường tiêu hoá, ipratropium có 

khoảng an toàn rộng. Được thải trừ chủ yếu qua gan. 

- Triệu chứng khô miệng được ghi nhận ở khoảng 25% bệnh nhân nhưng ipratropium 

không làm xáo trộn sự thanh lọc ở biểu mô nhày khí quản, không gây nhịp tim nhanh cũng như 

hiện tượng miễn dịch nhanh. 

- Atroven (ipratropium bromide): thuốc phun định liều, lọ 10 Ml (200 liều) và 15 Ml (300 liều). Mỗi 

nhát bóp (liều) có 20 µg hoạt chất, mỗi lần phun 1 -2 nhát bóp, cách 4 giờ/ lần. 

- Berodual (ipratropium bromide + fenoterol, thuốc cường β2): Lọ khí dung định liều 10 Ml 

≈ 200 liều. Mỗi nhát bóp có 20 µg ipratropium và 50 µg fenoterol. Liều thông thường là 1-2 nhát 

bóp/ lần x 3 lần/ ngày. 

1.3.1.3 Theophylin và các dẫn xuất 

Có tác dụng giãn cơ trơn trực tiếp, đồng thời có tác dụng kích thích trung tâm hô hấp. 

Theophylin được dùng dưới dạng uống, đặt hậu môn, và tiêm tĩnh mạch. 

- Viên 50mg x 3 - 8 viên/ ngày. 

- Viên đạn 350 mg x 1 -2 viên/ ngày. 

- Ống tiêm 4 mL = 240 mg, tiêm tĩnh mạch chậm trong 3 - 4 phút để cắt cơn. 



 

144 

 

- Trong trường hợp hen cấp tính: có thể dùng dạng tiêm (tiêm truyền, có dùng liều bổ 

sung ban đầu, hay uống hấp thu nhanh). 

- Để điều trị hen mãn tính: theophyllin thường dùng đường uống, ở dạng phóng thích kéo dài 

(nhất là dự phòng hen phế quản về đêm). Đối với người trưởng thành: 10mg/kg/ngày chia 2 lần; trẻ em 

trên 30 tháng đến 8 tuổi: 13-16mg/kg/ngày chia 2 lần. 

- Dù được sử dụng với mục đích điều trị cấp tính hay điều trị duy trì, nồng độ thuốc 

trong máu phải ở trong giới hạn 10 - 15µg/ml (tránh ngộ độc). 

- Cần có sự hiệu chỉnh liều trong các trường hợp trẻ em, người già, suy thận, nghiện 

thuốc lá, béo phì… 

Tác dụng phụ 

- Có thể gây buồn nôn, nôn mửa, đau đầu, mất ngủ, tim nhanh, loạn nhịp. 

- Co giật là dấu hiệu xác định trạng thái quá liều (Cp > 275 mcmol/L). Với trẻ em, 

theophylin có thể gây cơn co giật liên tục tới tử vong. 

1.3.2 Các thuốc chống viêm 

Glucocorticoid 

Các loại thuốc corticoid sử dụng trong điều trị hen phế quản được chia thành hai nhóm: các 

chất dùng qua đường toàn thân (uống hay tiêm) và các chất dùng qua đường hít, chủ yếu cho tác 

động tại chỗ. Dưới đây chỉ đề cập về tác động dược lý của các thuốc corticoid trên khía cạnh điều 

trị hen phế quản. 

Cách sử dụng Glucocorticoid trong điều trị hen phế quản 

a. Corticoid cho tác dụng toàn thân 

Người ta chọn các chất corticoid có tác dụng kháng viêm tốt nhưng hoạt tính 

mineralocorticoid yếu và có thời gian bán thải ngắn. Các chất thường được sử dụng là 

hydrocortison, prednison, prednisolon và methylprednisolon. 

- Hen cấp tính nặng: methylprednisolon liều 120mg/6 giờ trong 24 giờ thường có hiệu quả 

tốt. 

- Hen tiến triển nặng dần: khi hen phế quản có triệu chứng nặng thêm dù có biện pháp trị 

liệu khác thì các corticoid có thể dùng để ổn định lại tình trạng bệnh. Dùng đường uống corticoid 

1 liều buổi sáng, có hai cách được khuyến cáo: 

+ Prednison: 0,5 - 1 mg/kg/ngày trong 7 ngày 

+ Prednisolon; 0,5 - 1mg/kg/ngày trong 7 ngày, từ ngày 7 - 10 giảm 5 mg/ngày đến khi 

ngừng thuốc. 

- Điều trị duy trì 

  Ở một số bệnh nhân, việc kiểm soát được cơn hen phế quản lệ thuộc các corticoid, dù vẫn 

có phương pháp trị liệu bằng các thuốc kinh điển không steroid khác. Trong các trường hợp này, 

chủ yếu phải dùng liều tối thiểu corticoid và phải chọn loại có ít tác dụng phụ nhất. 

Lưu ý: trong trường hợp sử dụng corticoid toàn thân kéo dài, cần phải giảm dần trong nhiều 

tuần trước khi muốn ngưng thuốc (để tránh hen tái phát). 

b. Corticoid tác dụng tại chỗ 
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- Đó là các chất dẫn của betamethason. Đặc tính của chất này là có tác động kháng viêm tại 

chỗ cao hơn tác động kháng viêm toàn thân. 

- Các chất chính được sử dụng là 

        + Belcomethason (Belcofort) 

        + Budesonid         (Pulmicort) 

        + Flunisolid          (Bronalid)  

        + Fluticason          (Flovent) 

        + Triamcinolon     (Azmacort, K cort) 

- Các thuốc này thường dùng ở dạng khí dung hay bột để hít. Khí dung định liều 

(belcomethason, acetonid và flunisolid): liều dùng tuỳ thuộc từng bệnh nhân: hen nhẹ tới trung 

bình dùng 300 – 400 µg/ ngày, với hen nặng dùng 2000 µg/ngày. 

- Ngoài chỉ định trong điều trị hen, các thuốc trên còn được sử dụng với mục đích thay thế 

giúp bệnh nhân ngừng sử dụng dạng corticoid tác dụng toàn thân hay ít ra là giảm liều các chất 

này. 

Tác dụng phụ, độc tính 

a. Corticoid cho tác dụng toàn thân  

Các tác dụng phụ giống như các tác dụng phụ khi điều trị bằng corticoid nói chung như 

tăng trọng lượng cơ thể, tăng đường huyết, phù nề, tăng huyết áp, xốp xương, lâu lành sẹo, dễ 

nhiễm trùng, suy thượng thận… 

b. Corticoid tác dụng tại chỗ. 

- Kích ứng đường hô hấp trên 

- Đau họng, khản tiếng 

- Nhiễm nấm ở họng, thanh quản 

- Ức chế hoạt động của trục dưới đôìi, tuyến yên, vỏ thượng thận khi dùng liều cao trên 

1000µg/ ngày ở người lớn và trên 400 µg ở trẻ em. 

- Tác dụng phụ của corticoid tác dụng tại chỗ ít hơn nhiều so với tác dụng phụ của corticoid 

dùng toàn thân.. 

2. VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT 

2.1. Vitamin A 

Vitamin A có 3 dạng là: retinol, retinal, và acid retinoic.  

Vai trò của vitamin A: 

- Trên thị giác: Vitamin A chủ yếu là retinol và retinal đóng vai trò quan trọng trong hoạt 

động của thị giác. Thiếu vitamin A sẽ gây ra bệnh quáng gà, khô mắt, loét giác mạc. Acid retinoic 

không có tác dụng trên thị giác. 

- Trên biểu mô và tổ chức da 

Acid retinoic kích thích biệt hóa tế bào biểu mô, sinh tiết nhày, ức chế sự sừng hóa tế bào 

biểu mô. 

- Trên hệ miễn dịch: Vitamin A làm tăng sức đề kháng của cơ thể với sự nhiễm vi khuẩn, 

ký sinh trùng và virus. 
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2.2. Vitamin B1 

Vitamin B1 đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra năng lượng cần thiết cho các hoạt 

động chức năng của con người. 

* Đồng hoá đường: vitamin B1 cần thiết cho việc tạo ra một loại enzym  quan trọng tham 

gia vào quá trình chuyển hoá đường và quá trình phát triển của cơ thể. Khi thiếu vitamin B1, axit 

pyruvic sẽ tích lũy trong cơ thể gây độc cho hệ thống thần kinh. Vì thế nhu cầu vitamin B1 đối 

với cơ thể tỉ lệ thuận với nhu cầu năng lượng. 

* Nhân tố ngon miệng: kích thích sự tạo thành một loại enzyme tham gia vào quá trình 

đồng hoá thức ăn, kích thích cảm giác thèm ăn. 

* Sự cân bằng về thần kinh: Vitamin B1 tham gia điều hòa quá trình dẫn truyền các xung tác 

thần kinh, kích thích hoạt động trí óc và trí nhớ. 

2.3. Vitamin B2 

Vitamin B2 là thành phần của nhiều hệ thống men tham gia chuyển hóa trung gian như 

FMN (Favin-Mono-Nucleotid), FAD (Favin-Adein- Dinucleotid) là các enzym quan trọng trong 

sự hô hấp của tế bào và mô như chất vận chuyển hydrogen. 

Vitamin B2 cần cho chuyển hóa protid, khi thiếu, một phần các acid amin của thức ăn không được 

sử dụng và ra theo nước tiểu. Ngược lại khi thiếu protid quá trình tạo men flavoprotid bị rối loạn. Vì vậy 

khi thiếu protid thường xuất hiện triệu chứng  thiếu vitamin B2. 

Ngoài ra vitamin B2 có ảnh hưởng tới khả năng cảm thụ ánh sáng của mắt nhất là đối với sự 

nhìn màu. Khi thiếu vitamin B2 sẽ có sự tổn thương ở giác mạc và nhân mắt. 

2.4. Vitamin B3 (PP) 

Vitamin B3 tối cần thiết cho sự chuyển hóa protid, glucid và phản ứng oxy hóa khử trong 

chuỗi hô hấp tế bào. 

- Vitamin B3 làm hạ lipoprotein máu do ức chế phân hủy lipid, giảm cung cấp acid béo cho 

gan, giảm tổng hợp triglycerid, giảm VLDL và LDL cholesterol. 

2.5. Vitamin B6 

Vitamin B6 cần thiết cho sự chuyển hóa acid amin như: transaminase, decarboxylase, 

desaminase.  

Giúp chuyển tryptophan thành serotonin.  

Tham gia tổng hợp GABA và chuyển hóa acid oxalic.  

Tham gia sự tạo máu: tham gia chuyển hóa vitamin B12, acid folic. 

2.6. Vitamin C 

Vitamin C có vai trò: 

- Chuyển dopamin thành noradrenalin. 

- Tổng hợp serotonin từ tryptophan. 

- Tổng hợp hormon thượng thận. 

- Tổng hợp collagen, proteoglycan và các thành phần hữu cơ khác ở răng, xương và nội 

mô mao mạch. 

- Giúp chuyển Fe3+ thành Fe2+, làm tăng sự hấp thu sắt ở ruột. 
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2.7. Vitamin D 

- Tăng hấp thu calci ở ruột và tái hấp thu ở ống thận. Phối hợp hormon cận giáp điều hòa 

nồng độ calci trong máu. 

- Tăng tích tụ calci trong xương. 

- Giảm bài tiết phosphat và giúp chuyển phosphat hữu cơ thành phosphat vô cơ. 

- Oxy hóa citrat giúp cho sự hòa tan phức hợp calci và điều hòa nồng độ calci. 

2.8. Vitamin K 

Vitamin K đóng vai trò là cofactor cần thiết cho enzzym gan xúc tác cho quá trình tổng hợp 

các yếu tố đông máu như yếu tố II, VII, IX, X. 

2.9. Sắt 

- Sắt có vai trò rất cần thiết đối với mọi cơ thể sống, ngoại trừ một số vi khuẩn.  

- Phần rất lớn chất sắt trong cơ thể được phân tán trong máu, đặc biệt ở sắc tố hemoglobin 

của hồng cầu, chiếm khoảng 70% tổng số chất sắt của cơ thể. Ngoài ra khoảng 3-5% chất sắt 

phân tán ở loại hemoglobin khác ở cơ bắp gọi là myoglobin. 

- Hemoglobin có trong tế bào hồng cầu (làm hồng cầu có màu đỏ,  đóng vai trò quan trọng 

trong sự hô hấp, chuyển đổi khí oxy và cacbonic. 

- Myoglobin chỉ có ở cơ vân, có tác dụng như là nơi dự trữ oxy, chúng kết hợp với các 

chất dinh dưỡng để giải phóng năng lượng cho hoạt động cơ bắp. 

- Khoảng 5-10% (0,5gram) tổng số chất sắt trong cơ thể được tìm thấy trong những cấu chất 

liên quan đến hoạt động hô hấp như các enzyme trực tiếp hay gián tiếp tác dụng trong những phản 

ứng trong sự hô hấp và sự sống của động vật như là enzyme cytochrome oxidase hay chất 

cytochrome liên hệ trong các phản ứng phóng thích năng lượng từ chất đường bột, acid béo xảy ra 

trong thể mitochodrion trong tế bào chất. 

- Chức năng hô hấp:. Sắt tham gia vào quá trình tổng hợp hồng cầu và là thành phần của 

huyết cầu tố, Hb có trong tế bào hồng cầu (làm hồng cầu có màu đỏ, giúp chuyên chở dưỡng khí 

đi nuôi các tế bào và giúp loại bỏ thán khí ra khỏi cơ thể). 

- Nó tham dự vào quá trình tạo thành Myoglobin, sắc tố hô hấp của cơ cũng như tạo thành 

đặc tính dự trữ oxy của cơ. Myoglobin chỉ có ở cơ vân, có tác dụng như là nơi dự trữ oxy, chúng 

kết hợp với các chất dinh dưỡng để giải phóng năng lượng cho hoạt động cơ bắp.Sắt bị oxy hóa 

và khử dễ dàng, nó tham gia vào cấu tạo của nhiều enzyme, đặc biệt trong chuỗi hô hấp sắt đóng 

vai trò vận chuyển điện tích. 

- Sắt còn giúp chuyển hóa beta-carotene thành sinh tố A, tạo thành chất collagene để liên kết 

các tế bào với nhau. Ngoài ra, sắt còn tham gia vào thành phần một số enzyme oxy hóa khử như 

catalase, peroxydase và các cytochrome (những chất xúc tác sinh học quan trọng trong cơ thể). Nó 

đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra năng lượng oxy hóa, vân chuyển oxy, hô hấp của ti lạp 

thể và bất hoạt các gốc oxy có hại. 

- Sắt còn dự trữ oxy cho cơ bắp, vô hiệu hóa một số thành phần lạ xâm nhập vào cơ thể, 

tham gia tổng hợp các hooc-môn tuyến tiền liệt.  
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2.10. Kẽm 

- Kẽm là nguyên tố cần thiết để duy trì sự sống của con người và động vật. Toàn bộ cơ thể 

người chứa độ 2-3 g kẽm, xấp xỉ lượng sắt và gấp 10 lượng đồng. Kẽm được hấp thu ở ruột non, 

tích lũy trong gan và từ gan, kẽm được “xuất kho” vào máu và tùy theo sự cần thiết. Kẽm được bài 

tiết 90% từ tụy ra phân, còn 10% theo nước tiểu. Từ mẹ, kẽm qua nhau thai để vào thai, nhưng khi 

đứa trẻ ra đời còn tích lũy kẽm. 

- Hàng trăm năm trước đây người ta đã phát hiện kẽm có trong cơ thể thực vật, động vật, 

người và khẳng định rằng nó cần thiết để cho cây cỏ trưởng thành. Bốn chục năm gần đây 

người ta thấy kẽm có vai trò quan trọng ở động vật và ở người, cụ thể nó giúp quá trình tạo 

máu, sinh trưởng và phát triển của cơ thể, nó cũng đẩy mạnh sự chuyển hóa các chất, sự oxy 

hóa khử và sự trao đổi năng lượng trong cơ thể. 

- Kẽm cũng có vai trò quan trọng trong sự hoạt động của tuyến yên, tuyến tụy, tuyến sinh dục 

nam. Chẳng hạn, khi thêm muối kẽm vào chất “hướng sinh dục” (do tuyến yên tiết ra) sẽ làm chất này 

hoạt động mạnh gấp 25 lần, kẽm cũng có mặt trong chất insulin (với tỉ lệ 0.36%) do tuyến tụy tiết ra, 

các protein chứa kẽm và các enzyme như superoxit dismutas. Kẽm cũng có mặt trong dịch hoàn, 

buồng trứng, tinh trùng…, làm tăng sự hoạt động của chúng. Ngoài ra, kẽm có tác dụng kích  thích tạo 

hồng cầu và hemoglobin. 

- Vai trò kẽm trong các enzyme được nghiên cứu chi tiết hơn các kim loại khác, vì kẽm 

tham gia vào các hoạt động của trên 300 enzyme trong các phản ứng sinh học quan trọng, nó có 

mặt trong nhiều enzyme chuyển hóa, enzyme hô hấp, và các enzyme tiêu hóa. Đặc biệt các 

enzyme cần thiết cho sự tổng hợp protein, acid nucleic cũng như sự tổng hợp, bài tiết và hoạt 

động của nhiều hormone tăng trưởng quan trọng như GH, IGF-1, testosteron, insulin, thymutin. 

- Do đó, kẽm cần thiết cho sự phiên mã gen, sinh sản, tái tạo và nhân đôi tế bào, cần cho 

sự tăng trưởng và phát triển bình thường của các chức năng về miễn dịch, tiêu hóa, não, nội 

tiết, xương, cơ, sự trưởng thành giới tính cũng như chống oxy hóa. 

- Theo một số nguồn thì việc sử dụng các loại thuốc chứa kẽm có thể đem lại sự miễn dịch 

đối với cảm lạnh hay cúm, mặc dù điều này còn gây tranh cãi. 

2.11. Calci 

Calci có vai trò: 

- Tạo xương, răng dưới dạng calci phosphat. 

- Co cơ, dẫn truyền thần kinh, bài xuất của các tuyến tiết. 

- Đông máu 

- Tính thấm của màng tế bào 

3. THUỐC CHỮA BỆNH NGOÀI DA 

3.1. Thuốc chống nấm  

* Ketoconazole, Clotrimazol                            
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Ketoconazol là thuốc chống nấm có phổ rộng, tác dụng trên nhiều loại nấm gây bệnh như 

Candida spp, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Epidermophyton floccosum, 

Histoplasma capsulatum, …… 

Clotrimazol là thuốc chống nấm phổ rộng được dùng điều trị các trường hợp bệnh ngoài da 

do nhiễm các loài nấm gây bệnh khác nhau và cũng có tác dụng trên Trichomonas, 

Staphylococcus và Bacteroides. Dùng đơn độc hoặc phối hợp với một số thuốc khác như: 

betamethason (Lotriderm, Lotrisone), hydrocortison (Canesten HC). Clotrimazol được chỉ định 

để điều trị tại chỗ các bệnh nấm như: Bệnh nấm Candida ở miệng, họng; bệnh nấm da, bệnh nấm 

Candida ngoài da, nấm kẽ ngón tay, kẽ chân, cũng như bệnh nấm  Candida ở âm hộ, âm đạo, lang 

ben do Malassezia furfur, viêm móng và quanh móng. Không dùng clotrimazol cho điều trị 

nhiễm nấm toàn thân. Không dùng clotrimazol đường miệng cho trẻ dưới 3 tuổi 

Chỉ đinh: Nhiễm nấm ở thân, nhiễm nấm ở bẹn, nhiễm nấm ở bàn tay, bàn chân, nhiễm vi 

nấm Candida ở da và lang ben.  

Cách dùng:   

Bôi thuốc ngày 1 lần tại các vùng bị nhiễm nấm Trị liệu nên được tiếp tục đủ thời gian, ít 

nhất là một vài ngày sau khi tất cả các triệu chứng biến mất.  

Thời gian điều trị thông thường: 

Lang ben: 2-3 tuần. 

Nhiễm nấm ở bẹn: 2-4 tuần. 

Nhiễm nấm ở thân: 3-4 tuần. 

Nhiễm nấm ở bàn chân: 4-6 tuần. 

* Cồn A.S.A (Thành phần: Acid acetylsalicylic, Natri salicylat, Ethanol 96%); B.S.I 

(Thành phần: Benzoic acid, Salicylic acid, Iodide) 

    Chỉ định: Điều trị nấm, hắc lào, lang ben, nấm kẽ. 

Cách dùng:  

 Vệ sinh sạch vùng da bị bệnh. 

 Bôi thuốc lên vùng da bị bệnh, ngày 2 lần sáng và tối. 

Tác dụng không mong muốn: đau, rát tại chỗ bôi thuốc, bong da do đó thuốc hiện nay ít 

được sử dụng. 

3.2 Corticoid bôi ngoài da                                      

Chỉ định: Các bệnh được chỉ định corticoid bôi ngoài là viêm da do các nguồn gốc khác 

nhau như eczema tiếp xúc, viêm da dị ứng, lichen (lở da)…Cũng có thể dùng để bôi vào các vết 

côn trùng cắn. 

Tác dụng không mong muốn 

Khi bôi thuốc trên diện rộng, kéo dài hoặc băng ép sau khi bôi thì khả năng thấm thuốc vào vòng 

tuần hoàn là rất lớn, gây tác dụng toàn thân; điều này cần đặc biệt lưu ý khi dùng thuốc cho trẻ sơ sinh và 

trẻ nhỏ để tránh tác dụng kiểu cường thượng thận (Cushing), gây chậm lớn. Cũng có thể gặp suy thượng 

thận cấp sau khi ngừng bôi thuốc nhưng rất hiếm. 

Tác dụng phụ tại chỗ bao gồm: 
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- Teo da: thường gặp nhất khi bôi ở mặt và vùng quanh miệng. 

- Da ửng đỏ hoặc có nhiều vết lằn, thường gặp ở thanh niên khi bôi thuốc ở vùng khuỷu tay, 

khuyủ chân. 

- Mất sắc tố da từng phần, ban đỏ thứ phát sau teo da cũng gặp nhưng không phổ biến. 

- Chậm liền sẹo: trường hợp này hay gặp với các vết thương do nằm lâu hoặc vùng da cọ 

xát nhiều (khuỷu tay…). 

- Trên mắt: gặp khi dùng các dạng thuốc nhỏ mắt có corticoid, gây đục thuỷ tinh thể, 

glaucom. 

Chống chỉ định 

- Viêm da do virus, nấm. Những trường hợp viêm da có nhiễm khuẩn thì phải phối hợp 

kháng sinh. 

- Tổn thương có loét. 

- Viêm da mặt có rối loạn vận mạch hoặc viêm nang lông (trứng cá). 

Phân loại 

- Loại rất mạnh và mạnh chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và bôi ở diện hẹp với một số 

bệnh như sẹo lồi, vảy nến, lupus, lichen. 

- Loại trung bình và yếu thích hợp với trẻ em cho các vùng da mặt hoặc cho người lớn trên 

những tổn thương rộng. 

Dạng bào chế 

Các dạng thuốc bôi ngoài thường dùng là: 

- Thuốc mỡ (Ointment) là dạng thuốc có thể chất mềm; thành phần cấu tạo có nhiều tá dược 

thân dầu như vaselin, lanolin, mỡ, sáp...thích hợp với các loại da khô, sần sùi, sừng hoá. 

- Dạng kem (cream) cũng có thể chất mềm, mịn với tá dược là các chất nhũ tương chứa một 

lượng chất lỏng đáng kể, thuận lợi với các tổn thương có dịch rỉ hoặc dùng để bôi vào các hốc sâu 

như âm đạo. 

- Dạng gel có tá dược là các polymer thiên nhiên hoặc tổng hợp. Dạng này và các dạng lỏng 

khác như lotio, spray (thuốc xịt) thích hợp với các tổn thương ở vùng có nhiều lông như da dầu 

hoặc nếp gấp (nách, bẹn). 

Thành phần của tá dược ảnh hưởng nhiều đến sinh khả dụng của thuốc do ảnh hưởng đến 

tốc độ giải phóng và mức độ hấp thu thuốc qua da. 

Cách dùng 

- Bôi 1 - 2 lần/ ngày, xoa nhẹ đến khi thuốc thấm hết và nếu cần có thể băng ép. 

- Việc băng kín sau khi bôi có ích với những tổn thương ở lòng bàn chân, tay với diện hẹp 

và cũng chỉ nên băng trong thời gian ngắn. 

- Nếu điều trị kéo dài >8 ngày thì khi ngừng thuốc cũng phải giảm dần độ mạnh và nới rộng 

khoảng cách đưa thuốc để tránh phản ứng dội ngược làm bệnh bột phát nặng thêm. 

- Cần căn dặn bệnh nhân không tự ý dùng lặp lại nếu không có ý kiến của bác sĩ điều trị. 

Bảng phân loại corticoid theo độ mạnh (bảng 3) là cơ sở cho lựa chọn thuốc. 
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3.3. Thuốc trị ghẻ 

Cách dùng: Bôi thuốc lên vùng da bị ghẻ ngứa ngày từ 2 đến 3 lần, có thể bôi vào ban đêm 

trước khi đi ngủ, để nhanh đạt hiệu quả nên vệ sinh vùng da sạch sẽ và lau khô trước khi bôi 

thuốc.  

Lưu ý: Tuyệt đối không để thuốc dinh vào mắt hoặc bôi thuốc vào bộ phận sinh dục. 

CÂU HỎI THẢO LUẬN 

Tình huống 1: Ông Nguyễn Văn A., 60 tuổi, được chỉ định đơn thuốc điều trị viêm họng cấp: 

Zinnat (Cefuroxim) 250 mg x 20 viên, uống ngày 4 viên lúc 8h, 14h. 

Anphachymotripsin 4,2 mg x 20 viên, uống ngày 4 viên chia 2 lần. 

Acemuc (N-acetyl cystein) 200mg x 20 gói, ngày uống 2 gói chia 2 lần. 

Dung dịch Natriclorid 0,9 % x 500 ml, súc miệng họng 3 – 4 lần/ ngày. 

Câu hỏi: 

+ Giải thích tác dụng của các thuốc trong đơn? 

+ Khi sử dụng N-acetyl cystein cần lưu ý vấn đề gì? (thời gian sử dụng, cách dùng, tác dụng 

không mong muốn) 

Tình huống 2: Ông Nguyễn Văn L., 61 tuổi, với đơn thuốc: 

Piracetam 1g x 2 ống Tiêm TMC 8h, 14h 

Amlor 5 mg x 1 viên uống 8h 

Neuro 3B    x 2 viên uống 8h, 14h 

Câu hỏi:  

+ Vai trò của vitamin với người bệnh trong tình huống là gì? 

+ Khi sử dụng vitamin đó cần lưu ý vấn đề gì? (thời gian sử dụng, cách dùng) 

Câu hỏi lượng giá 

Lựa chọn đáp án đúng 

1. Thuốc điều trị khởi đầu cho bệnh nhân hen phế quản cấp tính là: 

A. Methylprednisolone 

B. Salmeterol 

C. Salbutamol 

D. Amoxilin 

2. Để tăng hấp thu sắt, nên uống cùng: 

A. Vitamin D 

B. Vitamin B 

C. Vitamin C 

D. Vitamin K 

3. Người bệnh Lã Ngọc Anh, 36 tuổi, thường xuyên ho khi thời tiết thay đổi, thuốc điều trị ho ưu 

tiên sử dụng là: 

A. Acetylcystein 

B. Bromhexin 

C. Ipratropium  
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D. Alimenmazin 

4. Áp dụng corticoid trong điều trị hen phế quản: 

A. Dùng trong điều trị hen phế quản cấp tính 

B. Dùng trong điều trị dự phòng hen phế quản mạn tính 

C. Dùng trong điều trị hen phế quản cấp tính và dự phòng hen phế quản mạn tính. 

D. Không được dùng trong điều trị hen phế quản. 

5. Khi sử dụng hợp lý Mucitux: 

A. Phối hợp với thuốc nhóm lỏng dịch tiết 

B. Không phối hợp với thuốc giảm ho 

C. Uống xa bữa ăn 

D. Phối hợp với thuốc nhóm long đờm 

6. Nguồn cung cấp vitamin D chủ yếu là 

A. Rau xanh 

B. Thịt 

C. Cá 

D. Ánh sáng mặt trời 

7. Canxi khi uống cùng thời điểm sẽ làm giảm hấp thu thuốc: 

A. Amoxicilin 

B. Gentamycin 

C. Ciprofloxacin 

D. Azithromycin 

8. Một BN nữ 20 tuổi, được chẩn đoán: Hen phế quản bội nhiễm, thuốc điều trị các triệu chứng 

của hen là: 

A. Codein, Salbutamol 

B. Salbutamol, Methyl prednisolon 

C. Dextromethophan, Alimenmazin 

D. Acetylcholin, Alimenmazin 

9. Nizoral là Thuốc điều trị nấm có chứa hoạt chất nào trong các hoạt chất dưới đây 

A. Albendazol 

B. Ketoconazol 

C. Clotrimazol 

D. Oresol 

10. Khi sử dụng các thuốc chữa bệnh ngoài da nên: 

A. Vệ sinh sạch sẽ vị trí cần điều trị và lau khô trước khi bôi thuốc 

B. Sử dụng dung dịch có tính acid để bạt sừng trước khi bôi thuốc 

C. Thoa thuốc 1 lớp dày tại vị trí cần điều trị để tăng hấp thu 

D. Không cần vệ sinh, bôi thuốc trực tiếp 
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Bài 14 

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ QUẢN LÝ VACCIN  

MỤC TIÊU HỌC TẬP  

Sau khi học xong bài học này, học viên có khả năng: 

1. Giải thích, hướng dẫn, theo dõi bảo quản và sử dụng một số loại vaccin cho người dân tại TYT 

theo chương trình Tiêm chủng quốc gia đảm bảo theo đúng quy định. 

2. Thể hiện được sự thận trọng, chính xác, nhiệt tình trong việc tư vấn cho đồng nghiệp cách bảo 

quản và sử dụng vaccin. 

NỘI DUNG 

Vắc xin phải được bảo quản theo đúng quy định của pháp luật về bảo quản thuốc trong 

dây chuyền lạnh từ khi sản xuất tới khi sử dụng. 

 Vắc xin có thể bị hư hỏng, giảm hoặc mất hiệu lực nếu không được bảo quản đúng cách. 

Một số loại vắc xin dạng dung dịch như viêm gan B; bạch hầu - ho gà - uốn ván (DTP); uốn ván - 

bạch hầu (TD); uốn ván, thương hàn nhạy cảm với nhiệt độ thấp và dễ bị hỏng nếu bị đông băng, 

một số vắc xin sống khác như bại liệt uống (OPV); sởi; sởi - rubella (MR); sởi - quai bị - rubella 

(MMR) có thể bị hỏng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc ánh sáng.  

 Vắc xin khi đã bị hỏng thì hiệu lực bảo vệ giảm hoặc mất. Vì vậy, việc bảo quản vắc xin ở 

nhiệt độ thích hợp là điều kiện quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả tiêm chủng. 

1. Qui định chung 

1.1. Đối tượng áp dụng 

 - Vắc xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng (TCMR) 

 - Vắc xin sử dụng trong tiêm chủng dịch vụ. 

 - Vắc xin sử dụng cho công tác phòng chống dịch. 

1.2. Nhiệt độ bảo quản vắc xin.  

 - Nhiệt độ bảo quản các vắc xin phải theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. 

 - Nhiệt độ bảo quản và thời gian lưu giữ một số loại vắc xin thuộc TCMR được quy định 

như sau: 

Bảng 1. Nhiệt độ bảo quản vắc xin trong TCMR 

Vắc xin 
Kho tại các tuyến 

Quốc gia Khu vực Tỉnh Huyện Cơ sở y tế 

OPV Bảo quản ở nhiệt độ -15oC đến -25oC 

Bảo quản ở nhiệt độ từ +2oC 

đến +8oC 

BCG 
Bảo quản ở nhiệt độ +2oC đến +8oC nhưng 

có thể bảo quản ở nhiệt độ từ -15oC đến -

25oC nếu không đủ chỗ 

Sởi 

MR 

Hib đông khô 

Hib dung dịch 

Bảo quản ở nhiệt độ từ +2oC đến +8oC, không được để đông băng. 
Viêm gan B 

DPT 

DT/TT/Td 
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DTP-VGB-Hib 

DTP-VGB-IPV-

Hib 

 

1.3. Bảo quản, sử dụng dung môi 

 Một số vắc xin dạng đông khô phải pha hồi chỉnh với dung môi kèm theo hoặc với vắc 

xin khác dạng dung dịch trước khi sử dụng. 

 - Dung môi được đóng gói cùng với vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ từ +2oC đến 

+8oC.  

 - Nếu dung môi không đóng gói cùng vắc xin có thể được bảo quản ngoài dây chuyền 

lạnh nhưng phải được làm lạnh trước khi sử dụng 01 ngày hoặc một khoảng thời gian cần thiết đủ 

để bảo đảm có cùng nhiệt độ từ +2oC đến +8oC với nhiệt độ của vắc xin trước khi pha hồi chỉnh. 

 - Không được để đông băng dung môi. 

 - Dung môi của vắc xin nào chỉ được sử dụng cho vắc xin đó. Sử dụng vắc xin và dung 

môi của cùng nhà sản xuất. 

 - Vắc xin đông khô sau khi pha hồi chỉnh chỉ được phép sử dụng trong vòng 6 giờ, riêng 

vắc xin BCG sử dụng trong vòng 4 giờ hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

2. Bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh 

2.1. Nguyên tắc chung bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh  

 - Sắp xếp vắc xin và dung môi theo loại, theo lô, hạn sử dụng để thuận tiện cho việc cấp phát. 

 - Vắc xin được sử dụng theo nguyên tắc hạn ngắn phải được sử dụng trước, tiếp nhận trước 

phải sử dụng trước và/hoặc theo tình trạng của chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin (VVM).  

 - Để những lọ vắc xin còn nguyên lọ được mang về từ buổi tiêm chủng, lọ vắc xin có chỉ thị 

nhiệt độ đã chuyển màu sang giai đoạn có tiếp xúc với nhiệt độ cao trong hộp có dán nhãn ‘sử 

dụng trước’. Ưu tiên sử dụng những lọ này trước trong buổi tiêm chủng lần sau.  

 - Sắp xếp hộp vắc xin đúng vị trí để tránh làm đông băng vắc xin và có khoảng cách để khí 

lạnh lưu thông giữa các hộp. 

 - Theo dõi nhiệt độ của buồng lạnh, tủ lạnh hàng ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ) và ghi vào 

bảng theo dõi nhiệt độ tối thiểu 02 lần/ngày vào buổi sáng lúc đến và buổi chiều trước khi về.  

 - Không bảo quản vắc xin đã hết hạn sử dụng, lọ vắc xin đã pha hồi chỉnh sau buổi tiêm chủng 

và vắc xin có gắn chỉ thị nhiệt độ đã đổi màu báo cần hủy trong dây chuyền lạnh.  

 - Dây chuyền lạnh sử dụng bảo quản vắc xin chỉ được sử dụng cho vắc xin. 

 - Không để thuốc, hóa chất, bệnh phẩm, thực phẩm và đồ uống trong dây chuyền lạnh bảo 

quản vắc xin. 

 - Không mở thiết bị dây chuyền lạnh thường xuyên. 

 - Đảm bảo vệ sinh: rửa tay sạch trước khi cầm hộp, lọ vắc xin. 

2.2. Bảo quản vắc xin trong buồng lạnh 

a) Qui tắc bảo quản trong buồng lạnh 
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 - Không được để vắc xin dễ bị hỏng bởi đông băng ở sát vách tủ lạnh hoặc gần giàn lạnh 

nơi phát ra luồng khí lạnh trong buồng lạnh.  

 - Kiểm tra mức độ an toàn của khu vực bảo quản bằng chỉ thị đông băng điện tử (Freeze 

Tag) hoặc máy ghi nhiệt độ tự động đã được kích hoạt. 

 - Vắc xin phải luôn được xếp lên giá, kệ trong buồng lạnh, đảm bảo cho không khí được 

lưu thông đều và giữ cho vắc xin tránh tiếp xúc trực tiếp với nền buồng lạnh. 

b) Kiểm tra khu vực an toàn bảo quản vắc xin trên giá trong buồng lạnh 

 - Đặt thiết bị ghi nhiệt độ trên giá gần giàn lạnh. Để thiết bị ít nhất 48 giờ và kiểm tra  

nhiệt độ cao nhất và thấp nhất. Nếu nhiệt độ nằm trong khoảng + 20C đến + 80C thì khu vực đó 

an toàn để bảo quản vắc xin. Nếu nhiệt độ không nằm trong khoảng nhiệt độ trên, đánh dấu 

“không an toàn” và chuyến thiết bị theo dõi nhiệt độ ra khu vực khác của giá. 

 - Lặp lại quy trình thử nhiệt độ trên tất cả các giá gần giàn lạnh cho đến khi thiết lập được 

giới hạn khu vực bảo quản an toàn. 

 - Đánh dấu rõ trên giá những khu vực nguy hiểm “lạnh” bằng băng dính màu. Không sử 

dụng những khu vực đó để bảo quản vắc xin nhạy cảm với đông băng. 

 - Lặp lại việc kiểm tra này mỗi khi thay thế thiết bị làm lạnh.  

c) Kiểm tra khu vực an toàn bảo quản vắc xin trên nền buồng lạnh 

 - Xếp một chồng hộp bìa rỗng cao khoảng 150 cm trong khu vực bảo quản vắc xin bằng kệ. 

Để thiết bị ghi nhiệt độ lên trên trong ít nhất 48 giờ và sau đó kiểm tra nhiệt độ cao nhất, nhiệt 

độ thấp nhất. 

 - Nếu nhiệt độ nằm trong khoảng + 20C đến + 80C thì khu vực đó an toàn để bảo quản vắc xin 

nhạy cảm với đông băng. Dùng sơn hoặc băng dính để đánh dấu và đảm bảo khu vực được 

đánh dấu phù hợp với kích thước các kệ. Giữa các kệ phải có khoảng cách ít nhất 10 cm để 

không khí lạnh lưu thông.  

 - Nếu không nằm trong khoảng nhiệt độ trên, đánh dấu khu vực đó lại và tiến hành thử nghiệm 

ở vị trí khác cho đến khi thiết lập được các giới hạn của vùng bảo quản an toàn. 

 - Lặp lại việc kiểm tra này mỗi khi thay thiết bị làm lạnh. 

 - Nên sử dụng kệ nhựa vì kệ gỗ có thể bị nấm mốc, xếp chúng ở nơi khô ráo trong kho để dùng 

khi cần. 

d) Bảo quản vắc xin trên các giá trong buồng lạnh 

- Sắp xếp các hộp vắc xin trên giá trong buồng lạnh dương và buồng lạnh âm theo loại vắc xin, 

theo lô, hạn sử dụng. Để khoảng cách 5 cm theo chiều thẳng đứng giữa các loại để phân biệt và 

lưu thông khí. Phải đảm bảo nhìn thấy được nhãn dán của các hộp. Dán vào góc của giá tên loại 

vắc xin, nhà sản xuất, lô và hạn sử dụng. 

- Khoảng cách giữa các hộp vắc xin và khoảng cách với vách buồng lạnh là 5 cm. Khoảng 

cách với trần là trên 10 cm. Không được bảo quản vắc xin trực tiếp trên nền buồng lạnh. 

- Một số vắc xin được đóng gói hộp bên ngoài đến cấp thứ 3 (hộp lớn chứa các hộp vắc xin) 

thì để nguyên cho đến khi cần mở hộp cấp phát và chuyển sang dạng đóng gói cấp 2 (hộp nhỏ 

đựng các lọ vắc xin) để quản lý kho và kiểm đếm vắc xin dễ dàng. 
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đ) Bảo quản vắc xin trên kệ/tấm kê panel: (thường dùng trong trường hợp phải bảo quản vắc xin 

số lượng lớn)  

- Đặt kệ trong khu vực được đánh dấu trên nền buồng lạnh 

- Xếp vắc xin lên kệ. Không được xếp cao quá 150 cm. Đảm bảo thùng vắc xin không trùm 

kín các cạnh của kệ. 

- Vắc xin được bảo quản trên kệ cần dán nhãn ghi rõ loại vắc xin, nhà sản xuất, dạng trình bày, 

số lô và hạn sử dụng. 

- Khi không cần dùng nữa thì mang kệ ra khỏi buồng lạnh tránh ảnh hưởng đến việc đi lại. 

2.3. Bảo quản vắc xin trong tủ lạnh cửa mở phía trên 

- Đặt hộp vắc xin và dung môi trong giỏ của tủ lạnh. Không được tháo bỏ giỏ của tủ để có 

thêm dung tích bảo quản. Để chừa những khoảng trống dọc theo các hàng của hộp vắc xin để khí 

lạnh có thể lưu thông đều.  

- Để nhiệt kế và chỉ thị đông băng cùng với loại vắc xin nhạy cảm đông băng. 

- Nếu có khoang làm đá riêng, thì sử dụng khoang này để làm đông băng bình tích lạnh. 

Không để quá nhiều bình tích lạnh.  

- Vắc xin OPV, sởi, BCG sắp xếp để ở phía dưới đáy tủ. 

- Vắc xin dễ hỏng do đông băng (như VGB, DPT, DT, Td, uốn ván, DPT-VGB-Hib, Thương 

hàn, Tả) để ở phía trên. 

- Sắp xếp vắc xin và dung môi theo hướng dẫn tại Phụ lục 2. 

2.4. Bảo quản vắc xin trong tủ lạnh cửa mở trước 

- Nếu có khoang làm đá riêng, thì sử dụng khoang này để làm đông băng bình tích lạnh. 

Không để quá nhiều bình tích lạnh.  

- Vắc xin OPV, sởi, BCG để ở giá trên cùng gần khoang làm đá. 

- Vắc xin dễ hỏng do đông băng như VGB, DPT, DT, Td, uốn ván, DPT-VGB-Hib, thương 

hàn, tả để ở giá giữa. 

- Dung môi xếp bên cạnh vắc xin hoặc dưới đáy tủ. 

- Để nhiệt kế và chỉ thị đông băng cùng với những vắc xin nhạy cảm với đông băng ở giá 

giữa. 

- Không để vắc xin ở cánh cửa tủ lạnh 

- Để bình chứa nước ở ngăn dưới cùng tủ lạnh để giúp duy trì nhiệt độ khi tủ lạnh mất điện. 

- Sắp xếp vắc xin, dung môi theo hướng dẫn: 

Hướng dẫn bảo quản vắc xin trong tủ lạnh cửa mở phía trên và trong tủ lạnh cửa mở trước 
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Hình 1: Sắp xếp, bảo quản vắc xin trong tủ lạnh nằm 

Lưu ý: 

 - Luôn bảo quản vắc xin trong giỏ của tủ lạnh.  

 - Nếu không có giỏ đựng: để vắc xin nhạy cảm đông băng cách đáy tủ 20 cm bằng cách kê 

bình tích lạnh rỗng ở phía dưới.  

 - Không để vắc xin chạm vào thành tủ lạnh.  

 - Không để vắc xin nhạy cảm với đông băng hay dung môi ở đáy tủ lạnh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình chứa  

nước 
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Hình 2: Sắp xếp, bảo quản vắc xin trong tủ lạnh đứng 

 

2.5. Đóng gói, vận chuyển vắc xin trong hòm lạnh và phích vắc xin 

a) Chuẩn bị bình tích lạnh 

Chuẩn bị đủ số bình tích lạnh cần dùng. Tính thời gian cần thiết để làm đông băng bình tích lạnh. 

Chuẩn bị bình tích lạnh: 

- Bước 1: Làm đông băng bình tích lạnh:  

+ Đổ đầy nước vào bình tích lạnh, chỉ để lại 1 khoảng  nhỏ cho không khí và đậy nắp thật chặt. 

+ Cầm ngược bình tích lạnh lắc mạnh kiểm tra để đảm bảo không bị hở. 

+ Để bình tích lạnh đứng hoặc nghiêng trong khoang làm đá. 

+ Tủ lạnh có khoang làm đá có thể đông băng 6 bình tích lạnh to hoặc 12 bình tích lạnh nhỏ 

trong 1 ngày. Nếu nhiều bình tích lạnh hơn, thời gian làm đông băng sẽ cần lâu hơn. 

+ Để bình tích lạnh trong khoang làm đá ít nhất 24 giờ để làm đông băng hoàn toàn các bình 

tích lạnh. 

- Bước 2: Lấy bình tích lạnh đã đông băng ra khỏi khoang làm đá. 

- Bước 3: Để các bình tích lạnh đã đông băng ở nhiệt độ phòng hoặc nhúng bình tích lạnh đã 

đông băng trong thau nước sạch cho đến khi đá bên trong bắt đầu tan và nước bắt đầu chảy ra. 

Kiểm tra xem bình tích lạnh đã đạt yêu cầu chưa bằng cách lắc và nghe thấy tiếng nước óc ách là 

được. 

b) Đóng gói vắc xin sử dụng bình tích lạnh đã được làm tan băng 

Sử dụng phương pháp đóng gói này trong bất kì thời tiết nào trong năm và với mọi tuyến 

đường vận chuyển. 

- Xếp bình tích lạnh vào bốn thành xung quanh và dưới đáy của hòm lạnh, phích vắc xin.   

- Đóng gói các hộp vắc xin để nắp lọ vắc xin quay lên trên.  

- Gói vắc xin và dung môi vào túi ni lông và xếp vào giữa hòm lạnh, phích vắc xin. 

- Để nhiệt kế cùng với vắc xin (phía ngoài túi ni lông) 

- Để bình tích lạnh lên trên (với hòm lạnh), để miếng xốp ở trên cùng (với phích vắc xin)  

- Đóng nắp chặt. 

- Không để hòm lạnh, phích vắc xin trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc gần các nguồn phát 

nhiệt trong quá trình bảo quản, vận chuyển.  

c) Đóng gói vắc xin sử dụng đá lạnh 

- Để đá lạnh trong túi ni lông xếp vào đáy của hòm lạnh, phích vắc xin  

- Để miếng bìa ngăn cách vắc xin với đá. 

- Để hộp, lọ vắc xin và nhiệt kế trong túi ni lông (để nhãn lọ vắc xin không bị ướt và bị bong).  

- Không để đá lên trên vắc xin. 

- Để miếng xốp lên trên cùng (phích vắc xin) và đậy nắp lại. 

2.6. Bảo quản vắc xin trong buổi tiêm chủng 

a) Chuẩn bị phích vắc xin: Nếu vắc xin được bảo quản trong tủ lạnh, hòm lạnh thì trong buổi tiêm 

chủng cần chuyển vắc xin sang phích vắc xin.  
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b) Sắp xếp vắc xin trong phích vắc xin theo quy định. 

c) Bảo quản vắc xin trong buổi tiêm chủng 

- Đặt phích vắc xin ở chỗ mát. 

- Đóng chặt nắp phích vắc xin, chỉ mở khi có người đến tiêm chủng. 

- Miếng xốp trong phích vắc xin có những đường rạch nhỏ để cài lọ vắc xin. Những lọ vắc xin 

nhiều liều đã mở phải được cài vào đường rạch nhỏ trên miếng xốp trong phích vắc xin trong suốt 

buổi tiêm chủng. 

- Kiểm tra bình tích lạnh đã được làm tan đá bên trong, kiểm tra nhiệt kế để đảm bảo nhiệt độ ở 

+2°C đến +8°C. 

- Trường hợp bình tích lạnh đã tan hết đá bên trong (hoặc đá trong phích vắc xin đã tan hết) cần 

phải thay bình tích lạnh hoặc bổ sung thêm đá. 

- Khi kết thúc buổi tiêm chủng, để những lọ vắc xin chưa mở vào tủ lạnh và đặt trong hộp “ưu 

tiên sử dụng trước” và cần được sử dụng sớm trong buổi tiêm chủng tiếp theo. 

2.7. Cách đọc chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin (VVM); chỉ thị đông băng điện tử; nghiệm pháp lắc: 

Chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin (VVM) là nhãn được dán lên lọ vắc xin có thể thay đổi màu khi lọ vắc 

xin tiếp xúc với nhiệt độ cao quá thời gian cho phép. Trước khi mở lọ vắc xin phải kiểm tra chỉ 

thị nhiệt độ xem vắc xin có bị hỏng bởi nhiệt độ không. 

Các nhà sản xuất đều có gắn VVM trên lọ của hầu hết các vắc xin. VVM có thể in trên nhãn của 

lọ vắc xin hoặc trên nắp lọ. Đó là 1 hình vuông nằm bên trong hình tròn. Khi lọ vắc xin tiếp xúc 

với nhiệt độ cao, hình vuông sẽ dần chuyển màu sẫm hơn. 

 

 

 

Hình 1: VVM trên nhãn và nắp lọ vắc xin 

 

Chỉ sử dụng lọ vắc xin khi hình vuông bên trong sáng hơn hình tròn bên ngoài. 

Lọ vắc xin 

dung dịch 

Lọ vắc xin 

đông khô 

Ống vắc xin 

BCG 
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Ưu tiên sử dụng trước nếu lọ vắc xin có VVM  mà hình vuông bên trong bắt đầu sẫm màu nhưng 

vẫn sáng hơn màu hình tròn bên ngoài.    

 

Hình 2: Cách đọc chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin (VVM) 

Chú ý: VVM không cho biết vắc xin có tiếp xúc với nhiệt độ đông băng hay không. 

* Cách đọc chỉ thị đông băng điện tử (Freeze tag) 

Chỉ thị đông băng điện tử là thiết bị giúp theo dõi xem nhiệt độ bảo quản vắc xin có dưới 0oC hay 

không. Khi tiếp xúc với nhiệt độ 0oC trong 60 phút, hiển thị trên màn hình sẽ chuyển từ V sang 

X, lúc này cần làm nghiệm pháp lắc để kiểm tra những vắc xin nhạy cảm đông băng xem đã bị 

hỏng chưa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 1: SỬ DỤNG 

Hình vuông bên trong có màu sáng hơn hình tròn bên 

ngoài.  

Nếu chưa quá hạn sử dụng.  

. 

 

Giai đoạn 2: SỬ DỤNG TRƯỚC 

Sau một thời gian, hình vuông bên trong vẫn còn sáng 

hơn hình tròn bên ngoài.   

Nếu chưa quá hạn sử dụng.  

  

 

 
Giai đoạn 3: HỦY BỎ 

Hình vuông bên trong cùng màu với hình tròn bên ngoài. 

KHÔNG SỬ DỤNG - Báo cáo Lãnh đạo 

 

Giai đoạn 4: HỦY BỎ  

Hình vuông bên trong có màu sẫm hơn hình tròn 

bên ngoài. 

KHÔNG SỬ DỤNG - Báo cáo Lãnh đạo 

Dấu V: Nhiệt độ 

>0oC 

Dấu X: nhiệt độ < 

0oC trong 60 phút 

Chú ý:  Chỉ thị 

đông băng điện tử 

không cho biết vắc 

xin có tiếp xúc với 

nhiệt độ cao hay 

không. 
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Hình 3: Chỉ thị đông băng điện tử 

* Nghiệm pháp lắc 

Nghiệm pháp lắc có thể cho biết vắc xin đã tiếp xúc với nhiệt độ đông băng có thể bị hỏng do 

đông băng (DPT, DT, Td, UV hoặc viêm gan B) có phải huỷ bỏ hay không. Sau khi đông băng, 

vắc xin sẽ xuất hiện hiện tượng vẩn kết tủa, chúng có xu hướng lắng cặn ở dưới đáy lọ sau khi 

lắc. Quá trình lắng cặn thường nhanh hơn ở những lọ đã bị đông băng so với lọ không đông băng 

của cùng nhà sản xuất. Nghiệm pháp này nên được tiến hành đối với tất cả các hộp có chỉ thị 

đông băng cho biết vắc xin đã tiếp xúc với nhiệt độ dưới 0°C hoặc nhiệt độ ghi lại thấp dưới giới 

hạn cho phép.  

Cách làm nghiệm pháp lắc:  

- Bước 1: Chuẩn bị mẫu kiểm tra: Lấy một lọ vắc xin cùng số lô với vắc xin cần kiểm tra và 

cùng một nơi sản xuất. Làm đông băng lọ cho tới khi vắc xin ở bên trong bị đông rắn lại (ít 

nhất 10 tiếng ở -10°C) và sau đó làm tan ở nhiệt độ thường. Lọ này là mẫu chứng để kiểm tra. 

Đánh dấu lọ này để dễ xác định và không bị sử dụng nhầm.  

- Bước 2: Chọn mẫu thử: Lấy lọ (hoặc các lọ) vắc xin từ cùng một lô nghi ngờ. Đây sẽ là mẫu 

thử.  

- Bước 3: Lắc lọ chứng và lọ mẫu: Cầm lọ chứng và lọ mẫu trong cùng một tay và lắc mạnh 

trong khoảng 10 đến 15 giây.  

- Bước 4: Để yên một chỗ: Để 2 lọ vắc xin một chỗ trên bàn và không di chuyển chúng.  

- Bước 5: So sánh các lọ: Xem cả 2 lọ dưới ánh đèn để so sánh tốc độ lắng cặn. Nếu mẫu thử 

cho thấy lắng cặn chậm hơn lọ chứng, mẫu thử không bị đông băng và sử dụng được. Nếu tỷ 

lệ lắng cặn là như nhau, lọ vắc xin mẫu thử có thể đã bị đông băng và không sử dụng được 

(xem hình 4 của Phụ lục này).  

Một số lọ có nhãn to che mất phần vắc xin bên trong của lọ. Trong trường hợp này, lộn ngược 

lọ chứng và lọ mẫu và quan sát lắng cặn diễn ra ở phần cổ lọ vắc xin.  

Nếu nghiệm pháp lắc cho thấy mẫu thử bị hỏng bởi đông băng, nên thông báo cho giám sát 

viên ngay. Xác định và để riêng tất cả các lọ vắc xin có thể bị đông băng và đảm bảo rằng không 

phân phối và sử 

dụng số vắc xin này.  

Lưu ý: Mẫu đông 

băng sử dụng cho 

nghiệm pháp lắc 

phải cùng một loại 

vắc xin từ cùng một 

nơi sản xuất và cùng 

một lô. 
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3. Bảo dưỡng thiết bị, giám sát việc bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh 

- Thiết bị lạnh phải được bảo dưỡng, vệ sinh sạch sẽ. Xả băng thường xuyên đối với buồng lạnh, 

tủ lạnh. Phích vắc xin và hòm lạnh phải được lau khô sau khi sử dụng. 

- Các thiết bị phải được kiểm tra, theo dõi định kỳ tình trạng hoạt động và có kế hoạch sửa chữa 

hoặc thay thế phù hợp bảo đảm việc vắc xin được lưu giữ an toàn trong quá trình bảo quản, vận 

chuyển cũng như sử dụng.  

- Phân công cán bộ hỗ trợ, giám sát việc bảo quản vắc xin.   

- Xây dựng kế hoạch dự phòng khẩn cấp (tủ hỏng, cháy nổ, lũ lụt, mất điện), ghi rõ các phương 

án thực hiện, tên và số điện thoại cán bộ có trách nhiệm. Bản kế hoạch này phải được lãnh đạo 

phê duyệt, phổ biến và được dán ở nơi dễ thấy, dễ đọc. 

4. Ghi chép, báo cáo: 

4.1. Chế độ báo cáo 

 Báo cáo định kỳ: báo cáo tháng, quý và năm về tình hình sử dụng vắc xin, các trường hợp 

phản ứng thông thường và các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng; 

 Báo cáo đột xuất: các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. 

4.2. Hình thức, nội dung báo cáo 

4.2.1. Hình thức báo cáo: 

a) Báo cáo định kỳ: bằng văn bản; 

b) Báo cáo đột xuất: trong trường hợp khẩn cấp có thể báo cáo qua điện thoại, thư điện tử, hoặc 

báo cáo trực tiếp và trong vòng 24 giờ phải gửi báo cáo bằng văn bản. 

4.2.2. Nội dung báo cáo: 

a) Báo cáo định kỳ: 

– Báo cáo việc sử dụng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng; 

– Báo cáo việc sử dụng vắc xin tiêm chủng dịch vụ; 

– Báo cáo các trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng; 

– Báo cáo các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. 

b) Báo cáo đột xuất: khi đang triển khai tiêm chủng mà xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng. 

4.3. Quy trình và thời gian báo cáo định kỳ 

4.3.1. Đối với vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng 

a) Cơ sở tiêm chủng: báo cáo Trung tâm Y tế huyện trước ngày 05 của tháng tiếp theo đối với 

báo cáo tháng, ngày 05 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo đối với báo cáo quý, trước ngày 15 

tháng 01 của năm tiếp theo đối với báo cáo năm; 

b) Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia tổng hợp báo cáo, gửi Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) trước 

ngày 20 của tháng tiếp theo đối với báo cáo tháng, ngày 20 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo 

đối với báo cáo quý, trước ngày 15 tháng 02 của năm tiếp theo đối với báo cáo năm. 

4.3.2. Đối với vắc xin tiêm chủng dịch vụ. 

 Cơ sở tiêm chủng: báo cáo Trung tâm Y tế huyện trước ngày 05 của tháng tiếp theo đối với báo 

cáo tháng, ngày 05 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo đối với báo cáo quý, trước ngày 15 tháng 

01 của năm tiếp theo đối với báo cáo năm; 
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4.4. Quy trình và thời gian báo cáo đột xuất 

4.4.1. Trong thời gian 24 giờ, kể từ thời điểm ghi nhận tai biến nặng sau tiêm chủng, cơ sở tiêm 

chủng báo cáo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, đồng thời báo cáo Trung tâm Y tế huyện nơi cơ sở 

tiêm chủng đặt trụ sở. 

4.4.2. Trong thời gian 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được báo cáo của cơ sở tiêm chủng, Trung 

tâm Y tế dự phòng tỉnh báo cáo Sở Y tế, Cục Y tế dự phòng và Viện khu vực. 

4.4.3. Hằng tuần, sau khi thực hiện việc báo cáo quy định: 

a) Cơ sở tiêm chủng phải thực hiện báo cáo diễn biến quá trình điều tra, xử lý trong tuần vào 

ngày thứ 2 của tuần kế tiếp; 

b) Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phải thực hiện báo cáo diễn biến quá trình điều tra, xử lý trong 

tuần vào ngày thứ 4 của tuần kế tiếp. 

4.5. Quản lý hồ sơ 

4.5.1. Các cơ sở tiêm chủng phải lưu trữ và quản lý tài liệu chuyên môn và hồ sơ bao gồm: 

a) Các quy định, hướng dẫn chuyên môn về sử dụng vắc xin; 

b) Sổ theo dõi tiêm chủng cho người được tiêm chủng; 

c) Ghi chép, báo cáo tháng, quý và năm về tình hình sử dụng vắc xin; số lượng vắc xin sử dụng 

và các trường hợp phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm chủng tại cơ sở. 

4.5.2. Hồ sơ, báo cáo, sổ theo dõi phải đầy đủ, dễ tìm kiếm, tra cứu, được quản lý và lưu trữ theo 

quy định của pháp luật về lưu trữ. 

5. Tổ chức tiêm chủng 

5.1. Bố trí, sắp xếp tại điểm tiêm chủng cố định và điểm tiêm chủng lưu động 

 Tổ chức buổi tiêm chủng không quá 50 đối tượng/1 điểm tiêm chủng/1 buổi tiêm chủng. 

Trong trường hợp điểm tiêm chủng chỉ tiêm một loại vắc xin trong một buổi thì số lượng 

không quá 100 đối tượng/buổi. Bố trí đủ nhân viên y tế để thực hiện khám sàng lọc. 

 Mỗi cơ sở tiêm chủng được tổ chức từ một đến nhiều điểm tiêm chủng cố định và đều phải 

bảo đảm đủ diện tích, nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị. 

 Tại mỗi điểm tiêm chủng phải có bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên. 

 Bố trí điểm tiêm chủng bảo đảm nguyên tắc một chiều theo thứ tự như sau: Khu vực chờ 

trước tiêm chủng → Bàn đón tiếp, hướng dẫn → Bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm 

chủng → Bàn tiêm chủng → Bàn ghi chép, vào sổ tiêm chủng → Khu vực theo dõi và xử 

trí tai biến sau tiêm chủng. 

5.2. Khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng 

 Khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em theo quy định của Bộ Y tế; Quan sát toàn 

trạng, đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại đối với người lớn. 

 Hỏi và ghi chép thông tin của đối tượng tiêm chủng về tiền sử bệnh tật, tiền sử dị ứng, tiền 

sử tiêm chủng trước đây. 

 Tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, cha, mẹ, người giám hộ của trẻ về tác dụng, lợi ích của 

việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng. 
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 Thông báo cho đối tượng tiêm chủng, cha, mẹ, người giám hộ của trẻ về tác dụng, liều 

lượng, đường dùng của loại vắc xin được tiêm chủng trước mỗi lần tiêm. 

5.3. Thực hiện tiêm chủng 

 Liều lượng, đường dùng của từng loại vắc xin phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng ghi 

trên nhãn hoặc tờ hướng dẫn sử dụng vắc xin kèm theo. 

 Vắc xin đông khô phải pha hồi chỉnh theo quy định như sau: 

Bước 1: Kiểm tra nhãn của dung môi và vắc xin để bảo đảm chắc chắn dung môi của đúng nhà 

sản xuất, đúng loại vắc xin. Không dùng dung môi của vắc xin này pha cho vắc xin khác, không 

dùng nước cất thay thế cho dung môi. 

Bước 2: Kiểm tra hạn sử dụng của dung môi và vắc xin để bảo đảm còn hạn sử dụng. Dung môi 

phải được bảo quản lạnh ở nhiệt độ +2°C đến + 8°C trước khi pha hồi chỉnh. 

Bước 3: Mở ống dung môi và vắc xin: Mở phần giữa của nắp lọ vắc xin hay lọ dung môi nơi có 

vòng tròn nhỏ, hoặc dùng cưa để mở. 

Bước 4: Sử dụng 1 bơm kim tiêm (5ml) vô trùng cho mỗi lần pha hồi chỉnh. Hút lượng dung môi 

theo hướng dẫn của nhà sản xuất vào bơm kim tiêm vô trùng sau đó bơm toàn bộ dung môi này 

vào lọ/ống vắc xin. Trộn dung môi và vắc xin bằng cách hút từ từ dung môi vào bơm tiêm sau đó 

bơm trở lại một vài lần cho đến khi bột vắc xin tan hết. Không lưu kim tiêm trên nắp lọ vắc xin. 

Bỏ bơm và kim tiêm pha hồi chỉnh vào hộp an toàn sau khi đã sử dụng. 

Bước 5: Vắc xin sau khi pha hồi chỉnh bảo quản trên miếng xốp trong phích vắc xin. Sử dụng 1 

bơm kim tiêm tự khoá để hút vắc xin và sử dụng chính bơm kim tiêm đó để tiêm vắc xin cho đối 

tượng. 

 Vắc xin được sử dụng theo nguyên tắc: hạn ngắn phải được sử dụng trước, tiếp nhận trước 

phải sử dụng trước hoặc chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin cần phải sử dụng trước theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất hoặc vắc xin từ buổi tiêm chủng trước chưa sử dụng hết được bảo quản 

theo đúng quy định và sử dụng trước. 

 Vắc xin dạng dung dịch sau khi mở bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C và được sử dụng 

trong buổi tiêm chủng. 

 Dung môi của vắc xin nào chỉ được sử dụng cho vắc xin đó. Vắc xin đông khô sau khi pha 

hồi chỉnh chỉ được phép sử dụng trong vòng 6 giờ hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

  Thực hiện tiêm chủng: 

a) Kiểm tra vắc xin, dung môi và bơm tiêm, kim tiêm trước khi sử dụng; 

b) Cho đối tượng tiêm chủng hoặc cha, mẹ, người giám hộ của trẻ xem lọ vắc xin trước khi tiêm 

chủng; 

c) Thực hiện tiêm đúng đối tượng chỉ định tiêm chủng, đúng vắc xin, đúng liều, đúng đường 

dùng, đúng thời điểm; 

d) Bơm tiêm, kim tiêm và vật sắc, nhọn sau khi sử dụng phải cho vào hộp an toàn ngay sau khi 

tiêm, không đậy nắp kim. 

• Kết thúc buổi tiêm chủng: 

a) Bảo quản vắc xin, dung môi còn nguyên lọ theo quy định; 
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b) Bơm kim tiêm chưa sử dụng phải được bảo quản theo quy định để dùng lần sau; 

c) Các lọ vắc xin nhiều liều đã mở nhưng chưa sử dụng hết và các lọ đã sử dụng hết sau buổi tiêm 

chủng thì xử lý theo quy định; 

d) Đối với các trường hợp trì hoãn tiêm chủng trong tiêm chủng mở rộng phải sắp xếp tiêm bù 

ngay trong tháng. 

5.4. Theo dõi sau tiêm chủng 

 Theo dõi đối tượng tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm chủng. 

 Hướng dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng: 

- Tiếp tục theo dõi tại nhà ít nhất 24 giờ sau tiêm chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh 

thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu 

có dấu hiệu bất thường; 

- Đưa ngay đối tượng tiêm chủng tới bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu sau tiêm chủng có 

một trong các dấu hiệu như sốt cao (≥39°C), co giật, trẻ khóc thét, quấy khóc kéo dài, li 

bì, bú kém, bỏ bú, khó thở, tím tái, phát ban và các biểu hiện bất thường khác hoặc khi 

phản ứng thông thường kéo dài trên 24 giờ sau tiêm chủng. 

 Ghi chép: 

- Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu hoặc sổ tiêm chủng của đối tượng tiêm chủng và trên Hệ 

thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và hẹn lần tiêm chủng sau; 

- Ghi ngày tiêm chủng đối với từng loại vắc xin đã tiêm chủng cho đối tượng tiêm chủng 

và ghi chép các phản ứng sau tiêm chủng trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng 

quốc gia. 

6. Phát hiện, xử trí và báo cáo tai biến nặng sau tiêm chủng 

 Việc phát hiện và xử trí tai biến nặng sau tiêm chủng khi đang triển khai tiêm chủng được 

thực hiện theo quy định. 

 Thống kê các thông tin liên quan đến trường hợp bị tai biến nặng sau tiêm chủng: 

a) Họ tên, tuổi, giới, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của đối tượng tiêm chủng hoặc cha, mẹ của 

trẻ; 

b) Ngày, giờ tiêm chủng; 

c) Loại vắc xin; tên vắc xin; số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu; số lô; hạn sử 

dụng; nhà sản xuất; đơn vị cung cấp; tình trạng bảo quản lúc nhận; 

d) Ngày, giờ xuất hiện tai biến nặng sau tiêm chủng; các triệu chứng chính; kết quả điều trị; kết 

luận nguyên nhân (nếu có). 

• Thống kê toàn bộ số lượng vắc xin (tên vắc xin, số lô, hạn sử dụng) đã sử dụng trong buổi 

tiêm chủng; số đối tượng đã được sử dụng theo từng loại và lô vắc xin trong buổi tiêm 

chủng đó, tình trạng sức khỏe của đối tượng tiêm chủng. 

• Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng phải thực 

hiện: 

a) Tiến hành cấp cứu, xử trí và điều trị theo quy định; 

b) Báo cáo Sở Y tế theo quy định. 
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CÂU HỎI, BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ 

Chọn một đáp án đúng nhất trong các câu sau: 

1. Thời gian lưu giữ vắc xin tối đa tại kho cơ sở y tế 

A. 1 tháng  

B. 3 tháng 

C. 6 tháng 

D. 12 tháng 

2. Chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin (VVM) trong trường hợp nào nên sử dụng trước: 

A. Hình vuông bên trong có màu sáng hơn hình tròn bên ngoài. . 

B. Sau một thời gian, hình vuông bên trong vẫn còn sáng hơn hình tròn bên ngoài.   

C. Hình vuông bên trong cùng màu với hình tròn bên ngoài.. 

D. Hình vuông bên trong có màu sẫm hơn hình tròn bên ngoài.. 

3. Vắc xin sởi tại cơ sở y tế bảo quản ở nhiệt độ : 

A. +2oC đến +8oC 

B. -15oC đến -25oC 

C. Trên 5oC 

D. Dưới 0 oC 

4. Theo dõi sau tiêm chủng tại cơ sở tiêm chủng : 

A. Không cần thiết 

B. Ít nhất 15 phút 

C. Ít nhất 30 phút 

D. Không cần thiết, hướng dẫn tự theo dõi tại nhà trong 24 giờ 

 

5. Cách pha hồi vắc xin hợp lý: 

A. Có thể sử dụng dung môi của vắc xin này pha cho vắc xin khác 

B. Có thể sử dụng nước cất để pha thay cho dung môi của vắc xin 

C. Có thể sử dụng nước muối sinh lý để pha thay cho dung môi của vắc xin 

D. Chỉ có thể sử dụng dung môi của vắc xin 

 

6.Cách đóng gói vắc xin đá lạnh hợp lý: 

A. Để đá lạnh trong túi ni lông xếp vào đáy của hòm lạnh, phích vắc xin  

B. Để vắc xin ngay trong đá lạnh 

C. Để đá lên trên vắc xin. 

D. Để miếng xốp xuống dưới cùng (phích vắc xin) và đậy nắp lại. 
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Bài 15 

SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT 

MỤC TIÊU HỌC TẬP  

Sau khi học xong bài học này, học viên có khả năng: 

1. Nhận xét được sự khác biệt về đặc điểm sinh lý các đối tượng đặc biệt trong quá trình sử dụng 

thuốc. 

2. Hướng dẫn sử dụng theo đơn thuốc được cho các đối tượng đặc biệt an toàn, hiệu quả trong 

một số tình huống cụ thể. 

3. Thể hiện được sự thận trọng, chính xác, nhiệt tình trong việc tư vấn theo đơn cho người bệnh 

sử dụng thuốc cho các đối tượng đặc biệt đúng, hiệu quả, an toàn. 

NỘI DUNG 

Ở những đối tượng có sự khác biệt về sinh lý và bệnh lý, số phận của thuốc trong cơ thể bị thay 

đổi đáng kể, đồng thời đáp ứng đối với tác dụng của thuốc của cơ thể cũng có những khác biệt nhất 

định. Do vậy, với các đối tượng đặc biệt, không phải lúc nào cũng có thể sử dụng các thuốc được chỉ 

định cho những trường hợp tương tự ở người bình thường hoặc áp dụng mức liều và nhịp đưa thuốc 

như khi điều trị cho bệnh nhân thường. 

1. SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI 

1.1. Thay đổi sinh lý ở phụ nữ có thai 

 - Thay đổi nội tiết 

+ Progesterone tăng trong thai kỳ còn làm tăng thời gian lưu thức ăn trong dạ dày, giảm 

trương lực cơ vòng, giảm nhu động ruột... gây ra các triệu chứng dạ dày thực quản ở thai phụ, kể 

cả hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. 

+ HCG tăng là một trong những nguyên nhân gây tình trạng nôn ở thai phụ. 

 - Hệ tuần hoàn 

+ Mạch máu: do tử cung to, chèn ép tĩnh mạch chủ dưới khi mẹ nằm ngửa, khiến giảm 

lượng máu về tim, gây tụt huyết áp khi nằm. 

+ Khối lượng máu: tăng, cơ hoành bị đẩy lên cao làm cho tim bè ngang, cung lượng tim 

tăng khiến tim phải làm việc nhiều hơn, nhịp tim tăng lên 

 - Hệ hô hấp: Những tháng cuối, tử cung to, đẩy cơ hoành lên phía trên, khiến thai phụ thở 

nông và nhanh 

 - Hệ tiêu hóa: 3 tháng đầu thai phụ hay bị nôn, buồn nôn, dùng thuốc uống khó khăn 

 - Hệ tiết niệu: Niệu quản bị giảm trương lực cơ, thường giảm nhu động bàng quang 

1.2. Ảnh hưởng của thuốc trong từng giai đoạn phát triển của thai 

* Thời kỳ tiền phôi: từ khi trứng được thụ tinh cho đến ngày thứ 17, giai đoạn này thường 

không nhạy cảm với các yếu tố có hại vì các tế bào chưa bắt đầu biệt hoá. Các bất thường về hình 

thái của thai hiếm khi xảy ra trừ trường hợp thời gian bán thải của thuốc kéo dài và thuốc còn tiếp 

tục ảnh hưởng tới thời kỳ phôi. 
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* Thời kỳ phôi: Từ ngày thứ 18 đến ngày thứ 56: hầu hết các cơ quan của cơ thể được hình 

thành trong thời kỳ này. Dùng thuốc trong giai đoạn này có thể gây ra những bất thường nặng nề 

về hình thái cho đứa trẻ.  

Bảng 1:  Các thời kỳ nhạy cảm trong quá trình phát triển của thai nhi 

Cơ quan 
Thời kỳ nhạy cảm cao 

(tuần tuổi của phôi) 

Thời kỳ nhạy cảm ít hơn 

(tuần tuổi của thai) 

Thần kinh trung ướng 3 - 5 6 - lúc sinh 

Tim 3 - 6 6 - 8 

Tay 4 - 7 8 

Chân 4 - 7 8 

Mắt 4 - 8 8 - lúc sinh 

Răng 6 - 8 9 - 16 

Vòm miệng 6 - 9 9 - 12 

Tai 4 - 10 10 - 17 

Bộ phận sinh dục ngoài 7 - 12 12 - lúc sinh 

  

* Thời kỳ thai: Từ tuần thứ 8 cho tới lúc sinh. Trong thời kỳ này, các bộ phận trong cơ thể 

tiếp tục phát triển và hoàn thiện. Thai ít nhạy cảm hơn với các chất độc.  

1.3. Các nguyên tắc trong sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai 

- Hạn chế tối đa dùng thuốc, nên lựa chọn các phương pháp điều trị không dùng thuốc. 

- Tránh không dùng thuốc trong 3 tháng đầu thai kỳ.  

- Dùng thuốc với liều thấp nhất có hiệu quả, thời gian ngắn nhất. 

- Lựa chọn thuốc đã được chứng minh là an toàn, tránh dùng những thuốc chưa được sử 

dụng rộng rãi cho phụ nữ có thai  

2. SỬ DỤNG THUỐC Ở PHỤ NỮ THỜI  KỲ CHO CON BÚ 

Khi dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú, thuốc có thể được bài tiết qua sữa mẹ và gây hại 

cho đứa trẻ đang bú mẹ. Do vậy, việc dùng thuốc ở phụ nữ đang cho con bú cũng cần lưu ý để 

làm sao đạt được hiệu quả điều trị bệnh cho mẹ, đồng thời tránh cho đứa trẻ đang bú mẹ chịu tác 

dụng bất lợi của thuốc. 

2.1. Các yếu tố liên quan đến việc dùng thuốc của người mẹ 

- Các loại thuốc được dùng (liều lượng, đường dùng)  

- Đặc điểm dược động học của mẹ (hấp thu, phân bố, chuyển hoá và thải trừ thuốc).  

2.2. Các yếu tố liên quan đến bài tiết sữa 

- Lượng sữa cho đứa trẻ bú  

- Thành phần và pH của sữa mẹ 

2.3. Tính chất hoá lý của thuốc 

Thuốc vào sữa chủ yếu theo cơ chế khuếch tán thụ động qua những lỗ trên màng biểu mô 

tuyến vú. Ngoài ra có một phần theo cơ chế vận chuyển tích cực nhờ chất mang. Các yếu tố ảnh 

hưởng đến vận chuyển thuốc vào sữa là pKa, khả năng liên kết protein huyết tương, tính tan trong 
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lipid và phân tử lượng của thuốc. Các thuốc base yếu, ít liên kết với protein, dễ tan trong lipid và 

phân tử lượng nhỏ sẽ dễ vào sữa.  

2.4. Nguyên tắc chung trong sử dụng thuốc ở phụ nữ đang cho con bú 

- Hạn chế tối đa dùng thuốc. 

- Chọn thuốc an toàn, thuốc có tỉ lệ nồng độ sữa/ huyết tương thấp, thải trừ nhanh. 

- Tránh dùng thuốc liều cao, nên dùng thời gian ngắn nhất có hiệu quả. 

- Nên cho trẻ bú ngay trước mỗi lần dùng thuốc. 

- Cân nhắc lợi ích và nguy cơ trước khi quyết định dùng thuốc cho mẹ. 

3. SỬ DỤNG THUỐC CHO TRẺ EM 

3.1. Phân loại trẻ em theo lứa tuổi 

Đối với trẻ em, các cơ quan trong cơ thể đang phát triển và chưa hoàn thiện, do vậy rất khó 

khăn trong việc sử dụng thuốc và đáp ứng đối với thuốc và tác dụng không mong muốn của thuốc 

rất khác nhau so với người lớn và trong từng giai đoạn phát triển của trẻ. Trong nhi khoa, trẻ em 

được phân loại theo các giai đoạn tuổi như sau: 

Bảng 2: Các giai đoạn tuổi trong nhi khoa 

Loại trẻ em Tuổi 

Trẻ đẻ thiếu tháng (Premature) Chưa đầy 38 tuần thai 

Trẻ sơ sinh (Newborn, Neonate) Từ mới sinh đến 1 tháng tuổi 

Trẻ dưới 2 năm (Infant, Baby) Từ 1 tháng đến 24 tháng tuổi 

Trẻ nhỏ (Young child) Từ 2 đến 6 tuổi 

Trẻ lớn (Older child) Từ 6 đến 12 tuổi 

Thiếu niên (Adolescent) Từ 13 đến 18 tuổi 

Để tính toán liều lượng thuốc, trẻ em trên 12 tuổi được coi như người lớn.  

3.2. Những thay đổi về dược động học ở trẻ em  

3.2.1. Hấp thu thuốc 

 * Thuốc dùng đường uống: Trẻ sơ sinh có sự khác biệt rất nhiều về khả năng hấp thu thuốc 

do dạ dày bài tiết ít acid HCl và sự chậm rỗng của dạ dày. Thời gian thuốc lưu ở dạ dày kéo dài, 

cũng chỉ đạt mức như ở người lớn khi trẻ được 6 tháng, do đó những thuốc hấp thu tại dạ dày sẽ 

có thời gian lưu lại lâu hơn, hấp thu nhiều hơn và tăng tác dụng hơn so với người lớn.   

 * Thuốc dùng đường tiêm: Trẻ sơ sinh khối cơ vân ít, co bóp cơ kém, lưu lượng tưới máu 

không đều, lượng nước nhiều nên hấp thu thuốc theo đường tiêm bắp chậm và thất thường. Vì 

vậy với trẻ sơ sinh, nếu cần tiêm thuốc nên chọn tiêm tĩnh mạch. Trong thực tế tiêm bắp gây đau 

cho trẻ nên nếu có thể thì tránh dùng đường này.  

 * Các đường dùng khác: 

- Khi dùng thuốc đường trực tràng, không có sự khác biệt về sinh lý ảnh hưởng tới hấp thu 

thuốc giữa người lớn và trẻ em.  

- Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có khả năng hấp thu thuốc qua da rất lớn, đặc biệt là ở vùng bẹn 

hoặc mặt. Vì vậy bôi thuốc dễ bị kích ứng hoặc dị ứng thậm chí có trường hợp ngộ độc toàn thân.  
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- Niêm mạc mũi trẻ mỏng, nhiều mạch máu, thuốc hấp thu rất nhanh có nguy cơ ngộ độc vì 

vậy cần thận trọng khi dùng các thuốc co mạch nhỏ mũi cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 

3.2.2. Phân bố thuốc 

Trẻ sơ sinh có tỉ lệ nước trong cơ thể lớn. Vì vậy các thuốc tan nhiều trong nước, có phạm 

vi điều trị hẹp thì phải dùng liều cao hơn người lớn để đạt nồng độ tương tự trong huyết thanh.  

3.2.3. Chuyển hoá thuốc 

Phần lớn hệ thống enzym cần cho chuyển hoá thuốc ở trẻ sơ sinh chưa hoàn chỉnh; cho nên 

tốc độ chuyển hoá thuốc chậm hơn rõ rệt so với người lớn.  

3.2.4. Thải trừ thuốc qua thận 

Trẻ dưới 6 tháng tuổi, tốc độ lọc cầu thận vẫn chưa đạt được bằng như người lớn. Từ 9 

tháng tuổi trở lên, thận của trẻ hoạt động bình thường như của trẻ lớn và người lớn nên không có 

sự điều chỉnh liều theo chức năng thận như với trẻ sơ sinh nữa. 

3.3. Những thay đổi trong đáp ứng thuốc ở trẻ em 

- Hệ thống thần kinh trung ương của trẻ hoàn thiện chậm, đến 8 tuổi mới phát triển như của 

người lớn. Do vậy trẻ rất nhạy cảm với tác dụng ức chế thần kinh của một số thuốc.  

- Hệ thống điều hoà thân nhiệt của trẻ không ổn định và còn chưa hoàn thiện. Rất nhiều 

thuốc gây sự dao động rất lớn về thân nhiệt và đáp ứng quá mức ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.  

- Hệ da của trẻ mỏng, khả năng điều nhiệt kém, tính thấm cao nên trẻ dễ bị dị ứng, hoặc 

ngộ độc khi dùng thuốc qua da.  

- Một số tác dụng phụ của thuốc cần lưu ý khi dùng cho trẻ em: 

+ Chậm lớn do Tetracyclin và Corticoid. 

+ Dậy thì sớm do Androgen. 

+ Độc thần kinh do Hexachloraphen. 

+ Tăng áp lực nội sọ do Corticoid và Acid nalidixic, Vitamin A,D và Nitrofuratoin. 

+ Vàng da do Novobiocin, Sulfonamid và Vitamin K. 

+ Phồng thóp và hỏng răng với Tetracyclin. 

3.4. Một số điểm cần lưu ý khi dùng thuốc cho trẻ em 

3.4.1. Liều lượng thuốc dùng cho trẻ em 

Liều lượng thuốc dùng cho trẻ cần phải tính tới tuổi, cân nặng và diện tích bề mặt da cơ thể, 

thuốc thường tính liều cho trẻ theo mg/kg. Những thuốc rất độc như hoá trị liệu chống ung thư tốt 

nhất là nên tính theo mg/m2 diện tích cơ thể.  

3.4.2. Lựa chọn chế phẩm thuốc dùng cho trẻ em 

 * Thuốc dùng đường uống: Thuốc dùng đường uống là an toàn và tiện lợi nhất, đối với trẻ 

dưới 5 tuổi, nên dùng thuốc ở dạng lỏng. Trẻ lớn hơn có thể dùng thuốc ở dạng rắn.  

 * Thuốc dùng đường tiêm:  nên tránh tiêm bắp cho trẻ nhỏ.  

 * Thuốc đặt trực tràng: Đường dùng này thích hợp khi trẻ bị nôn nhiều, hôn mê hoặc bị tắc 

ruột, cha mẹ đứa trẻ dễ dàng sử dụng được. Tuy nhiên không lạm dụng đường đưa thuốc này vì 

có thể gây kích ứng tại chỗ. 



 

171 

 

 * Thuốc dạng khí dung: Trẻ dưới 5 tuổi khó dùng bình xịt thở định liều có hiệu quả, nên 

dùng máy khí dung hoặc buồng hít xịt thở (với trẻ dưới 3 tuổi cần có mặt nạ). 

3.4.3. Thời gian dùng thuốc 

Tránh dùng thuốc vào giờ trẻ đi học hoặc đi ngủ do sẽ làm giảm khả năng tuân thủ điều trị. 

4. SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI CAO TUỔI 

4.1. Đặc điểm dược động học ở người cao tuổi 

- Các cơ quan trong cơ thể của người già đã suy giảm chức năng đáng kể, dễ dẫn đến hiện 

tượng chậm đáp ứng rồi lại đáp ứng quá mạnh. Như vậy có nghĩa khi sử dụng thuốc ở người già, 

liều điều trị sẽ rất gần với liều độc. 

- Người già thường mắc nhiều bệnh trong cùng một thời gian, do đó việc sử dụng thuốc 

điều trị bệnh này, có thể làm nặng thêm bệnh kia. Bên cạnh đó, việc điều trị nhiều loại bệnh sẽ dễ 

dẫn đến tương tác thuốc có hại. 

- Bộ máy tiêu hóa của người cao tuổi có nhiều thay đổi do giảm số lượng các tế bào hấp thu 

kèm theo giảm nhu động ruột, giảm lượng máu tuần hoàn đến ruột… do đó, việc hấp thu trở nên 

khó khăn và chậm chạp hơn, trong khi thuốc lưu lại trên đường tiêu hóa lâu hơn dễ gây nên biến 

chứng. 

- Ở người cao tuổi, khối lượng các mô giảm, do vậy khối lượng nước giảm, khối lượng mỡ 

tăng lên. Vì thế các thuốc tan trong nước sẽ bị tăng nồng độ còn các thuốc tan trong mỡ sẽ bị 

chậm khởi đầu, nhưng lại tăng thời gian tác dụng, dễ dẫn đến tích lũy gây độc. 

- Chuyển hóa và thải trừ thuốc được thực hiện qua gan và thận là chủ yếu, nhưng ở người 

già, khối lượng gan và thận đều giảm; lượng máu đến cũng giảm, dễ ảnh hưởng tới chuyển hóa 

của thuốc dẫn đến tích lũy và gây độc cho 2 cơ quan này. 

Tuổi tác ảnh hưởng nhiều đến sinh lý của cơ thể, và theo lý thuyết, sẽ ảnh hưởng đến quá 

trình hấp thu, chuyển hoá qua gan lần đầu, liên kết protein huyết tương, phân bố và thải trừ của 

thuốc. 

* Hấp thu thuốc 

- Ở người cao tuổi, nhu động ruột giảm, chậm rỗng của dạ dày, một số viên thuốc dễ tan rã, tăng 

hấp thu, nhưng có thể làm hỏng dạng bào chế đặc biệt hoặc làm tăng tác dụng không mong muốn của 

thuốc. 

- Hấp thu thuốc qua da giảm do da khô, khó thấm các thuốc thân nước. 

- Hấp thu thuốc qua đường tiêm bắp giảm do khối cơ giảm. 

* Phân bố thuốc 

- Do có sự giảm lượng nước toàn bộ cơ thể, những thuốc tan trong nước sẽ tăng nồng độ 

trong máu và trong mô.  

- Tỉ lệ mỡ trong cơ thể tăng làm tăng khả năng phân bố của các thuốc tan trong mỡ dẫn đến 

kéo dài thời gian tác dụng, tích luỹ nhiều ở mô mỡ. 

- Giảm protein huyết tương, chủ yếu là albumin, nên các thuốc acid có xu hướng gắn với 

albumin huyết tương sẽ tăng lượng thuốc ở dạng tự do, tăng tác dụng. 

* Chuyển hoá thuốc 
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- Các thuốc bị chuyển hoá qua gan lần đầu giảm ở người cao tuổi do hoạt tính men gan 

giảm, kích thước gan giảm, lưu lượng máu qua gan giảm. Hậu quả làm tăng đáng kể tác dụng lâm 

sàng của một số thuốc, ví dụ như Nifedipin. 

- Khối lượng gan và lưu lượng máu qua gan ở người cao tuổi giảm nên một số thuốc bị 

chuyển hoá qua gan sẽ bị kéo dài thời gian tác dụng, dễ tích luỹ và ngộ độc.  

* Thải trừ thuốc qua thận 

- Do khả năng thải trừ thuốc của thận giảm nên thời gian bán thải của nhiều thuốc, đặc biệt 

là những thuốc thải trừ chủ yếu dưới dạng còn hoạt tính nhờ thận tăng lên, làm tăng tác dụng và 

độc tính. Do đó cần giảm liều các thuốc có phạm vi điều trị hẹp như digoxin, aminosid ở người 

cao tuổi. 

- Thay đổi chức năng thận rất khác nhau giữa các cá thể người cao tuổi nên cần có sự điều 

chỉnh liều thích hợp cho từng bệnh nhân cụ thể, dựa vào độ thanh thải creatinin. 

4.2. Các đặc điểm bệnh lý liên quan đến sử dụng thuốc 

- Tình trạng đa bệnh lý: người cao tuổi mắc nhiều bệnh một lúc, do đó phải dùng nhiều thuốc đồng 

thời. Điều này dẫn đến tăng nguy cơ gặp tương tác thuốc- thuốc và tác dụng không mong muốn của thuốc 

(tỉ lệ ADR gặp ở lứa tuổi 60 - 70 gấp đôi lứa tuổi 30 - 40).  

- Sự suy giảm chức năng gan - thận gây giảm thải trừ thuốc. Các tai biến về thuốc ở người 

cao tuổi thường là liên quan đến quá liều hơn là do đặc tính của thuốc.  

- Thay đổi đáp ứng với thuốc liên quan đến tuổi tác do các tổn thương lưu cữu của những 

quá trình bệnh lý kéo dài suốt cả cuộc đời. Người cao tuổi cũng nhậy cảm hơn với một số tác 

dụng bất lợi, ví dụ: dễ bị tụt huyết áp hơn, dễ bị trầm cảm hơn... 

4.3. Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng thuốc cho người cao tuổi 

Người cao tuổi là nhóm bệnh nhân có đặc điểm sinh lý khác biệt với thanh niên. Sự lão hoá 

không giống nhau ở từng lớp tuổi cũng dẫn đến những khác biệt giữa các cá thể trong đáp ứng 

với thuốc và trong quá trình tuần hoàn của thuốc trong cơ thể. Những vấn đề cần chú ý khi sử 

dụng thuốc cho người cao tuổi bao gồm: 

- Rối loạn tiêu hoá (táo bón), do đó người cao tuổi hay dùng thuốc nhuận tràng, điều này 

làm giảm hấp thu các thuốc dùng đồng thời. 

- Giảm trí nhớ:  hay quên dùng thuốc, nhầm lẫn liều. 

- Mắt kém: khó đọc hướng dẫn phải ghi chữ to, rõ ràng, dễ độc. 

- Run tay: không nên cho uống thuốc theo giọt, lưu ý các chai thuốc khó mở. 

- Thích lạm dụng thuốc, dùng kéo dài quá quy định. 

- Loãng xương nên vận động ít, hay uống thuốc khi nằm: lưu ý với thuốc gây loét thực quản 

- Ít khát nên ít uống nước: phải nhắc uống nhiều nước khi dùng các thuốc dễ lắng đọng ở 

thận như Co - trimoxazol, các Sulfamid. 

4.4. Nguyên tắc sử dụng thuốc cho người cao tuổi 

- Hạn chế tối đa việc dùng thuốc cho người cao tuổi; tránh lạm dụng thuốc, nhất là các 

thuốc được cho là “thuốc bổ”. 
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- Nếu phải dùng thuốc cần dùng càng ít loại càng tốt, chọn loại thuốc ít độc và hiệu quả 

cao. 

- Liều dùng phải thích hợp với từng loại bệnh và luôn xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi 

và hại, chú ý tương tác giữa các loại thuốc, hoạt động của chức năng gan, thận. Không để tình 

trạng chữa được bệnh này lại nặng thêm bệnh khác. 

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá thường xuyên về hiệu quả cũng như tác dụng phụ của thuốc. 

Với loại thuốc phải dùng kéo dài, nên có thời gian nghỉ thuốc xen kẽ để tránh hiện tượng tích lũy 

thuốc.  

5. SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỊ SUY GIẢM CHỨC NĂNG GAN 

5.1. Một số điểm cần lưu ý ở người bệnh suy giảm chức năng gan 

- Chức năng chuyển hoá thuốc của của các enzym bị suy giảm, có thể gây ngộ độc thuốc. 

- Giảm khả năng sản xuất albumin ở người bị bệnh gan nặng, dẫn đến việc giảm gắn kết 

protein và làm tăng nhiễm độc các thuốc liên kết protein. 

- Giảm tổng hợp các yếu tố làm đông máu, do vậy kéo dài thời gian prothrombin, làm tăng 

độ nhạy cảm với các thuốc chống đông máu. 

- Suy giảm chức năng bài xuất mật do ứ mật có thể dẫn đến tích tụ đối với một số loại thuốc 

được bài xuất ở dạng không đổi như rifampicin… 

- Thay đổi thể tích phân bố do tăng dịch ngoại bào và giảm khối cơ. 

- Tăng sinh khả dụng của thuốc do giảm chuyển hoá lần đầu qua gan. 

5.2. Nguyên tắc khi dùng thuốc cho người bệnh suy gan 

- Giảm tối đa lượng thuốc cần dùng cho bệnh nhân. 

- Nên chọn những thuốc bài xuất chủ yếu qua thận hoặc những thuốc bài xuất qua gan dưới 

dạng liên hợp glucuronic. 

- Tránh sử dụng các thuốc gây độc cho gan 

- Hiệu chỉnh liều dùng của các loại thuốc cho người bệnh suy chức năng gan. 

6. SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỊ SUY GIẢM CHỨC NĂNG THẬN 

6.1. Một số điểm cần lưu ý ở người suy giảm chức năng thận 

- Khi thận bị suy sẽ không bài xuất được thuốc hoặc chất chuyển hoá của thuốc do vậy dễ 

gây nhiễm độc cho người bệnh. 

- Người bệnh bị suy thận kém chịu đựng được các tác dụng phụ không mong muốn. 

- Có một số thuốc không có hiệu quả hoặc giảm hiệu quả khi chức năng thận bị suy giảm. 

6.2. Nguyên tắc sử dụng thuốc cho người bệnh suy thận 

- Luôn dùng số thuốc cần thiết ở mức tối thiểu. 

- Tránh sử dụng các thuốc gây độc cho thận. 

- Hiệu chỉnh liều thuốc dùng cho người bệnh bị suy thận để tránh nhiễm độc và đảm bảo 

hiệu quả của thuốc. 

- Có thể giảm liều duy trì bằng cách giảm liều ở mỗi lần dùng mà không thay đổi khoảng 

cách đưa thuốc, hoặc giãn khoảng cách đưa thuốc mà không thay đổi liều, hoặc vừa giảm liều vửa 

nới rộng khoảng cách đưa thuốc. 
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- Chức năng của thận giảm theo độ tuổi, do vậy đối với người bệnh cao tuổi thì dùng thuốc 

với liều như liều của bệnh nhân bị suy thận nhẹ. 

7. Cơ sở dữ liệu tra cứu tính an toàn của thuốc với các đối tượng đặc biệt 

* Tài liệu in: 

 Tờ thông tin sản phẩm. 

 Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Y học, 2015. 

 Thuốc biệt dược và cách sử dụng, NXB Y học, 2013. 

 Mims Pharmacy Việt Nam 2014. 

* Phần mềm: 

 http://www.drugs.com  

 http://www.medscape.com   

CÂU HỎI THẢO LUẬN 

Tình huống 1: Chị Hồ Thị L., 28 tuổi, hiện đang cho con bú, chị được kê đơn Rodogyl 

(Metronidazol/spỉamycin) để điều trị áp xe răng. Nếu tiếp tục cho con bú, có gặp phải vấn đề gì 

không? Giải thích? 

Tình huống 2: Dùng metformin trên đối tượng bệnh nhân có mức lọc cầu thận < 50 ml/phút có 

được không? Giải thích? 

Tình huống 3: Dùng cloramphenicol trên trẻ mới sinh 3 ngày tuổi có được không? Giải thích? 

CÂU HỎI, BÀI TẬP LƯỢNG GIÁ 

Chọn một đáp án  đúng nhất trong các câu sau: 

1. Enalapril khi sử dụng cho người cao tuổi, cần lưu ý: 

A. Hiệu chỉnh liều theo chức năng thận 

B. Không cần hiệu chỉnh liều 

C. Hiệu chỉnh liều theo chức năng gan 

D. Tăng liều so với người bình thường 

2. Đặc điểm sinh lý ống tiêu hóa ở người cao tuổi là: 

A. Giảm tốc độ tháo rỗng dạ dày, pH dạ dày giảm, diện tích bề mặt hấp thu giảm. 

B. Giảm tốc độ tháo rỗng dạ dày, pH dạ dày giảm, diện tích bề mặt hấp thu tăng. 

C. Giảm tốc độ tháo rỗng dạ dày, pH dạ dày tăng, diện tích bề mặt hấp thu giảm. 

D. Tăng tốc độ tháo rỗng dạ dày, pH dạ dày giảm, diện tích bề mặt hấp thu giảm. 

3. Những biến đổi dược động học ở trẻ em xảy ra chủ yếu ở lứa tuổi 

A. Trẻ sơ sinh 

B. Trẻ dưới 1 tuổi 

C. Trẻ dưới 2 tuổi 

D. Trẻ dưới 3 tuổi 

4. Nguyên nhân của sự khác biệt về sinh khả dụng của thuốc dùng theo đường uống ở trẻ 

em dưới 1 tuổi là: 

A. Độ pH dạ dày trẻ nhỏ thấp hơn trẻ lớn 
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B. Nhu động ruột của trẻ nhỏ yếu hơn trẻ lớn 

C. Hệ enzym phân hủy thuốc ở trẻ dưới 6 tháng tuổi chưa hoàn chỉnh  

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

5.  Đường đưa thuốc khuyến khích dùng cho trẻ dưới 1 tuổi là: 

A. Tiêm dưới da 

B. Tiêm bắp  

C. Tiêm tĩnh mạch 

D.Tiêm trong da 

6. Thời gian bán thải của thuốc dùng cho trẻ em so với người lớn thường 

A. Tăng 

B. Giảm 

C. Bằng 

D. Thất thường 

7. Yếu tố ảnh hưởng tới việc vận chuyển thuốc qua rau thai  

    A. Tính chất hóa, lí của thuốc  

    B. Phân tử lượng của thuốc 

    C. Tỉ lệ liên kết với protein của thuốc 

    D. Cả ba ý trên 

8. Thời kỳ nhạy cảm cao của hệ thần kinh trung ương ở thai nhi là: 

 A. Từ tuần 1 - 4 

 B. Từ tuần 1 - 5 

 C. Từ tuần 3 - 5 

 D. Từ tuần 3 - 7 

9. Giai đoạn thai nhi nhạy cảm nhất với độc tính của thuốc  

    A. Thời kì tiền phôi 

    B. Thời kì phôi 

    C. Thời kì thai 

    D. Chuyển dạ 

10. Trong quá trình phát triển thai nhi, thời kỳ nhạy cảm cao của vòm miệng với độc tính 

của thuốc là: 

 A. Tuần thứ 3 - 5 

 B. Tuần thứ 4 - 7 

 C. Tuần thứ 6 - 9 

 D. Tuần thứ 7 - 12 

11. Trong các thuốc sau thuốc nào làm tăng bài tiết sữa? 

A. Danazol 

B. Hypothiazid 

C. Estrogen 

D. Domperidon. 
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12. Bệnh nhân Hà Văn B. Có độ thanh thải creatinin < 15ml/phút, liều tối đa perindopril có 

thể sử dụng: 

A. 5mg 

B. 10mg 

C. 15mg 

D. 2.5mg 

13. Bệnh nhân Võ Ngọc P. Bị suy gan, hiện cần sử dụng amlopidin, chế độ liều hợp lý trên 

bệnh nhân này: 

A. Tăng lên. 

B. Giảm đi. 

C. Không thay đổi 

D. Lúc tăng, lúc giảm 

14. Theo phân loại mức độ an toàn của thuốc đối với phụ nữ có thai thì Erythromycin thuộc 

nhóm nhào trong hệ thống phân loại của Úc: 

A. Nhóm A. 

B. Nhóm B1. 

C. Nhóm B2. 

D. Nhóm B3. 

15. Theo phân loại mức độ an toàn của thuốc đối với phụ nữ có thai thì Kanamycin 

(aminosid) thuộc nhóm nhào trong hệ thống phân loại của Úc: 

A. Nhóm B3. 

B. Nhóm C. 

C. Nhóm D. 

D. Nhóm X. 
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Bài 16 

CÔNG TÁC CẢNH GIÁC DƯỢC, 

ĐẢM BẢO TUÂN THỦ THUỐC TẠI TUYẾN XÃ 

MỤC TIÊU HỌC TẬP  

Sau khi học xong bài học này, học viên có khả năng: 

1. Báo cáo kịp thời và đúng quy định các phản ứng bất lợi của thuốc về trạm y tế. 

2. Sử dụng hợp lý các biện pháp đảm bảo tuân thủ sử dụng thuốc tại nhà trong các tình huống cụ 

thể. 

3. Phối hợp được với các cán bộ y tế và người bệnh trong việc áp dụng các biện pháp đề phòng, 

xử lý sai sót, đảm bảo tuân thủ sử dụng thuốc để điều trị an toàn, hiệu quả theo nguyên lý YHGĐ. 

NỘI DUNG 

1. CÔNG TÁC CẢNH GIÁC DƯỢC TẠI TUYẾN XÃ 

1.1. Khái niệm 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cảnh giác dược (Pharmacovigilance) được định 

nghĩa là: “Môn khoa học và những hoạt động liên quan đến việc phát hiện, đánh giá, hiểu và 

phòng tránh tác dụng có hại (ADR) hoặc bất kỳ một vấn đề nào khác liên quan đến thuốc”, là 

thành phần chủ đạo của hệ thống theo dõi hiệu quả của thuốc, thực hành lâm sàng và các chương 

trình y tế công cộng” 

Phản ứng có hại của thuốc (ADR) được Chương trình giám sát thuốc của tổ chức y tế thế 

giới định nghĩa như sau (WHO, 1972): “Phản ứng có hại của thuốc là phản ứng độc hại, không 

được định trước, xuất hiện ở liều thường dùng cho người để phòng bệnh, chẩn đoán hay chữa 

bệnh hoặc nhằm thay đổi một chức năng sinh lý. Định nghĩa này không bao gồm các trường hợp 

thất bại trị liệu, quá liều, lạm dụng thuốc, không tuân thủ và sai sót trong trị liệu” 

1.2. Vai trò cảnh giác dược 

Cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân và tính an toàn trong mối liên quan giữa sử dụng thuốc 

và sự can thiệp của điều trị và hỗ trợ điều trị. 

Cải thiện sức khỏe cộng đồng và tính an toàn trong sử dụng thuốc. 

Góp phần đánh giá lợi ích, thiệt hại, hiệu lực và nguy cơ của thuốc, khuyến khích sử dụng 

thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả hơn (bao gồm lợi nhuận). 

Thúc đẩy sự hiểu biết, giáo dục và đào tạo trên lâm sàng trong cảnh giác dược và hiệu quả 

tuyên truyền tới cộng đồng. 

1.3. Nhiệm vụ của cảnh giác dược 

Cảnh giác dược tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm giám sát (phát hiện, xử trí, 

báo cáo và dự phòng) các phản ứng có hại của thuốc (ADR) và các vấn đề liên quan đến thuốc 

trong tất cả các giai đoạn của quá trình quản lý sử dụng thuốc. Những nhiệm vụ này bao gồm:  

- Giám sát các phản ứng có hại liên quan đến thuốc hoặc chất lượng thuốc.  

- Giám sát các sai sót liên quan đến thuốc.  

- Bảo đảm chất lượng thuốc thông qua việc thực hiện tốt các quy định về mua sắm, bảo 

quản và cấp phát, đồng thời giám sát và giải quyết các vấn đề về chất lượng thuốc.  
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1.4. Cách xử trí và báo cáo khi gặp ADR 

1.4.1. Xử trí 

- Trao đổi với bác sĩ điều trị nếu phát hiện ADR khi thực hiện hoạt động dược tại trạm y tế 

để có biện pháp xử trí phù hợp.  

- Cung cấp thông tin về thuốc trong quá trình phát hiện và xử trí ADR theo yêu cầu của 

nhân viên y tế.  

- Hỗ trợ bác sĩ và điều dưỡng viên hoàn thiện đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết 

trong mẫu báo cáo ADR.  

- Cán bộ dược có thể trực tiếp thu thập thông tin và viết báo cáo ADR gửi về trạm y tế. 

1.4.2. Báo cáo ADR 

1.4.2.1. Các trường hợp cần báo cáo:  

- Báo cáo tất cả các biến cố có hại xảy ra trong quá trình điều trị có nghi ngờ liên quan đến 

thuốc gây ra bởi:  

+ Thuốc, bao gồm cả vắc xin và sinh phẩm y tế, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.  

+ Dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền.  

- Ưu tiên báo cáo:  

+ Các phản ứng có hại nghiêm trọng.  

+ Tất cả phản ứng có hại của các thuốc mới đưa vào sử dụng trong điều trị tại bệnh viện.  

+ Phản ứng có hại mới chưa từng được biết đến của thuốc (chưa được mô tả trong tờ 

hướng dẫn sử dụng thuốc, Dược thư Quốc gia Việt Nam, MIMS, Vidal hay các tài liệu tham khảo 

thông tin thuốc khác).  

+ Phản ứng có hại xảy ra liên tục với một thuốc hoặc một lô thuốc trong một thời gian 

ngắn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

1.4.2.2. Hướng dẫn điền mẫu báo cáo phản ứng có hại của thuốc  

- Nguyên tắc chung:  

+ Hoàn thành mẫu báo cáo với đầy đủ thông tin nhất có được từ bệnh án.  

+ Sử dụng một bản báo cáo riêng cho mỗi người bệnh.  

+ Trường hợp dùng thuốc để điều trị ADR nhưng lại gây ra một ADR khác cho người 

bệnh nên tách thành một báo cáo riêng.  

+ Chữ viết rõ ràng, viết chính xác tên thuốc, hạn chế viết tắt.  

+ Điền thông tin chính xác, thống nhất, tránh mâu thuẫn giữa các thông tin trong báo 

cáo.   

- Mẫu báo cáo ADR: sử dụng mẫu báo cáo phản ứng có hại của thuốc theo quy định. 

- Các thông tin tối thiểu cần điền trong mẫu báo cáo ADR:  

+ Thông tin về người bệnh: họ và tên, tuổi, giới tính.  

+ Thông tin về phản ứng có hại: mô tả chi tiết biểu hiện ADR, ngày xuất hiện phản ứng, 

diễn biến ADR sau khi xử trí (bao gồm diễn biến sau khi ngừng thuốc hoặc giảm liều thuốc hoặc 

tái sử dụng thuốc nghi ngờ).  
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+ Thông tin về thuốc nghi ngờ: tên thuốc nghi ngờ, liều dùng, đường dùng, lý do dùng 

thuốc, ngày và thời điểm bắt đầu dùng thuốc.  

+ Thông tin về người và đơn vị báo cáo: tên đơn vị báo cáo, họ và tên người báo cáo, chức 

vụ, số điện thoại liên lạc hoặc địa chỉ email (nếu có). Với các thông tin còn lại trong mẫu báo cáo, 

khuyến khích nhân viên y tế thu thập, bổ sung tối đa thông tin.  

- Hướng dẫn chi tiết các thông tin cần điền trong báo cáo ADR: nhân viên y tế điền mẫu 

báo cáo theo quy định của Bộ Y tế và theo hướng dẫn của Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc 

và theo dõi phản ứng có hại của thuốc tại trang thông tin điện tử http://canhgiacduoc.org.vn. 

 

 

 

 

 

2. ĐẢM BẢO TUÂN THỦ THUỐC TẠI TUYẾN XÃ 

2.1. Định nghĩa 

Tuân thủ điều trị là sự hợp tác tự nguyện của bênh nhân sử dụng thuốc theo đơn đã được 

kê bao gồm thời gian sử dụng thuốc, liều dùng và số lần dùng. Tuân thủ điều trị tốt đặc biệt quan 

trọng với bệnh mạn tính. 

2.2. Nguyên nhân không tuân thủ điều trị 

 Quên dùng thuốc 

 Lo ngại về phản ứng phụ của thuốc 

 Chi phí điều trị cao 

 Liệu pháp điều trị phức tạp 

 Thiếu hiểu biết về thuốc và bệnh: người bệnh đái tháo đường type 2 được kê đơn thuốc hạ 

lipid máu để dự phòng bệnh tim mạch nhưng không sử dụng do nghĩ rằng mình chưa bị rối loại 

lipid máu.  

 Chất lượng cuộc sống thấp 

 Bận rộn 

 Sự gắn kết giữa người bệnh và bác sĩ chưa hiệu quả: các lần thăm khám bác sĩ chưa khai 

thác đầy đủ các tác dụng không mong muốn để khắc phục, hoặc chưa có đủ thời gian để tư vấn 

cho người bệnh một số kiến thức quan trọng về bệnh và thuốc. 

 Triệu chứng bệnh không rõ: người bệnh tự ý dừng thuốc điều trị tăng huyết áp khi huyết 

áp trở về bình thường. 

 Thiếu sự hỗ trợ của cộng đồng 

 Thiếu kĩ năng ứng phó: người bệnh không biết hướng xử trí kịp thời khi có một số tác 

dụng không mong muốn xảy ra. 

 Lạm dụng thuốc 

http://canhgiacduoc.org.vn/
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 Khả năng đọc, viết kém: người bệnh không đủ khả năng tự đọc các hướng dẫn sử dụng 

dẫn đến sử dụng sai hoặc người bệnh mắt kém không thể tự sử dụng các dạng thuốc cần tự chia 

liều như siro, thuốc tiêm Insulin… 

2.3. Các yếu tốt ảnh hưởng đến việc tuân thủ điều trị 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có năm bộ yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ điều trị: 

 Các yếu tố liên quan đến kinh tế và xã hội (ví dụ như tình trạng kinh tế xã hội kém, trình 

độ học vấn và thất nghiệp thấp); 

 Hệ thống chăm sóc sức khỏe / các yếu tố liên quan đến nhóm chăm sóc sức khỏe (ví dụ: 

hệ thống phân phối thuốc kém và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe làm việc quá sức); 

 Các yếu tố liên quan đến trị liệu (ví dụ như thời gian điều trị, thất bại điều trị trước đó và 

tác dụng có lợi); 

 Các yếu tố liên quan đến tình trạng (ví dụ mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng, mức 

độ khuyết tật và sự sẵn có của các phương pháp điều trị hiệu quả); 

 Các yếu tố liên quan đến bệnh nhân (ví dụ như sự không tin vào chẩn đoán, hay quên và 

động lực thấp). 

2.4. Tuân thủ thuốc tối ưu  

Tuân thủ thuốc tối ưu có thể được tóm tắt như sau : 

 Việc uống đúng thuốc; 

 Vào đúng thời điểm; 

 Đúng liều lượng; 

 Trong thời gian quy định; 

 Không thêm bất kỳ thuốc tự kiểm soát. 

Thực hiện tối ưu và kiên trì điều trị sẽ giúp bệnh nhân đạt được kết quả lâm sàng tốt hơn và 

cải thiện chất lượng cuộc sống. 

2.5. Nhiệm vụ của cán bộ dược  

 Xác định lý do bệnh nhân không tuân thủ điều trị 

 Lựa chọn biện pháp để tăng cường sự tuân thủ điều trị: đưa ra lời khuyên, hướng dẫn bệnh 

nhân và tăng cường trí nhớ. 

Hiện tại trong quá trình cấp phát thuốc là nhiệm vụ được biết đến nhiều nhất, thông qua 

sự hướng dẫn, quản lý sử dụng thuốc, quản lý bệnh và các biện pháp khác, cán bộ dược đóng vai 

trò nòng cốt trong chăm sóc bệnh nhân. Cán bộ dượccó nhiều cơ hội giúp làm tăng sự tuân thủ và 

kết quả điều trị trong thực hành. 

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ điều trị và phụ thuộc vào từng bệnh nhân. Do đó, 

cán bộ dược cần tiếp cận từng bệnh nhân, xác định mức độ tuân thủ và những khó khăn cản trở sự 

tuân thủ điều trị. 

 Hướng dẫn bệnh nhân:   

Hướng dẫn bệnh nhân về bệnh, thay đổi lối sống, thuốc điều trị bệnh, tự theo dõi bệnh. 

Phương pháp này tuy có hiệu quả một phần nhưng thường không đủ thuyết phục bệnh 

nhân tuân thủ điều trị theo yêu cầu của bác sĩ.  Thông tin truyền tải cho bệnh nhân cần rõ ràng, dễ 
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hiểu, bệnh nhân cần biết được lợi ích của sự tuân thủ điều trị cung như hậu quả khi không thực 

hiện tốt tuân thủ điều trị. Đồng thời, khi bệnh nhân cảm thấy có quyền quyết định điều trị và được 

quan tâm sẽ có thái độ tích cực hơn trong điều trị. 

 Hạn chế tác dụng phụ của thuốc: 

Đây là phương pháp rất tốt giúp tăng cường sự tuân thủ điều trị. Cán bộ dược nên thường 

xuyên tìm hiểu tác dụng phụ của thuốc và trao đổi với bác sĩ để có lựa chọn tốt nhất. 

 Thẻ thông tin: 

Thẻ gồm tên thuốc, hình ảnh (nếu có thể), điều kiện sử dụng thuốc, liều và thời điểm dùng 

trong ngày.  

Thẻ chứa những thông tin cần thiết nhất về thuốc rất hữu ích, có thể giúp đỡ rất nhiều cho 

bệnh nhân phải dùng nhiều thuốc hoặc hạn chế về nhận thức.  

 Biện pháp nhắc nhở qua điện thoại, tin nhắn:  

Biện pháp nhắc nhở cũng có ích với nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những người bận rộn. 

Những chi tiết nhỏ như phân loại thuốc khi cần và sử dụng nắp dễ mở cũng có ích cho bệnh nhân. 

Cách duy nhất đánh gíá những khó khăn cản trở việc tuân thủ điều trị là trao đổi với bệnh 

nhân. Cán bộ dược cần quan tâm đến yếu tố người bệnh trong kinh nghiệm điều trị. Càng tin 

tưởng vào cán bộ dược, người bệnh càng cởi mở về những lo lắng hoặc khó khăn khi sử dụng 

thuốc. Chỉ khi đó cán bộ dược mới thực hiện được trọn vẹn vai trò cải thiện tuân thủ điều trị của 

bệnh nhân. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn quốc gia về cảnh giác dược. 

2. Thông tư 31/2012/TT-BYT, Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng. 

3. Luật dược 105/2016/QH3. 

4. http://canhgiacduoc.org.vn. 

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN 

Vấn đề: Trong trường hợp, người bệnh không tuân thủ thuốc do dạng bào chế khó sử dụng, có thể 

xử trí như thế nào? 

 

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ 

Câu 1: Người bệnh sử dụng Captopril để điều trị tăng huyết áp, trong quá trình sử dụng, người 

bệnh có triệu chứng ho dai dẳng, khi dừng thuốc thì lại hết ho nên người bệnh thường xuyên bỏ 

thuốc. Biết Captopril có tác dụng phụ gây ho khan. Trong trường hợp này nên: 

A. Khuyên người bệnh tiếp tục dùng thuốc đều đặn 

B. Khuyên người bệnh nên dùng thêm thuốc điều trị ho 

C. Khuyến nghị với bác sĩ về tác dụng phụ của thuốc 

D. Khuyến nghị với người bệnh về tác dụng phụ của thuốc 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây về nguyên tắc chung khi báo cáo ADR là đúng: 

A. Hoàn thành mẫu báo cáo với đầy đủ thông tin nhất có được từ bệnh án.  

http://canhgiacduoc.org.vn/
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B. Có thể sử dụng một bản báo cáo chung cho nhiều người bệnh.  

C. Trường hợp dùng thuốc để điều trị ADR nhưng lại gây ra một ADR khác cho người bệnh 

không cần báo cáo.  

D. Điền thông tin chính xác, thống nhất, tránh mâu thuẫn giữa các thông tin trong báo cáo.   

 

Câu 3: Người bệnh Lê Thị M. được kê đơn cephalexin, trong quá trình tư vấn, được biết người 

bệnh trước đó đã bị dị ứng với amoxicilin, trong trường hợp này bạn sẽ: 

A. Vẫn phát thuốc cho người bệnh 

B. Báo lại với bác sĩ kê đơn để thay thuốc 

C. Cấp thêm thuốc chống dị ứng cho người bệnh 

D. Giảm liều thuốc cho người bệnh 

Câu 4: Người bệnh Lâm Văn P. Được kê đơn canxi gluconat viên sủi, trong quá trình tư vấn, 

được biết người bệnh trước đó có tiền sử loét dạ dày, trong trường hợp này bạn sẽ: 

A. Vẫn phát thuốc cho người bệnh 

B. Báo lại với bác sĩ kê đơn để thay thuốc 

C. Cấp thêm thuốc bao vết loét cho người bệnh 

D. Giảm liều thuốc cho người bệnh 

Câu 5: Trường hợp cần ghi nhận để báo cáo ADR: 

A. Tất cả các biến cố có hại xảy ra trong quá trình điều trị có nghi ngờ liên quan đến thuốc 

B. Các biến cố rất nghiêm trọng xảy ra trong quá trình điều trị có nghi ngờ liên quan đến thuốc 

C. Tất cả các biến cố có hại xảy ra trong quá trình điều trị chắc chắn có liên quan đến thuốc 

D. Phản ứng có hại mới chưa từng được biết đến của thuốc 
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THỰC HÀNH 
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Bài 10 

THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH, 

KHÁNG KHUẨN 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này học viên có khả năng: 

1. Nhận thức và giải thích được đặc điểm dược động học, tác dụng, chỉ định, tác dụng không 

mong muốn, chống chỉ định của 12 kháng sinh và sunfamid chống nhiễm khuẩn điển hình thường 

dùng ở tuyến xã. 

2. Thế hiện được sự thận trọng, chính xác, nhiệt tình trong việc tư vấn theo đơn cho người bệnh 

sử dụng đúng, hiệu quả, an toàn các kháng sinh và sufamid chống nhiễm khuẩn. 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Amoxicilin 

- Nhóm thuốc: beta-lactam 

- Chế phẩm và liều dùng: 

+ Amoxicilin, moxaxin, hagimox, praverix  

+ Uống: 2- 4 g/ ngày. Trẻ em 50 mg/ kg/ ngày. Chia 4 lần. 

1.2. Cephalecin 

- Nhóm thuốc: beta-lactam (cephalosporin thế hệ 1) 

- Chế phẩm và liều dùng: 

+ Cephalecin, cefacyl, hapenxin 

+ Liều 2g/ngày. 

1.3. Cotrimoxazol 

- Nhóm thuốc: Kháng sinh phối hợp sulfamid và trimethoprim 

- Chế phẩm và liều dùng: 

+ Viên bactrim, co-trimoxazol, gồm trimethoprim (40, 80 hoặc 160 mg) và 

sulfamethoxazol (200, 400 hoặc 800 mg).   

+ Dịch tiêm truyền: TMP 80 mg + SMZ 400 mg trong ống 5 mL. Hoà trong 125 mL 

dextrose 5% truyền tĩnh mạch trong 60- 90 phút. 

1.4. Mecefix 

- Nhóm thuốc: beta-lactam (cephalosporin thế hệ 3) 

- Chế phẩm và liều dùng: Người lớn, trẻ > 12t: 200-400 mg/ngày. Trẻ nhỏ, trẻ < 12t.: 8 

mg/kg/ngày 

1.5. Gentamycin 

- Nhóm thuốc: Amonosid 

- Chế phẩm và liều dùng: Gentamicin sulfat đóng trong ống 160, 80, 40 và 10 mg. Liều hàng 

ngày là 3- 5 mg/ kg, tiêm bắp chế độ 1 liều hoặc đa liều. 

1.6. Zidocin (spiramycin + metronidazol) 

- Nhóm thuốc: Phối hợp nhóm macrolid với 5-nitroimidazol 

- Chế phẩm và liều dùng: 
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+ Người lớn: 4-6 viên/ngày, chia làm 2-3 lần, uống trong bữa ăn. Trường hợp nặng (điều trị 

tấn công), liều có thể tới 8 viên/ngày. 

+ Trẻ em: 6 - 10 tuổi: 2 viên/ngày; 10-15 tuổi: 3 viên/ngày. 

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

2.1. Nhận thức và cung cấp thông tin sử dụng các thuốc sau theo dạng bào chế 

2.1.1. Danh mục thuốc sử dụng trong bài học 

STT Tên thuốc Hàm lượng Dạng bào chế 

1 Moxacin 500mg Viên nang 

2 Amoxicilin 500mg Viên nang 

3 Hagimox 250mg Gói bột 

4 Praverix 250mg Viên nang 

5 Cephalecin 500mg Viên nang 

6 Cefacyl 250mg Gói bột 

7 Hapenxin 250mg Gói bột 

8 Cotrimoxazol 480mg Viên nén 

9 Mecefix 50mg Gói bột 

10 Gentamycin 0,3% Tube mỡ 

11 Cloramphenicol 0,4% Lọ dung dịch 

12 Zidocin  Viên nén 
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2.1.2. Hướng dẫn tra cứu thông tin thuốc 

- Tài liệu tra cứu: 

1. Bộ Y Tế (2006), “Thuốc kháng sinh”, Hóa dược – Dược lý, NXB Y học. 

2. Bộ Y Tế (2012), “Thuốc kháng sinh”, Dược lý học lâm sàng, NXB Y học. 

3. Bộ Y tế  (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Bộ Y tế, NXB Y học. 

  

STT NỘI DUNG Ý NGHĨA TIÊU CHUẨN CẦN ĐẠT 

1 

Đọc và phân tích thông tin 

trong tờ hướng dẫn sử dụng 

thuốc. 

- Tên gốc 

- Dược động học 

- Tác dụng không mong 

muốn 

- Chỉ định 

- Cách dùng, liều dùng 

- Các hướng dẫn khác. 

Nhận thức ban 

đầu về thuốc cần 

tra cứu 

Chính xác, đầy đủ 

2 

Tra cứu dược thư quốc gia và 

các tài liệu khác để tìm: 

- Tên gốc 

- Dược động học 

- Tác dụng không mong 

muốn 

- Chỉ định 

- Cách dùng, liều dùng 

- Các hướng dẫn khác. 

Là cơ sở để 

hướng dẫn sử 

dụng thuốc cho 

bệnh nhân 

Chính xác, đầy đủ 

3 

Đối chiếu, so sánh với thông 

tin trên tờ hướng dẫn sử dụng 

thuốc, ghi chép, nhận xét. 

Giúp đảm bảo 

việc tra cứu chính 

xác, đáng tin cậy 

Chính xác, đầy đủ 



 

187 

 

 

2
.1

.3
. N

ộ
i d

u
n

g
 tra

 cứ
u

  

S
ố
 

T
T

 

T
ên

 

b
iệt 

d
ư

ợ
c 

T
ên

 

g
ố
c 

H
àm

 

lư
ợ

n
g
 

D
ạn

g
 

b
ào

 

ch
ế 

D
ư

ợ
c 

đ
ộ
n

g
 h

ọ
c 

T
ác d

ụ
n

g
 

C
h
ỉ đ

ịn
h

 

T
ác d

ụ
n

g
 

k
h

ô
n
g
 m

o
n
g

 

m
u

ố
n

 

C
h

ố
n

g
 ch

ỉ 

đ
ịn

h
 

C
ách

 d
ù
n

g
, 

liều
 d

ù
n
g

 

1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

188 

 

 

 

7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1
1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1
2

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

189 

 

2.2. Cung cấp thông tin sử dụng thuốc cho người bệnh 

2.2.1. Câu hỏi tình huống 

* Tình huống 1: 

- Hành chính: Bệnh nhân Nguyễn Văn A, 50 tuổi 

- Triệu chứng: cồn cào, ậm ạch, đau và nóng rát vùng thượng vị. 

- Kết quả nội soi dạ dày: Niêm mạc đỏ, phù nề, có chấm đỏ xuất huyết rải rác trên niêm 

mạc. 

- Ông A được khám và chẩn đoán xác định: viêm dạ dày cấp. 

 - Ông A đã được bác sĩ kê 1 đơn thuốc điều trị ngoại trú. 

1. Amoxicillin 500mg x 28 viên 

     Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên 

2. Metronidazol 500mg x 21 viên 

    Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên 

3. Omeprazol 20mg x 28 viên 

    Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên 

- Yêu cầu: 

- Anh (chị) cán bộ dượchãy tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân tại quầy cấp 

phát thuốc trạm y tế. 

* Tình huống 2: 

- Hành chính: Bệnh nhân Nguyễn Văn A, 50 tuổi 

- Triệu chứng khi đến khám: sốt, gai rét, đau đầu, mệt mỏi, đau quặn bụng, mót rặn, đi đại 

tiện nhiều lần trong ngày, phân nhày máu. 

- Ông A được khám và chẩn đoán: Lỵ trực khuẩn. 

 - Ông A đã được bác sĩ kê 1 đơn thuốc điều trị ngoại trú. 

1. Cotrimoxazol 480mg x 20 viên 

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên 

- Yêu cầu: 

Anh (chị) cán bộ dượchãy tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân tại quầy cấp 

phát thuốc trạm y tế. 

* Tình huống 3: 

- Hành chính: Bệnh nhân Nguyễn Thị A, 35 tuổi 

- Đến khám với triệu chứng sốt, mệt mỏi. Bà A được khám và chẩn đoán: Viêm phế quản 

cấp 

 - Bà A đã được bác sĩ kê 1 đơn thuốc điều trị ngoại trú: 

1. Cephalexin 500mg x 20 viên 

  Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên   

  2. Paracetamol 500mg x 20 viên 

  Uống 1 viên khi sốt > 38.50C, mỗi lần uống cách nhau ít nhất 4 giờ 

- Yêu cầu: 
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Anh (chị) cán bộ dượchãy tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân tại quầy cấp 

phát thuốc trạm y tế. 

2.2.2. Tiến hành 

Học viên chia thành nhóm nhỏ, thực hành đóng vai hướng dẫn sử dụng các thuốc. 

 

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ THỰC HÀNH 

Nội dung: 

- Hành chính: Bệnh nhân Nguyễn Thị A, 55 tuổi 

- Bệnh nhân A đến khám với triệu chứng đau nhức răng, sốt nhẹ. 

- Bà A được khám và chẩn đoán: Viêm quanh cuống răng 

 - Bà A đã được bác sĩ kê 1 đơn thuốc điều trị ngoại trú. 

1. Rodogyl x 20 viên 

NỘI DUNG Ý NGHĨA TIÊU CHUẨN CẦN ĐẠT 

Chào hỏi bệnh nhân, giới thiệu 

bản thân 

Gây thiện cảm, sự tin 

tưởng 
Tôn trọng, niềm nở, ân cần 

Hỏi tiền sử, bệnh sử (tuổi, giới 

tính,cận lâm sàng, bệnh mắc 

kèm...) 

Là cơ sở để đánh giá 

đơn thuốc và hướng dẫn 

sử dụng thuốc 

Chính xác, đầy đủ 

2. Phân tích các thông tin trong 

đơn thuốc sẵn có 

- Thuốc sử dụng 

- Đường dùng 

- Liều dùng 

- Khoảng cách dùng thuốc 

- Thời điểm dùng thuốc 

- Chế độ ăn uống, sinh hoạt 

Là cơ sở để chỉnh sửa 

thông tin (nếu cần) và 

hướng dẫn sử dụng 

thuốc 

Chính xác, đầy đủ 

3. Hướng dẫn sử dụng thuốc 

cho bệnh nhân 

- Thuốc sử dụng 

- Tác dụng 

- Đường dùng 

- Liều dùng 

- Khoảng cách  dùng thuốc 

- Thời điểm dùng thuốc 

- Chế độ ăn uống, sinh hoạt 

Giúp bệnh nhân sử 

dụng thuốc đảm bảo 

hiệu quả, an toàn, hợp 

lý 

Chính xác, đầy đủ, dễ hiểu 

4. Kiểm tra sự ghi nhớ của 

bệnh nhân 

Giúp bệnh nhân sử dụng 

thuốc đảm bảo hiệu quả, 

an toàn, hợp lý 

Khéo léo, tế nhị 



 

191 

 

  Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên   

  2. Paracetamol 500mg x 20 viên 

  Uống 1 viên khi sốt > 38.50C, mỗi lần uống cách nhau ít nhất 4 giờ 

Yêu cầu: Anh (chị) cán bộ dượchãy tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân tại 

quầy cấp phát thuốc trạm y tế. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Y Tế (2006), “Thuốc kháng sinh”, Hóa dược – Dược lý, NXB Y học. 

2. Bộ Y Tế (2012), “Thuốc kháng sinh”, Dược lý học lâm sàng, NXB Y học. 

3. Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Bộ Y tế, NXB Y học. 
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Bài 11 

THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHỮA BỆNH 

ĐƯỜNG TIÊU HÓA 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này học viên có khả năng: 

1. Nhận thức và giải thích được đặc điểm dược động học, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác 

dụng không mong muốn của 12 thuốc chữa bệnh đường tiêu hóa điển hình thường dùng ở tuyến 

xã. 

2. Thế hiện được sự thận trọng, chính xác, nhiệt tình trong việc tư vấn theo đơn cho người bệnh 

sử dụng đúng, hiệu quả, an toàn các thuốc chữa bệnh đường tiêu hóa. 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Omeprazol 

- Nhóm thuốc: Thuốc ức chế bơm H+/K+ - ATPase (bơm proton) 

- Chế phẩm và liều dùng: 

+ Losec, Mopral, Omizac, Lomax 

+ Viên nang 20 mg tan ở ruột; lọ 40mg (thuốc bột) kèm một ống dung môi 10ml để pha 

tiêm. 

+  Loét tá tràng: Uống 20mg/ lần/ ngày, trường hợp nặng có thể dùng 40mg/ ngày; dùng 

trong 4 tuần. 

+ Loét dạ dày: Uống 20mg/ ngày; trường hợp nặng có thể dùng 40mg/ ngày; dùng trong 8 

tuần. 

1.2. Famotidin 

- Nhóm thuốc: Thuốc kháng histamin H2 

- Chế phẩm và liều dùng: 

 + Pepcid, Famogast, Famonist. Viên nén 20 mg, 40mg. 

 + Mỗi ngày uống 20 mg x 2 lần, hoặc chỉ uống 1 lần 40 mg vào buổi tối. 

1.3. Cimetidin 

- Nhóm thuốc: Thuốc kháng histamin H2 

- Chế phẩm và liều dùng:  

 + Tagamet, Gastromet, Histodil 

 + Viên nén 200mg, 300mg, 400mg; viên sủi 200g, 800mg, dung dịch chứa 200mg, 

300mg/5ml; ống tiêm chứa 200mg/ 5ml, 400mg/5ml 

 + Loét dạ dày - tá tràng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 200 mg vào 3 bữa ăn và một lần 

400mg vào buổi tối trước khi đi ngủ; thời gian điều trị từ 4 - 6 tuần. 

 + Hiện có xu hướng dùng liều duy nhất 800mg vào ban đêm trước khi đi ngủ. 

1.4. Gastropulgite 

- Nhóm thuốc: Thuốc kháng acid 

- Chế phẩm và liều dùng: Gói bột uống có 2.5g attapulgite + 0.5g gel khô nhôm hydroxyde 

và magnesi carbonat. Liều dùng 2-4g/ngày. 
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1.5. Smecta 

- Nhóm thuốc: Thuốc chống tiêu chảy (Hấp phụ, bao phủ niêm mạc ruột) 

- Chế phẩm và liều dùng:  

Dạng thuốc: gói chứa 3g hoạt chất dạng bột pha thành dung dịch uống. 

Trẻ em: Dưới một tuổi 1 gói mỗi ngày. 

Từ 1 đến 2 tuổi: 1 đến 2 gói mỗi ngày. 

Trên 2 tuổi: 2 đến 3 gói mỗi ngày.  

Thuốc có thể hoà trong bình nước 50 ml, chia ra uống trong ngày hay trộn đều vào thức ăn 

sệt: bột, thức ăn nghiền.  

Người lớn: Trung bình 3 gói mỗi ngày, hoà trong nửa ly nước.  

Trong tiêu chảy cấp tính, thông thường liều dùng hàng ngày có thể tăng gấp đôi khi khởi 

đầu điều trị.  

1.6. Drotaverin 

- Nhóm thuốc: Thuốc chống co thắt cơ trơn trực tiếp 

- Chế phẩm và liều dùng: Nospa 

Viên 40mg x 1-2 viên x 3 lần/ ngày. 

Ống tiêm 40mg/2ml x 1-2 ống/ ngày, tiêm dưới da, tiêm bắp 

1.7. Loperamid 

- Nhóm thuốc: Thuốc chống tiêu chảy (Giảm tiết dịch ruột, giảm nhu động ruột) 

- Chế phẩm và liều dùng:  

Dạng thuốc: viên nén, viên nang 2mg, 4mg, dung dịch 1mg/5ml 

Người lớn: khởi đầu 4mg, sau đó 2mg mỗi lần đi lỏng. Tối đa 16mg/ngày. Không dùng quá 

5 ngày trong tiêu chảy cấp. 

Trẻ em: không dùng thường quy trong tiêu chảy cấp. Chỉ dùng cho trẻ em trên 6 tuổi khi 

thật cần thiết. Mỗi lần uống 2 mg, ngày 2 - 3 lần tuỳ theo tuổi. Ngừng thuốc nếu thấy không có 

kết quả sau 48 giờ. 

1.8. Oresol 

- Nhóm thuốc: Bù nước và điện giải 

- Chế phẩm và liều dùng: 

Mất nước nhẹ: uống 50 ml/kg trong 4 - 6 giờ đầu. 

Mất nước vừa: uống 100 ml/ kg trong 4 - 6 giờ đầu. Sau đó điều chỉnh theo mức độ khát và 

đáp ứng với điều trị. 

Lượng ORS cho trẻ uống sau mỗi lần đi ngoài: > 24 tháng: 50 - 100 ml. 2 - 10 tuổi: 100 - 

200 ml. > 10 tuổi: Uống tùy thích. Tiếp tục cho uống cho đến khi hết tiêu chảy.  

1.9. Sorbitol 

- Nhóm thuốc: Thuốc nhuận tràng thẩm thấu 

- Chế phẩm và liều dùng:  

Điều trị triệu chứng khó tiêu, dùng thuốc trước bữa ăn: Người lớn 1- 3 gói (5g)/ngày.  
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Điều trị táo bón: Người lớn dùng 1 gói vào lúc đói, trong buổi sáng. Trẻ em dùng 1/2 liều 

người lớn. Uống trước bữa ăn 10 phút. 

1.10. Bisacodyl 

- Nhóm thuốc: Thuốc nhuận tràng 

- Chế phẩm và liều dùng: 

+ Điều trị táo bón: 

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: uống 1 đến 2 viên vào buổi tối. Có thể dùng liều cao hơn 

(3 hoặc 4 viên) nếu cần. 

Trẻ em 6 - 10 tuổi: uống 1 viên vào buổi tối. 

+ Dùng thay thế thụt tháo phân: 

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: uống 2 viên vào buổi tối. 

Trẻ em 6 - 10 tuổi: uống 1 viên vào buổi tối 

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

2.1. Nhận thức và cung cấp thông tin sử dụng các thuốc sau theo dạng bào chế 

2.1.1. Danh mục thuốc sử dụng trong bài học 

STT Tên thuốc Hàm lượng Dạng bào chế 

1  Omeprazol 20 mg Viên nang 

2 Famotidin 40 mg Viên nén bao phim 

3 Cimetidin 400 mg Viên nén 

4 Gastropulgite 3 g Gói hỗn dịch 

5 Smecta 3 g Gói bột 

6 Drotaverin 40 mg Viên nang 

7 Loperamid 2 mg Viên nang 

8 Antibio 1 g Gói bột 

9 Biosubtyl II  250 mg Viên nang 

10 Oresol 4.1 g Gói bột pha 200 ml 

11 Sorbitol 5 g Gói bột 

12 Bisacodyl 5 mg Viên nén bao phim 

 

 

 

 

2.1.2. Hướng dẫn tra cứu thông tin thuốc 

 NỘI DUNG Ý NGHĨA 
TIÊU CHUẨN 

CẦN ĐẠT 

1 

Đọc và phân tích thông tin trong tờ 

hướng dẫn sử dụng  thuốc. 

- Tên gốc 

Nhận thức ban đầu 

về thuốc cần tra 

cứu 

Chính xác, đầy đủ 
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- Tài liệu tra cứu:  

1. Bài giảng “Hướng dẫn sử dụng thuốc chữa bệnh đường tiêu hóa”. 

2. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học. 

3. Bộ Y tế (2006), Hóa dược - Dược lý (Sách dùng đào tạo cán bộ dượctrung học), NXB Y học. 

4. Bộ Y tế (2015), Dược thư Quốc gia Việt Nam, NXB Y học. 

5. Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn sử dụng kháng sinh. 

 

  

- Dược động học 

- Tác dụng không mong muốn 

- Chỉ định 

- Cách dùng, liều dùng 

- Các hướng dẫn khác. 

2 

Tra cứu dược thư quốc gia và các tài 

liệu khác để tìm: 

- Tên gốc 

- Dược động học 

- Tác dụng không mong muốn 

- Chỉ định 

- Cách dùng, liều dùng 

- Các hướng dẫn khác. 

Là cơ sở để cung 

cấp thông tin sử 

dụng thuốc cho 

bệnh nhân 

Chính xác, đầy đủ 

3 

Đối chiếu, so sánh với thông tin trên tờ 

hướng dẫn sử dụng thuốc, ghi chép, 

nhận xét. 

Giúp đảm bảo việc 

tra cứu chính xác, 

đáng tin cậy 

Chính xác, đầy đủ 
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2.2. Cung cấp thông tin thuốc chữa bệnh đường tiêu hóa cho người bệnh 

2.2.1. Câu hỏi tình huống 

Câu hỏi tình huống 1: 

Tóm tắt bệnh sử: Bệnh nhân nam 57 tuổi, ngày 20.08.2017 vào khám bệnh với lý do đau 

vùng thượng vị. 

Diễn biến bệnh: Bệnh nhân thường bị khó tiêu từ 2 - 3 tháng nay, 2 ngày trước ông bị đau 

vùng thượng vị, buồn nôn nhiều. 

Tiền sử bệnh: viêm khớp dạng thấp 

Lối sống: Bệnh nhân là giám đốc công ty, thường xuyên thức khuya, uống rượu bia và ăn 

uống không đúng giờ do tính chất công việc. Hút thuốc lá 25 năm, trung bình 10 điếu/ ngày. 

Tiền sử dùng thuốc: Apo - Naproxen 500 mg 2 viên/ ngày (uống). 

Tình trạng lúc đến khám: Bệnh nhân tỉnh táo, đau nhiều vùng thượng vị, mạch 85 lần/ phút, 

nhịp thở 25 lần/ phút, huyết áp 120/80 mmHg. 

Chẩn đoán: Loét tá tràng. 

Thuốc điều trị: 

1. Amoxicilin 500mg x 28 viên 

    Ngày uống 2 lần, mỗi lần 02 viên 

2. Metronidazol 250mg x 28 viên 

    Ngày uống 2 lần, mỗi lần 02 viên 

3. Omeprazol 20mg x 28 viên 

    Ngày uống 1 viên duy nhất, trước ăn sáng hoặc tối 30 phút. 

4. Gastropulgite 3g x 21 gói 

Ngày uống 03 gói, chia 3 lần, sau ăn khoảng 1 giờ. 

Anh/chị hãy nhận xét đơn thuốc trên và tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân. Đồng thời tư 

vấn biện pháp điều trị không dùng thuốc trên bệnh nhân loét dạ dày - tá tràng. 

Câu hỏi tình huống 2: 

Tóm tắt bệnh sử: Bệnh nhân trẻ em 03 tuổi, ngày 22.09.2017 tới khám với lý do đi ngoài 

nhiều lần trong ngày. 

Diễn biến bệnh: Đã 02 ngày nay trẻ đi ngoài nhiều lần trong ngày (05 lần/ ngày), phân chứa 

nhiều nước, trẻ có nôn ngày 1 -2 lần. 

Tiền sử bệnh, lối sống: không có gì đặc biệt. 

Tình trạng lúc đến khám: Bệnh nhân tỉnh, hơi mệt, thân nhiệt bình thường, không sốt, nhịp 

thở 30 lần/ phút. 

Chẩn đoán: Tiêu chảy cấp. 

Thuốc điều trị: 

1. Racecadotril 10 mg (Hidrasec) x 10 gói 

    Uống ngày 02 lần, mỗi lần 02 gói, sau ăn. 

2. Antibio 1g x 10 gói 

    Uống ngày 02 lần, mỗi lần 01 gói, uống trước ăn 30 phút. 
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3. Oresol x 10 gói 

    Pha 01 gói trong 200 ml nước đun sôi để nguội, cho trẻ uống rải rác trong ngày 

theo nhu cầu. 

Anh/chị hãy nhận xét đơn thuốc trên và tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân. Đồng thời tư 

vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt cho bệnh nhân trẻ em bị tiêu chảy cấp. 

Câu hỏi tình huống 3: 

Bệnh nhân nữ, 40 tuổi, đau bụng vùng quanh rốn, đau quặn từng cơn, đau lan xuống hố 

chậu 2 bên. Mỗi cơn đau bụng chướng, phân lúc lỏng lúc táo. Không đi ngoài ra nhày máu. 

Tiền sử: viêm đại tràng nhiều lần 

Chẩn đoán: Viêm đại tràng mạn tính 

Thuốc điều trị: 

 1. Metronidazol 250mg x 28 viên 

     Ngày uống 4 viên, chia 2 lần  

 2. Drotaverin 40mg x 20 viên 

     Ngày uống 4 viên, chia 2 lần 

 3. Sorbitol 5g x 10 gói 

     Ngày uống 2 gói, chia 2 lần 

Anh/chị hãy nhận xét đơn thuốc trên và tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân. Đồng thời tư 

vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt cho bệnh nhân viêm đại tràng mạn tính. 

2.2.2. Tiến hành 

- Học viên chia thành nhóm nhỏ, thực hành đóng vai hướng dẫn sử dụng các thuốc chữa 

bệnh đường tiêu hóa. 

NỘI DUNG Ý NGHĨA 
TIÊU CHUẨN CẦN 

ĐẠT 

Chào hỏi bệnh nhân, giới thiệu bản 

thân 
Gây thiện cảm, sự tin tưởng 

Tôn trọng, niềm nở, 

ân cần 

Hỏi tiền sử, bệnh sử (tuổi, giới tính,cận lâm 

sàng, bệnh mắc kèm...) 

 

Là cơ sở để đánh giá đơn 

thuốc và hướng dẫn sử dụng 

thuốc 

Chính xác, đầy đủ 

2. Phân tích các thông tin trong đơn 

thuốc sẵn có 

- Thuốc sử dụng 

- Đường dùng 

- Liều dùng 

- Khoảng cách dùng thuốc 

- Thời điểm dùng thuốc 

- Chế độ ăn uống, sinh hoạt 

Là cơ sở để chỉnh sửa thông 

tin (nếu cần) và cung cấp 

thông tin sử dụng thuốc 

Chính xác, đầy đủ 

3. Hướng dẫn sử dụng thuốc cho Giúp bệnh nhân sử dụng Chính xác, đầy đủ, dễ 
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ THỰC HÀNH 

Tóm tắt bệnh sử: Bệnh nhân nữ 22 tuổi, vào khám với lý do đi ngoài nhiều lần trong ngày. 

Diễn biến bệnh: Bệnh nhân 03 ngày nay có triệu chứng đi ngoài phân lỏng nhiều lần trên 

ngày (khoảng 04 lần/ ngày), có kèm theo cơn đau quặn bụng mỗi lần đi ngoài, không có triệu 

chứng buồn nôn. 

Tiền sử bệnh, lối sống: không có gì đặc biệt 

Tiền sử dùng thuốc: không 

Tình trạng lúc đến khám: Bệnh nhân tỉnh táo, da và niêm mạc hồng, mạch huyết áp ổn 

định. 

Chẩn đoán: Tiêu chảy chưa rõ nguyên nhân 

Thuốc điều trị: 

1. Loperamid 2mg x 10 viên 

Uống ngày 02 lần, mỗi lần 02 viên. 

2. Biosubtyl II 250 mg x 20 viên 

Uống ngày 02 lần, mỗi lần 02 viên. 

Anh/chị hãy nhận xét đơn thuốc trên và tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân. Đồng thời tư 

vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt cho bệnh nhân bị tiêu chảy. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học. 

2. Bộ Y tế (2006), Hóa dược - Dược lý (Sách dùng đào tạo cán bộ dượctrung học), NXB Y học. 

3. Bộ Y tế (2015), Dược thư Quốc gia Việt Nam, NXB Y học. 

4. Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn sử dụng kháng sinh 

   

bệnh nhân 

- Thuốc sử dụng 

- Tác dụng 

- Đường dùng 

- Liều dùng 

- Khoảng cách  dùng thuốc 

- Thời điểm dùng thuốc 

- Chế độ ăn uống, sinh hoạt 

thuốc đảm bảo hiệu quả, an 

toàn, hợp lý 

hiểu 

4. Kiểm tra sự ghi nhớ của bệnh 

nhân 

Giúp bệnh nhân sử dụng 

thuốc đảm bảo hiệu quả, an 

toàn, hợp lý 

Khéo léo, tế nhị 
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Bài 12 

THỰC HÀNH NHẬN THỨC THUỐC TIM MẠCH, HUYẾT ÁP, ĐÁI 

THÁO ĐƯỜNG 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài học này học viên có khả năng: 

1. Nhận thức và giải thích được đặc điểm dược động học, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, 

cách dùng của 10 thuốc điển hình thường dùng chữa huyết áp, tim mạch, đái tháo đường ở tuyến 

xã. 

2. Thế hiện được sự thận trọng, chính xác, nhiệt tình trong việc tư vấn theo đơn cho người bệnh 

sử dụng đúng, hiệu quả, an toàn các thuốc chữa bệnh huyết áp, tim mạch, đái tháo đường. 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Digoxin 

- Nhóm thuốc: Glycosid trợ tim. 

- Chế phẩm và liều dùng:   

Viên nén 0,25 mg; dung dịch uống 0,5 mg/2ml. 

Liều tấn công 0,5 – 1,0 mg/ngày, chia làm nhiều lần. Liều duy trì 0,25 mg/ngày, uống làm 1 

hoặc 2 lần. 

1.2. Propranolol 

- Nhóm thuốc: Thuốc chống tăng huyết áp nhóm chẹn β adrenergic. 

- Chế phẩm và liều dùng:   

Viên nén 10, 40 và 160 mg. 

Liều dùng: Tăng huyết áp 120 – 160 mg/ngày. Ðau thắt ngực 80 - 320 mg/ngày tùy theo cá 

thể, chia làm 2 hoặc 3, 4 lần trong ngày. Nếu cho ngừng điều trị, phải giảm liều từ từ trong vài 

tuần. Loạn nhịp: 10 - 30 mg/lần, 3 - 4 lần/ngày. 

1.3. Nitroglycerin 

- Nhóm thuốc: Thuốc chống đau thắt ngực nhóm nitrat hữu cơ. 

- Chế phẩm và liều dùng: 

Nitrostad retard (viên nang giải phóng chậm) 2,5 mg; Nitromint (viên nén giải phóng chậm) 

2,6 mg. 

Dự phòng đau thắt ngực: Uống 2 - 3 viên/ngày, chia ra nhiều lần trong ngày. Nuốt nguyên 

viên, không nhai hoặc nghiền nát. 

1.4. Nifedipin 

- Nhóm thuốc: Thuốc chống tăng huyết áp nhóm chẹn kênh canxi. 

- Chế phẩm và liều dùng:  

Nifedipin retard (viên giải phóng chậm) 10 mg, 20mg; uống 10 – 80 mg/ngày. nifedipin LA 

(viên tác dụng kéo dài); uống 30 – 90 mg/ngày. Nuốt nguyên viên, không nhai hoặc nghiền nát. 

1.5. Amlodipin 

- Nhóm thuốc: Thuốc chống tăng huyết áp nhóm chẹn kênh canxi. 

- Chế phẩm và liều dùng:  
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Viên nén 2,5 mg, 5 mg, 10 mg. Nang: 5 mg, 10 mg. 

Liều dùng điều trị tăng huyết áp: Khởi đầu với liều 5 mg. Liều duy trì 2,5 – 10mg.  

1.6. Enalapril 

- Nhóm thuốc: Thuốc chống tăng huyết áp nhóm ức chế enzym chuyển angiotensin. 

- Chế phẩm và liều dùng:  

Coversyl (viên nén) 5 mg.  

Điều trị tăng huyết áp: Uống 5 – 20 mg/ngày chia 1 – 2 lần. 

Điều trị suy tim: Nên dùng phối hợp với thuốc lợi tiểu, liều duy trì thường dùng là 20 

mg/ngày. 

1.7. Methyldopa 

- Nhóm thuốc: Thuốc chống tăng huyết áp nhóm hủy giao cảm. 

- Chế phẩm và liều dùng: 

Dopegyt (viên nén) 250 mg. Uống 250 – 2000 mg/ngày; chia 2 – 4 lần. 

1.8. Fenofibrat 

- Nhóm thuốc: Thuốc điều trị rối loạn lipoprotein máu dẫn xuất acid fibric. 

- Chế phẩm và liều dùng:  

Lipanthyl (viên nang) 100 mg. Uống 300 mg/ngày, uống 1 lần hoặc chia làm 3 lần. 

1.9. Gliclazid 

- Nhóm thuốc: Thuốc hạ glucose máu dẫn xuất sulfonylure 

- Chế phẩm và liều dùng: 

+ Diamicron (viên nén) 80mg. Uống 80 – 320mg/ngày.  

+ Diamicron MR (viên nén phóng thích có kiểm soát) 30mg. Uống 30 – 120  mg/ngày. 

1.10. Metformin 

- Nhóm thuốc: Thuốc hạ glucose máu dẫn xuất biguanid. 

- Chế phẩm và liều dùng: Glucophage (viên nén) 500, 850, 1000mg. Liều: 500 – 

2000mg/ngày, uống trong hoặc ngay sau bữa ăn. 

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

2.1. Nhận thức và cung cấp thông tin sử dụng các thuốc sau theo dạng bào chế 

2.1.1. Danh mục thuốc sử dụng trong bài học 

STT Tên thuốc Hàm lượng Dạng bào chế 

1 Digoxin 0,25 mg Viên nén 

2 Propranolol 40 mg Viên nén 

3 Nitrostard retard 2,5 mg Viên nang giải phóng chậm  

4 Nifedipin retard 20 mg Viên nén giải phóng chậm 

5 Amlodipin 5 mg Viên nén 

6 Coversyl 5 mg Viên nén 

7 Dopegyt 250 mg Viên nén 

8 Lipanthyl 100 mg Viên nang 



 

203 

 

9 Diamicron 80 mg Viên nén 

10 Glucophage 500mg Viên nén 

2.1.2. Hướng dẫn tra cứu thông tin thuốc 

- Tài liệu tra cứu: 

1. Bài giảng “Hướng dẫn dùng thuốc chữa bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường”. 

2. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học. 

3. Bộ Y tế (2006), Hóa dược – Dược lý (Sách dùng đào tạo cán bộ dượctrung học), NXB Y học. 

4. Bộ y tế (2015), Dược thư Quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học. 

5. Bộ Y tế (2010), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Tăng huyết áp. 

6. Bộ Y tế (2011), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường type 2. 

  

 NỘI DUNG Ý NGHĨA 
TIÊU CHUẨN 

CẦN ĐẠT 

1 

Đọc và phân tích thông tin trong tờ hướng 

dẫn sử dụng  thuốc. 

- Tên gốc 

- Dược động học 

- Tác dụng không mong muốn 

- Chỉ định 

- Chống chỉ định 

- Cách dùng, liều dùng 

- Các hướng dẫn khác. 

Nhận thức ban đầu 

về thuốc cần tra 

cứu 

Chính xác, đầy 

đủ 

2 

Tra cứu dược thư quốc gia và các tài liệu 

khác để tìm: 

- Tên gốc 

- Dược động học 

- Tác dụng không mong muốn 

- Chỉ định 

- Chống chỉ định 

- Cách dùng, liều dùng 

- Các hướng dẫn khác. 

Là cơ sở để cung 

cấp thông tin sử 

dụng thuốc cho 

bệnh nhân 

Chính xác, đầy 

đủ 

3 

Đối chiếu, so sánh với thông tin trên tờ 

hướng dẫn sử dụng thuốc, ghi chép, nhận 

xét. 

Giúp đảm bảo việc 

tra cứu chính xác, 

đáng tin cậy 

Chính xác, đầy 

đủ 
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2.2. Cung cấp thông tin sử dụng thuốc chữa bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường 

2.2.1. Câu hỏi tình huống: 

Câu hỏi tình huống 1: 

Bệnh nhân nữ, 40 tuổi, mới được chẩn đoán đái tháo đường, đã điều chỉnh chế độ ăn uống 

trong vòng 3 tháng nhưng không hiệu quả, đi khám lần này định lượng đường huyết 8,0 mmol/l, 

được bác sĩ kê đơn thuốc điều trị như sau: 

Metformin 500 mg x 60 viên 

Uống 02 viên/24h chia 2 lần 

Yêu cầu: Anh (chị) cán bộ dượchãy tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc  cho bệnh nhân tại 

quầy cấp phát thuốc trạm y tế. 

Câu hỏi tình huống 2: 

Bệnh nhân nam, 50 tuổi, giám đốc doanh nghiệp, đến khám do đau đầu, hoa mắt, được bác 

sĩ chẩn đoán tăng huyết áp độ 1, chỉ số huyết áp đo được ở phòng khám là 150/90 mmHg. Được 

bác sĩ kê đơn thuốc điều trị như sau: 

1. Amlodipin 5mg x 30 viên 

Uống 01 viên/24h. 

Yêu cầu: Anh (chị) cán bộ dượchãy tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc  cho bệnh nhân tại 

quầy cấp phát thuốc trạm y tế. 

Câu hỏi tình huống 3: 

Bệnh nhân nữ 58 tuổi, tiền sử tăng huyết áp 6 năm, không được điều trị thường xuyên. 

Cách đây 1 tháng bệnh nhân thấy khó thở, phù nhẹ hai chi dưới, chán ăn, khó tiêu, mgười mệt 

mỏi kèm đau hạ sườn phải. Đi khám được BS. chẩn đoán Tăng HA/suy tim, được bác sĩ kê đơn 

thuốc điều trị như sau: 

1. Digoxin 0,25 mg x 10 viên Uống 01 viên/24h. 

2. Enalapril 5 mg x 10 viên  Uống 01 viên/24h. 

Yêu cầu: Anh (chị) cán bộ dượchãy tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc  cho bệnh nhân tại 

quầy cấp phát thuốc trạm y tế. 

2.2.2. Tiến hành 

Học viên chia thành nhóm nhỏ, thực hành đóng vai hướng dẫn sử dụng các thuốc chữa 

bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường. 

NỘI DUNG Ý NGHĨA 
TIÊU CHUẨN CẦN 

ĐẠT 

Chào hỏi bệnh nhân, giới thiệu bản thân 
Gây thiện cảm, sự tin 

tưởng 

Tôn trọng, niềm nở, 

ân cần 

Hỏi tiền sử, bệnh sử (tuổi, giới tính,cận 

lâm sàng, bệnh mắc kèm...) 

Là cơ sở để đánh giá 

đơn thuốc và cung cấp 

thông tin sử dụng thuốc 

Chính xác, đầy đủ 
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CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ THỰC HÀNH 

Bệnh nhân nữ, 64 tuổi, đến khám bệnh với lí do nhìn mờ, tê bì chân. Thăm khám và hỏi 

bệnh thấy bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp từ năm 3 năm trước, ở nhà 

vẫn dùng thuốc theo đơn. Huyết áp đo được ở phòng khám là 150/80mmHg, xét nghiệm đường 

máu lúc đói: 7,5 mmol/l. Được bác sĩ kê đơn thuốc điều trị như sau: 

1. Gliclazid 80mg x 120 viên 

      Uống 04 viên/24h chia 2 lần. 

                                              2. Enalapril 5mg x 30 viên 

                                                  Uống 01 viên/24h. 

Yêu cầu: Anh (chị) cán bộ dượchãy tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc  cho bệnh nhân tại 

quầy cấp phát thuốc trạm y tế. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà nội (2012), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học. 

2. Bộ Y tế (2006), Hóa dược – Dược lý (Sách dùng đào tạo cán bộ dượctrung học), NXB Y học. 

3. Bộ y tế (2015), Dược thư Quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học. 

4. Bộ Y tế (2010), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Tăng huyết áp. 

5. Bộ Y tế (2011), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường type 2.  

 

2. Phân tích các thông tin trong đơn thuốc 

sẵn có 

- Thuốc sử dụng 

- Đường dùng 

- Liều dùng 

- Khoảng cách dùng thuốc 

- Thời điểm dùng thuốc 

- Chế độ ăn uống, sinh hoạt 

Là cơ sở để chỉnh sửa 

thông tin (nếu cần) và 

cung cấp thông tin sử 

dụng thuốc 

Chính xác, đầy đủ 

3. Hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh 

nhân 

- Thuốc sử dụng 

- Tác dụng 

- Đường dùng 

- Liều dùng 

- Khoảng cách  dùng thuốc 

- Thời điểm dùng thuốc 

- Chế độ ăn uống, sinh hoạt 

Giúp bệnh nhân sử 

dụng thuốc đảm bảo 

hiệu quả, an toàn, hợp 

lý 

Chính xác, đầy đủ, dễ 

hiểu 

4. Kiểm tra sự ghi nhớ của bệnh nhân 

Giúp bệnh nhân sử dụng 

thuốc đảm bảo hiệu quả, 

an toàn, hợp lý 

Khéo léo, tế nhị 
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BẢNG KIỂM LƯỢNG GIÁ THỰC HÀNH 

PHẦN NHẬN THỨC THUỐC 

Đối tượng:................................................................ 

Họ và tên học viên:................................................ 

Lớp..........nhóm.........ngày thực tập......................... 

 

 

 

STT Nội dung, chỉ tiêu đánh giá 
Điểm 

chuẩn 

Điểm 

đạt 

1  Tên gốc 0,5  

2  Hàm lượng 0,5  

3  Dạng bào chế 0,5  

4  Tác dụng 1,5  

5  Tác dụng không mong muốn 1,5  

6  Chỉ định 2,0  

7  Chống chỉ định 1,5  

8  Cách dùng, liều dùng 2,0  

 TỔNG 10  

Giảng viên 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

ĐIỂM 
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BẢNG KIỂM LƯỢNG GIÁ THỰC HÀNH 

PHẦN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC 

Đối tượng:................................................................ 

Họ và tên học viên:................................................ 

Lớp..........nhóm.........ngày thực tập......................... 

 

 

 

STT Nội dung Điểm chuẩn Điểm đạt 

 KỸ NĂNG GIAO TIẾP 2  

 Chào hỏi bệnh nhân, giới thiệu bản thân 0,5  

 Thái độ, vẻ mặt, ánh mắt (thân thiện, gần gũi) 0,5  

 Cách xưng hô (phù hợp, tế nhị) 0,5  

 Thuật ngữ (không chuyên sâu, dễ hiểu, dễ nhớ) 0,5  

 KỸ NĂNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC 8  

 Hỏi lại về tiền sử, bệnh sử 1  

 Tác dụng, chỉ định, mục đích sử dụng thuốc 1  

 Đường dùng 1  

 Liều dùng 1  

 Số lần dùng thuốc trong ngày 0,5  

 Thời điểm dùng thuốc 0,5  

 Cảnh báo tác dụng không mong muốn 1  

 Hướng dẫn chế độ sinh hoạt, ăn uống khi dùng thuốc 1  

 KIỂM TRA SỰ GHI NHỚ CỦA BỆNH NHÂN  1  

 TỔNG 10  

 

Giảng viên 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

  

ĐIỂM 
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Bài 13 

THỰC HÀNH SỬ DỤNG VITAMIN, KHOÁNG CHẤT, THUỐC CHỮA BỆNH ĐƯỜNG 

HÔ HẤP VÀ THUỐC CHỮA BỆNH NGOÀI DA 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài học này học viên có khả năng: 

1. Phân biệt được các nhóm thuốc điều trị bệnh đường hô hấp, vitamin, khoáng chất, thuốc 

chữa bệnh ngoài da. 

2. Vận dụng được đặc điểm, tác dụng, chỉ định, cách dùng, chống chỉ định của 5 thuốc 

chữa bệnh đường hô hấp, 5 vitamin và khoáng chất, 5 thuốc chữa bệnh ngoài da thường dùng tại 

tuyến xã để hướng dẫn sử dụng cho người bệnh 

3. Thế hiện được sự thận trọng, chính xác, nhiệt tình trong việc tư vấn theo đơn cho người 

bệnh sử dụng đúng, hiệu quả, an toàn các thuốc điều trị bệnh đường hô hấp, vitamin, khoáng 

chất, thuốc chữa bệnh ngoài da. 

 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Thuốc chữa bệnh đường hô hấp 

1.1.1. Bromhexin (Bisolvon) 

     

                      

Tác dụng: Thuốc có tác dụng long đờm 

Liều dùng: 

* Người lớn: 

- Dạng viên nén Bisolvon 8 mg, uống 1 viên/lần x 3 lần/ngày. 

- Dạng siro Bisolvon 4 mg/5 ml, uống 10 ml/lần x 3 lần/ngày. 

* Trẻ em:  

- Dạng viên nén Bisolvon 8 mg:  

Với trẻ từ 12 tuổi trở lên: uống 1 viên/lần x 3 lần/ngày.  

Đối với trẻ từ 6 đến 12 tuổi: uống ½ viên/lần x 3 lần/ngày.  

Đối với trẻ từ 2 đến 6 tuổi: uống ½ viên/lần x 2 lần/ngày. 

- Dạng siro Bisolvon 4 mg/5 ml 

Với trẻ từ 12 tuổi trở lên: uống 10 ml/lần x 3 lần/ngày,  

Với trẻ từ 6 đến 12 tuổi: uống 5 ml/lần x 3 lần/ngày  
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Với trẻ từ 2 đến 6 tuổi:  uống 2,5 ml/lần x 3 lần/ngày; 

Với trẻ dưới 2 tuổi: uống 1,25 ml/lần x 3 lần/ngày  

Lưu ý: uống thuốc Bisolvon khi no để tránh kích ứng hệ tiêu hóa. 

1.1.2. Acetylcystein (Acemux) 

                    

Tác dụng: Thuốc có tác dụng long đờm 

Liều dùng: 

Người lớn và trẻ trên 7 tuổi: 1 gói 200 mg x 3 lần/ngày. 

Trẻ 2-7 tuổi: 1 gói 200 mg x 2 lần/ngày hoặc 1 gói 100 mg x 3 lần/ngày. 

Trẻ < 2 tuổi: 1 gói 100 mg x 2 lần/ngày. 

Lưu ý: chống chỉ định với bệnh nhân hen phế quản 

1.1.3. Dextromethophan 

   

 

Tác dụng: Giảm ho 

Liều dùng: 

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 30mg/lần x  3 lần/ngày. 

- Trẻ từ 6 – 12 tuổi: 15mg/lần x 3 lần/ngày. 

- Trẻ từ 2 – 6 tuổi: 7,5mg/lần x 3 lần/ngày. 

Lưu ý: thuốc chống chỉ định cho trẻ dưới 2 tuổi. 

1.1.4. Salbutamol 
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Tác dụng: giãn cơ trơn phế quản. 

Chỉ định: điều trị và dự phòng co thắt phế quản ở bệnh nhân hen phế quản 

Liều dùng: 

* Dạng xịt 

- Ðiều trị cơn hen cấp: Ngay khi có những triệu chứng đầu tiên, dùng bình xịt khí dung 100 

microgam/liều cho người bệnh, hít 1 - 2 lần qua miệng, cách 15 phút sau, nếu không đỡ, có thể 

hít thêm 1 - 2 lần. Nếu đỡ, điều trị duy trì; không đỡ phải nằm viện. 

- Ðề phòng cơn hen do gắng sức: Người lớn: dùng bình xịt khí dung để hít 2 lần, trước khi 

gắng sức từ 15 đến 30 phút; trẻ em: hít 1 lần, trước khi gắng sức 15 đến 30 phút. 

* Dạng viên nén (uống) 

- Ðiều trị cơn hen cấp: 

Người lớn: 2 - 4 mg/lần x 3 - 4 lần/ngày. Một vài người bệnh có thể tăng liều đến 8 mg/lần.  

Trẻ em từ 2 đến 6 tuổi: 0,2 mg/kg/lần (1 - 2mg/lần) x 3 - 4 lần/ngày. 

Trẻ em trên 6 tuổi: 2 mg/lần x 3 - 4 lần/ngày. 

- Ðề phòng cơn hen do gắng sức: Người lớn uống 4 mg trước khi vận động 2 giờ. Trẻ em 

lớn uống 2 mg trước khi vận động 2 giờ. 

1.1.5. Seretide, Flixotide 
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Thành phần: Seretide: Salmeterol + Fluticasone; Flixotide: Fluticasone 

Tác dụng: dự phòng hen phế quản. 

Cách dùng:  

- Bước 1: Tháo nắp đậy ống ngậm bình xịt, kiểm tra bình xịt để xem có chỗ nào bị long ra 

hay không 

- Bước 2:  Lắc bình xịt vài giây, để trộn đều các thành phần thuốc trong bình xịt. 

- Bước 3: Thở ra hết cỡ, 1 cách thoải mái. 

- Bước 4: Giữ bình xịt thẳng đứng, đưa ống ngậm vào miệng, giữa hai hàm răng nhưng 

không cắn. Khép môi xung quang miệng bình xịt. 

- Bước 5: Hít vào qua đường miệng từ từ, đồng thời ấn đỉnh của bình xịt để phóng thích 

thuốc 

- Bước 6: Nín thở, lấy bình xịt ra, sau đó tiếp tục nín thở trong 10 giây. 

- Bước 7: Nếu cần xịt lần nữa, giữ bình xịt thẳng đứng và đợi khoảng nửa phút đến 1 phút 

trước khi lặp lại các bước 2 – 6. 

- Bước 8: Đậy nắp bình xịt sau khi sử dụng. 

- Bước 9: Súc miệng sau khi dùng thuốc, để tránh bị viêm họng, nấm miệng, … 

1.1.6. Singulair 
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Thành phần: montelukast 

Tác dụng: dự phòng hen phế quản. 

1.2. Vitamin và chất khoáng 

1.2.1. Vitamin A 

Nhu cầu Vitamin A: Nhu cầu hàng ngày của vitamin A tùy thuộc vào lứa tuổi. Trung bình 

người lớn cần 4000 – 5000 UI/ ngày, trẻ em cần 400 – 1000 UI/ngày. 

Dấu hiệu thừa vitamin A: 

Uống liều cao, kéo dài dễ gây thừa hoặc ngộ độc vitamin A. Biểu hiện: 

- Da khô, tróc vẩy, ngứa, viêm da, rụng tóc, đau xương, tăng áp lực nội sọ, đau đầu. 

- Chán ăn, mệt mỏi, dễ bị kích thích. 

- Có thể gặp xuất huyết. 

Dấu hiệu thiếu vitamin A: 

- Tăng sừng hóa biểu mô, da khô, thoái hóa tuyến mồ hôi, nhiễm trùng da. 

- Quáng gà, khô màng tiếp hợp, khô giác mạc, có thể gặp viêm loét giác mạc, dễ dẫn đến 

mù lòa. 

- Có thể dễ bị nhiễm trung hô hấp, tiết niệu, sinh dục. 

- Chán ăn, chậm lớn. 

Chỉ định: 

- Bệnh khô mắt, quáng gà. 

- Trẻ chậm lớn, dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, suy dinh dưỡng, bệnh Kwashiorkor. 

- Bệnh trứng cá. 

- Da, tóc, móng khô, bệnh á sừng, bệnh vẩy nến. 

- Các vết thương, vết bỏng. 

- Phòng chống lão hóa. 

Liều dùng:  

- Uống 5000UI mỗi ngày hoặc cách 10 – 15 ngày uống 50.000 UI. 

- Phụ nữ có thai uống dưới 2500UI/ngày. 

1.2.2. Vitamin B1 

Thiếu vitamin B có thể gặp một số dấu hiệu sau: 

- Mệt mỏi, chán ăn, giảm trí nhớ. 

- Đau, viêm dây thần kinh, giảm trương lực cơ. 

- Nếu thiếu B1 nặng, kéo dài có thể chuyển thành bệnh tê phù beriberi và có  thể dẫn đến 

suy tim. 

Chỉ định: 

- Bệnh tê phù Beriberi 

- Viêm dây thần kinh, đặc biệt ở người nghiện rượu, phụ nữ có thai. 

- Rối loạn tiêu hóa: chán ăn, tiêu chảy kéo dài, viêm loét đại tràng. 

- Bệnh tim mạch. 

- Bệnh nhân có chế độ nuôi dương nhân tạo. 
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- Nhược cơ. 

Liều dùng:  

Trung bình người lớn uống 0,04 – 0,1 g/ngày hoặc tiêm bắp 0,05g/ngày. 

Liều cao 0,1 – 1,0g/ngày, chia 2 – 3 lần, dùng để điều trị viêm dây thần kinh đau khớp, đau 

mình mẩy. 

Không tiêm trực tiếp vitamin B1 vào tĩnh mạch vì có thể gâ sốc dẫn đến tử vong. Có thể 

pha loãng trong dung dịch glucose để truyền nhỏ giọt tĩnh mạch. 

1.2.3. Vitamin B2  

Khó phân biệt thiếu vitamin B2 đơn thuần. Thường gặp đồng thời thiếu nhiều vitamin 

nhóm B như vitamin PP, vitamin B6 và thiếu sắt. 

Dấu hiệu thiếu vitamin B2: 

Dấu hiệu sớm của thiếu hụt là đau bụng, viêm lưỡi, viêm miệng. 

Dấu hiệu muộn là viêm lưỡi, khô nứt môi, viêm da tiết bã nhờn, thiếu máu, viêm kết mạc, 

đục thủy tinh thể, bệnh thần kinh. 

Liều dùng: 5 -10mg hàng ngày. 

1.2.4. Vitamin B3  

Thiếu hụt vitamin B3 gây nên bệnh Pellagra, bệnh nhân có hội chứng 3D: 

- Viêm da đối xứng ở chân và các vùng hở, lúc đầu là vết đỏ sau đóng vẩy. 

- Viêm lưỡi, loét lưỡi miệng, viêm thực quản, dạ dày ruột, tăng tiết nước bọt, đi lỏng. 

- Mất ngủ, nhức đầu, trầm cảm, lú lẫn, rối loạn trí nhớ, có thể gặp sa sút trí tuệ. 

Chỉ định:  

- Phòng và điều trị bệnh Pellagra. 

- Tăng lipoprotein máu. 

- Thiếu máu. 

- Phụ nữ uống thuốc tránh thai. 

Liều dùng: 

- Uống trung bình 100 – 500mg/ngày, chia làm nhiều lần. 

- Có thể tiêm tĩnh mạch 25mg, ngày tiêm 2 – 4 lần. 

- Uống 1g/ngày điều trị tăng lipid máy có thể gây ra một số triệu chứng như: giãn mạch nửa 

trên cơ thể, bốc hỏa, ngứa, buồn nôn, đánh trống ngực, rối loạn tiêu hóa.  

1.2.5. Vitamin B6 

Biểu hiện thiếu vitamin B6: 

- Tổn thương da dạng tăng tiết bã nhờn. 

- Viêm miệng, viêm lưỡi. 

- Co giật, viêm dây thần kinh ngoại vi. 

- Thiếu máu 

- Xét nghiệm thấy giảm GABA, noradrenalin, serotonin. 

Chỉ định: 

- Xơ vữa động mạch. 
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- Viêm dây thần kinh ngoại vi và thị giác. 

- Động kinh, chứng múa giật, múa vờn ở trẻ em. 

- Say tàu xe, nôn do mang thai. 

- Viêm miệng, viêm lưỡi, chuột rút. 

- Thiếu máu. 

- Giảm bạch cầu do dùng một số thuốc. 

Liều dùng:  

Uống, tiêm bắp hoặc dưới da liều trung bình 0,05 – 0,1g/ngày, chia 2 lần. 

Dự phòng tác dụng không mong muốn do INH gây ra: uống 10mg vitamin B6 mỗi khi uống 

INH. 

1.2.6. Vitamin C  

Dấu hiệu thiếu vitamin C: 

- Thiếu trầm trọng vitamin C gây bệnh Scorbut, dấu hiệu điển hình: chảy máu dưới da, răng 

miệng, rụng răng, tăng sừng hóa nang lông, viêm lợi. 

- Thiếu vừa phải vitamin C có biểu hiện: mệt mỏi, viêm lợi, miệng, thiếu máu, giảm sức đề 

kháng, dễ bị nhiễm khuẩn. 

Chỉ định: 

- Phòng và điều trị bệnh Scorbut. 

- Chảy máu do thiếu vitamin C 

- Tăng sức đề kháng trong nhiễm khuẩn, nhiễm độc và thai nghén. 

- Thiếu máu. 

- Dị ứng. 

Liều dùng: 

- Uống trung bình 0,2 – 0,5g/ngày, nên chia liều nhỏ, uống nhiều lần trong ngày. 

- Tiêm dưới da hoặc tĩnh mạch không vượt quá 1g/ngày 

- Trẻ em dùng một nửa liều người lớn. 

1.2.7. Vitamin D  

Dấu hiệu thừa vitamin D: 

Ngộ độc vitamin D tùy theo liều lượng ở lứa tuổi khác nhau. Trẻ dưới 1 tuổi dùng liên tục 

400 UI/ngày hoặc tre em trên 1 tuổi dùng liên tục trên 1000 UI/ngày có thể gây ra ngộ độc. Nói 

chung liều trên 50.000 UI/ngày có thể gây ngộ độc cả trẻ em và người lớn với các dấu hiệu:  

- Tăng calci máu, chán ăn, mệt mỏi, đái nhiều, khát nước, nôn, ỉa chảy. 

- Rối loạn tâm thần. 

- Trường hợp tăng calci máu kéo dài gây calci hóa các tạng như tim, phổi, thận và các mô 

mềm khác. 

- Có thể gặp suy thận. 

Dấu hiệu thiếu vitamin D: 

- Có dấu hiệu giảm calci và phosphat trong máu. 

- Thiếu lâu dài dẫn đến còi xương ở trẻ em và nhuyễn xương ở người lớn.  
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Chỉ định: 

- Phòng và chống còi xương ở trẻ em. 

- Phòng và chống loãng xương, nhuyễn xương ở người lớn. 

- Người gãy xương lâu lành. 

- Phòng và chống co giật trong suy cận giáp. 

- Hội chứng Fanconi 

Liều dùng: 

- Phòng bệnh (trẻ em): uống 200 – 400 UI/ngày hoặc cách 6 tháng uống liều duy nhất 

200.000 UI. 

- Điều trị còi xương: Uống 10.000 – 20.000 UI (chia 3 lần/ngày). 

1.2.8. Sắt 

Những triệu chứng của bệnh thiếu máu thiếu sắt bao gồm: 

Mệt mỏi nhiều, da nhợt nhạt, ốm yếu, khó thở, nhức đầu, hoa mắt chóng mặt, lạnh tay và 

chân, khó chịu, tăng khả năng nhiễm trùng, móng tay giòn, nhịp tim không đều, chán ăn, hội 

chứng chân không yên 

Những lưu ý về sự hấp thu sắt: 

* Yếu tố hỗ trợ quá trình hấp thu Fe: 

- Các acid ascorbic, citric, lactic, malic, HCl đều làm tăng hấp thu Fe. 

- Vitamin C và các sản phẩm giàu vitamin C như trái cây chua sẽ làm tăng từ 3 đến 7 lần số 

lượng được hấp thu. Chính vì vậy nên sau khi ăn thịt cá nên tráng miệng bằng trái cây tươi để tận 

dụng nguồn Fe. Trà, cà phê lại có tác dụng ngược lại. 

- Thức ăn từ nguồn động vật: thịt, cá, thịt gia cầm làm tăng hấp thu Fe, trong khi protein từ 

trứng, sữa, phomat lại không có tác dụng như vậy. 

* Yếu tố ức chế quá trình hấp thu Fe: 

- Giảm acid dạ dày do bất kể lý do nào đều làm giảm hấp thu sắt. 

- Chế độ ăn nhiều chất xơ cũng làm giảm hấp thu Fe, tuy nhiên chỉ xảy ra với một số loại 

chất xơ, vd: cellulose không có ảnh hưởng, trong khi hemicellulose làm giảm hấp thu. 

- Nhiều Ca, P trong khẩu phần ăn, có thể làm giảm hấp thu Fe 50%. Tác dụng này còn phụ 

thuộc vào liều của Ca và P. Do vậy, khi uống sữa nên cách trước hoặc sau bữa ăn vài giờ hoặc 

không nên bổ sung đồng thời Ca và Fe. 

- Phytat và oxalat kết hợp với ion sắt thành những phức hợp khó hòa tan. Các chất này có 

nhiều trong các thực phẩm nguồn thực vật như hạt ngũ cốc, các loại đậu hạt, trong một số loại 

rau. 

- Khẩu phần Mn cao làm ức chế hấp thu sắt do cạnh tranh hấp thu tại ruột, và 2 vi chất này 

có cùng cơ chế, con đường hấp thu vào cơ thể. 

- Polyphenol là những thành phần hữu cơ có trong cà phê, trà, coca, và một số thực phẩm 

khác có thể làm giảm hấp thu sắt tới 70% do tạo nên phức hợp không hòa tan tại ruột. 

- Zn, Ni ức chế mạnh khả năng hấp thu của Fe. 

- Khả năng hấp thu của Fe cũng giảm khi bữa ăn có nhiều tàu hủ. 
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Chỉ định: 

- Thiếu máu thiếu sắt do các nguyên nhân khác nhau. 

- Phụ nữ có thai, cho con bú, chứng xanh lướt của phụ nữ. 

Liều dùng: 

- Người lớn: liều trung bình: 2 – 3mg/kg cân nặng (khoảng 200mg/ngày) 

- Trẻ nhỏ liều trung bình 5mg/kg/ngày. 

- Phụ nữ có thai hoặc cho con bú liều trung bình 15 – 30mg/kg/ngày. 

1.2.9. Kẽm 

Các dấu hiệu thiếu kẽm 

Tăng trưởng chậm, trì hoãn sự phát triển tình dục và xương, tổn thương ở da, tiêu chảy, 

rụng tóc, ăn không ngon miệng, tăng khả năng bị nhiễm trùng vì sự thay đổi trong hệ thống 

miễn dịch, thay đổi hành vi. 

Các dấu hiệu thừa kẽm 

Kẽm là một kim loại nặng nên có thể gây nên ngộ độc nếu bạn có quá nhiều chất kẽm 

trong cơ thể. Tiêu thụ 200-800mg kẽm một ngày có thể gây ra đau dạ dày, buồn nôn, nôn và 

tiêu chảy. Các triệu chứng khác có thể là đau đầu, khó chịu, hôn mê, thiếu máu và chóng 

mặt. Nếu dùng kẽm từ 100-150mg/ngày trong thời gian dài sẽ gây trở ngại chon sự trao đổi 

chất đồng và gây nên tình trạng thiếu đồng, làm suy giảm chức năng của sắt và suy giảm hệ 

thống miễn dịch. 

Các bệnh lý do thiếu kẽm: 

- Khi thiếu kẽm, sẽ có rối loạn chuyển hóa protid, làm cơ thể thải nhiều nitơ, do đó 

ngừng lớn và sút cân. Ở động vật ăn thiếu kẽm thấy: rụng lông, chậm lớn,  suy mòn, tổn 

thương da, giảm sức sinh sản hoặc mất khả năng sinh sản. 

- Thị giác, vị giác, khướu giác và trí nhớ có liên quan đến kẽm và sự thiếu   hụt kẽm 

có thể gây ra sự hoạt động không bình thường của các cơ quan này. 

- Trường hợp thiếu kẽm nặng, còn có thể dẫn đến viêm da, dầy sừng, sạm và bong da 

mặt ngoài hai cẳng chân (vẩy cá), hói, loạn dưỡng móng (móng nhăn, có vệt trắng, chậm mọc), 

khô mắt. Viêm quanh hậu môn, âm hộ, tiêu chảy. Tăng nhạy cảm đối với bệnh nhiễm trùng, 

gây ra nhiễm trùng tái diễn. Kích thích thần kinh,   rối loạn nhận thức, mắc chứng ngủ lịm, 

chậm phát triển tâm thần vận động. Chậm phát triển giới tính, giảm khả năng tuyến sinh dục, ít 

tinh trùng, bệnh bất lực, suy dinh dưỡng nặng. 

- Mất đi một lượng nhỏ kẽm làm cho đàn ông sụt cân, giảm khả năng sinh  dục và 

có thể mắc bệnh vô sinh. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai mà thiếu kẽm sẽ làm giảm trọng 

lượng trẻ sơ sinh, thậm chí thai có thể chết. 

- Một số người có vị giác hay khướu giác bất thường do thiếu kẽm. Kẽm  cũng cần 

thiết cho thị lực, kẽm giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Bạch cầu cần có kẽm để chống lại 

nhiễm trùng và ung thư. 

- Thiếu kẽm cũng dẫn đến thiếu máu. 
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- Những người mắc bệnh nhồi máu cơ tim có hàm lượng kẽm khá cao. 

- Quá nhiều kẽm trong cơ thể có thể gây hại như nôn mửa, đau dạ dày, yếu cơ và 

tổn thương thần kinh. Những nghiên cứu gần đây cho biết hàm lượng kẽm cao trong cơ thể 

có liên quan đến bệnh mất trí, hay gặp ở người cao tuổi. 

 Kẽm là vi chất quan trọng trong duy trì sức khỏe và dinh dưỡng của con người. Bổ sung 

vừa đủ lượng kẽm có thể phòng chống suy nhược và tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, quá nhiều 

kẽm lại phản tác dụng, gây suy giảm miễn dịch. 

Những lưu ý về sự hấp thu kẽm: 

* Yếu tố hỗ trợ quá trình hấp thu: 

- Hàm lượng kẽm trong thức ăn càng thấp thì tỉ lệ hấp thu càng cao. 

- Liều lượng protein thích hợp trong chế độ ăn uồng giúp cải thiện  mức kẽm trong cơ thể.  

* Yếu tố ức chế quá trình hấp thu: 

- Hàm lượng kẽm trong sữa mẹ tương đối thấp và giảm dần theo thời gian. Mặc dù 

tỉ lệ hấp thu kẽm từ sữa mẹ khá cao (khoảng 60%) nhưng lượng kẽm có trong sữa mẹ cũng 

chỉ đảm bảo được 10-30% nhu cầu. 

- Hàm lượng kẽm trong sữa bò tương đối cao nhưng tỷ lệ hấp thu kẽm từ sữa bò 

thấp hơn so với sữa mẹ. Sữa bò có tỷ lệ hấp thu kẽm thấp là do hàm lượng casein cao. Lượng 

casein cao trong sữa bò còn làm tăng sự mất kẽm của cơ thể. 

- Sữa đậu nành với hàm lượng phylate cao cũng có tỷ lệ hấp thu kẽm thấp. Giảm bài 

tiết dịch vị làm giảm khả năng hấp thu kẽm. 

- Các phức hợp EDTA-Zn và methionin-Zn ức chế hấp thu kẽm. 

- Acid picolinic, Calci làm tăng bài tiết kẽm qua nước tiểu nên cũng ảnh hưởng đến 

cân bằng kẽm, làm giảm sự hấp thu của kẽm. 

- Sắt vô cơ có thể làm giảm hấp thu kẽm, đồng ít ảnh hưởng đến hấp thu kẽm. 

- Xơ trong ngũ cốc và phylate ở aspirin, đậu hòa lan và rau bina có thể giảm sự hấp 

thu kẽm. 

- Uống thuốc ngừa thai cũng sẽ làm hạ mức kẽm. 

- Tránh dùng kết hợp sắt với một số thức ăn giàu kẽm vì sắt cản trở cơ thể hấp thu 

kẽm. 

- Một số thay đổi về sinh lý và tình trạng bệnh lý như nhịn đói, có thai, nhiễm 

khuẩn… cũng làm thay đổi hấp thu kẽm. 

1.2.10. Canxi 

Biểu hiện thừa calci 

Suy nhược, chán ăn, buồn nôn, nôn, đái nhiều, mơ màng, lú lẫn, tê bì, thay đổi nhân cách, 

hôn mê. 

Biểu hiện thiếu calci 

Tê, ngứa các ngón tay, tăng phản xạ, chuột rút, co cứng. Nếu mạn tính gây xốp xương, gãy 

xương. Dấu hiệu giảm calci nặng: co thắt thanh quản, khó thở, thở rít. 
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Chỉ định  

- Hạ calci huyết cấp (tetani trẻ sơ sinh, do thiểu năng cận giáp, do hội chứng hạ calci huyết, 

do tái khoáng hóa sau phẫu thuật  tăng năng cận giáp, do thiếu vitamin D), dự phòng thiếu calci 

huyết khi thay máu. 

- Ðiều trị bằng thuốc chống co giật trong thời gian dài (tăng hủy vitamin D). 

- Chế độ ăn thiếu calci, đặc biệt trong thời kỳ nhu cầu calci tăng: Thời kỳ tăng trưởng, thời 

kỳ mang thai, thời kỳ cho con bú, người cao tuổi. 

- Tăng kali huyết, tăng magnesi huyết. 

- Quá liều thuốc chẹn calci hoặc ngộ độc ethylen glycol. 

- Sau truyền máu khối lượng lớn chứa calci citrat gây giảm Ca++ máu. 

Chống chỉ định  

Rung thất trong hồi sức tim; bệnh tim và bệnh thận; tăng calci huyết; u ác tính phá hủy 

xương; calci niệu nặng và loãng xương do bất động; người bệnh đang dùng digitalis (vì nguy cơ 

ngộ độc digitalis). 

Cách dùng: Calci gluconat có thể tiêm, uống hoặc dùng tại chỗ, tính theo calci nguyên tố. 

Liều dùng: 

* Liều uống: 

Người lớn: Chống giảm calci huyết hoặc bổ sung dinh dưỡng: uống 8,8 đến 16,5 g (800 - 

1500 mg calci ion) mỗi ngày, chia làm nhiều liều nhỏ. 

Trẻ em: Chống giảm calci huyết: uống 500 - 720 mg (45 - 65 mg calci ion)/kg/ngày, chia 

làm nhiều liều nhỏ. 

* Liều tiêm: 

Người lớn: Chống giảm calci huyết cấp hoặc bồi phụ điện giải: tiêm tĩnh mạch 970 mg 

(94,7 mg calci ion) cho chậm với tốc độ không vượt quá 5 ml (47,5 mg calci ion)/phút. Liều có 

thể lặp lại nếu cần, cho tới khi kiểm soát được tetani.  

Hội chứng xương tái khoáng hóa: Calci gluconat pha loãng trong dung dịch đẳng trương và 

cho truyền tĩnh mạch liên tục với liều 0,5  - 1 mg/phút (cho tới 2 mg hoặc hơn mỗi phút). Tốc độ 

và/hoặc nồng độ có thể điều chỉnh cho tới khi có thể bổ sung bằng calci uống. 

Chống tăng kali huyết: Tiêm tĩnh mạch 1 - 2 g (94,7 - 189 mg calci ion) cho chậm với tốc 

độ không vượt quá 5 ml (47,5 mg calci ion)/phút, liều được điều chỉnh theo biến đổi điện tâm đồ 

được giám sát liên tục trong khi tiêm. 

Chống tăng magnesi huyết: Tiêm tĩnh mạch 1 - 2 g (94,7 - 189 mg calci ion) cho với tốc độ 

không vượt quá 5 ml (47,5 mg calci ion)/phút. 

Liều kê đơn giới hạn cho người lớn là 15 g (1,42 g calci ion)/ngày. 

Trẻ em: Chống hạ calci huyết cấp: Tiêm tĩnh mạch, 200 - 500 mg (19,5 - 48,8 mg calci ion) 

cho làm 1 liều duy nhất, với tốc độ không vượt quá 5 ml (47,5 mg calci ion)/phút, lặp lại nếu cần, 

cho tới khi kiểm soát được tetani. 

Thay máu ở trẻ sơ sinh:  Tiêm tĩnh mạch 97 mg (9,5 mg calci ion) cho sau mỗi lần thay 100 

ml máu citrat. 
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Bỏng do acid hydrofluoric: Bôi gel gluconat sau khi đã rửa bằng nhiều nước. Tiêm dưới da 

chỉ trong trường hợp này, có tác dụng rất tốt trong điều trị bỏng acid hydrofluoric ở da. Dùng kim 

tiêm cỡ 25 - 30, với liều lượng 0,5 ml/cm2 da, tiêm dưới da vào dưới mô bị bỏng. 

Tiêm truyền động mạch 10 ml calci gluconat 10% (94,7 mg ion calci) pha với 40 ml nước 

muối sinh lý hoặc dung dịch dextrose 5%, truyền khi bị bỏng vừa và nặng ở tay và chân, trong 4 

giờ. 

Ngộ độc acid hydrofluoric toàn thân: Thêm 20 ml dung dịch calci gluconat 10% (189 mg 

ion calci) vào 1 lít dịch truyền đầu tiên. 

1.3. Thuốc chữa bệnh ngoài da 

1.3.1. Ketoconazole        

Ketoconazol là thuốc chống nấm có phổ rộng, tác dụng trên nhiều loại nấm gây bệnh như 

Candida spp, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Epidermophyton floccosum, 

Histoplasma capsulatum, …… 

Chỉ đinh: Các bệnh nấm ở da và niêm mạc (Candida, Trichophyton rubrum, T.  

mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Malassezia furfur...). 

Cách dùng:   

Nấm Candida ở da, lang ben, nấm da thân hoặc nấm da đùi: Bôi 1 lần/ngày trong 2 tuần. 

Viêm da bã nhờn: Bôi 2 lần/ngày trong 4 tuần hoặc cho đến khi khỏi bệnh. 

Nấm da chân: Bôi 1 lần/ngày trong 2 tuần. 

1.3.2. Clotrimazol 

Chỉ định 

Clotrimazol được chỉ định để điều trị tại chỗ các bệnh nấm như: Bệnh nấm Candida ở 

miệng, họng; bệnh nấm da, bệnh nấm Candida ngoài da, nấm kẽ ngón tay, kẽ chân, cũng như 

bệnh nấm  Candida ở âm hộ, âm đạo, lang ben do Malassezia furfur, viêm móng và quanh móng.. 

Liều dùng 

Dùng đường miệng để điều trị tại chỗ: Ngậm viên thuốc 10mg cho tới khi tan hoàn toàn, 

mất khoảng 15 - 30 phút. Nuốt nước bọt trong khi ngậm. Không nhai hoặc nuốt cả viên. Mỗi 

ngày dùng 5 lần, trong 14 ngày liền.  

Dùng ngoài da: Bôi nhẹ một lượng thuốc vừa đủ lên vùng da bị bệnh, 2 lần /ngày. Nếu 

bệnh không đỡ sau 4 tuần điều trị, cần phải xem lại chẩn đoán. Bệnh thường đỡ trong vòng 1 

tuần. Có khi phải điều trị  đến 8 tuần. 

Ðiều trị nấm âm đạo: Ðặt một viên 100 mg vào âm đạo mỗi tối trước khi đi ngủ, dùng liền 

trong 7 ngày, hoặc một viên 500 mg, chỉ một lần. Dạng kem: dùng 5 g/lần/ngày trong 7 - 14 

ngày. 

* Lưu ý: Không dùng clotrimazol cho điều trị nhiễm nấm toàn thân. Không dùng 

clotrimazol đường miệng cho trẻ dưới 3 tuổi. 

1.3.3. Cồn A.S.A (Thành phần: Acid acetylsalicylic, Natri salicylat, Ethanol 96%); B.S.I 

(Thành phần: Benzoic acid, Salicylic acid, Iodide) 

Chỉ định: Điều trị nấm, hắc lào, lang ben, nấm kẽ. 
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Cách dùng:  

 Vệ sinh sạch vùng da bị bệnh. 

 Bôi thuốc lên vùng da bị bệnh, ngày 2 lần sáng và tối. 

Tác dụng không mong muốn: đau, rát tại chỗ bôi thuốc, bong da do đó thuốc hiện nay ít 

được sử dụng. 

1.3.4. Corticoid bôi ngoài da                                          

Chỉ định: Các bệnh được chỉ định corticoid bôi ngoài là viêm da do các nguồn gốc khác 

nhau như eczema tiếp xúc, viêm da dị ứng, lichen (lở da)…Cũng có thể dùng để bôi vào các vết 

côn trùng cắn. 

Tác dụng không mong muốn 

Khi bôi thuốc trên diện rộng, kéo dài hoặc băng ép sau khi bôi thì khả năng thấm thuốc vào 

vòng tuần hoàn là rất lớn, gây tác dụng toàn thân; điều này cần đặc biệt lưu ý khi dùng thuốc cho 

trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để tránh tác dụng kiểu cường thượng thận (Cushing), gây chậm lớn. Cũng 

có thể gặp suy thượng thận cấp sau khi ngừng bôi thuốc nhưng rất hiếm. 

Tác dụng phụ tại chỗ bao gồm: 

- Teo da: thường gặp nhất khi bôi ở mặt và vùng quanh miệng. 

- Da ửng đỏ hoặc có nhiều vết lằn, thường gặp ở thanh niên khi bôi thuốc ở vùng khuỷu tay, 

khuyủ chân. 

- Mất sắc tố da từng phần, ban đỏ thứ phát sau teo da cũng gặp nhưng không phổ biến. 

- Chậm liền sẹo: trường hợp này hay gặp với các vết thương do nằm lâu hoặc vùng da cọ 

xát nhiều (khuỷu tay…). 

- Trên mắt: gặp khi dùng các dạng thuốc nhỏ mắt có corticoid, gây đục thuỷ tinh thể, 

glaucom. 

Chống chỉ định 

- Viêm da do virus, nấm. Những trường hợp viêm da có nhiễm khuẩn thì phải phối hợp 

kháng sinh. 

- Tổn thương có loét. 

- Viêm da mặt có rối loạn vận mạch hoặc viêm nang lông (trứng cá). 

Phân loại 

- Loại rất mạnh và mạnh chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và bôi ở diện hẹp với một số 

bệnh như sẹo lồi, vảy nến, lupus, lichen. 

- Loại trung bình và yếu thích hợp với trẻ em cho các vùng da mặt hoặc cho người lớn trên 

những tổn thương rộng. 

Cách dùng 

- Bôi 1 - 2 lần/ ngày, xoa nhẹ đến khi thuốc thấm hết và nếu cần có thể băng ép. 

- Việc băng kín sau khi bôi có ích với những tổn thương ở lòng bàn chân, tay với diện hẹp 

và cũng chỉ nên băng trong thời gian ngắn. 

- Nếu điều trị kéo dài >8 ngày thì khi ngừng thuốc cũng phải giảm dần độ mạnh và nới rộng 

khoảng cách đưa thuốc để tránh phản ứng dội ngược làm bệnh bột phát nặng thêm. 
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- Cần căn dặn bệnh nhân không tự ý dùng lặp lại nếu không có ý kiến của bác sĩ điều trị. 

Bảng phân loại corticoid theo độ mạnh (bảng 3) là cơ sở cho lựa chọn thuốc. 

1.3.5. D.E.P 

Cách dùng: Bôi thuốc lên vùng da bị ghẻ ngứa ngày từ 2 đến 3 lần, có thể bôi vào ban đêm 

trước khi đi ngủ, để nhanh đạt hiệu quả nên vệ sinh vùng da sạch sẽ và lau khô trước khi bôi 

thuốc.  

Lưu ý: Tuyệt đối không để thuốc dinh vào mắt hoặc bôi thuốc vào bộ phận sinh dục. 

2. CA LÂM SÀNG 

2.1. Tình huống 1 

Bệnh nhi 28 tháng tuổi, cân nặng 12 kg, được mẹ đưa tới trạm y tế khám với lý do ho thúng 

thắng, sốt (38,70C). Tại trạm bệnh nhân được khám và chẩn đoán viêm phế quản và được kê đơn 

thuốc như sau: 

- Amoxicilin (Clamoxyl) 250mg x 21 gói 

(Ngày uống 3 gói, chia 3 lần). 

- Paracetamol (Hapacol) 150mg x 12 gói 

(Uống khi sốt > 38,50C, cách 6 giờ/lần). 

- Acetylcysteine (Acemuc) 100mg x 21 gói 

(Ngày uống 3 gói, chia 3 lần). 

Anh/chị hãy nhận xét đơn thuốc trên và tư vấn sử dụng thuốc cho mẹ bệnh nhân. 

2.2. Tình huống 2 

Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, tới trạm y tế khám vì lý do ho nhiều. Tại trạm y tế bệnh nhân được 

khám và chẩn đoán là viên phế quản và được kê đơn thuốc như sau: 

- Cephalecin 500mg x 21 viên 

(Ngày uống 3 viên, chia 3 lần). 

- Dextromethorphan 15mg x 24 viên 

(Ngày uống 6 viên, chia 3 lần). 

- Bromhexin (Bisolvon) 8mg x 15 viên 

(Ngày uống 3 viên, chia 3 lần). 

Anh/chị hãy nhận xét đơn thuốc trên và tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân. 

2.3. Tình huống 3 

Bệnh nhân nam, 55 tuổi, tới trạm y tế với lý do khó thở. Bệnh nhân có tiền sử hen phế quản 

từ 10 năm nay. Tại trạm y tế bệnh nhân được chẩn đoán là hen phế quản cấp tính và được kê đơn 

các thuốc sau: 

- Salbutamol (Ventolin) x 1 lọ 

(Xịt ngày 3 lần, mỗi lần 2 nhát xịt) 

- Salbutamol 4mg x 10 viên 

(Uống ngày 2 viên, chia 2 lần) 

- Prednisolon 5mg x 30 viên 

(Uống ngày 6 viên, chia 2 lần) 
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Anh/chị hãy nhận xét đơn thuốc trên và tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân. 

2.4. Tình huống 4 

Bệnh nhi 9 tuổi, nặng 30 kg, được mẹ đưa tới trạm y tế khám với lý do đau bụng. Tại trạm 

y tế trẻ được khám thấy da xanh, niêm mạc nhợt và được chẩn đoán: thiếu máu do nhiễm giun. 

Trẻ được kê đơn thuốc như sau: 

Albendazole 400 mg x 1 viên 

(Uống 1 liều duy nhất) 

Sắt (Ferrovit) x 100 viên 

(Ngày uống 1 viên) 

Anh/chị hãy nhận xét đơn thuốc trên và tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân. 

3. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

Thực hành đóng vai 

Tư vấn sử dụng các thuốc: 5 thuốc chữa bệnh đường hô hấp, 5 Vitamin và chất khoáng; 5 

thuốc chữa bệnh ngoài da. 

Nội dung tư vấn: Tác dụng, chỉ định, chống chỉ đinh, cách dùng, tác dụng không mong 

muốn. 
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Bài 14 

THỰC HÀNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG 

ĐẶC BIỆT 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài học này học viên có khả năng: 

1. Giải thích và hướng dẫn được cách sử dụng của 3-5 thuốc chữa bệnh cho mỗi đối tượng đặc 

biệt.  

2. Thế hiện được sự thận trọng, chính xác, nhiệt tình trong việc tư vấn theo đơn cho người bệnh 

sử dụng đúng, hiệu quả, an toàn các thuốc dùng cho phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người mắc 

bệnh mạn tính. 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Cung cấp thông tin sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai 

1.1.1. Các thuốc ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi  

 - Tác động có lợi  

 Flecainid, chẹn beta, amiodaron dùng cho mẹ điều trị loạn nhịp tim cho 

thai  

 Corticoid dùng cho sản phụ có nguy cơ sinh non để ngăn ngừa suy hô hấp, 

tử vong sơ sinh, xuất huyết não ở trẻ sơ sinh thiếu tháng  

 Magie sulfat dùng cho sản phụ có nguy cơ sinh non có Tác dụng bảo vệ 

thần kinh và phòng bại não cho trẻ sơ sinh 

- Tác động có hại 

 Gây tác động bất lợi với thai nhi (VD:Thuốc hạ áp làm thai thiếu oxy; 

Coticoid gây suy thượng thận;…)  

 Các thuốc gây dị tật:  

 Độc tính của thuốc lên thai nhi  

1.1.2. Thuốc gây quái thai 

    - Carbamazepin: gây dị tật mặt 

    - Phenytoin: dị tật mặt, chậm phát triển tâm thần 

    - Valproat: dị tật mặt, nứt đốt sống thắt lưng 

    - Methotrexat: sảy thai, thai đầu nhỏ, giảm sản xương trán. 

1.1.3. Ảnh hưởng đến trẻ lúc sinh 

   - Thuốc Chẹn beta: hạ glucose máu, chậm nhịp tim 

   - Thuốc Chloramphenicol: hội chứng xám, suy tủy 

   - Thuốc Rifampicin: chảy máu giảm tiểu cầu 

Bảng 1: Phân loại mức độ an toàn của thuốc đối với phụ nữ có thai theo Australia và Hoa Kỳ 

Thuốc Australia Hoa Kỳ 

Acetaminophen A B 

Aspirin  C D 

Amoxicilin  A B 
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Amoxicilin with Clavulanic acid  B1 B 

Cefotaxim  B1 B 

Phenytoin  D D 

Rifampicin  C C 

Trong điều trị THA thai kỳ thuốc được lựa chọn ưu tiên nhất: 

- Methyldopa,Chẹn β (labetalol, propranolol, metopranolol) do đã có các nghiên cứu dài 

hạn về an toàn của thuốc.  

- Chống chỉ định: thuốc ức chế men chuyển, (thiểu ối, giảm sản, suy thận sau sinh), thuốc 

lợi tiểu (giảm thể tích tuần hoàn mẹ) 

Lựa chọn kháng sinh an toàn:  

- Các nhóm kháng sinh an toàn với phụ nữ có thai: β-lactam,Cephalosporin, Macrolid (trừ 

Clarithromycin)  

- Các nhóm kháng sinh chống chỉ định: Phenicol (gây suy tủy, giảm bạch cầu, “hội chứng 

xám ở trẻ em”), Tetracycline (gây vàng răng ở trẻ em…), aminoglycosid (gây điếc…), quinolon 

(gây tổn thương thoái hóa khớp).  

- Các kháng sinh cần thận trọng khi sử dụng: rifamycin (không nên dùng trong 3 tháng đầu 

thai kỳ), nitrofuran, acid nalidixic (không nên dùng cuối thai kỳ), metronidazol, trimethoprim, 

sulfamid (không nên dùng giai đoạn đầu và cuối thai kỳ). 

1.2. Cung cấp thông tin sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú 

* Nhóm thuốc sử dụng an toàn cho phụ nữ đang cho con bú 

- Antacid 

- Thuốc nhuận tràng thẩm thấu 

- Các cephalosporin 

- Các penicilin 

- Các thuốc xông, hít 

* Tác dụng không mong muốn của một số thuốc 

- Atenolol: chậm nhịp tim, hạ huyết áp 

- Codein: tử vong 

- Diazepam: thờ ơ, buồn ngủ, bú kém 

- Erythromycin: hẹp môn vị 

- Naproxen: chảy máu kéo dài, xuất huyết. 

* Một số thuốc chống chỉ định ở phụ nữ đang cho con bú 

- Amphetamin 

- Ergotamin 

- Phenobarbital 

- Metronidazol 

- Theophylin 

1.3. Cung cấp thông tin sử dụng thuốc cho trẻ em 

Cách tính liều lượng thuốc cho trẻ em: có rất nhiều cách tính liều lượng thuốc cho trẻ em: 



 

227 

 

- Tính liều lượng thuốc theo cân nặng thường được áp dụng rộng rãi nhất: 

Liều lượng thuốc trẻ em = Liều người lớn x cân nặng của trẻ (kg)/70kg 

- Có thể tính liều lượng thuốc theo tuổi: 

Liều lượng thuốc trẻ em = Liều người lớn x tuổi của trẻ (năm)/tuổi của trẻ + 12 

- Tính liều lượng thuốc theo diên tích da tương đối chính xác hơn các phương pháp trên: 

Liều lượng thuốc trẻ em = Liều người lớn x diên tích da của trẻ (m 2)/1,73 m2 

Ngoài ra người ta có thể tính liều lượng thuốc cho trẻ em theo chuyển hoá cơ bản hoặc theo 

chuyển hoá nước. Phương pháp này tuy chính xác nhưng rất phức tạp, nên chỉ áp dụng trong các 

phòng thí nghiêm hoặc ở các viên nghiên cứu về ứng dụng thuốc. Có thể tính liều lượng thuốc 

cho trẻ em theo liều của người lớn 

Bảng 2: Liều lượng thuốc dùng cho trẻ em 

Tuổi Cân nặng Diên tích da So với liều người lớn 

1 tháng 3,4 kg 0,23 m2 1/8 12,5% 

2 tháng 4,2 kg 0,26 m2 1/7 14,5% 

3 tháng 5,6 kg 0,32 m2 1/6 18,0% 

6 tháng 7,7 kg 0,40 m2 1/5 22,0% 

1 tuổi 10 kg 0,47 m2 1/4 25,0% 

3 tuổi 14 kg 0,62 m2 1/3 33,0% 

7 tuổi 23 kg 0,88 m2 1/2 50,0% 

12 tuổi 37 kg 1,25 m2 3/4 75,0% 

Người lớn 68 kg 1,73 m2 1 100% 

 

* Một số thuốc không nên dùng hoặc phải thận trọng khi dùng cho trẻ em 

- Kháng sinh 

+ Streptomycin: dễ gây điếc vĩnh viễn và có thể dẫn đến câm, nếu dùng cho trẻ nhỏ. 

+ Tetracyclin: ảnh hưởng xấu đến các mô đang phát triển như răng, xương. Do vậy không dùng 

cho các bà mẹ có thai, những người cho con bú và trẻ em dưới 8 - 12 tuổi. 

+ Các loại kháng sinh tác động ở mức phân chia ADN của vi khuẩn như Tarivid không dùng cho 

trẻ em dưới 16 tuổi và các bà mẹ có thai, những người cho con bú. 

- Nhóm dẫn xuất Opium (thuốc phiện) 

+ Nhiều loại thuốc trên thị trường có chứa thuốc phiện: 

+ Các thuốc giảm đau: Dolacgan, mocphin. 

+ Thuốc ho: ho long đờm, Terpicod, ho giảm thống. 

+ Thuốc cầm ỉa: Xái thuốc phiên, viên rửa (Opizoic)... 
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+ Các loại thuốc trên không dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi vì có thể gây ngừng thở dẫn đến 

tử vong do ức chế trung tâm hô hấp. 

- Vitamin 

+ Các loại Vitamin tan trong dầu: Vitamin A, Vitamin D, Vitamin K, Vitamin E dễ tích 

luỹ trong cơ thể và gây ngộ độc. Do vậy chỉ dùng khi có chỉ định và không dùng kéo dài. 

+ Không được dùng quá liều quy định đối với Vitamin PP vì gây giãn mạch, đỏ da, tụt 

huyết áp. 

+ Các loại Vitamin khác như  B2, B6, B12, C, P... nếu dùng liều cao kéo dài cũng có thể 

gây nguy hiểm cho trẻ em và người lớn. 

- Corticoid 

+ Không dùng loại Corticoid thải trừ chậm như Kcort, Retacort...vì chúng sẽ gây teo cơ 

tại chỗ tiêm, loãng xương, giảm sức đề kháng của cơ thể. 

+ Các loại khác như: Prednisolon, Dexamethazon phải dùng đúng liều, đúng lúc, đủ thời 

gian; không nên lạm dụng dùng kéo dài gây nhiều tác dụng phụ có hại như loãng xương, suy 

tuyến thượng thân, giữ Na, giữ nước, gây tăng đường huyết, giảm sức đề kháng, tăng đào thải 

K... Phụ thuộc vào mục đích sử dụng: Chống viêm, ức chế miễn dịch hay điều trị thay thế mà liều 

lượng và thời gian sử dụng các loại corticoid rất khác nhau. Điểm chung nhất là tất cả các loại 

corticoid đều phải uống vào bu ổi sáng, sau bữa ăn. 

1.4. Cung cấp thông tin sử dụng thuóc cho người cao tuổi 

1.4.1. Những vấn đề có liên quan tới sử dụng thuốc cho người cao tuổi 

- Người cao tuổi thường phải dùng nhiều loại thuốc khác nhau để điều trị cho các tình trạng 

bệnh lý của mình. Điều này làm tăng nguy cơ tương tác thuốc và những phản ứng có hại khác. 

- Những bệnh nhân có tuổi thường gặp khó khăn khi nuốt viên thuốc. Trong trường hợp 

thuốc bị giữ lại trong khoang miệng nó có thể gây loét. 

Ở những bệnh nhân rất già, những biểu hiện bình thường của lứa tuổi có thể dẫn tới những 

sai sót trong đánh giá bệnh tật và dẫn tới việc kê đơn không hợp lý. 

- Người cao tuổi thường hay tự điều trị bằng những thuốc không cần kê đơn hoặc những 

thuốc để điều trị cho những bệnh gặp trong những lần điều trị trước hay thuốc của những người 

khác. 

- Hệ thần kinh của người cao tuổi thường dễ bị những tổn thương bởi những loại thuốc 

thường dùng như các loại thuốc giảm đau có opi, benzodiazepin và thuốc điều trị Parkinson. 

- Có sự giảm chức năng lọc ở thận. Nồng độ thuốc tại tổ chức thường tăng 50%. 

- Nguy cơ chảy máu do dùng các thuốc chống viêm không có steroid (NSAIDs) thường gặp 

hơn ở người cao tuổi và thường là nguyên nhân gây ra những hậu quả nghiêm trọng hoặc tử 

vong. 

1.4.2. Những loại thuốc nên tránh hoặc thận trọng khi sử dụng cho người cao tuổi 

- Do chức năng thải của thận ở người cao tuổi giảm cho nên cần có những hướng dẫn về sử 

dụng thuốc cho những bệnh nhân suy giảm chức năng thận khi dùng thuốc cho người cao tuổi. 
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- Thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs). Nguy cơ chảy máu do dùng các thuốc chống 

viêm không steroid (NSAIDs) thường gặp hơn ở người cao tuổi. Chỉ sử dụng trong những trường hợp 

mà paracetamol không có tác dụng đối với bệnh viêm khớp thoái hóa, đau lưng hoặc viêm khớp dạng 

thấp và chỉ nên dùng một liều rất thấp NSAID (ví dụ ibuprofen). Không dùng đồng thời cùng một lúc 

2 loại NSAIDs khác nhau. 

- Thuốc có khả năng gây suy tủy xương (ví dụ co-trimoxazole) 

- Thuốc chống Parkinson, cao huyết áp, hướng thần và digoxin thường gây những phản ứng 

có hại 

- Liều dùng của thuốc chống đông warfarin cần thấp hơn liều của người trưởng thành. 

- Không dùng dạng thuốc sủi bọt đối với người bị bệnh tăng huyết áp, suy tim (dạng thuốc 

sủi bọt luôn chứa natri sẽ làm tăng huyết áp). 

- Tránh dùng thuốc chẹn bêta đối với người bị hen suyễn, COPD, đái tháo đường (chẹn bêta 

che mất triệu chứng tụt đường huyết ở người đang dùng thuốc trị đái tháo đường), bệnh lý mạch 

máu ngoại biên (peripheral vascular disease). 

- Tránh dùng thuốc kháng histamin, thuốc chống co thắt, thuốc chống trầm cảm đối với 

người bị phì đại lành tính tuyến tiền liệt hay bị táo bón (vì thuốc làm bí tiểu tiện hay táo bón nặng 

thêm). 

- Tránh dùng thuốc glucocorticoid đối với người bị đái tháo đường (vì glucocorticoid làm 

tăng đường huyết). 

1.5. Cung cấp thông tin sử dụng thuốc cho người suy giảm chức năng gan 

1.5.1. Những vấn đề có liên quan tới sử dụng thuốc cho người suy giảm chức năng gan 

Bệnh gan có thể gây nhiều khó khăn cho việc dùng thuốc điều trị vì những lý do sau: Chức 

năng chuyển hoá thuốc của tế bào gan bị suy giảm, có thể gây nhiễm độc thuốc. Suy giảm chức 

năng sản xuất albumin ở người bị bệnh gan nặng có liên quan đến việc giảm gắn kết protein và 

làm tăng nhiễm độc các thuốc liên kết protein. Giảm tổng hợp các yếu tố làm đông máu, biểu 

hiện là kéo dài thời gian prothrombin, Vì vậy khi dùng thuốc cho người bị bệnh gan cần lưu ý: 

Tránh dùng các thuốc gây độc cho gan, giảm lượng thuốc cần dùng ở mức tối thiểu.  

1.5.2. Những loại thuốc nên lưu ý khi sử dụng cho người suy gan 

* Các thuốc giảm đau chống viêm 

- Paracetamol rất hại cho gan đặc biệt khi dùng quá liều hoặc quá dày giữa các lần uống.    

- Thuốc chống viêm không steroid: tránh dùng diclofenac ở bệnh nhân suy gan nặng, có thể 

gây phù; các thuốc acetylsalicylic acid, ibuprofen, indomethacin, ketoprofen, naproxen, 

meloxicam, tenoxicam: nguy cơ cao về xuất huyết tiêu hóa.  

- Thuốc giảm đau nhóm opi như morphin, pethidin, fentanyl, dextropropoxyphen, codein, 

dextromethorphan…có thể gia tăng hôn mê ở người bệnh gan. 

* Thuốc kháng sinh 

- Nhóm beta-lactam (ceftriaxon, cloxacilin…): theo dõi chức năng gan ở bệnh nhân gan, 

vàng da do ứ mật trong hoặc sau điều trị, thường xảy ra ở bệnh nhân nam hoặc bệnh nhân trên 65 

tuổi, một đợt điều trị không nên vượt quá 14 ngày.  

http://suckhoedoisong.vn/dau-hieu-de-nhan-biet-khi-mac-benh-gan.html
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- Nhóm macrolid (erythromycin, clarithromycin, azithromycin.). Erythromycin: gây độc cho gan 

không xác định; clarithromycin, azithromycin: rối loạn chức năng gan, vàng da.  

- Nhóm quinolon: ciprofloxacin: viêm gan hoại tử; acid nalidixic, norfloxacin, ofloxacin: 

giảm liều, chỉ dùng cho người bệnh gan khi thật cần thiết.  

- Các kháng sinh khác: chloramphenicol: tránh dùng vì tăng nguy cơ ức chế tủy xương; 

metronidazol: giảm liều xuống 1/3 ở bệnh nhân gan nặng, dùng ngày 1 lần.  

- Các thuốc nhóm tetracyclin, clindamycin cũng nên thận trọng dùng. 

* Các loại thuốc điều trị khác 

- Thuốc chữa đái tháo đường (glibenclamid, gliclazid, metformin…) chống chỉ định với 

trường hợp suy tế bào gan, các bệnh gan khác tránh dùng vì có thể gây vàng da.  

- Thuốc chống ung thư (methothrexat) không dùng cho người nhiễm khuẩn nặng ở gan, tác 

dụng phụ có thể gặp là xơ gan (nếu dùng hàng ngày liên tục). Một phần nhỏ thuốc còn đọng rất 

lâu ở gan và thận sau nhiều tuần.  

- Các thuốc kháng histamin (clorpheniramin, diphenhydramin, dimenhydrinat) thì cần thận 

trọng lựa chọn thuốc với từng trường hợp bệnh gan cụ thể. 

- Thuốc lợi tiểu nhóm thiazid và thuốc lợi tiểu quai: dùng furosemid, hydrochlorothiazid đễ 

dẫn đến tình trạng thiếu kali huyết có thể thúc đẩy hôn mê.  

- Các thuốc chống hen (aminophylin, theophylin), nếu dùng phải giảm liều.  

- Thuốc điều trị loét dạ dày, tá tràng (omeprazol, cimetidin, ranitidin) có thể gây tác dụng 

phụ khó chịu cho người bệnh gan. 

- Thuốc chống nấm (ketoconazol, griseofulvin) tránh dùng ở bệnh nhân gan nặng… 

1.6. Cung cấp thông tin sử dụng thuốc cho người suy giảm chức năng thận 

1.6.1. Một số lưu ý khi dùng thuốc ở người bệnh bị suy thận 

- Luôn dùng số thuốc cần thiết ở mức tối thiểu. 

- Cần tránh các thuốc gây độc cho thận. 

- Cần điều chỉnh liều dùng của nhiều loại thuốc cho người bệnh bị suy thận để tránh nhiễm 

độc và đảm bảo hiệu quả của thuốc. 

- Tất cả người bệnh bị suy giảm chức năng thận đều có thể sẽ gặp nguy cơ xấu khi được 

dùng thuốc với liều bằng với liều cho người bệnh có chức năng thận bình thường. 

- Điều chỉnh liều duy trì theo tình trạng lâm sàng,  có thể giảm liều duy trì bằng cách giảm 

liều ở mỗi lần dùng mà không thay đổi khoảng cách đưa thuốc, hoặc giãn khoảng cách đưa thuốc 

mà không thay đổi liều. 

- Chức năng của thận (mức lọc cầu thận, độ thanh thải creatinin) giảm theo độ tuổi. Vì vậy, 

đối với người bệnh cao tuổi thì dùng thuốc với liều như liều của bệnh nhân bị suy thận nhẹ. 

1.6.2. Cách điều chỉnh liều cho người bệnh suy thận 

Việc điều chỉnh liều được dựa vào mức độ suy thận, thể hiện ở mức lọc cầu thận (GFR) 

hoặc độ thanh thải creatinin huyết thanh. Bệnh suy thận thường được chia làm 3 mức độ: 

Mức độ GFR (ml/phút) Creatinin huyết thanh (mmol/L) 
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Nhẹ 20 - 50 150 - 300 

Vừa 10 - 20 300 - 700 

Nặng < 10 > 700 

1.6.3. Những thuốc cần tránh hoặc thận trọng khi sử dụng 

- Thuốc ức chế men chuyển angiotensin: captopril, enalapril, perindopril, quinapril. 

- Thuốc chống ung thư: bleomycin, cyclophosphamid, cisplatin, dacarbazin, methotrexat. 

- Thuốc chẹn bêta: acebutolol, atenolol. 

- Cephalosporin: cefadroxil, cefradin, cefazolin, cefuroxim, cefotaxim, ceftriaxon, 

ceftazidim. 

- Thuốc chống viêm không steroid (NSAID): acid acetylsalicylic, diclofenac, ibuprofen, 

indomethacin, ketoprofen, meloxicam, naproxen, piroxicam, tenoxicam. 

- Penicilin: amoxicilin, ampicilin, benzylpenicilin. 

- Quinolon: ciprofloxacin, acid nalidixic, norfloxacin, ofloxacin. 

- Tetracyclin ngoại trừ doxycyclin và minocyclin. 

2. CA LÂM SÀNG 

2.1. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai 

2.1.1. Tình huống 1  

Bệnh nhân nữ 25 tuổi, đang có thai 2 tháng, xuất hiện 2 cơn co giật toàn thân, đi khám bệnh 

và được chẩn đoán là động kinh cơn lớn. Sau đó bệnh nhân được kê đơn thuốc cho về cơ sở điều 

trị, gồm có các loại thuốc sau: 

1. Phenytoin 50 mg x 30 viên, uống 2 viên/ngày 

2. Vitamin 3B x 30 viên, uống 2 viên/ngày 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng từng loại thuốc trên? 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng các thuốc trên 

để điều trị 

2.1.2. Tình huống 2  

Bệnh nhân nữ 23 tuổi, đang có thai 7 tháng, xuất hiện sốt nhẹ kèm theo đau bụng và đi 

ngoài phân lỏng, bệnh nhân tự đi mua 1 vỉ thuốc paracetamol và 20 viên cloramphenicol về nhà, 

nhưng rất băn khoăn chưa dám uống, sau đó mang thuốc đến trạm y tế để hỏi về cách dùng. 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng từng loại thuốc trên? 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng các thuốc trên 

để điều trị 

2.1.3. Tình huống 3  

Bệnh nhân nữ 30 tuổi, đang có thai 5 tháng, xuất hiện đau đầu, nôn, sốt nhẹ về chiều, đi 

khám bệnh được chẩn đoán là lao màng não. Sau đó được kê đơn các thuốc cho về tuyến cơ sở 

điều trị 
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1. Rifampicin 300 mg x 2 viên/ngày 

2. Isoniazid 300 mg x 1 viên/ngày 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng từng loại thuốc trên? 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng các 

thuốc trên để điều trị 

2.2. Sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú 

2.2.1. Tình huống 1 

Bệnh nhân nữ 28 tuổi, đang có con nhỏ 5 tháng tuổi, hiện tại bệnh nhân xuất hiện đầy bụng, 

buồn nôn, có ý muốn được tẩy giun định kỳ và đã tự đi mua thuốc Mebendazol sau đó đến nhờ 

cán bộ tại trạm y tế tư vấn cách dùng. 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng Mebendazol 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng thuốc trên để 

tẩy giun 

2.2.2. Tình huống 2 

Bệnh nhân nữ 26 tuổi, đang nuôi con nhỏ 2 tháng tuổi, thấy xuất hiện đau bụng, đi ngoài có 

máu tươi và chất nhày. Đi khám bệnh được chẩn đoán là lỵ trực trùng cấp tính và đã được kê đơn 

các thuốc: 

1. Metronidazol 0,25g x 30 viên 

2. Tetracyclin 0,5 g  x 28 viên 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng các thuốc trong đơn 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng các thuốc trên 

2.2.3. Tình huống 3 

Bệnh nhân nữ 22 tuổi, đang nuôi con nhỏ 4 tháng tuổi, xuất hiện đau nửa đầu, kèm theo 

chóng mặt, đi khám bệnh được chẩn đoán là đau đầu migrain, đã được kê đơn các thuốc: 

1. Paracetamol 0,5g x 20 viên 

2. Ergotamin 1mg  x 10 viên 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng các thuốc trong đơn 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng các thuốc trên 

2.3. Sử dụng thuốc cho trẻ em 

2.3.1. Tình huống 1 

Bệnh nhân nữ 4 tuổi, xuất hiện sốt, tiêu chảy 3 ngày, mẹ bệnh nhân tự đi mua các thuốc sau 

về để cho con uống 

1. Paracetamol 0,5g x 10 viên 

2. Tetracyclin 0,25g  x 20 viên 

3. Oresol   x 5 gói 



 

233 

 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng các thuốc trong đơn 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng các thuốc trên 

2.3.2. Tình huống 2 

Bệnh nhân nữ 6 tuổi, xuất hiện sốt, khó thở 2 ngày, mẹ bệnh nhân đưa đến trạm y tế khám 

được chẩn đoán viêm phế quản và được kê đơn các thuốc sau 

1. Amoxicilin 0,5g x 20 viên 

2. Cloramphenicol 0,25g  x 20 viên 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng các thuốc trong đơn 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng các thuốc trên 

2.3.3. Tình huống 3 

Bệnh nhân nam 8 tuổi, xuất hiện cơn khó thở nhẹ khi thay đổi thời tiết, mẹ bệnh nhân đưa đến 

trạm y tế khám được chẩn đoán hen phế quản và được kê đơn các thuốc sau: 

1. Salbutamol 2mg x 20 viên 

2. Dexamethason 4 mg  x 20 viên 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng các thuốc trong đơn 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng các thuốc trên 

2.4. Sử dụng thuốc cho người cao tuổi 

2.4.1. Tình huống 1 

Bệnh nhân nam 65 tuổi, xuất hiện đau đầu, chóng mặt, đau các khớp, bệnh nhân đến trạm y 

tế khám được khám và chẩn đoán là tăng huyết áp/ viêm đa khớp và được kê đơn các thuốc sau: 

1. Amlodipin 5mg x 20 viên 

2. Dexamethason 4 mg  x 20 viên 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng các thuốc trong đơn 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng các 

thuốc trên 

2.4.2. Tình huống 2 

Bệnh nhân nữ 70 tuổi, xuất hiện đau các khớp chân và tay, bệnh nhân đến trạm y tế khám 

được chẩn đoán là viêm khớp dạng thấp và được kê đơn các thuốc sau 

1. Meloxicam 7,5 mg x 20 viên 

2. Dexamethason 4 mg  x 20 viên 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng các thuốc trong đơn 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng các 

thuốc trên 
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2.4.3. Tình huống 3 

Bệnh nhân nam 70 tuổi, xuất hiện vùng thượng vị, đau cột sống thắt lưng, bệnh nhân đến 

trạm y tế khám được chẩn đoán là tăng huyết áp/ đau cột sống thắt lưng và được kê đơn các thuốc 

sau 

1. Amlodipin 5mg x 20 viên 

2. Diclofenac 50 mg  x 20 viên 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng các thuốc trong đơn 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng các 

thuốc trên 

2.5. Sử dụng thuốc cho người suy giảm chức năng gan, thận 

2.5.1. Tình huống 1 

Bệnh nhân nam 30 tuổi, có tiền sử nghiện rượu, hiện tại thấy đau đầu và sốt nhẹ, đi khám 

bệnh đo nhiệt độ là 380 C, xét nghiệm nghiệm chức năng gan thấy các chỉ số SGOT là 120 

U/l/370, SGPT là 180 U/l/370, các xét nghiệm khác trong giới hạn bình thường. Được khám và 

chẩn đoán là đau đầu và được kê đơn các thuốc sau 

1. Paracetamol 0,5 g x 20 viên 

2. Vitamin B1 10 mg  x 100 viên 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng các thuốc trong đơn 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng các 

thuốc trên 

2.5.2. Tình huống 2 

Bệnh nhân nam 40 tuổi, hiện tại thấy ho, đau họng, sốt nhẹ, đi khám bệnh đo nhiệt độ là 380 

C, xét nghiệm nghiệm chức năng gan thấy các chỉ số SGOT là 200 U/l/370, SGPT là 250 U/l/370.  

Được khám và chẩn đoán là viêm họng cấp, được kê đơn các thuốc sau 

1. Ciprofloxacin 500 mg x 30 viên 

2. Paracetamol 0,5 g x 20 viên 

3. Vitamin 3B  x 20 viên 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng các thuốc trong đơn 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng các 

thuốc trên 

2.5.3. Tình huống 3 

Bệnh nhân nam 50 tuổi, hiện tại thấy đau đầu, đau vai gáy, đi khám bệnh đo chỉ số huyết áp 

là 160/90 mmHg, xét nghiệm nghiệm chức năng thận thấy các chỉ số creatinin là 200 µmol/l, các 

chỉ số xét nghiệm khác bình thường. Được chẩn đoán là hội chứng cổ vai cánh tay/tăng HA, được 

kê đơn các thuốc sau 

1. Ibuprofen 400 mg x 30 viên 
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2. Enalapril 5 mg x 30 viên 

3. Vitamin 3B  x 20 viên 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng các thuốc trong đơn 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng các 

thuốc trên 

2.5.4. Tình huống 4 

Bệnh nhân nữ 35 tuổi, hiện tại thấy đau vùng hạ vị, đi khám bệnh có làm xét nghiệm 

nghiệm chức năng thận thấy  chỉ số creatinin là 300 µmol/l, các chỉ số khác bình thường. Được 

chẩn đoán là viêm phần phụ, được kê đơn các thuốc sau 

1. Cefalexin 500 mg x 30 viên 

2. Griseofulvin 500 mg x 30 viên 

Thực hành đóng vai 

- Hướng dẫn cách sử dụng các thuốc trong đơn 

- Phân tích những nguy cơ bất lợi có thể gặp trên bệnh nhân này khi sử dụng các 

thuốc trên  
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Đại học Y Dược Thái Nguyên 

Bộ môn Dược lâm sàng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢNG KIỂM CHẤM THỰC HÀNH 

Họ tên học viên:……………………………………………………………. 

STT Nội dung Điểm chuẩn Điểm đạt 

 KỸ NĂNG GIAO TIẾP 2  

1 Chào hỏi bệnh nhân, giới thiệu bản thân 0,5  

2 Thái độ, vẻ mặt, ánh mắt (thân thiện, gần gũi) 0,5  

3 Cách xưng hô (phù hợp, tế nhị) 0,5  

4 Thuật ngữ (không chuyên sâu, dễ hiểu, dễ nhớ) 0,5  

 KỸ NĂNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC 7  

1 Hỏi lại về triệu chứng của bệnh nhân 1  

2 Tư vấn về các xét nghiệm cận lâm sàng 0,5  

3 Tác dụng, chỉ định, mục đích sử dụng thuốc 1  

4 Đường dùng 0,5  

5 Liều dùng 0,5  

6 Số lần dùng thuốc trong ngày 0,5  

7 Thời điểm dùng thuốc 0,5  

8 Đồ uống dùng để uống thuốc 0,5  

9 Cảnh báo tác dụng không mong muốn 1  

10 Hướng dẫn chế độ sinh hoạt, ăn uống khi dùng thuốc 1  

 ĐÁNH GIÁ ĐƠN THUỐC/BỆNH ÁN 1  

 Tổng   
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Bài 15 

THỰC HÀNH CẢNH GIÁC DƯỢC TẠI TUYẾN XÃ VÀ ĐẢM BẢO 

TUÂN THỦ THUỐC 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài học này học viên có khả năng: 

1. Biết cách phát hiện kịp thời phản ứng có hại của thuốc để báo cáo về trạm y tế. 

2. Triển khai được đảm bảo tuân thủ thuốc tại cơ sở. 

3. Phối hợp với đội ngũ cán bộ y tế tại trạm YT để tư vấn cho người bệnh cách sử dụng thuốc an 

toàn, hợp lý và cách khắc phục những vấn đề bất cập trong đơn thuốc và triển khai có hiệu quả 

công tác giám sát ADR tại cơ sở. 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Cách phát hiện phản ứng có hại của thuốc 

Một biến cố bất lợi xảy ra trong quá trình điều trị có thể xuất phát từ tiến triển bệnh lý của 

bệnh nhân hoặc do thuốc gây ra và việc phân định rõ do nguyên nhân nào nhiều khi rất khó khăn. 

Nếu bệnh nhân đã dùng thuốc thì bất kỳ biến cố nào xảy ra cũng nên được xem xét đến khả năng 

có phải là do thuốc gây ra hay không. Các cán bộ y tế có thể xem xét những nội dung sau khi 

nghi ngờ một biến cố là phản ứng có hại của thuốc: 

1.1.1. Mô tả lại phản ứng có hại của thuốc một cách rõ ràng: 

- Tìm hiểu tiền sử bệnh nhân để loại trừ tất cả những nguyên nhân có thể giải thích cho biến 

cố đó như các bệnh mắc kèm, thức ăn và các thuốc dùng đồng thời có khả năng gây ra tương tác 

thuốc 

- Chú ý đến mối quan hệ thời gian giữa thời điểm xảy ra biến cố với thời điểm sử dụng 

thuốc. Một số phản ứng có thể xảy ra ngay lập tức sau khi sử dụng thuốc, trong khi cũng có 

những phản ứng diễn biến chậm hơn và sau một thời gian mới xuất hiện 

- Thăm khám bệnh nhân thường xuyên và tiến hành các xét nghiệm liên quan. Kết quả xét 

nghiệm rất hữu ích trong việc phát hiện sớm các phản ứng cận lâm sàng và có thể được sử dụng 

để đo lường mức độ nghiêm trọng cũng như theo dõi giám sát bệnh nhân. 

1.1.2. Ngừng thuốc và sử dụng lại thuốc 

- Tình trạng bệnh nhân được cải thiện khi ngừng thuốc là một dấu hiệu có tính gợi cao cho 

việc quy kết tác ADR có phải do thuốc hay không. Tương tự như vậy, phản ứng xuất hiện trở lại 

khi dùng lại thuốc cũng là một tiêu chí đánh giá quan trọng. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng lại thuốc 

khi không có thuốc thay thế hoặc khi lợi ích của thuốc vượt trội hơn so với nguy cơ mà thuốc 

mang lại 

1.1.3. Xem lại tác dụng dược lý của thuốc 

Kiểm tra xem liệu phản ứng xảy ra đã được liệt kê ở các tài liệu tra cứu về thuốc hay chưa 

(tờ hướng dẫn sử dụng thuốc, bản tóm tắt đặc tính sản phẩm trong hồ sơ đăng ký thuốc, các tài 

liệu tham khảo tin cậy khác). Nếu phản ứng chưa được biết đến và không giải thích được bằng cơ 

chế tác dụng dược lý thì nên lưu ý trong quá trình theo dõi, xử lý và báo cáo 

1.2. Các bước cải thiện tuân thủ thuốc 
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1.2.1. Xác định mức độ tuân thủ thuốc của người bệnh 

Áp dụng bộ câu hỏi Morisky 8: 

1. Thỉnh thoảng bác có quên không sử dụng thuốc điều trị….không? 

2. Trong 2 tuần qua có bao nhiêu ngày bác quên không sử dụng thuốc điều trị…? 

3. Bác đã từng ngừng hoặc giảm thuốc điều trị…mà không báo với bác sĩ chưa? 

4. Khi rời khỏi nhà hoặc đi du lịch, thỉnh thoảng bác có quên mang theo thuốc không? 

5. Hôm qua bác có sử dụng thuốc điều trị… không? 

6. Thỉnh thoảng bác có ngừng uống thuốc….khi cảm thấy triệu chứng được cải thiện không? 

7. Phải uống thuốc nhiều ngày làm nhiều người thấy bất tiện. Bác có thầy phiền khi tuân thủ 

thuốc không? 

8. Bác thường thấy khó khăn như thế nào để ghi nhớ lịch sử dụng thuốc? 

1.2.2. Xác định nguyên nhân người bệnh không tuân thủ thuốc 

1.2.3. Xây dựng chiến lược để tăng cường sự tuân thủ điều trị: đưa ra lời khuyên, giáo dục 

bệnh nhân và tăng cường trí nhớ. 

2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

2.1. Phản ứng có hại do thuốc 

Bà A 72 tuổi có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Bà A bị viêm phổi được kê amoxicilin 1 

tuần để điều trị nhưng không đỡ , sau đó bác sĩ kê thay amoxicilin bằng Co- amoxiclav trong 10 

ngày. 2 tuần sau bà A khỏi bệnh nhưng bà A cảm thấy khó chịu, bị buồn nôn, nổi mụn và ngứa 

khắp người đặc biệt ở chân và tay. 

Trình bày các thông tin cần khai thác để xác định ADR của bà A. 

 

Phụ lục 5    

 

BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC 

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI BÁO CÁO, BỆNH NHÂN VÀ ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

SẼ ĐƯỢC BẢO MẬT 

 

Nơi báo 

cáo:………………………………

…………… 

Mã số báo cáo của đơn 

vị:…………………………… 

Mã số báo cáo (do Trung tâm quốc 

gia quản lý): 

…………………………………

……………………….. 

Xin anh/chị hãy báo cáo kể cả khi không chắc chắn về sản phẩm đã gây ra phản ứng và/hoặc không có đầy đủ các thông tin 

A. THÔNG TIN VỀ BỆNH NHÂN  

1. Họ và tên:………………………………........................................ 

2. Ngày 

sinh:….../….../………… 

Hoặc 

tuổi:…………………......... 

3. Giới tính 

    Nam         Nữ  

4. Cân 

nặng: 

……...

….kg 

B. THÔNG TIN VỀ PHẢN ỨNG CÓ HẠI (ADR)  

5. Ngày xuất hiện phản ứng:……..../…….../……………….…. 

6. Phản ứng xuất hiện sau bao lâu (tính từ lần dùng cuối cùng 

của thuốc nghi 

ngờ):…………………………………………………………… 

7. Mô tả biểu hiện ADR 

 

 

 

8. Các xét nghiệm liên quan đến phản ứng 
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9. Tiền sử (dị ứng, thai nghén, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, 

bệnh gan, bệnh thận…) 

 

 

 

10. Cách xử trí phản ứng 

 

 

11. Mức độ nghiêm trọng của phản ứng 

    Tử vong                   

    Đe dọa tính mạng 

    Nhập viện/Kéo dài thời gian nằm viện  

    Tàn tật vĩnh viễn/nặng nề 

   Dị tật thai nhi 

   Không nghiêm trọng 

12. Kết quả sau khi xử trí phản ứng   

    Tử vong do ADR 

    Tử vong không liên quan đến thuốc 

   Chưa hồi phục 

   Đang hồi phục 

   Hồi phục có di chứng 

   Hồi phục không có di chứng 

      

Khôn

g rõ 

C. THÔNG TIN VỀ THUỐC NGHI NGỜ GÂY ADR  

S

T

T 

13.Thuốc (tên gốc và tên 

thương mại) 

Dạng bào 

chế, hàm 

lượng 

Nhà 

sản xuất 
Số lô 

Liều dùng 

một lần 

Số lần 

dùng 

trong 

ngày/ 

tuần/ 

tháng. 

Đường 

dùng 

Ngày điều trị 

(Ngày/tháng/năm) 
Lý do 

dùng 

thuốc Bắt đầu 
Kết 

thúc 

i           

ii           

iii           

iv           

STT 

(Tương 

ứng 13.) 

14.Sau khi ngừng/giảm liều của thuốc bị nghi ngờ, phản ứng có được cải thiện 

không? 

15.Tái sử dụng thuốc bị nghi ngờ có xuất hiện lại 

phản ứng không? 

Có Không Không ngừng/giảm liều Không có thông tin Có Không Không tái sử dụng 

Khôn

g có 

thông 

tin 

i         

ii         

iii         

iv         

16. Các thuốc dùng đồng thời (Ngoại trừ các thuốc dùng điều trị/ khắc phục hậu quả của ADR) 

Tên thuốc 
Dạng bào chế, 

hàm lượng 

Ngày điều trị (ngày/tháng/năm) 
Tên thuốc 

Dạng bào 

chế, hàm 

lượng 

Ngày điều trị 

(ngày/tháng/năm) 

Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc 

        

        

        

        

        

D. PHẦN THẨM ĐỊNH ADR CỦA ĐƠN VỊ  

17. Đánh giá mối liên quan giữa thuốc và ADR 

Chắc chắn  

Có khả năng 

Có thể 

Không chắc chắn 

Chưa phân loại  

Không thể phân loại 

       

Khác:………………………………………

……. 

                

…………………………………………….. 
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…………………………………………….. 

18. Đơn vị thẩm định ADR theo thang nào? 

Thang WHO  Thang Naranjo Thang 

khác:………………………………………………

…… 

19. Phần bình luận của cán bộ y tế (nếu có) 

 

 

 

 

E. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI BÁO CÁO  

20. Họ và tên:…………………………………..........................................       Nghề nghiệp/Chức vụ:……………………………………………… 

     Điện thoại liên lạc:………………………………………………………        Email:…………………………………………………………………. 

21. Chữ ký 22. Dạng báo cáo:              Lần đầu/       Bổ sung 

23. Ngày báo 

cáo:………/…..…/………

… 

Xin chân thành cảm ơn! 

 HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO 

Xin hãy báo cáo tất cả 

các phản ứng có hại mà 

anh/chị nghi ngờ, đặc 

biệt khi: 

 Các phản ứng 

liên quan tới 

thuốc mới  

 Các phản ứng 

không mong 

muốn hoặc chưa 

được biết đến 

 Các phản ứng 

nghiêm trọng 

 Tương tác thuốc 

 Thất bại trong 

điều trị 

 Các vấn đề về 

chất lượng thuốc 

 Các sai sót trong 

quá trình sử 

dụng thuốc. 

Mẫu báo cáo này được 

áp dụng cho các phản 

ứng gây ra bởi: 

 Thuốc và các 

chế phẩm sinh 

học 

 Vắc xin 

 Các thuốc cổ 

truyền hoặc 

thuốc có nguồn 

gốc dược liệu 

 Thực phẩm chức 

năng. 

Người báo cáo có thể 

Cách báo cáo: 

 Điền thông tin vào mẫu báo cáo 

 Chỉ cần điền những phần anh/chị có thông tin 

 Có thể đính kèm thêm một vài trang (nếu mẫu báo cáo không đủ khoảng trống để điền thông tin hay có những 

xét nghiệm liên quan). 

 Xin hãy gửi báo cáo về Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc theo 

các địa chỉ sau: 

 

Thư: Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc 

          Trường Đại học Dược Hà Nội 

          13-15 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 

Fax: 024.3.9335642 

 

Điện thoại: 024.3.9335618 

 

Website: http://canhgiacduoc.org.vn 

Email: di.pvcenter@vnn.vn  

Anh/chị có thể lấy mẫu báo cáo này tại khoa Dược, phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện hoặc tải từ trang 

web http://canhgiacduoc.org.vn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, anh/chị có thể liên hệ với Trung tâm Quốc gia về Thông tin 

thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc theo số điện thoại 043 933 5618 hoặc theo địa chỉ email 

di.pvcenter@vnn.vn. 

http://canhgiacduoc.org.vn/
mailto:di.pvcenter@vnn.vn
http://canhgiacduoc.org.vn/
mailto:di.pvcenter@vnn.vn
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là: 

 Bác sĩ 

 Dược sĩ 

 Nha sĩ 

 Y tá/ điều 

dưỡng/nữ hộ 

sinh 

 Các nhà cung 

cấp dịch vụ 

chăm sóc sức 

khỏe khác. 

 

Phần dành cho Trung tâm DI & ADR Quốc gia 

1. Gửi xác nhận tới đơn vị báo cáo  3. Phản ứng đã có trong y văn/ SPC/ CSDL  

2. Phân loại phản ứng 

    Thuốc mới                 Thuốc cũ 

    Nghiêm trọng             Không nghiêm trọng 

 4. Nhập dữ liệu vào hệ cơ sở dữ liệu quốc gia   

5. Nhập dữ liệu vào phần mềm Vigiflow  

6. Mức độ nghiêm trọng của phản ứng 

      Đe dọa tính mạng/ gây tử vong       Nhập viện/ kéo dài thời gian nằm viện       Gây dị tật/ tàn tật        Liên quan tới lạm dụng/ 

phụ thuộc thuốc 

7. Gửi báo cáo tới hội đồng thẩm định  
Ngày gửi 

.….../.…../………. 
8. Gửi báo cáo cho UMC 

 Ngày gửi 

...…../…..

./……..

. 

9. Kết quả thẩm định 

Chắc chắn  

Có khả năng  

Có thể 

Không chắc chắn 

Chưa phân loại 

Không thể phân loại 

       

Khác:…………………………………………………

… 

                

…………………………………………………… 

                

…………………………………………………… 

10. Người quản lý báo cáo 

………………………………………………………………… 
11. Ngày:….…./…..…/……….. 

12. Chữ ký 

2.2.Ông B được kê đơn Panfor SR 500mg, do viên to khó nuốt nên ông thường xuyên phải nhai 

bẻ viên. Đôi khi ông bận công việc quên không uống thuốc.  

Trình bày các biện pháp có thể áp dụng để nâng cao tuân thủ thuốc cho ông B. 
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CHUYÊN ĐỀ 3: 

DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU  
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Bài 17 

KỸ THUẬT THU HÁI, CHẾ BIẾN, PHƠI SẤY VÀ BẢO QUẢN DƯỢC LIỆU 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. Tham gia với cán bộ y tế chuyên trách y học cổ truyền về chăm sóc vườn cây thuốc, tuyên 

truyền sử dụng và bảo quản dược liệu và cây thuốc nam thường dùng cho cán bộ y tế TYT, người 

dân tại địa phương. 

2. Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong nhân giống, thu hái, sơ chế để đảm bảo chất 

lượng dược liệu. 

3. Tham gia xây dựng được mô hình trồng dược liệu sạch theo một số tiêu chuẩn GACP tại trạm 

y tế xã và nguyên lý y học gia đình. 

NỘI DUNG 

1. KỸ THUẬT THU HÁI DƯỢC LIỆU 

Tỷ lệ hoạt chất chứa trong dược liệu phụ thuộc vào quá trình sinh trưởng, phát triển của cây 

thuốc. Sự thay đổi này còn khác nhau qua từng năm và có khi qua từng thời gian trong ngày. Do 

đó việc thu hái các bộ phận của cây thuốc phải tiến hành đúng mùa, đúng thời gian để đảm bảo 

bộ phận dùng làm thuốc chứa nhiều hoạt chất nhất. Ví dụ: người ta đã xác minh, trong cành và 

thân xanh của cây Benladon mọc năm đầu tiên, chứa nhiều alcaloid hơn ở lá. Nhưng sang năm 

thứ hai, thân đã thành gỗ, thì tỉ lệ alcaloid trong thân và cành thấp xuống và tập trung nhiều ở lá. 

Do đó, lịch thu hái dược liệu chỉ có tính chất hướng dẫn chung. Tùy theo từng cây thuốc, từng 

vùng, tùy từng thời tiết, trong ngày, trong tháng, trong năm và có thể trong giờ, việc thu hái cần 

thay đổi cho thích hợp. 

Một số nguyên tắc khi thu hái dược liệu: 

1.1. Thu hái những bộ phận trên mặt đất 

Nên thu hái vào lúc thời tiết khô ráo, giữa ngày, khi hạt sương đã bốc hơi hết. Trong đông 

y, khi dùng số lượng ít, thường thu hái vào sáng sớm để lấy cả tinh khí lúc mới bình minh. 

Kỹ thuật thu hái cho từng bộ phận cụ thể: 

1.1.1. Thu hái vỏ cây 

Thu hái vỏ cây như hoàng nàn, núc nác, vỏ cành canh ki na, vỏ xoan, vỏ quế thường thu hái 

vào mùa xuân là thời kỳ nhựa cây hoạt động mạnh,  vỏ dễ bóc, cũng có khi thu hái vào mùa thu 

khi cây sắp lụi. Thường chỉ thu hái ở những cành trung bình còn bánh tẻ, không nên lấy những 

cành già hay phần gốc thân. Muốn bóc vỏ cần dùng dao thật sắc, tốt nhất dùng dao bằng thép 

không rỉ. Tuy nhiên, vỏ thân cây quế quý hơn vỏ cành của nó. Trước khi bóc vỏ, người ta rạch 

trên thân hay cành 2 đường dọc chiều dài từ 20-30cm, sau đó rạch 2 đường ngang rồi dùng lưỡi 

dao hay thanh tre để nậy. Khi đóng gói vỏ để cận chuyển, không nên lồng miếng vỏ nọ vào 

miếng vỏ kia, vì như vậy sẽ lâu khô, mặt vỏ có thể bị thâm đen, chất lượng kém.  

1.1.2. Thu hái gỗ 

Thu hái gỗ như tô mộc, trầm hương phải thu hái vào mùa đông, khi lá cây đã rụng vì thời 

gian này gỗ chắc và bảo quản được lâu. 
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1.1.3. Búp cây  

Thu hái búp cây  như búp chè, búp ổi, cần thu hái vào mùa xuân khi búp đã nẩy chồi kèm 

theo 1-2 lá non chưa xoè ra. 

1.1.4. Thu hái lá cây  

Thường thu hái những lá bánh tẻ vào lúc cây sắp ra hoa hoặc bắt đầu ra hoa (không thu hái 

lá non quá hoặc già quá), khi đó lá phát triển mạnh nhất, thường chứa nhiều hoạt chất nhất. 

Không nên thu hái sớm quá có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Với những cây sống hai 

năm, thường thu hái lá vào năm thứ hai lúc đó lá chứa nhiều hoạt chất hơn là thu hái vào năm thứ 

nhất. Vị trí trên cây và thời kì phát triển của lá cũng ảnh hưởng rất nhiều tới thành phần hóa học 

và công dụng của lá. Ví dụ, lá chè càng già thì càng chứa ít tanin và cafein. Hay một số lá của cây 

thuộc họ Bạc hà (như tía tô, kinh giới, hương nhu…) lá trên ngọn chứa nhiều tinh dầu hơn lá phía 

dưới, do đó, thường quy định hái các lá phía trên. 

Thường hái lá bằng tay cho khỏi hại cây. Lá có thể hái cả cuống hay không cuống, cũng có 

trường hợp sống lá dày mọng nước khó cho việc phơi sấy sau này, người ta dọc bỏ ngay sống lá 

khi hái. 

Lúc hái, nên đựng lá vào các rổ có mắt thưa, không xếp cao quá để tránh lá bị ép mạnh và 

nóng làm đen lá. 

1.1.5. Thu hái toàn cây trên mặt đất 

Toàn cây trên mặt đất bao gồm thân, cành mang lá và hoa của những cây thuộc loại thân 

thảo như ích mẫu, bạc hà, hương nhu, kinh giới, tía tô..., phần lớn phải thu hái vào thời kỳ cây bắt 

đầu ra hoa, cắt từ phía dưới của lá tươi cuối cùng một chút (bỏ phần gốc rễ, thân, cành không còn 

lá). 

1.1.6. Thu hái hoa 

Hoa để làm thuốc như hòe hoa, kim ngân hoa, hồng hoa, hoa bụp giấm… 

 được thu hái khi hoa sắp nở hoặc chớm nở, tránh thu hái khi hoa đã nở vì khi đó hoa đã 

được thụ phấn, cánh hoa rễ rụng, hoạt chất có thể bị giảm. Có khi thu hái cả hoa, có khi chỉ dùng 

một bộ phận của hoa thôi, phần lớn không hái cuống hoa. Khi thu hái hoa không nên dùng thùng 

đựng quá cao, để tránh đè lên nhau nhiều quá, khi vận chuyển cần tránh phơi ra ánh nắng mặt 

trời. 

1.1.7. Thu hái quả  

Quả cần thu hái vào lúc quả đã chín. Một số trường hợp ngoại lệ cần thu hái vào thời kỳ 

trước khi quả chín một chút lúc quả còn ương (sa nhân). Khi thu hái các loại quả mọng phải tránh 

không cho các quả đó đè ép vào nhau. Đối với quả khô tự mở cần thu hái trước khi quả khô hẳn.  

Phải thu hái quả vào lúc thật sáng sớm hoặc thật muộn, tránh thu hái vào giữa ngày nắng 

gắt, quả sẽ chóng hỏng, để quả còn nguyên cuống, xếp nhẹ nhàng, tránh chèn ép vào nhau, các 

quả bẩn phải rửa nước thì nên thấm khô, xếp riêng để xuất ngay vì quả khi rửa sẽ mất lớp phấn 

bảo vệ nên quả rễ thối. Dụng cụ đựng quả cần cứng, thoáng, có lót êm, để quả chỗ mát. 

1.1.8. Thu hái hạt  
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Thu hái hạt khi quả đã chín già, lúc hạt đã tự khô một phần, trừ hạt của quả khô tự mở (thảo 

quyết minh, mã đề) cần thu hoạch trước khi quả khô hẳn, vì để lâu quá sẽ nứt ra, làm rơi hạt. 

1.2. Thu hái những bộ phận dưới mặt đất (rễ, thân rễ, rễ củ) 

Những bộ phận dưới mặt đất như rễ, thân rễ, rễ củ nên thu hái vào lúc thời tiết ẩm ướt vì 

sau khi thu hái về dược liệu vẫn phải rửa sạch đất cát rồi mới phơi sấy hoặc chế biến.  

Những cây sống hàng năm thu hái khi lá cây ngả màu vàng (lúc lá cây úa tàn), quả đã chín 

già. 

Những cây sống hai năm hay lâu năm thường thu hái vào cuối thu sang đông, hoặc vào đầu 

mùa xuân. Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt cần thu hái vào giữa mùa hè, ví dụ rễ cây bồ công anh 

thu hái vào giữa mùa hè thì hàm lượng chất đắng taraxacin nhiều, nếu chờ đến thu đông thì rễ chứa 

nhiều inulin ít tác dụng. 

Thường dùng thuổng nhọn, xẻng nhỏ sắc để thu hoạch, phải tiến hành thật cẩn thận để tránh 

không cho dụng cụ thu hái làm tổn hại đến dược liệu. Khi thu hái rễ hay rễ củ cần cắt bỏ bộ phận 

trên mặt đất, chỉ để lại cổ rễ. Sau khi thu hái phải rửa sạch hết đất cát mới phơi hay sấy khô. 

Khi thu hái cần phải chú ý không thu hái những bộ phận thối hỏng, quá bẩn, bị sâu ăn hay 

bị nấm mốc. 

2. KỸ THUẬT CHẾ BIẾN SƠ BỘ 

2.1. Chọn lọc dược liệu 

Các dược liệu thu hái về đều phải chọn lựa đúng bộ phận dùng làm thuốc, loại bỏ các phần 

không sử dụng (ma hoàng dùng làm thuốc phát hãn phải bỏ rễ, đốt; hoàng liên, hương phụ, xương 

bồ phải bỏ rễ con, lông; tắc kè phải bỏ mắt; đào nhân, hạnh nhân, sử quân tử phải bỏ vỏ, màng; 

mạch môn đông, bách bộ, viễn trí phải rút bỏ lõi, ruột...), những dược liệu khác bị lẫn vào hay các 

tạp chất (đất, cát) nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng của dược liệu. 

2.2. Làm sạch dược liệu 

Làm sạch dược liệu bằng một trong các cách sau: 

2.2.1. Rửa 

Thường hay áp dụng với những dược liệu là phần dưới mặt đất hoặc sát mặt đất (cam thảo, 

sinh địa, đẳng sâm, mạch môn...) để loại bỏ đất đá, sỏi, cát, nhưng cần rửa nhanh, không ngâm 

lâu trong nước. 

Dược liệu có muối cần rửa cho sạch bớt muối (côn bố, hải tảo, diêm phụ). 

2.2.2. Sàng, sẩy 

Với các dược liệu là hoa, hạt, cành nhỏ không chạm đất (cúc hoa, liên kiều, tử tô, mạn kinh 

tử, quyết minh tử...) không nên rửa, chỉ cần chọn lọc hay sàng sẩy bỏ tap chất. 

2.2.3. Chải, lau  

Dùng bàn chải bằng lông hay tre mềm chải sạch lớp lông bên ngoài (tỳ bà diệp) hoặc bên 

trong vị thuốc (kim anh tử) hoặc dùng vải mềm, giấy bản lau sạch đối với dược liệu không rửa 

được. 
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2.3. Ngâm dược liệu 

Các dược liệu cứng cần ngâm cho mềm để dễ bào thái hoặc dược liệu có độc tính, có tác 

dụng phụ cần ngâm vào dung dịch phụ liệu thích hợp để giảm độc tính, giảm tác dụng phụ (bán 

hạ, mã tiền, hoàng nàn ngâm nước vo gạo). Thời gian ngâm tuỳ từng dược liệu nếu ngâm qua 

ngày phải thay nước. 

2.4. Ủ dược liệu 

Các dược liệu có thể chất cứng rắn phải ủ cho mềm mới bào thái thành phiến mỏng được 

hoặc một số dược liệu cần ủ cho lên men (sinh địa). 

2.5. Cắt thái, giã dược liệu 

Dược liệu thường được cắt thành khúc, đoạn ngắn (dây lạc tiên, dây kim ngân) hoặc thái 

thành phiến (thổ phục linh, kê huyết đằng, bạch truật, tỳ giải) để tiện cho việc chế biến hoặc sử dụng. 

Với dược liệu có gai móc, vỏ cứng hoặc có lớp rễ tơ bên ngoài (hương phụ, thương nhĩ tử, 

tật lệ) thường được giã để loại bỏ phần không có tác dụng đó đi hoặc để việc chế biến tiếp theo có 

hiệu quả. 

3. PHƠI SẤY DƯỢC LIỆU 

Phơi, sấy dược liệu là làm cho dược liệu khô dần tới độ thuỷ phần an toàn nhằm trong quá 

trình bảo quản dược liệu không bị nhiễm mốc, vi khuẩn, không bị tác động bởi enzym và hạn chế 

các biến đổi hoá học có thể xảy ra trong dược liệu như bị thuỷ phân, oxy hoá, đồng phân hoá, 

trùng hiệp hoá. 

3.1. Phơi dược liệu 

Phơi là phương pháp làm khô dược liệu bằng không khí nóng thiên nhiên. 

Ưu điểm: rất ít tốn kém về kinh tế. 

Nhược điểm: bị động bởi thời tiết. 

Có 2 cách: phơi dưới ánh nắng mặt trời và phơi trong râm. 

3.1.1. Phơi dưới ánh nắng mặt trời 

Áp dụng đối với những dược liệu không bị ánh sáng mặt trời trực tiếp làm hỏng. 

Dược liệu có thể được phơi nắng trên sân phơi sạch sẽ có trải tấm liếp, phên hoặc để dược 

liệu trong khay, nong, nia. Không nên để dược liệu trực tiếp xuống đất. 

Dược liệu có thể được phơi nắng trên giá, kệ cao cách đất (thường áp dụng với dược liệu 

quý hiếm, dược liệu mỏng manh), hoặc có thể phủ thêm vải màn lên trên để tránh ruồi nhặng (áp 

dụng với các dược liệu có đường như long nhãn, thục địa). 

Khi phơi dược liệu phải tãi mỏng, thường xuyên xới đảo để dược liệu chóng khô và khô 

đều. Thời gian phơi có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày tuỳ theo lượng nước chứa trong dược 

liệu và tuỳ theo thời tiết. 

3.1.2. Phơi trong râm (phơi âm can) 

Áp dụng đối với dược liệu dễ biến màu, hoạt chất dễ bị biến đổi bởi ánh nắng trực tiếp của 

mặt trời, dược liệu có tinh dầu. 

Tuỳ từng dược liệu mà có thể trải mỏng trên các tấm liếp, phên, khay, nong, nia đặt trên các 

giá hoặc buộc dược liệu thành từng bó nhỏ treo trên dây cho khô dần.  



 

248 

 

Việc làm khô được tiến hành trong các lều xung quanh không có vách, thoáng gió. Các giá 

và dây phơi phải cách nhau để không khí có thể lưu thông dễ dàng. 

3.2. Sấy dược liệu 

Là phương pháp làm khô dược liệu chủ động bằng không khí nóng trong buồng kín có lỗ 

thông hơi của lò sấy hoặc tủ sấy. Nhiệt độ của lò hay tủ cung cấp nhiệt có thể điều chỉnh để nhiệt 

độ sấy có thể thay đổi từ 300C - 800C.  

Trước khi sấy cần tiến hành làm sạch và phân loại riêng từng loại dược liệu. Khi sấy dược 

liệu thường nâng nhiệt độ sấy từ từ trong khoảng nhiệt độ 400C - 700C, ở những nhiệt độ này các 

men không bị phá huỷ mà chỉ ngừng hoạt động do không đủ tỷ lệ nước cần thiết. Khi dược liệu bị 

ẩm lại, các men hoạt động trở lại bình thường. Quá trình sấy thường chia thành 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: sấy ở nhiệt độ 400C - 500C. 

- Giai đoạn giữa: sấy ở nhiệt độ 500C - 600C. 

- Giai đoạn cuối: sấy ở nhiệt độ 600C - 700C.   

Riêng các dược liệu có chứa tinh dầu, chứa hoạt chất dễ bị nhiệt phá huỷ, dễ bay hơi, dễ 

thăng hoa thì nhiệt độ sấy không quá 400C. 

Ưu điểm: không bị động bởi thời tiết. 

Nhược điểm: tốn kém về kinh tế. 

4. KỸ THUẬT BẢO QUẢN DƯỢC LIỆU 

 Dược liệu  có nhiều loại, có đặc điểm và tính chất khác nhau. Nhưng dược liệu có đặc 

điểm chung là cồng kềnh, khối lượng bảo quản thường lớn, khó đóng gói kín và thường dùng các 

bao bì đóng gói đơn giản, không có khả năng chống các yếu tố gây hư hỏng; khó sắp xếp, khó 

phơi xông sấy, vận chuyển và khó để được lâu. Khi nhập dược liệu phải kiểm tra và có sự phân 

loại đối với từng dược liệu. 

Các loại dược liệu cần bảo quản đúng kỹ thuật, quy định trong nhà kho đúng quy cách để 

giữ hình thức và phẩm chất của dược liệu không bị giảm sút. Trong thời gian bảo quản, dược liệu 

chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm: 

4.1. Độ ẩm 

Độ ẩm không khí là tác nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng dược liệu. Độ ẩm phù hợp 

với đều kiện bảo quản dược liệu là 60-65%. Độ ẩm cao sẽ là điều kiện thuận lợi cho sâu mọt, nấm 

mốc phát triển, dược liệu bị nhiễm nấm mốc sẽ sinh nhiệt, hoạt chất trong dược liệu dễ bị phân 

huỷ, chất lượng dược liệu sẽ giảm dần. 

Để khắc phục độ ẩm cao, nhà kho phải xây dựng đúng quy cách, trang bị máy móc hoặc 

thiết bị chống ẩm để chủ động hạ thấp độ ẩm. Dược liệu nhập kho phải đạt độ thuỷ phần an toàn 

cho từng loại (độ ẩm của hạt là 8-10%; độ ẩm của hoa, lá, vỏ cây là 10-12%;  độ ẩm của rễ và 

dược liệu có đường, tinh dầu là 12-15%). Phải có kế hoạch đảo kho theo định kỳ; phải phơi sấy 

dược liệu khi có điều kiện. Các dược liệu quý (nhân sâm) cần bọc giấy chống ẩm, bảo quản trong 

thùng kín, có chất hút ẩm (vôi sống, silicagel) để chống nấm mốc. 
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4.2. Nhiệt độ 

Nhiệt độ thích hợp để bảo quản các dược liệu là 250C. Nhiệt độ cao sẽ làm thành  phần tinh 

dầu trong dược liệu bay hơi, hoặc dược liệu chứa chất béo dễ bị biến chất; dược liệu có đường dễ 

bị lên men. Khi nhiệt độ không thích hợp kết hợp với độ ẩm cao sẽ làm cho hoạt chất trong dược 

liệu bị thuỷ phân, sâu mọt sinh sản nhanh làm giảm sút chất lượng dược liệu. 

Để giảm nhiệt độ thì kho chứa dược liệu phải được xây dựng đúng quy cách, kho phải mát, 

thoáng gió, khô ráo, phải được trang bị hệ thống thông gió để chủ động khống chế nhiệt độ thích 

hợp. Giữa các giá phải có lối đi lại. Các dược liệu phải được xếp đặt theo từng khu vực để dễ tìm, 

dễ kiểm soát. Định kỳ phải đảo kho, theo dõi, phát hiện nấm mốc, sâu mọt để sử lý kịp thời. 

4.3. Nấm mốc 

Nấm mốc dễ phát sinh trên dược liệu khi có điều kiện nóng ẩm. Dược liệu bị nấm mốc sẽ 

sinh ra acid hữu cơ cùng với độc tố của nấm mốc thải ra làm giảm chất lượng dược liệu. Vì vậy 

cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện nấm mốc, nếu chớm mốc phải tách riêng, xử lý ngay như 

rửa, lau nước hoặc lau cồn rồi phơi sấy lại và có kế hoạch sử dụng sớm, nếu nhiễm nặng thì phải 

huỷ bỏ. 

4.4. Côn trùng 

Tất cả các loại côn trùng đều có thể ăn hại dược liệu, làm giảm số lượng và chất lượng. Vì 

vậy cần phải tiến hành kiểm tra thường xuyên, nếu có sâu mọt phải xử lý ngay (phơi, sấy ở 650C, 

xông cloropicrin…), phân loại và bảo quản lại. Đặc biệt chú ý kiểm tra mối vì chúng phá hoại 

dược liệu rất nhanh, chúng đem đất lên làm tổ, gây ẩm ướt tạo điều kiện nấm mốc phát triển, 

xông hỏng dược liệu, bao bì, đồ gỗ trong kho. Để phòng mối trong kho cần có giá, kệ cao, dược 

liệu xếp xa tường và trần nhà; nếu phát hiện có mối cần tiêu diệt ngay bằng thuốc chống mối. 

4.5. Bao bì đóng gói 

Mục đích của việc đóng gói là để bảo vệ dược liệu về mọi mặt trong thời gian vận chuyển 

hay bảo quản. 

Khi đóng gói cần phải theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành Dược về loại bao bì, kích 

thước, khối lượng, hình dáng. Bao bì không sạch hoặc ẩm sẽ là điêù kiện cho nấm mốc, sâu mọt 

phát triển; đóng gói sơ sài thì khi vận chuyển, đảo kho dược liệu trong bao dễ bị vụn nát, giảm 

phẩm chất. Vì vậy phải chọn đồ bao gói phù hợp với từng dược liệu, đóng gói đúng quy cách. 

4.6. Thời gian tồn kho 

Mặc dù dược liệu được bảo quản trong những điều kiện tốt về nhà kho, nhiệt độ, độ ẩm, 

bao bì đóng gói, nhưng nếu thời gian bảo quản lâu cũng ảnh hưởng đến chất lượng của dược liệu. 

Nói chung thời gian bảo quản dược liệu trong kho càng ngắn càng tốt. Vì vậy, cần có kế hoạch 

tiêu thụ dược liệu hợp lý, đảm bảo nguyên tắc hàng nhập trước thì phải xuất trước, luôn luôn đảo 

thuốc, tránh lưu kho quá lâu áp dụng theo nguyên tắc FIFO. 

Nguyên tắc First in, First out (FIFO): “Với cùng một loại thuốc, những thuốc nhập kho 

trước thì phải cấp phát trước và ngược lại”. 
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5. MỘT SỐ KỸ THUẬT GACP. 

Dựa theo thông tư 19/2019/TT-BYT ngày 30/07/2019 về “Quy định Thực hành tốt nuôi 

trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên”; một số kỹ 

thuật trong tiêu chuẩn thực hành tốt trồng và thu hái dược liệu tiến hành áp dụng được tại trạm y 

tế xã phường giúp đảm bảo dược liệu đạt chất lượng tốt khi thu hái. 

5.1 Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu 

5.1.1. Hạt giống và nguyên liệu nhân giống 

5.1.1.1. Chọn giống 

+ Giống cây để trồng phải là các loài được quy định trong Dược điển Việt Nam hoặc Dược 

điển các nước và trong các tài liệu về dược liệu được phép xuất bản khác. 

+ Trường hợp các dược liệu mới được du nhập, thì phải lập hồ sơ cụ thể (thành hồ sơ 

nguồn) như mô tả trong các tài liệu của nước xuất xứ. 

5.1.1.2. Nguyên liệu nhân giống 

+ Các nguyên liệu nhân giống cần được nêu cụ thể, bao gồm các thông tin: nhà cung cấp hạt 

giống và các vật liệu nhân giống; tất cả các thông tin cần thiết liên quan đến lai lịch, chất 

lượng và tính năng sản phẩm, cũng như lịch sử phát triển sản phẩm (nếu có thể). 

+ Nguyên liệu nhân giống phải đảm bảo chất lượng, sạch bệnh và không bị ô nhiễm. 

Nguyên liệu trồng trọt nên có tính đề kháng hoặc dung nạp được các nhân tố sống hoặc 

không có sự sống. 

+ Các nguyên liệu nhân giống khác là sản phẩm hữu cơ cần được chứng nhận là các dẫn 

xuất hữu cơ (Nguồn gốc hữu cơ). 

5.1.2. Nuôi trồng 

5.1.2.1. Môi trường sinh thái và tác động xã hội 

a) Nên chú ý đến sự cân bằng sinh thái và đặc biệt là tính đa dạng di truyền của hệ thực vật 

và động vật trong các môi trường sống ở xung quanh. 

b) Việc đưa vào canh tác một loại dược liệu không thuộc bản địa có thể có tác động có hại 

cho thế cân bằng sinh học và sinh thái của khu vực. Cần theo dõi tác động sinh thái của các hoạt 

động trồng trọt theo thời gian (nếu có thể được). 

c) Tác động xã hội của việc canh tác đối với các cộng đồng địa phương cần được khảo sát để 

đảm bảo tránh được các tác động tiêu cực đối với việc làm ăn sinh sống tại địa phương. 

5.1.2.3. Khí hậu 

Điều kiện khí hậu có thể ảnh hưởng đến chất lượng của dược liệu về mặt vật lý, hóa học 

và sinh học. Thời gian có nắng, lượng mưa trung bình, nhiệt độ trung bình, gồm cả các khác biệt 

về nhiệt độ ban ngày và ban đêm, cũng ảnh hưởng đến các hoạt động sinh lý, sinh hóa của cây. 

5.1.2.4. Thổ nhưỡng 

a) Đất cần có những lượng thích hợp các dưỡng chất, chất hữu cơ và những yếu tố khác để 

bảo đảm chất lượng và sự tăng trưởng tối ưu của dược liệu; 
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b) Các điều kiện tối ưu của đất, bao gồm loại đất, hệ thống thoát nước, khả năng giữ ẩm, độ 

phì nhiêu và độ pH phải thích hợp cho loài dược liệu được chọn và/hoặc bộ phận thảo dược cần 

có; 

c) Cần phải bảo đảm việc dùng phân bón đúng chủng loại, đúng lượng và đúng thời điểm. 

Không được dùng phân bắc làm phân bón do nguy cơ tiềm ẩn của các vi sinh vật hoặc ký sinh 

trùng truyền nhiễm. Phân gia súc, gia cầm (phân chuồng) cần được ủ kỹ để đạt các tiêu chuẩn vệ 

sinh, an toàn với giới hạn vi khuẩn có thể chấp nhận và diệt được khả năng nảy mầm của cỏ dại. 

Tất cả các lần sử dụng phân bón đều phải lưu hồ sơ. 

5.1.2.5. Tưới nước và thoát nước 

a) Cần kiểm tra và thực hiện việc tưới nước và thoát nước đúng theo nhu cầu của từng loài 

dược liệu trong các thời kỳ tăng trưởng khác nhau của cây. Nước dùng để tưới phù hợp với đặc 

điểm của từng vùng, cẩn thận trọng để bảo đảm các cây đang trồng không bị thiếu nước hay úng 

nước; 

b) Khi chọn cách tưới nước (tưới nhẹ trên bề mặt đất, tưới ngấm hoặc tưới bằng vòi phun), 

phải xét đến tác động đối với sức khỏe cây trồng, nhất là những nguy cơ truyền bệnh do các vật 

chủ trung gian. 

5.1.2.6. Chăm sóc và bảo vệ cây 

a) Áp dụng đúng lúc các biện pháp như bấm ngọn, nhặt nụ, tỉa cành và che nắng để kiểm 

soát sự tăng trưởng và phát triển của cây, cải thiện chất lượng và số lượng dược liệu sản xuất 

được. 

b) Cần áp dụng phương pháp quản lý tổng hợp sâu bệnh hại. Khi cần, chỉ được dùng các 

loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng, theo đúng hướng dẫn trên nhãn 

thuốc và các yêu cầu theo quy định. Chỉ có các nhân viên đã qua tập huấn mới được sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật. Tuân thủ thời gian tối thiểu giữa những lần xử lý thuốc và thời gian cách 

ly khi thu hoạch theo đúng các hướng dẫn trong bao bì của mỗi loại sản phẩm. Lượng tồn dư của 

thuốc bảo vệ thực vật trong cây dược liệu theo quy định hiện hành. Tất cả các lần sử dụng thuốc 

đều phải lưu hồ sơ. 

5.1.3. Thu hoạch dược liệu 

a) Cần thu hoạch dược liệu đúng thời vụ hay khoảng thời gian tối ưu để đảm bảo sản xuất 

dược liệu với mức chất lượng tốt nhất có thể. Thời điểm thu hoạch phụ thuộc vào bộ phận dùng 

của cây dược liệu; 

b) Thời điểm tốt nhất cho thu hoạch (mùa vụ/thời điểm trong ngày đạt đỉnh chất lượng) cần 

được xác định theo chất lượng và hàm lượng hoạt chất có tác dụng sinh học; 

c) Trong khi thu hoạch phải cẩn thận để bảo đảm không có tạp chất, cỏ dại hoặc những loại 

cây có độc xen lẫn vào các dược liệu đã thu hoạch; 

d) Nên thu hoạch dược liệu trong những điều kiện tốt nhất, tránh sương, mưa hoặc ẩm quá 

cao. Nếu thu hoạch trong điều kiện ẩm ướt thì dược liệu đã thu hoạch cần được vận chuyển ngay 

đến một cơ sở sơ chế để tiến hành sấy khô nhằm ngăn ngừa sự lên men của vi sinh vật và sự phát 

triển của nấm mốc; 



 

252 

 

e) Hạn chế tối đa việc để dược liệu thu hoạch tiếp xúc với đất nhằm giảm thiểu tình trạng 

nhiễm khuẩn trong các dược liệu đã thu hái (có thể dùng các tấm trải rộng bằng vải bạt hoặc nilon 

để lót giữa dược liệu đã thu hoạch và đất). Nếu dược liệu thu hoạch là các bộ phận dưới mặt đất 

(như rễ), thì phải loại bỏ mọi đất cát bám vào dược liệu ngay khi thu hoạch. Dược liệu đã thu 

hoạch phải được vận chuyển ngay trong điều kiện sạch và khô. Có thể đặt dược liệu trong các giỏ 

sạch, bao khô, xe moóc hoặc các đồ đựng thông thoáng khác đưa đến một điểm tập trung để dễ 

vận chuyển đến cơ sở chế biến; 

f) Mọi đồ đựng dùng trong thu hoạch phải được giữ sạch, không bị nhiễm tạp chất hay các 

dược liệu đã thu hoạch trước. Nếu dùng đồ đựng bằng nhựa thì phải đặc biệt chú ý không để hơi 

ẩm tồn đọng để tránh nấm mốc phát triển. Phải giữ các đồ đựng này trong điều kiện khô ráo, ở 

nơi được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của các loại côn trùng, loài gặm nhấm, chim và các loài gây hại 

khác, cũng như thú nuôi và gia súc; 

g) Nên tránh mọi sự hư hại cơ học hoặc nén chặt dược liệu. Các loại dược liệu bị phân hủy 

cần phải được đánh dấu và loại bỏ trong khi thu hoạch, kiểm tra sau thu hoạch và chế biến, để 

tránh ô nhiễm vi khuẩn ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 

5.3. Sơ chế, đóng gói, bảo quản, vận chuyển dược liệu sau khi thu hoạch. 

5.2.1. Kiểm tra và phân loại dược liệu 

Dược liệu cần được kiểm tra và phân loại trước khi sơ chế. Công tác kiểm tra có thể bao 

gồm: 

a) Kiểm tra bằng cảm quan để loại tạp chất. 

b) Đánh giá theo cảm quan về mức độ hư hỏng, kích cỡ, màu sắc, mùi, vị khả dĩ có. 

5.2.2. Sơ chế 

a) Các dược liệu được thu hoạch hay khai thác cần được bốc dỡ hoặc tháo ra khỏi bao bì 

ngay khi đến cơ sở chế biến. Trước khi chế biến, cần phải bảo vệ dược liệu khỏi bị ảnh hưởng 

của mưa, hơi ẩm và bất cứ điều kiện nào có thể làm giảm phẩm chất của chúng. Chỉ đem phơi 

dược liệu trực tiếp dưới ánh nắng khi nào có yêu cầu cụ thể phải làm theo phương pháp này. 

b) Các loại dược liệu phải tưới nước thì cần được thu hái và vận chuyển càng nhanh càng 

tốt đến cơ sở chế biến để ngăn sự lên men do vi khuẩn (có thể bảo quản trong điều kiện đông 

lạnh, trong bình, lọ, hộp cát hay những biện pháp bảo quản thích hợp khác). Nên vận chuyển 

ngay đến người sử dụng. Cần tránh dùng chất bảo quản. Nếu có dùng các chất bảo quản thì phải 

theo đúng các quy định hiện hành. 

c) Các loại dược liệu phải sử dụng tươi thì cần được giữ đông lạnh, trong bình, lọ, hộp cát, 

hay những hiện pháp bảo quản thích hợp khác và vận chuyển đến người sử dụng cuối cùng càng 

nhanh càng tốt. Cần tránh dùng chất bảo quản. Nếu có dùng các chất bảo quản thì phải theo đúng 

các quy định hiện hành. 

d) Tất cả các dược liệu đã sơ chế cần được bảo vệ khỏi bị nhiễm bẩn và phân hủy, tránh để 

côn trùng, loài gặm nhấm, chim và các loại có hại khác hay thú nuôi và gia súc làm hư hỏng. 

5.2.3. Làm khô 
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a) Khi dược liệu đã sơ chế để sử dụng ở dạng khô, thì cần phải đạt tiêu chuẩn độ ẩm theo 

quy định. 

b) Có thể làm khô dược liệu bằng một số cách: âm can (phơi gió ở chỗ trống và râm, tránh 

nắng); rải lớp mỏng trên khung phơi, trong phòng hay nhà có lưới chắn; phơi nắng trực tiếp, nếu 

thích hợp; sấy trong lò/phòng và máy sấy dùng năng lượng mặt trời; sấy bằng lửa gián tiếp; 

nướng; đông khô; sấy bằng lò vi sóng; hoặc thiết bị sấy hồng ngoại. 

c) Cần khống chế nhiệt độ trong quá trình làm khô để tránh làm hỏng các hợp phần có hoạt 

tính hóa học. Lưu hồ sơ về phương pháp và điều kiện làm khô. 

d) Nên tránh phơi dược liệu trực tiếp trên nền đất không che phủ. Nếu dùng một bề mặt bê 

tông hay xi măng để phơi thì phải đặt dược liệu trên một tấm vải nhựa hoặc một loại vải hay tấm 

trải khác thích hợp. Các khu vực phơi dược liệu cần cách xa các loài côn trùng, loài gặm nhấm, 

chim và những loài có hại khác cũng như thú nuôi và gia súc. 

đ) Nếu sấy khô trong nhà thì cần xác định thời gian, nhiệt độ sấy, độ ẩm và các điều kiện 

khác căn cứ theo từng bộ phận sử dụng (như lá, rễ, thân, vỏ, hoa...) và các hoạt chất dễ bay hơi, 

như tinh dầu. 

e) Có thể áp dụng các phương pháp như: lột bỏ vỏ của rễ và căn hành, luộc, hấp, tẩm, ngâm 

giấm, chưng cất, xông hơi, sao, cho lên men tự nhiên, xử lý bằng vôi và thái thành miếng nhỏ, xử 

lý kháng khuẩn bằng chiếu xạ để bảo quản dược liệu. 

5.2.4. Đóng gói và dán nhãn hàng chờ đóng gói 

a) Phải có các biện pháp để đảm bảo việc đóng gói được thực hiện nhanh chóng và giảm 

thiểu nguy cơ nhiễm chéo hay nhầm lẫn hoặc thay thế đối với các hoạt động dán nhãn và đóng 

gói. Phải có phân cách cơ học để phòng tránh sự nhầm lẫn của sản phẩm và bao bì đóng gói khi 

thực hiện việc đóng gói các sản phẩm khác nhau trong khu vực đóng gói. Tên sản phẩm và số lô 

phải hiển thị ở khu vực đang thực hiện công đoạn đóng gói sản phẩm. 

b) Phải vệ sinh sạch sẽ dây chuyền trước khi thực hiện hoạt động đóng gói để đảm bảo 

không có bất kỳ sản phẩm, vật liệu, tài liệu sử dụng trước đó không cần thiết cho các hoạt động 

hiện tại còn sót lại trên dây chuyền. 

c) Các mẫu nhãn và mẫu của bao bì đã được in ấn phải được lưu trong hồ sơ lô. Có các khu 

vực biệt trữ riêng biệt và an toàn cho các thành phẩm chờ cho phép xuất xưởng. Hoạt động in (ví 

dụ đối với số lô, hạn dùng) phải được thực hiện độc lập hoặc trong quá trình đóng gói và phải 

được kiểm tra và ghi lại. Việc in ấn bằng tay phải được kiểm tra lại đều đặn. 

đ) Các sản phẩm và vật liệu đóng gói được sử dụng phải được kiểm tra khi giao hàng cho 

các bộ phận đóng gói đảm bảo về số lượng và đúng chủng loại. 

e) Các thông tin được in ấn và dập nổi trên bao bì phải dễ dàng nhận thấy và có khả năng 

chống phai màu hoặc tẩy xóa. 

g) Việc kiểm soát trong quá trình đóng gói tối thiểu phải bao gồm; hình thức của bao bì; 

bao bì đã sử dụng đúng với sản phẩm; độ chính xác của việc in ấn; hoạt động chuẩn xác của dây 

chuyền. 

5.2.5. Bảo quản và vận chuyển 
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a) Phải xây dựng các quy trình cho việc bảo quản thành phẩm xuất xưởng. Phải có các hồ 

sơ cho phép xác định nhanh tất cả thông tin thành phẩm. 

b) Cần lưu trữ các ghi chép về thời gian bảo quản, nhiệt độ và các điều kiện bảo quản khác 

trước khi phân phối. 

c) Phương tiện vận chuyển để vận chuyển nguyên liệu dược liệu chờ đóng gói từ nơi sản 

xuất đến bảo quản để chế biến phải làm sạch giữa hai lần, phải được làm sạch, và khi thích hợp 

được thông gió tốt để làm mất hơi ẩm ở nguyên liệu dược liệu và để ngăn ngừa sự ngưng tụ nước. 

d) Nguyên liệu dược liệu trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ phải được bảo quản và vận chuyển 

riêng biệt hay cách bảo đảm sự nguyên vẹn của chúng. 

đ) Chỉ được phép xông thuốc chống dịch bệnh khi cần thiết và giới hạn theo quy định hiện 

hành. 

CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu câu: 

1. Vỏ cây thường được thu hái vào mùa nào sau đây: 

A. Mùa đông 

B. Mùa thu 

C. Mùa xuân 

D. Mùa hạ 

2. Gỗ thường được thu hái vào mùa nào sau đây: 

A. Mùa đông. 

B. Mùa thu 

C. Mùa xuân 

D. Mùa hạ 

3. Búp cây thường được thu hái vào mùa nào sau đây: 

A. Mùa đông 

B. Mùa thu 

C. Mùa xuân 

D. Mùa hạ 

4. Lá cây thu hái làm thuốc thường được thu hái loại lá nào sau đây: 

A. Lá bánh tẻ 

B. Lá già 

C. Lá non 

D. Lá đã rụng 

5. Lá cây của họ Bạc hà thường được thu hái ở phần nào để đạt chất lượng tốt nhất: 

A. Phần lá ở ngọn 

B. Phần lá ở gần rễ 

C. Phần lá ở giữa cây 

D. Phần lá già  

6. Phần cây trên mặt đất được thu hái vào thời điểm nào sau đây:  
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A. Lúc cây sắp lụi tàn 

B. Lúc cây già  

C. Lúc cây còn non 

D. Lúc cây bắt đầu ra hoa 

7. Hoa được thu hái vào thời điểm nào sau đây để đạt chất lượng tốt nhất: 

A. Lúc hoa sắp nở 

B. Lúc hoa đã nở 

C. Lúc hoa đã được thụ phấn 

D. Lúc cây bắt đầu ra hoa 

8. Quả được thu hái vào thời điểm nào sau đây để đạt chất lượng tốt nhất: 

A. Quả già 

B. Quả xanh 

C. Quả chín 

D. Quả đã rụng 

9. Hạt của quả khô tự mở cần được thu hái vào thời điểm nào sau đây: 

A. Trước lúc quả khô hẳn 

B. Khi quả khô hẳn 

C. Quả còn xanh 

D. Quả đã rụng 

10. Những bộ phận dưới mặt đất cần được thu hái vào thời điểm nào sau đây: 

A. Lúc thời tiết khô nóng 

B. Lúc thời tiết ẩm ướt 

C. Lúc cây còn non 

D. Lúc cây đã lụi tàn 

11. Bước quan trọng đầu tiên trong chọn lọc dược liệu là: 

A. Loại bỏ phần không sử dụng 

B. Loại bỏ dược liệu khác bị lẫn 

C. Loại bỏ tạp chất 

D. Chọn đúng bộ phận dùng làm thuốc. 

12. Mục đích của việc ngâm dược liệu là: 

A. Làm sạch và mềm dược liệu 

B. Làm tăng tác dụng dược liệu 

C. Làm tăng hàm lượng thành phần hoạt chất 

D. Làm dược liệu lên men 

13. Mục đích của việc cắt thái, giã dược liệu là: 

A. Tiện cho chế biến và sử dụng. 

B. Làm tăng tác dụng dược liệu 

C. Làm giảm độc tính nếu dược liệu có độc 

D. Làm giảm tác dụng phụ 
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14. Nhiệt độ nào sau đây thích hợp để sấy dược liệu: 

A. Từ 100 - 200C 

B. Từ 300 - 800C 

C. Từ 900 - 1000C 

D. Từ 1000 - 1200C 

15. Dược liệu có tinh dầu thì nhiệt độ thích hợp để sấy là: 

A. Không quá 400C. 

B. Từ 400 - 800 C 

C. Từ 900 - 1000 C 

D. Từ 1000 - 1200 C 

16. Tác nhân nào sau đây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dược liệu: 

A. Độ ẩm. 

B. Thời gian lưu kho 

C. Nấm mốc 

D. Côn trùng 

17. Độ ẩm phù hợp với điều kiện bảo quản dược liệu là: 

A. 20-30% 

B. 55-55% 

C. 60-65%. 

D. 80-95% 

18. Nhiệt độ thích hợp để bảo quản các dược liệu là: 

A. 250C. 

B. 450C 

C. 650C 

D. 750C 

19. Phơi trong râm (phơi âm can) thường áp dụng cho dược liệu nào sau đây: 

A. Dược liệu có chứa độc tố 

B. Dược liệu có chứa tinh bột 

C. Dược liệu có chứa tinh dầu 

D. Dược liệu là rễ củ 

20. Để chống nấm mốc, các dược liệu quý cần bảo quản trong thùng kín có kèm theo chất nào sau 

đây: 

A. Cồn ethylic 

B. Đường 

C. Muối NaCl 

D. Vôi sống 

Trả lời các câu sau bằng cách điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống: 

21. Nhiệt độ sấy dược liệu thích hợp nhất là…………………………………….. 

22. Có 4 cách phơi dược liệu thường áp dụng, đó là: 
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A…………………………………………… 

B…………………………………………… 

C…………………………………………… 

D…………………………………………… 

23. Có 4 cách làm sạch dược liệu thường áp dụng, đó là: 

A…………………………………………… 

B…………………………………………… 

C…………………………………………… 

D…………………………………………… 

24. Nguyên tắc thu hái cây thuốc phải đảm bảo bộ phận dùng làm thuốc chứa nhiều 

………………………………………. nhất. 

25. Phơi, sấy dược liệu là làm cho dược liệu đạt tới độ thủy phần……………...………  

26. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dược liệu khi bảo quản gồm có độ ẩm, ……………., 

côn trùng, ………………, bao bì đóng gói và…………………………... 

27. Dược liệu bị nấm mốc sẽ sinh ra ………………. cùng với ……………… của nấm mốc thải 

ra làm giảm chất lượng dược liệu 

28. Côn trùng  là  yếu tố làm giảm ………………………… cũng như chất lượng của dược liệu. 

29. Mục đích của việc đóng gói là để.…………………..về mọi mặt trong 

…………………………….hay bảo quản. 

30. Thời gian bảo quản dược liệu trong kho …………………….., đảm bảo nguyên tắc hàng nhập 

trước thì phải xuất trước. 

Phân biệt đúng/sai trong các câu sau bằng cách đánh chữ Đ (cho câu đúng) và chữ S (cho 

câu sai) vào đầu mỗi câu: 

31. Độ ẩm không khí là tác nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng dược liệu. 

32. Nhiệt độ cao sẽ làm giảm chất lượng các dược liệu chứa tinh dầu, dầu mỡ. 

33. Các dược liệu chứa chất béo, đường không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. 

34. Nóng, ẩm là hai yếu tố chủ yếu làm cho nấm mốc phát triển trên dược liệu. 

35. Đồ bao gói đạt tiêu chuẩn thì sâu mọt không phát triển được trên dược liệu. 

36. Muốn giữ chất lượng dược liệu được lâu thì cần bảo quản đúng kĩ thuật. 

37. Dược liệu có tinh dầu thì nhiệt độ thích hợp để sấy là trên 650C. 

38. Độ ẩm phù hợp với điều kiện bảo quản dược liệu là khoảng 60-65%. 

39. Nhiệt độ thích hợp để sấy dược liệu là từ 1000C trở lên. 

40. Nhiệt độ thích hợp để bảo quản các dược liệu là 350C trở lên. 

YÊU CẦU CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC 

Các học viên chuẩn bị bài ra giấy trước khi giờ học bắt đầu. Có thể chuẩn bị ra giấy A4 hoặc 

bằng máy tính 

Bài tập nhóm: Nhóm từ 4-6 người/ nhóm tiến hành: Vẽ quy trình các bước trồng, nhân 

giống, thu hái, chế biến, bảo quản vị thuốc từ cây Bạc Hà hoặc cây thuốc nam phổ biến tại địa 

phương. 
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Yêu cầu: Vẽ trên giấy A0 bao gồm các bước chuẩn bị, xây dựng nơi trồng, thời điểm thu 

hái và bộ phận thu hái, bảo quản và cách bảo quản sản phẩm. Trình bày các phương án trồng 

trong các điều kiện đô thị và nông thôn. 

Bài tập cá nhân: 

1. Tại sao khi thu hái rễ củ phải thu hái vào mùa thu đông? Tại sao khi thu hái rễ phải bỏ 

phần trên mặt đất 

2. Khi thu hái hoa cần chú ý những điểm gì? 

3. Tại sao khi sấy dược liệu phải chia thành 3 giai đoạn? 

4. Trong các yếu tố ảnh hưởng quá trình bảo quản theo anh/chị yếu tố nào quyết định đến 

quá trình bảo quản? Giải thích lựa chọn của anh/chị? 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ y tế (2005), Dược liệu, Nhà xuất bản y học. 

2. Bộ Y tế (2019), thông tư 19/2019/TT-2019 của Bộ Y tế về “Tiêu chuẩn Quy định Thực hành 

tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên”. 
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Bài 18 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DƯỢC LIỆU CHỮA BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. Vận dụng được đặc điểm nhận dạng, bộ phận dùng, công dụng, phối hợp cùng cán bộ y tế 

chuyên trách y học cổ truyền để phát hiện, tìm kiếm, tuyên truyền sử dụng và cung cấp thông tin 

sử dụng các cây thuốc nam điều trị một số bệnh trên đường hô hấp. 

2. Áp dụng được kiến thức của các bài thuốc cổ truyền khi điều trị một số bệnh đường hô hấp 

thường gặp tại TYT xã theo nguyên lý YHGĐ. 

3. Kết hợp với cán bộ y tế khác theo nguyên lý y học gia đình cùng tuyên truyền, vận động người 

dân sử dụng dược liệu sẵn có   điều trị ho và bệnh đường hô hấp phù hợp tình trạng bệnh, hoàn 

cảnh gia đình và địa phương. 

NỘI DUNG 

1. BẠC HÀ 

Tên khác: Nạc nặm, chả phiếc hom (Tày) 

Tên khoa học 

Cây Bạc hà á (Menha arvensis L.), họ Bạc hà (Lamiaceae) 

1.1. Đặc điểm thực vật    

Cây thảo, sống nhiều năm, cao 60cm – 70cm. Thân vuông 

màu tím hoặc xanh có nhiều lông nhỏ, thường phân nhánh, mọc 

đứng hoặc bò, rễ mọc ra từ các đốt. Lá mọc đối chéo chữ thập, phiến 

lá hình bầu dục, mép lá khía răng cưa. Mặt trên và dưới lá có nhiều 

lông che chở và lông tiết tinh dầu. Hoa nhỏ mọc thành xim ở kẽ lá, 

tràng hình môi màu tím hay hồng nhạt. Quả bế tư, hình tròn, mọc ở 

ngọn cành. 

Bạc hà á mọc hoang hoặc được trồng ở nhiều nơi ở nước ta. 

1.2. Trồng trọt     

Bạc hà chủ yếu trồng bằng thân, cành; cắt thành từng đoạn 

10cm - 15 cm có 3 - 4 mắt chồi; có thể trồng bằng gốc có mầm non.  

1.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến  

Phần trên mặt đất của cây bạc hà được thu hái từ 2 –  3 lần trong năm vào khoảng tháng 5, 8, 

11 khi cây bắt đầu ra hoa. Cắt lấy thân cây lúc thời tiết khô ráo với kích thước quy định (duới 

30cm); đem phơi trong râm cho khô (có thể sấy ở nhiệt độ thấp 40 – 450C).  

Tinh dầu bạc hà: cất từ lá và các bộ phận trên mặt đất đã được tinh chế. 

Menthol: chất chiết từ tinh dầu Bạc hà 

Lá (hà diệp): dùng tươi hay khô 

1.4. Công dụng – cách dùng 

Bạc hà chữa cảm sốt không ra mồ hôi, đau đầu, ngạt mũi, nôn mửa. 

Hình 1. Cây bạc hà 
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Tinh dầu bạc hà, menthol chữa viêm họng, viêm mũi, đau bụng lạnh, xoa bóp trong đau 

dây thần kinh, vết thương sưng đau.  

Liều dùng: Ngày dùng 12 - 20 g, dạng thuốc sắc; khi sắc thuốc nên cho Bạc hà vào sau, 

dùng tươi liều cao hơn; dạng thuốc xông, thuốc sắc. 

Bột cảm cúm có chứa bạc hà diệp chữa cảm mạo, nhức đầu, sổ mũi, hắt hơi, ngày uống 6g 

chia 2 – 3 lần. 

Tinh dầu bạc hà, menthol dùng dưới dạng thuốc xoa, thuốc xông; dùng để sản xuất dầu cao 

sao vàng, chất làm thơm cho các sản phẩm thực phẩm như bánh kẹo, thuốc đánh răng và trong 

một số ngành kỹ nghệ khác. 

Thận trọng: bạc hà và tinh dầu bạc hà  không dùng cho trẻ sơ sinh vì gây ức chế trung tâm 

hô hấp ở trẻ sơ sinh. 

Phụ nữ cho con bú không nên dùng nhiều, vì làm giảm sự tiết sữa. 

 

2. BÁCH BỘ 

Tên khác: Dây ba mươi, củ rận trâu, dây dẹt ác, sam síp lạc (Tày), mùi 

sấy dòi (Dao), bẳn sam síp (Thái), pê chầu chàng (H’mông). 

Tên khoa học: Stemona tuberosa Lour., họ Bách bộ (Stemonaceae) 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Dây leo bằng thân cuốn, dài 6m - 8m. Rễ củ nhiều, mập, nạc, hình trụ, 

mọc thành khóm dày, dài 15cm - 30cm. Thân nhẵn, hình trụ, màu lục nhạt, 

hơi phình lên ở những mấu. Lá mọc đối hoặc so le, gốc hình tim, đầu thuôn 

nhọn, gân lá hình cung, có nhiều gân ngang nhỏ, song song, sít nhau.  

Cụm hoa mọc ở kẽ lá, hoa màu vàng lục, mặt trong màu đỏ tía, có 

mùi hôi. Quả nang có nhiều hạt.  

2.2. Trồng trọt 

Bách bộ ưa khí hậu ôn hòa, ưa bóng râm khi cây còn nhỏ. Thích hợp trồng trên các loại đất 

pha cát, nhiều mùn, ẩm mát. 

Có thể trồng bách bộ bằng cách gieo hạt trong vườn ươm rồi đánh cây con đi trồng hoặc 

trồng ngay bằng chồi gốc. 

2.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến  

Rễ củ thu hoạch vào xuân hoặc mùa thu, đem rửa sạch cắt bỏ hai đầu, đồ chín hoặc nhúng 

nước sôi, củ to bổ đôi, củ nhỏ để nguyên, phơi hoặc sấy khô ở nhiệt độ 500C - 600C. 

2.4. Công dụng – cách dùng 

Chữa ho, long đờm, viêm họng, viêm phế quản, ho gà, lao hạch có kết quả tốt. Trị giun đũa, giun 

kim, diệt côn trùng. 

Chữa ho: ngày dùng 8-12g, dạng thuốc sắc, cao mềm hoặc bột. 

Cao bổ phổi, chai 100 ml và cao bách bộ, chai 100 ml, chữa các chứng ho lâu ngày, ho gió, 

háo phổi, đờm đặc, ngày uống 2 – 3 lần, mỗi lần 20 ml. 

Hình 2: Bách bộ 
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Chữa giun: ngày uống 7-10g, dạng thuốc sắc, uống sáng sớm lúc đói trong 5 ngày liền sau 

đó tẩy. 

Diệt côn trùng: nước sắc bách bộ cho thêm ít đường, ruồi ăn phải chết tới 60%. Dung dịch 

1/20 diết chết bọ gậy 100%. Rắc bột bách bộ vào hố phân ròi chết 100%. 

Trừ chấy, rận, bọ chó ở người và động vật: đốt rễ bách bộ, hun khói hay dùng dung dịch 

cồn 20% hoặc nước sắc 50%. 

 

3. BÁN HẠ NAM 

Tên khác: Nam tinh, ba chìa, củ chóc, bán hạ ba thùy. 

Tên khoa học: Typhonium trilobatum (L.) Schott., họ Ráy (Araceae). 

3.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống hàng năm, cao 20cm – 30cm. Thân ngầm 

dạng củ hình cầu, có những khía ngang. Lá mọc từ củ do thân 

phát triển thành, lá có cuống dài pha màu đỏ tím nhạt, phần gốc 

loe ra thành bẹ, phiến lá chia thành ba thuỳ, thuỳ giữa to hình 

thoi, hai thuỳ bên hẹp hơn, gốc lá hình tim, đầu lá nhọn, mép lá 

uốn lượn, gân lá ở mặt dưới đôi khi cũng có màu đỏ tím.  

Cụm hoa là một bông mo, ngắn hơn lá, mặt ngoài mo có 

màu lục nhạt, mặt trong có màu đỏ hồng, trục mang hoa có màu 

hồng, trên đó mang nhiều loại hoa khác nhau, hoa đực ở trên, hoa cái ở dưới, mùi hôi. Quả 

mọng, khi chín có màu đỏ. 

3.2. Trồng trọt 

Bán hạ nam có thể nhân giống hữu tính hoặc vô tính. Hạt của cây chín vào mùa đông, rụng 

xuống đất, sang xuân nảy mầm thành cây con rồi đánh đi trồng. Cũng có thể tách mầm từ cây mẹ 

để làm giống. 

3.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Thân rễ của cây bán hạ nam thu hoạch vào mùa thu đông, khi cây lụi đào lấy rễ củ, rửa sạch, 

cắt bỏ rễ con, đổ thành đống, ủ khoảng 7 – 10 ngày đến khi vỏ ngoài mềm nát, chà sát cho tróc 

hết lớp vỏ ngoài. Đồ đến khi củ chín đều (không còn nhân trắng đục). Thái phiến dày 0,2cm – 0,3 

cm. Phơi (hoặc sấy) đến khi khô kiệt. 

Vì bán hạ dùng sống gây ngứa nên trước khi dùng bán hạ nam làm thuốc phải chế biến tiếp, 

có nhiều cách chế khác nhau, nhưng đều nhằm mục đích loại trừ tác dụng gây ngứa, tăng tác 

dụng chữa ho.  

       Chế biến: Bán hạ phiến 1000g, phèn chua (bột) 100g, gừng tươi 100g, nước vo gạo vừa đủ 

(1kg gạo, vo lấy 3 lít dịch nước). Ngâm phiến bán hạ với nước vo gạo trong 2 ngày, mỗi ngày 

thay nước một lần. Gạn bỏ dịch ngâm, rửa nhẹ bằng nước sạch đến khi hết nước đục trắng. Hòa 

tan phèn chua trong 3 lít nước sạch, ngâm bán hạ tiếp trong 2 ngày đêm đến khi không còn nhân 

trắng đục, vớt ra, rửa sạch, phơi khô. Gừng tươi, giã nát, thêm 100 ml nước sạch, nghiền kỹ, ép 

Hình 3. Cây bán hạ nam 
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lấy dịch. Làm 2 lần như vậy. Trộn đều dịch gừng. Tẩm vào bán hạ, ủ 2 – 3 giờ. Thỉnh thoảng đảo 

cho dịch nước gừng thấm đều. Sao đến khi phiến bán hạ chuyển sang màu vàng đậm. 

3.4. Công dụng – cách dùng 

Bán hạ nam được dùng chữa ho, hen suyễn nhiều đờm, viêm khí quản mãn tính, viêm 

họng, chữa nôn do khí nghịch, nôn ở phụ nữ có thai, nôn do viêm dạ dày mãn. 

Liều dùng: 4 – 12 g (đã chế) / ngày, dạng thuốc sắc hay thuốc bột. 

Thận trọng: người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược, phụ nữ có thai không dùng. 

 

4. XẠ CAN 

Tên khác: Rẻ quạt, lưỡi kiếm. 

Tên khoa học: Belamcanda chinensis (L.) DC. = Belamcanda punctata Moench., họ La dơn 

(Iridaceae). 

4.1. Đặc điểm thực vật  

Cây thảo, sống nhiều năm, cao 0,5m - 1m. Thân rễ mọc bò, phân 

nhánh nhiều. Lá hình dải, có bẹ mọc ốp vào thân và xòe ra như cái quạt. 

Gân lá song song mọc sít nhau.  

Cụm hoa có cuống, cánh hoa màu vàng cam điểm đốm tím. Quả 

nang hình trứng mang nhiều hạt màu đen bóng. 

4.2. Trồng trọt 

Xạ can được trồng ở nhiều nơi để làm cảnh và lấy thân rễ làm 

thuốc. Cây có thể nhân giống bằng hạt hoặc tách mầm. 

4.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Thân rễ, thu hái về rửa sạch, đem phơi hoặc sấy khô.  

4.4. Công dụng – cách dùng  

Chữa ho, ho gà, viêm họng, khản tiếng, viêm amidan. Chữa 

sốt, thống kinh, bí đại tiểu tiện, sưng vú, tắc tia sữa, đau nhức tai, 

rắn cắn. 

Liều dùng: mỗi ngày 3-6g sắc uống. Giã nhỏ 10-20g thân rễ tươi với muối ngậm, bã đắp. 

 

5. HÚNG CHANH 

Tên khác: Rau tần dày lá, rau thơm lùn, rau thơm lông, dương tử tô.  

Tên khoa học: Coleus aromaticusBenth. In Wall.  = Coleus amboinicus  

Lour., họ Hoa môi (Lamiaceae). 

5.1. Đặc điểm thực vật  

 Cây thảo, sống lâu năm, cao 20cm - 50cm. Thân mọc đứng hay ngả, 

phần sát đất hoá gỗ. Lá mọc đối, dày, mọng nước, hình trứng rộng, gốc hình 

nêm, đầu hơi nhọn hoặc tù. 

Cụm hoa mọc ở ngọn thân và đầu cành thành bông dày. Các vòng 

mang hoa rất sít nhau, hoa màu tím hồng. Quả bế tư, nhỏ, hình cầu. Toàn 

Hình 4. Cây xạ can 

Hình 5. Cây húng chanh 
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cây có lông rất nhỏ và mùi thơm như chanh. Mùa hoa quả vào tháng 3-5. 

5.2. Trồng trọt  

Húng chanh được nhân giống bằng cành. Vào tháng 2-3, chọn những cây tương đối già, có 

rễ ở các đốt, cắt thành những đoạn có 2-3 đốt để làm giống. 

Cũng có thể dâm cành xuống mặt đất, phủ đất lên cho cành ra rễ rồi cắt đoạn như trên đem 

trồng. 

5.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Lá dùng tươi hoặc đem cất tinh dầu, dùng khô phải phơi âm can. 

5.4. Công dụng – cách dùng   

Lá húng chanh dùng chữa cảm cúm, ho, hen, viêm họng, ho ra máu, sốt cao, sốt không ra 

mồ hôi, nôn ra máu, chảy máu cam. 

Dùng 10-16g lá tươi một ngày. Dạng thuốc sắc, xông, dầu xoa hoặc giã vắt lấy nước uống. 

Dùng ngoài: lá húng chanh giã nát đắp lên vết thương chữa rết và bọ cạp cắn. 

 

6. MẠCH MÔN 

Tên khác: Mạch đông, tóc tiên, lan tiên, xà thảo, lan giới thảo.  

Tên khoa học: Ophiopogon japonicus (Thum.) Ker.Gaw., họ Hoàng 

tinh (Convallariaceae). 

6.1. Đặc điểm thực vật  

Cây thảo, sống nhiều năm, cao từ 10cm – 40cm, không có thân. 

Rễ chùm phát triển thành củ nhỏ hình thoi. Lá mọc từ gốc, có hình dải 

hẹp, đầu lá nhọn, gân lá song song, mặt trên có màu xanh thẫm, mặt 

dưới có màu trắng nhạt. 

Cụm hoa là một chùm dài, hoa màu lục nhạt hoặc lơ sáng. Quả mọng, 

màu tím. 

6.2. Trồng trọt 

Cây được trồng bằng nhánh, trồng quanh năm nhưng tốt nhất vào mùa xuân. Cây trồng sau 

2-3 năm có thể thu hoạch rễ củ. 

6.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến  

Rễ củ thu hái vào mùa khô ở những cây 2 năm tuổi trở lên, loại bỏ rễ con, rửa sạch đất cát, 

phơi cho hơi héo, rút bỏ lõi, phơi tiếp hoặc sấy nhẹ đến khô.  

6.4. Công dụng – cách dùng 

Mạch môn được dùng chữa ho khan, viêm họng, hen phế quản, lao phổi nóng âm ỉ về 

chiều, sốt cao, phiền khát, thổ huyết, khái huyết, chảy máu cam. 

Mạch môn còn dùng để chữa táo bón, lở ngứa, nhồi máu cơ tim. 

Liều dùng: 6 – 12 g/ngày, dạng thuốc sắc, cao lỏng, siro; thường phối hợp trong các 

phương thuốc bổ âm, thuốc ho.  

 

Hình 6. Cây mạch môn 
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7. CÂY QUÝT 

Tên khác: Quất thực, may cam chìa (Tày), cam chày ton (Dao). 

Tên khoa học: Citrus reticulate Blanco., họ Cam (Rutaceae). 

7.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỡ, cao 5m - 8m, cành cứng, thân cành 

không có gai hoặc có gai ngắn. Lá mọc so le, đơn 

nguyên hoặc hơi khía tai bèo, dài, hình trái xoan, gốc 

thuôn đầu tù hoặc hơi nhọn; mặt trên nhẵn bóng, mặt 

dưới nhạt, có gân nổi rõ. Cuống lá ngắn, hơi có cánh.  

Hoa nhỏ màu trắng, mọc đơn độc ở kẽ lá. Lá bắc 

nhỏ, hình vảy, có lông ở mép. Đài hoa có 5 răng hình 

trái xoan, có đầu nhọn, gần dính nhau. Tràng có 5 cánh 

thuôn dày, khi nở uốn cong ra ngoài. Nhị nhiều, dài 

bằng cánh hoa, dính nhau một phần ở phía dưới. Bầu 

nhụy hình cầu. Quả hình cầu, hai đầu dẹt. Vỏ mỏng nhẵn hay 

hơi sần sùi, dễ bóc. Khi chín có màu vàng cam hoặc màu đỏ. 

Mùi thơm, nhiều hạt. 

7.2. Trồng trọt  

Cây quýt thường được trồng bằng hạt, chiết và ghép cành. Thường chọn phương pháp chiết 

và ghép cành hơn vì trồng bằng hạt cây lâu cho trái và năng suất thấp.  

Khi trồng, đặt cây con vào giữa hố đã được đào sẵn, đắp đất xong thì hơi nhẹ tay kéo cây con 

lên từ 3cm – 5cm. Sau đó phải tưới nước, cắm cành chống đổ, phủ rơm cỏ quanh gốc để giữ độ ẩm 

cho đất, ngắt bớt một phần lá và cành yếu để tăng tỉ lệ sống cho cây. 

7.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Vỏ quả chín phơi khô để lâu năm (trần bì), hạt quýt phơi khô (quất hạch), vỏ quả quýt còn xanh 

(thanh bì), vỏ ngoài của quả (quất hồng), lá quýt (quất diệp). 

Quả thu hái khi chín, bóc lấy vỏ phơi khô làm trần bì. Theo Y học cổ truyền và dân gian, 

trần bì để càng lâu năm càng tốt. Nếu hái quả lúc còn xanh, lấy vỏ phơi khô thì được thanh bì. 

Hạt lấy ở quả chín phơi khô làm quất hạch. Để có quất hồng, lấy vỏ ngoài của quả quýt 

chín, cạo bỏ phần trong, phơi khô. 

7.4. Công dụng – cách dùng 

Trần bì chữa ăn không tiêu, đau bụng, nôn mửa, ho tức ngực, nhiều đờm. Liều dùng 4-

12g/ngày, dưới dạng thuốc sắc hay thuốc bột. 

Thanh bì chữa đau gan, tức ngực, đau mạng sườn, sốt rét. Liều dùng 3-9g/ngày. 

Hạt quýt chữa sa ruột, đau tinh hoàn, thoát vị bẹn, viêm tuyến vú, đau lưng với liều 3-

9g/ngày. 

Lá quýt chữa ngực đau tức, ho, sưng vú, sa ruột với liều 10-20g lá/ngày. 

 

Hình 7. Cây quýt 
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8. THIÊN MÔN 

Tên khác: Thiên đông, tóc tiên leo, dây tóc tiên.  

Tên khoa học: Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr., họ 

Thiên môn đông (Asparagaceae). 

8.1. Đặc điểm thực vật  

Cây bụi, leo, sống lâu năm, dài 1m - 2m. Rễ củ mọc thành 

chùm. Cành biến đổi thành lá hình lưỡi liềm, có mặt cắt 3 góc, đầu 

nhọn gọi là diệp chi.  Lá tiêu giảm thành vảy nhỏ. 

Cụm hoa mọc ở kẽ các diệp chi gồm 1-2 hoa màu trắng, hoa 

đực có bao hoa gồm 6 cánh, 6 nhị và nhụy lép; hoa cái có bao hoa 

như hoa đực, nhị ngắn hơn, bao phấn tiêu giảm, bầu thuôn có vài 

ngăn. Quả mọng, hình cầu. Hạt màu đen. 

8.2. Trồng trọt  

Cây được nhân giống bằng tách mầm. Khi thu hoạch, ở gốc cây có nhiều mầm. Các mầm 

này được tách thành nhiều khóm nhỏ, mỗi khóm 3-4 mầm. Thời vụ trồng vào tháng 2-3. 

8.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến  

Rễ củ, thu hái vào mùa khô ở những cây từ 2 năm tuổi, loại bỏ rễ con, ngâm qua nước cho 

mềm rồi đồ qua. Lúc rễ còn nóng, bóc lấy vỏ hoặc rút bỏ lõi, thái phiến mỏng, phơi hoặc sấy khô. 

8.4. Công dụng – cách dùng 

Chữa viêm phế quản mạn tính, ho khan, ho ra máu; chữa rối loạn thần kinh, hồi hộp, mất ngủ; 

chữa viêm loét miệng, chữa đại tiện táo. 

Liều dùng: 6 - 12g khô, dùng tươi 30- 50g/24h, thuốc sắc, thuốc cao hay thuốc bột.  

9. QUẤT 

9.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ 1-5m, có gai. Cành lá sum suê; lá đơn 

mọc so le, màu lục sẫm bóng; hình trái xoan hay tròn dài, 

cuống có cánh rất nhỏ, dày và cứng. Chùm hoa ngắn ở 

nách lá hay ở ngọn; hoa trắng, cánh hoa dài 7-9mm; nhị 

15-20. Quả nhỏ hình cầu, rộng 1,5-3,5cm, màu vàng da 

cam bóng, có 5-6 múi, nạc chua; hạt có màu xanh. 

Có quả từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. 

9.2. Trồng trọt 

Gốc ở Trung Quốc và Nhật Bản, được thường 

trồng làm cảnh ở khắp cả nước ta, nhất là vào dịp Tết 

Nguyên đán vì dáng cây đẹp, tán lá sẫm màu, quả nhiều màu vàng da cam đẹp. 

9.3. Bộ phận dùng, thu hái 

Quả – Fructus Fortunellae Japonicae. Lá và vỏ cũng được dùng. 

9.4. Công dụng – cách dùng 

Hình 8. Cây thiên môn 

Hình 9: Quất 
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Quả có vị chua, hơi ngọt, tính bình. Năm 1942, cụ Phó Ðức Thành đã viết trong Việt Nam 

Dược học: Quất chuyên chữa về lá gan, dạ dày, thông xuất hung cách, tiêu hoá thực tích, trừ ách 

nghịch, chữa tiêu khát, giải tửu độc, trừ uế khí. 

 Công dụng 

- Ngoài việc dùng quả để ăn uống và làm mứt, làm nước quả nấu đông, xirô, người ta còn dùng 

quả làm thuốc. Mứt Kim quất chữa các chứng ách nghịch, giúp sức tiêu hoá cho dạ dày, công 

hiệu hơn Sa nhân. Rượu Kim quất dùng để chữa: gan uất kết, tỳ vị yếu hèn, lại trừ được đờm 

tích và chữa ẩu thổ. 

- Nay ta dùng quả làm thuốc ngậm chữa ho, viêm họng (thường chưng với đường phèn hoặc 

Mật ong), và cũng dùng lá và vỏ có tác dụng như Quýt. Mứt Quất hoặc Quất ngâm đường 

dùng rất tốt vừa bổ dưỡng vừa trị ho. 

- Quả quất rất giàu chất pectin, là chất sợi hòa tan, có tác dụng ngoại hấp cholesterol trong 

máu, giúp phòng ngừa xơ vữa động mạch. Ngoài ra, quất có chứa đường, acid hữu cơ, 

vitamin C (0,13- 0,24 mg %), các hoạt chất có tác dụng sát khuẩn, chống viêm, nhuận trường, 

tăng cường chức năng tiêu hóa, kích thích hệ thần kinh trung ương, an thần, hạ huyết áp, 

chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa ung thư… 

- Trong lá tươi và chồi có chứa tinh dầu tỷ lệ 2,21 %. Lá và hạt quất cũng được dùng làm 

thuốc.  

 Cách dùng 

– Chữa ho trẻ em: quả quất chín 10-15g, hoa hồng trắng 10-12g, hạt chanh 6-8g. Tất cả cho vào 

tô cùng với một ít mật ong hoặc đường phèn, chưng cách thủy hoặc hấp trong nồi cơm 15-20 

phút. Lấy ra nghiền nát, chia 2 lần cho trẻ uống trong ngày. 

– Chữa ho nhiều đàm: Quất chín 5-8 quả, đường phèn vừa đủ, đem hấp cách thủy, dùng ăn 

trong ngày. 

– Chữa nôn mửa do lạnh bụng: Vỏ quất 10-12g, gừng tươi 10-12g, hai thứ hơ lửa cho sém 

cạnh. Nấu với 500 ml nước, sắc còn 200 ml, chia 2 lần uống trước bữa ăn. 

– Chữa bụng lạnh, ăn không tiêu, đầy trướng: Dùng quất chín 10-12 quả, ăn tươi vào lúc đói 

bụng. 

– Chữa cảm mạo phong hàn, không ra mồ hôi: Lá quất 30g, nấu với 300 ml nước, sắc còn 

200ml, uống nóng cho ra mồ hôi. Một số cách chế biến từ quất: 

– Quất muối: Rửa quả quất thật sạch, để ráo nước, xếp vào hũ sành hoặc hũ thủy tinh,cứ một 

lớp quất xen với một lớp muối, rồi đem phơi nắng. Thời gian cất giữ càng lâu,công hiệu càng 

tốt. Khi sử dụng, lấy 5-10 quả quất muối nấu nước uống hoặc giã nát, pha nước rồi quậy đều 

để uống. Tác dụng: chữa ho đàm, khô cổ, sau khi ăn bị nặng ngực, đàm vướng trong cổ không 

khạc được. Nếu dùng để giải khát thì lấy 2-4 quả, giã nát, hòa với nước đường hoặc nước pha 

mật ong để uống. 

– Kim quất: Lấy 1 kg quả quất chín, rửa thật sạch rồi để ngoài gió cho đến lúc lớp vỏ ngoài 

nhăn nheo. Dùng 8g bạch phàn (phèn trắng, phèn chua – Alumen), 50g phát tiêu (mang tiêu 

Natrium Sulfuricum – Na2SO4,10H2O),100g muối ăn. Tất cả nghiền thật mịn, trộn đều với quả 
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quất, đựng vào chậu sành, đem phơi nắng. Thỉnh thoảng trộn đảo đều cho tới khi thật khô, 

đem cất vào hũ sành hoặc hũ thủy tinh để sử dụng. Những người bị đàm nhiều, nặng ngực, hít 

thở khó khăn, lên cơn suyễn, cổ họng bị viêm sưng, dùng 2-4 quả kim quất này để ngậm,nuốt 

nước từ từ, sẽ giúp tiêu đàm, thuận khí tiêu viêm. 

 

CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu câu: 

1. Cây bạc hà có đặc điểm nào sau đây: 

A. Cây thảo, sống nhiều năm, thân vuông màu tím hoặc xanh có nhiều lông nhỏ 

B. Cây thân gỗ, sống nhiều năm, thân vuông màu tím hoặc xanh không có lông nhỏ 

C. Cây thảo, sống nhiều năm, thân tròn màu tím hoặc xanh có nhiều lông nhỏ 

D. Cây thân gỗ, sống nhiều năm, thân tròn màu tím hoặc xanh có nhiều lông nhỏ 

2. Cây quất chủ yếu bộ phận nào sau đây làm thuốc: 

A. Lá 

B. Quả 

C. Thân 

D. Rễ 

3. Cây bán hạ nam sử dụng sống gây ra: 

A. Ngứa 

B. Đau dạ dày 

C. Sốt 

D. Tiêu chảy 

4. Cây xạ can có bộ phận dùng làm thuốc là: 

A. Thân rễ và lá 

B. Rễ củ và hoa 

C. Rễ và lá 

D. Toàn cây 

5. Cây bách bộ có bộ phận dùng làm thuốc là 

A. Vỏ rễ 

B. Rễ củ 

C. Rễ 

D. Thân rễ 

6. Bán hạ nam thường được chế biến với các phụ liệu sau: 

A. Gừng tươi, phèn chua, nước vo gạo 

B. Rượu, phèn chua, nước vo gạo  

C. Gừng tươi, dấm, nước vo gạo 

D. Rượu, dấm, nước vo gạo 

7. Dược liệu nào sau đây dùng chữa cảm cúm, viêm họng, sốt không ra mồ hôi, chảy máu cam: 

A. Thiên môn 
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B. Trần bì  

C. Xạ can  

D. Bán hạ nam  

8. Vị dược liệu xạ can thường được dùng dạng thuốc sắc với liều: 

A. 3 – 6g/ngày 

B. 10 – 15g/ngày 

C. 15 – 20g/ngày 

D. 30g/ngày 

9. Thận trọng khi sử dụng vị dược liệu xạ can với các đối tượng sau: 

A. Người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược, phụ nữ có thai 

B. Người mới ốm dậy, người mắc bệnh gan mật 

C. Người mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp 

D. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú 

10.  Phải thận trọng khi sử dụng tinh dầu bạc hà với các đối tượng sau: 

A. Người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược 

B. Trẻ sơ sinh, phụ nữ cho con bú 

C. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú 

D. Trẻ sơ sinh, người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược  

Trả lời các câu sau bằng cách điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống: 

11. Bộ phận dùng của cây thiên môn là…....................................................…. có tác dụng để 

....................................... 

12. Bộ phận dùng của cây mạch môn là…...........................................................… có tác dụng để 

....................................... 

13. Bộ phận dùng của cây bạc hà là….................................................................…có tác dụng để 

....................................... 

14. Bộ phận dùng của cây húng chanh là…........................................................…có tác dụng để 

....................................... 

15. Đặc điểm hình thái của lá cây bạc hà á là lá mọc ……...................…., phiến lá hình bầu dục, 

mép lá ………….......................................................................… 

Phân biệt đúng/sai trong các câu sau bằng cách đánh chữ Đ (cho câu đúng) và chữ S (cho 

câu sai) vào đầu mỗi câu: 

16. Cây bách bộ là dây leo, lá mọc cách, hoa mọc ở kẽ lá, quả nang có nhiều hạt. 

17. Cây thiên môn thuộc loại dây leo thành bụi, thân nhỏ, có cành và lá biến dạng. 

18. Bạc hà chữa cảm sốt ra mồ hôi, đau đầu, ngạt mũi, nôn mửa. 

19. Bán hạ nam được dùng chữa ho, hen suyễn nhiều đờm, viêm họng, viêm khí quản mãn tính. 

20. Xạ can chữa ho, ho gà, viêm họng, khản tiếng, viêm amidan, tiêu hoá kém, ăn không ngon 

miệng. 
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YÊU CẦU CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC 

Các học viên chuẩn bị bài ra giấy trước khi giờ học bắt đầu. Có thể chuẩn bị ra giấy A4 hoặc 

bằng máy tính. 

BÀI TẬP NHÓM: Lớp chia thành các nhóm nhỏ từ 4-6 người. 

1, Anh / chị liệt kê các cây thuốc nam có tác dụng điều trị bệnh đường hô hấp tại địa phương. 

2, Anh/chị đưa ra các minh chứng (mô tả đặc điểm nhận dạng bằng hình ảnh) để xác định các cây 

thuốc thuộc nhóm điều trị bệnh đường hô hấp. 

3, Anh/chị hãy lựa chọn một cây thuốc bất kỳ, viết bài tuyên truyền cung cấp thông tin sử dụng 

cây thuốc đó đến cho người dân tại địa phương. 

Nội dung bài tuyên truyền gồm có: 

 Cách thức trồng, tăng năng suất 

 Cách thức sử dụng đơn cây thuốc hoặc dùng bài thuốc cổ phương đơn giản có chứa cây 

thuốc đó để điều trị bệnh đường hô hấp. 

BÀI TẬP CÁ NHÂN: 

1, Trong trường hợp thời tiết giao mùa, các trẻ hay bị ho. Nên sử dụng các cách giảm ho từ cây 

thuốc nam cho con trẻ tại địa phương bằng những cách nào? Anh chị hãy liệt kê. 

2, BN A. 8 tuổi bị viêm phổi kèm ho có đờm, chán ăn, lưỡi rêu trắng, tại TYT xã được Lương y 

kê đơn thuốc sau: 

+ Bách bộ 6g 

+ Tô tử 6g 

+ Tang bạch bì 6g 

+ Trần bì 6g 

+ Kim ngân hoa 16g 

+ Cỏ nhọ nhồi 12g 

Sắc uống ngày 1 thang trong 7 ngày. 

Bằng kiến thức đã có của anh/chị hãy trình bày các đặc điểm nhận dạng vị thuốc chế biến, 

tác dụng của vị thuốc trong đơn với bệnh của BN, cách sử dụng bài thuốc trên. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ y tế (2005), Dược liệu, Nhà xuất bản y học. 

2. Bộ y tế (2009), Dược điển Việt Nam IV, Nhà xuất bản Hà Nội. 

3. Đỗ Tất Lợi (2004), Những cây thuốc và vị thuốc ở Việt Nam, Nhà xuất bản Y học và Nhà xuất 

bản Thời đại, Hà Nội. 

4. Nguyễn Viết Thân (2013), Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc thường dùng tập 1, Nhà 

xuất bản thế giới, Hà Nội.  

5. Nguyễn Viết Thân (2013), Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc thường dùng tập 2, Nhà 

xuất bản thế giới, Hà Nội.  

6. Nguyễn Viết Thân (2013), Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc thường dùng tập 3, Nhà 

xuất bản thế giới, Hà Nội.  



 

270 

 

7. Viện Dược liệu (2003), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam tập 1, nhà xuất bản khoa 

học và kỹ thuật, Hà Nội. 

8. Viện Dược liệu (2003), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam tập 2, nhà xuất bản khoa 

học và kỹ thuật, Hà Nội. 

  



 

271 

 

Bài 19 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DƯỢC LIỆU CHỮA CẢM SỐT, MẨN NGỨA 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. Vận dụng được đặc điểm nhận dạng, bộ phận dùng, công dụng, phối hợp cùng cán bộ y tế 

chuyên trách y học cổ truyền để phát hiện, tìm kiếm, tuyên truyền sử dụng và cung cấp thông tin 

sử dụng các cây thuốc nam điều trị một số bệnh cảm sốt và mẩn ngứa, dị ứng. 

2. Áp dụng được kiến thức của các bài thuốc cổ truyền khi điều trị một số bệnh cảm sốt và mẩn 

ngứa, dị ứng thường gặp tại TYT xã theo nguyên lý YHGĐ. 

3. Kết hợp với cán bộ y tế khác theo nguyên lý y học gia đình cùng tuyên truyền, vận động người 

dân sử dụng dược liệu sẵn điều trị một số bệnh cảm sốt và mẩn ngứa, dị ứng phù hợp tình trạng 

bệnh, hoàn cảnh gia đình và địa phương. 

NỘI DUNG 

DƯỢC LIỆU CHỮA MẨN NGỨA 

 

1. KÉ ĐẦU NGỰA 

Tên khác: Thương nhĩ tử, xương nhĩ, thương nhĩ, phắc ma, mac nháng (Tày). 

Tên khoa học: Xanthium strumariumL., họ Cúc (Asteraceae). 

1. 1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống hàng năm, cao 0,5m - 1m, ít 

phân cành. Thân hình trụ, cứng, có khía, màu lục đôi 

khi điểm những chấm màu nâu tím. Lá mọc sole, phiến 

lá chia thuỳ không đều, mép lá khía răng cưa, gân lá 

hình chân vịt, thân và lá có lông ngắn.  

Cụm hoa đầu, mọc ở kẽ lá hoặc đầu cành, 

màu lục nhạt, gồm hai loại hoa đầu, cùng gốc. 

Những hoa đầu ở phía trên nhỏ, mang hoa lưỡng 

tính, những hoa đầu khác mang hoa cái; lá bắc xếp 

thành hai hàng, có lông. Hoa lưỡng tính hình ống, 

không có mào lông, hoa cái không có tràng hoa và 

mào lông. Quả bế đôi, hình trứng, có hai sừng nhọn ở đầu 

và phủ đầy gai.  

1.2. Trồng trọt  

Cây được trồng bằng hạt, thường vào tháng 2 – 3 hàng năm. 

1.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Quả giả (gọi thương nhĩ tử) và toàn bộ phần trên mặt đất. 

Quả thu hái khi quả già chưa ngả vàng, phơi hoặc sấy khô. Khi dùng sao cháy móc, trà xát 

và sẩy bỏ gai móc, giã giập. 

Hình 10. Cây ké đầu ngựa 
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1.4. Công dụng – cách dùng  

Ké đầu ngựa được dùng chữa phong hàn đau đầu, tay chân đau co rút, phong tê thấp, đau khớp, 

mũi chảy nước hôi, mày đay lở ngứa, tràng nhạc, mụn nhọt, làm ra mồ hôi. Ngoài ra, ké đầu ngựa 

được dùng chữa đau răng, đau họng, bướu cổ, nấm tóc, hắc lào, lỵ. 

Ngày dùng 6-12g quả hoặc 10-16g lá cành; dạng thuốc sắc, thuốc viên hoặc cao thuốc. 

Để phòng bướu cổ do thiếu iod thì đập dập quả, hãm nước uống hàng ngày. 

 

2. ĐINH LĂNG 

Tên khác: Gỏi cá, đinh lăng lá nhỏ, nam dương lâm. 

Tên khoa học: Polyscias fruticosa Harms = Tieghemopanax fruticosus Vig. = Panax fruticosum 

L., họ Ngũ gia (Araliaceae). 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, cao 0,8m - 1,5m, tán lá sum sê, xanh tốt quanh năm. 

Thân nhẵn, không gai, ít phân nhánh, mang nhiều vết sẹo to, màu 

xám. Lá to, dài 20cm - 30cm, mọc so le, kép 2-3 lần lông chim; lá 

chét mép có khía răng cưa nhọn, đôi khi chia thùy, gốc và đầu lá 

thuôn nhọn; cuống lá dài, phát triển thành bẹ ở phần cuối.  

Cụm hoa mọc ở ngọn cành thành hình chùy ngắn mang  nhiều 

tán. Lá bắc rộng, rụng sớm. Hoa nhỏ, màu lục nhạt hoặc trắng xám; 

đài 5 răng hàn liền, mép uốn lượn; tràng 5 cánh hình trái xoan; nhị 

5, chỉ nhị ngắn; bộ nhụy có bầu dưới, 2 ô. Quả dẹt, hình trứng rộng, 

màu trắng bạc.  

Toàn cây, đặc biệt lá đinh lăng có mùi thơm. 

Chú ý: Cây dễ nhầm lẫn với nhiều loài khác cũng mang tên đinh lăng nhưng không được 

dùng làm thuốc. 

Đinh lăng lá tròn (Polyscias balfouriana Baill.): thường chỉ có 3 lá chét trên một cuống lá 

dài. Lá chét hình tròn, đầu tù. 

Đinh lăng lá to hay đinh lăng lá rang (Polyscias  ilicifolia (Merr.) Baill.): lá kép, thường có 

11-13 lá chét; lá chét hình mác, khía răng cưa to và sâu. 

Đinh lăng trổ hoặc đinh lăng viền bạc (Polyscias  guilfoylei Baill.): lá kép có 7 lá chét; lá 

chét thường có viền trắng.  

2.2. Trồng trọt 

Đinh lăng thường được trồng bằng cành. Chọn cành bánh tẻ có đường kính từ 1-1,5cm, cắt 

thành đoạn dài 5-7cm, giâm trong cát ẩm. Sau 7-10 ngày, hom giống nảy mầm. Sau 1,5-2 tháng 

có thể ra ngôi và đem trồng. 

Cây trồng sau 3 năm có thể thu hoạch, nhưng tốt nhất thu hoạch khi cây được 7-10 năm tuổi. Cây 

càng già thì cho năng suất và chất lượng rễ càng cao. 

2.3. Bộ phận dùng 

Rễ thu hái vào mùa thu ở cây trồng từ 3 năm trở lên.  

Hình 11. Cây đinh lăng 



 

273 

 

Sau khi thu hái về, rễ được rửa sạch đất cát; rễ nhỏ để nguyên, rễ to chỉ dùng vỏ rễ. Thái 

thành những lát mỏng, đem phơi hoặc sấy khô. Khi dùng để nguyên hoặc tẩm rượu gừng 5%, sao 

qua; sau đó tẩm mật ong 5% và  sao thơm. 

Ngoài ra, còn dùng thân, cành và lá của cây đinh lăng để làm thuốc. 

2.4. Công dụng – cách dùng 

Rễ đinh lăng được dùng làm thuốc bổ, chữa cơ thể suy nhược, tiêu hóa kém, phụ nữ sau 

sinh ít sữa. Ngoài ra, còn được dùng chữa ho, ho ra máu, đau tử cung, kiết lỵ và làm thuốc lợi 

tiểu, chống độc. 

Thân và cành chữa thấp khớp, đau lưng. 

Lá chữa cảm sốt, chữa mụn nhọt sưng tấy, sưng vú, dị ứng mẩn ngứa.  

Liều dùng: ngày dùng từ 1-6g rễ hoặc 30-50g thân, cành dùng dưới dạng thuốc sắc hoặc 

ngâm rượu.  Lá tươi (50-100g) nấu cháo để ăn (lợi sữa) hoặc giã nát (đắp chữa vết thương, mụn 

nhọt...). Lá còn dùng để ăn gỏi cá.   

 

3. KIM NGÂN 

Tên khác: Nhẫn đông, ngân hoa, song hoa, nhị hoa, boóc kim ngần 

(Tày). 

Tên khoa học: Lonicera  japonica Thunb., họ Kim ngân 

(Caprifoliaceae). 

3.1. Đặc điểm thực vật 

Kim ngân là loại cây leo bằng thân quấn, sống lâu năm, cành 

non có lớp lông bao phủ, màu hơi đỏ có vân. Lá đơn, mọc đối, đôi khi 

ở phía gốc lá mọc vòng ba lá một, phiến lá hơi dày, hình trái xoan, gốc 

lá tròn, đầu lá nhọn. Lá cây xanh tốt quanh năm, mùa rét cũng rất ít 

khi rụng, do đó còn có tên là nhẫn đông. 

Cụm hoa mọc ở kẽ các lá tận cùng thành xim hai hoa; lá bắc 

giống các lá con hình mũi mác, lá bắc con tròn có lông thưa ở mép; đài có 5 răng mảnh, đôi khi 

không bằng nhau, có lông; tràng hoa màu trắng sau chuyển màu vàng có lông mịn và lông tuyến 

ở ngoài, mùi thơm. Bộ nhị gồm 5 nhị thò ra ngoài, đính ở họng tràng, chỉ nhị nhẵn. Quả hình cầu, 

màu đen.  

3.2. Trồng trọt 

Kim ngân được trồng bằng cành vào tháng 2-3 hoặc tháng 9-10 hàng năm. 

3.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Kim ngân hoa là hoa của cây kim ngân được thu hái khi hoa sắp nở và mới nở còn màu 

trắng, phơi hoặc sấy nhẹ đến khô. 

Kim ngân đằng là cành mang lá của cây kim ngân được thu hái quanh năm, phơi hoặc sấy 

đến khô. 

Hình 12. Cây kim ngân 
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3.4. Công dụng – cách dùng 

Kim ngân hoa được dùng chữa sốt nóng, sốt rét, mụn nhọt, lở ngứa, mày đay, ban sởi, dị 

ứng, viêm amidan, ho do phế nhiệt, tả, lỵ, giang mai. 

Kim ngân đằng dùng chữa thấp khớp, phong tê thấp đau nhức. 

Liều dùng: kim ngân hoa 4-6g/ ngày, dưới dạng thuốc sắc, thuốc cao hoặc thuốc viên.  

Kim ngân đằng 10 – 16g/ ngày, dùng riêng hoặc phối hợp với các thuốc khác. 

 

4. MỎ QUẠ 

Tên khác: Hoàng lồ, vàng lồ, xuyên phá thạch.   

Tên khoa học: Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner., họ Dâu tằm (Moraceae). 

4.1. Đặc điểm thực vật 

        Cây nhỏ, thân mềm, phân cành nhiều. Vỏ thân màu xám có 

nhiều lỗ bì màu trắng. Thân và cành có nhiều gai cong quặp xuống 

trông như mỏ con quạ. Lá mọc so le, hình trứng thuôn, gốc lá nhọn, 

nhẵn bóng ở mặt trên; cuống lá mảnh, có lông.  

Cụm hoa mọc ở kẽ lá gồm nhiều hoa nhỏ,  hoa đơn tính khác gốc. 

Cụm hoa đực có cuống dài, mọc thành chùm ngắn, hoa có 4 lá đài 

hơi có lông, nhị 4 đối diện với lá đài, chỉ nhị loe ở gốc, bao phấn 

hình 4 cạnh; cụm hoa cái không có cuống, tụ họp thành đầu, hoa có 3-4 

lá đài bằng nhau, dày hơn lá đài ở hoa đực. Quả kép gồm nhiều quả nhỏ, 

hình ô van, hơi cụt ở đầu, chẽ ba. Toàn cây có nhựa mủ trắng.  

4.2. Trồng trọt  

Cây được tái sinh tự nhiên bằng hạt hoặc chồi mọc ra sau khi cây bị chặt. Cây hay được 

trồng làm bờ rào ở quanh nương rẫy.  

4.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Rễ và lá cây mỏ quạ, được thu hái quanh năm. Lá dùng tươi, còn rễ sau khi thu hái về phơi 

hay sấy khô. 

4.4. Công dụng – cách dùng 

Lá mỏ quạ tươi được dùng chữa vết thương phần mềm. Lá tươi lấy về, 100-200g (tùy theo 

vết thương to hay nhỏ), giã nhỏ, bỏ hết gân lá, đắp. Nếu là vết thương xuyên qua 2 bên, cần đắp 

cả hai bên rồi băng lại. Mỗi ngày rửa vết thương và thay băng một lần. Lá mỏ quạ còn được dùng 

để điều trị bỏng, viêm loét cổ tử cung và mụn nhọt. 

Rễ mỏ quạ được dùng làm thuốc trừ phong, hoạt huyết, phá ứ; ngày dùng 10-30g; dạng 

thuốc sắc. Rễ còn chữa phù thũng với liều 6-12g/ngày, dạng thuốc sắc. Thường phối hợp với cà 

gai leo, rễ gai, tầm xoọng, lá cây đa lông, rễ lá lốt, lá mã đề.  

 

5. SÀI ĐẤT 

Tên khác: Cúc nháp, húng trám, hoa múc, ngổ núi.  

Tên khoa học: Wedelia chinensis (Osbeck) Merr., họ Cúc (Asteraceae). 

Hình 13. Cây mỏ quạ 
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5.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống dai, mọc bò, bén rễ ở thân ngầm, sau đứng thẳng, cao 

20cm - 40cm. Thân màu xanh, có lông ngắn cứng nhỏ, màu trắng. Lá gần như 

không cuống, mọc đối hình bầu dục, thon, đầu hơi nhọn. Hai mặt lá có lông nhỏ 

cứng, mép có 3-5 răng cưa to và nông.  

Cụm hoa mọc ở kẽ lá và đầu cành thành đầu trên một cán dài. Hoa 

màu vàng; tràng hình lưỡi nhỏ ở phía ngoài, có đầu bẹt khía 3 răng, ống 

tràng rất ngắn; tràng hình ống ở giữa, có 5 thùy hình bầu dục tù; nhị 5, bao 

phấn có đỉnh hẹp ở phần gốc, không có tai; bầu hình nêm. Quả bế, không 

có lông.  

Cây dễ nhầm lẫn:  

Cỏ mui (Tridax procumbens L) cùng họ, tên khác là sài lan, sài lông, cúc mui, thu thảo: cây 

thảo, sống lâu năm, mọc bò. Lá mọc đối, có nhiều răng nhọn không đều. Hoa màu trắng. Quả bế có 

nhiều lông. Toàn thân có nhiều lông màu trắng, dày và cứng. 

5.2. Trồng trọt 

Cây được trồng bằng những đoạn thân có rễ vào mùa xuân. Sau khi trồng 1,5-2 tháng là có 

thể thu hoạch được. 

5.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến  

Phần trên mặt đất, thu hái quanh năm, chủ yếu vào mùa hè, thu hái lúc cây đang ra hoa, rửa 

sạch dùng tươi hay phơi sấy khô. 

5.4. Công dụng – cách dùng  

Sài đất dùng chữa mụn nhọt sưng tấy, đinh độc, sưng vú, sốt phát ban, viêm họng, viêm phế 

quản mãn tính.  

Liều dùng: dùng 50-100g sài đất tươi giã nát, hoà thêm nước gạn uống, bã đắp vào chỗ sưng 

tấy. Nếu dùng sài đất khô 20-40g, sắc với 400ml nước còn 100ml, uống làm 2-3 lần trong ngày, dùng 

liên tục từ 5-7 ngày; có thể dùng riêng hoặc phối hợp với bồ công anh, kim ngân, ké đầu ngựa. Trẻ 

em tuỳ độ tuổi, thường uống bằng 1/3-1/2 liều người lớn. 

Ngoài ra, sài đất còn được dùng ăn sống như rau, đun nước tắm trị rôm sảy hoặc để uống phòng 

bệnh sởi, chữa sốt rét.  

 

6. ĐƠN LÁ ĐỎ 

Tên khác: Đơn tía, đơn mặt trời. 

Tên khoa học: Excoecaria cochinchinensis Lour., họ Thầu dầu 

(Euphorbiaceae). 

6. 1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, cao chừng 1m. Thân nhỏ màu tía, lá mọc đối, mặt trên 

màu lục sẫm, mặt dưới màu đỏ tía, mép có răng cưa. Hoa mọc thành 

bông ở kẽ lá hay đầu cành, cùng gốc hoặc khác gốc. Quả nang 3 mảnh. 

Hạt hình cầu, màu nâu nhạt. 

Hình 15. Cây đơn lá đỏ  

Hình 14. Cây sài đất 
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6.2. Trồng trọt 

Cây xanh tốt quanh năm, thường trồng bằng cành để làm thuốc và làm cảnh. 

6.3. Bộ phận dùng 

Lá dùng tươi hoặc phơi sấy khô. 

6.4. Công dụng – cách dùng 

Chữa mẩn ngứa, dị ứng, zona, mụn nhọt, đi lỵ, đái ra máu, đại tiện ra máu, ỉa lỏng mạn tính. 

Liều dùng: 10 – 20g/ngày, sắc uống độc vị hoặc phối hợp các vị thuốc khác. 

 

7. SẮN DÂY 

Tên khác: Cát căn. 

Tên khoa học: Pueraria thomsonii Benth., họ Đậu (Fabaceae). 

7.1. Đặc điểm thực vật 

Dây leo, dài tới 10m. Rễ phát triển to lên thành củ, nhiều bột. Thân cây hơi có lông. Lá kép 

gồm 3 lá chét, lá chét hình trứng chim, lá chét lại chia thành 3 thùy rõ ràng, phiến lá chét dài 7cm 

- 15 cm, rộng 5cm - 12 cm, hai mặt lá có lông nằm ráp.  

Cụm hoa mọc ở kẽ lá thành chùm dài 15-30cm; hoa thơm, màu 

xanh lơ hoặc xanh tím. Lá bắc có lông; đài hình chuông, có lông màu 

vàng, chia 4 răng, có 1 răng rộng hơn; tràng có cánh ngắn, cánh cờ 

hình mắt chim rộng 1,8cm có tai ngắn; bộ nhị một bó; bộ nhụy có 

bầu dài gấp hai lần vòi nhụy, có phủ lớp lông mịn. Quả loại đậu màu 

vàng nhạt, nhiều lông. 

7.2. Trồng trọt  

Sắn dây được trồng bằng đoạn thân. Vào mùa đông, trước khi đào 

củ, chọn đoạn thân bánh tẻ ở giữa để làm giống, cắt thành đoạn có 35 

mắt, cuộn tròn; có thể trồng ngay hoặc đem ủ cho lên mầm rồi 

trồng. Sau 1 năm có thể thu hoạch. 

7.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Rễ củ, thu hái vào cuối tháng 10 đến tháng 3-4 năm sau. Rễ củ sau khi đào về, rửa sạch đất cát, 

bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài, cắt thành khúc dài 30-35cm. Nếu đường kính rễ củ quá to thì bổ dọc 

làm đôi hoặc có thể thái thành từng miếng dày 0,5-1cm. Đem sông diêm sinh rồi phơi hay sấy 

khô được cát căn.  

7.4. Công dụng – cách dùng 

Chữa cảm mạo có sốt, khát nước, say nắng, sởi lúc mới mọc, ỉa chảy nhiễm khuẩn, lỵ, các 

cơn co cứng cơ, đau vai gáy, hạ sốt, sinh tân chỉ khát. Bột sắn dây dùng pha nước uống có tác 

dụng giải nhiệt. 

Liều dùng: 2-12g/ ngày. Nếu giải nhiệt thì dùng sống, chữa ỉa chảy thì sao vàng.  

Chú ý: Hoa sắn dây còn được dùng để giải độc rượu. 

 

Hình 16. Cây sắn dây  
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8. BỒ CÔNG ANH 

Tên khác: Rau bồ cóc, diếp dại, mũi mác, rau bao 

Tên khoa học: Lactuca indica L., họ Cúc (Asteraceae). 

8.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, mọc đứng, sống một năm hay hai năm. Thân nhẵn, 

thẳng, cao 0,5m - 2m, ít phân cành, đôi khi có những đốm tía. Lá mọc 

so le, gần như không cuống, rất đa dạng. Những lá ở phía gốc thuôn 

dài, xẻ thuỳ không đều, hẹp và sâu, thuỳ lớn và thuỳ nhỏ xen kẽ nhau, 

mép các thuỳ lại khía răng cưa. Các lá ở giữa thân và phía trên ngọn 

ngắn và hẹp hơn, có ít răng hoặc hoàn toàn nguyên.  

Cụm hoa là một đầu, tụ họp thành một chuỳ dài 20cm – 40cm, 

mọc ở ngọn thân và kẽ lá, phân nhiều nhánh, mỗi nhánh mang 2 – 5 

đầu, hoa màu vàng. Quả bế, màu đen, có mào lông trắng nhạt. Toàn 

thân và lá có nhựa mủ màu trắng. 

8.2. Trồng trọt 

Bồ công anh được nhân giống bằng hạt. Trong tự nhiên, hạt phát tán theo gió, theo nước 

rồi nằm dưới đất, đến mùa xuân năm sau nảy mầm thành cây. Để gieo trồng, vào tháng 8-9, 

người ta thu lấy những quả bồ công anh chín về phơi khô để làm giống. 

8.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Cả cây bồ công anh, thu hái vào mùa hạ, khi cây chuẩn bị ra hoa, thu hái toàn cây, phần rễ 

củ được rửa sạch đất cát, cắt bỏ rễ con, dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô. 

8.4. Công dụng – cách dùng 

Bồ công anh được dùng chữa lở loét, mụn nhọt, đinh râu đang mưng mủ, chữa nhọt vú, 

viêm tắc tia sữa, viêm dạ dày cấp, viêm đường tiết niệu, chữa tràng nhạc. Còn là vị thuốc kích 

thích tiêu hoá dùng trong trường hợp ăn không ngon miệng, tiêu hoá kém. 

Liều dùng: 8 – 20g/ngày, dưới dạng thuốc sắc. Dùng tươi khoảng 60g/ngày. 

DƯỢC LIỆU CHỮA CẢM SỐT 

9. CỎ NHỎ NỒI 

Tên khác: Cỏ mực, hạn liên thảo, lệ trường, phong trường, mạy mỏ lắc nà (Tày), nhả cha chát 

(Thái). 

Tên khoa học: Eclipta prostrata (L.) L., họ Cúc (Asteraceae). 

9.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, mọc thẳng đứng, đôi khi bò lan rồi vươn thẳng, cao 

30cm – 40cm. Thân tròn có lông cứng, màu lục hoặc đỏ tía. Lá mọc 

đối, hình mác, gốc thuôn, đầu nhọn, mép lá khía răng rất nhỏ, có 

lông nháp ở hai mặt, cuống lá rất ngắn. 

Cụm hoa hình đầu mọc ở kẽ lá hoặc ngọn thân hay đầu cành. 

Cuống cụm hoa dài, có lông thô, lá bắc thuôn nhọn, có lông. Hoa 

Hình 17. Cây bồ công anh 

Hình 18. Cây cỏ nhọ nồi  
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màu trắng, hoa cái ở ngoài hình lưỡi nhỏ, xếp thành một hàng, hoa lưỡng tính ở trong hình ống, 

mào lông tiêu giảm thành vẩy nhỏ và ngắn. 

Quả bế có 3 cạnh, hơi dẹt, đầu bẹt, có 2 sừng nhỏ. Mùa hoa quả: tháng 2-5.  

9.2. Trồng trọt 

Ngoài thu hái từ nguồn hoang dại, gần đây cây bắt đầu được trồng. Cây được nhân giống 

bằng hạt. Thường gieo hạt trong vườn ươm, sau đó đánh cây con đi trồng.  

9.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Toàn bộ phận trên mặt đất: thu hái trước khi cây ra hoa, phơi khô. 

9.4. Công dụng – cách dùng 

Thường dùng làm thuốc bổ máu, cầm máu, chữa ho ra máu, chảy máu cam, nôn ra máu, đại 

tiện ra máu, tiểu tiện ra máu, rong kinh, băng huyết, trĩ ra máu, bị thương chảy máu. Chữa ban 

sởi, ho, hen, viêm họng, bỏng, lao phổi, di mộng tinh, bệnh nấm ở da. Làm thuốc kích thích mọc 

tóc và làm đen tóc. 

 

10. CỐI XAY 

Tên khác: Kim hoa thảo, ma bản thảo, giàng xay, quýnh ma, co tó ép 

(Thái), phao tôn (Tày). 

Tên khoa học: Abutilon indicum (L.) Sweet, họ Bông 

(Malvaceae). 

10.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ mọc thành bụi, sống lâu năm, cao 1,0m – 1,5m. Toàn 

thân và các bộ phận của cây đều mang lông nhỏ mềm hình sao. Lá mọc 

so le, cuống lá dài, phiến lá hình tim, đầu nhọn, mép khía răng, mặt dưới 

lá màu trắng xám, có 5 – 7 gân chính, lá kèm hình chỉ. 

Hoa màu vàng, mọc đơn độc ở kẽ lá, cuống hoa dài bằng 

cuống lá. Đài 5 răng, không có tiểu đài. Cánh hoa hình tam giác 

ngược hay hình nêm. Nhị nhiều. Nhụy gồm 20 lá noãn. Quả do nhiều nang hợp lại, xếp sít nhau 

trông giống cái cối xay. Nang có lông ở phần lưng và có mỏ nhọn. 

Mùa hoa: tháng 2 – 3. Mùa quả: tháng 4 – 6.  

10.2. Trồng trọt 

Cây được nhân giống bằng hạt. Hạt được gieo vào mùa xuân trong vườn ươm, sau đó đánh 

cây con đi trồng. 

10.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Phần trên mặt đất của cây cối xay gồm thân, cành, lá, quả: thu hái vào mùa hạ, phơi hoặc sấy 

khô.    

10.4. Công dụng – cách dùng 

Chữa cảm mạo có sốt, nhức đầu, bí tiểu tiện, phù thũng sau khi đẻ, kiết lỵ, viêm màng tiếp 

hợp.  

Liều dùng: 5 – 10g dạng khô hoặc 10- 40g dạng tươi/ ngày, sắc uống. 

Hình 19. Cây cối xay  
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Lá tươi giã nát đắp ngoài chữa mụn nhọt. 

11. CÚC HOA VÀNG 

Tên khác: Hoàng cúc, kim cúc, dã cúc, cam cúc, khổ ý, bioóc 

kim (Tày). 

Tên khoa học: Chrysanthemum indicum L., họ Cúc 

(Asteraceae). 

11.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống hàng năm hay sống dai, cao 20cm – 50cm. 

Thân mọc thẳng, nhẵn, có khía dọc. Lá mọc so le, chia nhiều 

thùy sâu, mép có nhiều răng nhọn không đều, mặt trên lá mầu 

lục đen sẫm, mặt dưới nhạt, cuống lá ngắn.  

 Cụm hoa hình đầu trên một cuống dài mọc ở nách lá hay 

ngọn thân hoặc đầu cành, tổng bao lá bắc là những vảy thuôn dài. Hoa màu vàng, các hoa vòng 

ngoài hình lưỡi nhỏ, các hoa ở giữa hình ống, không có mào lông.Tràng hoa hình ống ngắn hơn 

tràng hình lưỡi nhỏ. Quả bế. 

Mùa hoa quả: tháng 10 – 1. 

11.2. Trồng trọt 

Cây chủ yếu được nhân giống bằng phương pháp vô tính. Trước đây thường tách khóm 

nhưng hiện nay thường giâm cành vào tháng 4 – 5, chọn cành khỏe, cắt đoạn dài 12 – 15cm, bỏ bớt 

lá ở phần dưới rồi giâm vào bầu hoặc vườn ươm. Sau khi cành giâm ra rễ đánh đi trồng. 

11.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Cụm hoa: thu hái vào đầu tháng 10 đến tháng 1 – 2 năm sau. Hoa sau khi thu hái đem đồ và 

phơi nắng hoặc sấy nhẹ đến khô.  

11.4. Công dụng – cách dùng 

Chữa các chứng cảm mạo do lạnh, sốt, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, đau mắt đỏ, chảy 

nhiều nước mắt, quáng gà, giảm thị lực, huyết áp cao, đinh độc, mụn nhọt sưng đau, dị ứng. Uống 

lâu ngày lợi khí huyết, trẻ lâu. 

Liều dùng: 8 – 16g/ ngày, dạng thuốc sắc. 

Dùng ngoài rửa đắp mụn nhọt. 

 

12. CÚC TẦN 

Tên khác: Từ bi, cây lức, phật phà, vật và (Tày). 

Tên khoa học: Pluchea indica (L.) Less., họ Cúc 

(Asteraceae). 

12.1. Đặc điểm thực vật 

Cây bụi, cao 1m - 2m. Cành mảnh. Lá đơn, mọc so le, 

gần như không cuống, lá hình bầu dục, gốc thuôn dài, đầu hơi 

nhọn, mặt trên và dưới màu lục xám, mép khía răng cưa. 

Hình 20. Cây cúc hoa vàng 

Hình 21. Cây cúc tần  
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Cụm hoa mọc ở ngọn thân thành hình đầu xếp thành dạng ngù, mỗi đầu có cuống ngắn. Các 

lá bắc xếp thành 4-5 hàng. Hoa màu tím nhạt, hoa cái xếp trên nhiều hàng, hoa lưỡng tính nhiều ở 

phía giữa, mào lông màu trắng bẩn.  

Quả bế hình trụ thoi, có 10 cạnh. Toàn cây có lông tơ mịn và mùi thơm. Trên cây thường có 

dây tơ hồng mọc và sống ký sinh. Mùa hoa quả: tháng 2-4. 

12.2. Trồng trọt 

Cúc tần nhân giống bằng thân, cành. Vào mùa xuân, chọn  những thân, cành bánh tẻ, chặt 

thành từng đoạn dài 30-40cm để làm giống.  

12.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Cành, lá non và rễ: thu hái quanh năm, dùng tươi hoặc khô. 

12.4. Công dụng – cách dùng 

Cành, lá non và rễ được dùng chữa cảm mạo, sốt không ra mồ hôi, phong thấp, tê bại, gân 

xương mình mẩy đau nhức, gãy xương, bong gân sưng đau. 

Liều dùng: 8 – 16g (khô)/ngày, dùng tươi 20- 50g/ngày, sắc uống. 

Lá và cành non tươi, giã, thêm ít rượu, xào nóng, đắp chữa đau nhức xương khớp, đau lưng, 

đau mình mẩy. 

 

13. HƯƠNG NHU TÍA 

Tên khác: É đỏ, é tía. 

Tên khoa học: Ocimum sanctum L., họ Hoa môi (Lamiaceae). 

13.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, sống hàng năm hay sống dai, cao 

khoảng gần 1m. Thân vuông, thân và cành thường có 

màu tía, có lông mịn. Lá mọc đối chéo chữ thập, có 

cuống dài, phiến hình mác hay thuôn, mép lá khía răng 

cưa, hai mặt lá đều màu tím tía và có lông mềm. 

Cụm hoa mọc ở đầu cành thành chùm xim phân 

nhánh, lá bắc nhỏ. Hoa màu trắng hay tím tía xếp 

từng vòng từ 5-6 cái trên cụm hoa. 

Quả đóng tư, gần hình cầu, hơi dẹt, màu nâu 

nhạt hoặc đỏ có đốm đen nhỏ, nằm trong đài tồn 

tại. 

 

        Mùa hoa quả: tháng 5-7.  

Lá và hoa vò ra có mùi thơm giống đinh hương. 

13.2. Trồng trọt 

Cây được nhân giống từ hạt vào khoảng cuối mùa xuân. Cây ra quả nhiều, quả chín tự mở, 

hạt rơi xuống đất và nảy mầm sau 5-6 tháng. 

Hình 22. Cây hương nhu tía 
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13.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Thân mang cành, lá, hoa: thu hái vào mùa hạ, cắt đoạn, phơi âm can đến khô. 

13.4. Công dụng – cách dùng 

Hương nhu tía được dùng làm thuốc theo kinh nghiệm dân gian để hạ sốt, chữa cảm đặc biệt 

là cảm nắng, say nắng, nhức đầu, đau bụng đi ngoài, nôn mửa, phù thũng. 

Liều dùng: 3 - 8g/ ngày, dạng thuốc hãm hoặc thuốc sắc. 

Eugenol chiết từ hương nhu tía, được dùng trong nha khoa và là nguyên liệu để bán tổng 

hợp vanilin. 

 

14. KINH GIỚI 

Tên khác: Khương giới, giả tô, bán biên tô, tịnh giới, nhả nát hom (Thái), phjăc hom khao (Tày). 

Tên khoa học: Elsholtzia ciliata (Thumb.) Hyland., họ Hoa môi (Lamiaceae). 

14.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, cao 40cm – 60cm. Thân vuông, mọc thẳng đứng, 

có lông mịn. Lá mọc đối chữ thập, hình trứng thuôn, gốc lá hình 

thuôn, đầu nhọn, mép răng cưa, gân lá nổi rõ ở mặt dưới, cuống lá 

dài. 

Cụm hoa xim mọc thành bông giả lệch về một bên ở đầu 

cành hay ngọn thân. Hoa nhỏ, không cuống, màu tím nhạt. Lá bắc 

rộng, màu lục, không cuống. Đài hình ống có lông dày, tràng hơi 

cong ở gốc, mặt ngoài có lông, mặt trong nhẵn, chia hai môi. Nhị 

4 mọc thò ra ngoài tràng, bầu có vòi nhụy dài hơn nhị. 

Quả bế 4, thuôn, bóng. Mùa hoa quả: tháng 8-10. 

14.2. Trồng trọt 

Cây được nhân giống bằng hạt. Khi quả già, cắt cả cây phơi khô, đập lấy hạt, sàng sẩy, bảo 

quản hạt nơi khô thoáng.  Hạt có thể gieo thẳng hoặc gieo trong vườn ươm vào mùa xuân. 

14.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Phần trên mặt đất gồm thân, cành mang lá, hoa: thu hái vào mùa hè, dùng tươi hoặc phơi 

hay sấy nhẹ đến khô.  

14.4. Công dụng – cách dùng 

Chữa cảm mạo do lạnh, cúm, sốt, nhức đầu, hoa mắt, phong thấp, đau xương, đau người, đau 

dây thần kinh do lạnh, viêm họng, nôn mửa, mụn nhọt, dị ứng, làm mọc các nốt ban chẩn: sởi, thuỷ 

đậu.  

Kinh giới sao đen chữa băng huyết, rong huyết, thổ huyết, chảy máu cam, đại tiểu tiện ra 

máu. 

Liều dùng: 6 – 16g khô, tươi 20- 30g/ngày, sắc uống hoặc dạng tươi giã nát vắt nước uống. 

 

Hình 23. Cây kinh giới 
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15. TÍA TÔ 

Tên khác: Tử tô, hom tô (Thái), phằn cưa (Tày), cần phân (Dao). 

Tên khoa học: Perillafrutescens (L.) Britton., họ Hoa môi (Lamiaceae). 

15.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, cao 0,5m - 1m. Thân vuông, mọc đứng, phân 

nhiều cành, có lông. Lá mọc đối chéo chữ thập, hình bầu dục, 

gốc lá tròn, đầu lá nhọn, mép lá có răng cưa và uốn lượn, mặt 

trên lá có màu xanh lục, mặt dưới màu tía, có khi cả hai mặt đều 

tía, có lông. Cuống lá dài. Khi vò lá có mùi thơm đặc biệt. 

Cụm hoa mọc thành xim dạng bông giả ở đầu cành và kẽ 

lá, lá bắc hình mác, dài hơn hoa. Hoa nhỏ, màu trắng hoặc tím 

nhạt.  

Quả bế, hình cầu, màu nâu sáng. Mùa hoa quả: tháng 5-8. 

15.2. Trồng trọt 

Cây được nhân giống bằng hạt. Những cây để làm giống thu 

hạt, chỉ nên hái lá 1-2 lần. Khi quả chín, cắt cả cây hoặc cành phơi khô, đập lấy hạt. Hạt có thể gieo 

thẳng hoặc gieo trong vườn ươm vào mùa xuân. 

15.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Lá (Tô diệp); thân, cành (Tô ngạnh); quả (Tô tử). Các bộ phận được thu hái về phơi âm can 

hoặc sấy nhẹ đến khô để giữ nguyên mùi vị. 

15.4. Công dụng – cách dùng 

Lá tía tô chữa cảm mạo do lạnh, không có mồ hôi, ho nhiều đờm, ngạt mũi, nhức đầu, tiêu 

hóa kém, đau bụng, nôn mửa do lạnh, động thai, ngộ độc tôm, cua, cá.  

Cành tía tô có công dụng như lá nhưng kém hơn.  

Hạt tía tô chữa ho có đờm, hen xuyễn, tê thấp, co thắt đại tràng.  

Liều dùng: lá và hạt 3-10g/ngày, thân và cành 6-20g/ngày, dạng thuốc sắc và xông. Có thể 

uống nước hãm 15-20g lá tươi, hoặc thái nhỏ 10 lá tươi trộn với cháo nóng ăn. 

Chú ý: ho khan, ho ra máu không dùng. 

CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu câu: 

1. Lá của cây nào sau đây có đặc điểm: Lá mọc đối chéo chữ thập, mặt trên lá có màu xanh lục, 

mặt dưới màu tía, có khi cả hai mặt đều tía, có lông.  

A. Cỏ nhọ nồi 

B. Tía tô 

C. Cúc tần 

D. Đinh lăng 

2. Dược liệu nào sau đây dùng để phòng bệnh bướu cổ: 

A. Lá cây hương nhu tía 

B. Quả cây ké đầu ngựa 

Hình 24. Cây tía tô 
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C. Lá cây đơn lá đỏ 

D. Hoa cây kim ngân 

3.Bộ phận dùng làm thuốc nào sau đây của cây sắn dây dùng để chữa rắn cắn: 

A. Lá 

B. Hoa 

C. Rễ củ 

D. Thân 

4. Thân mang cành, lá, hoa của cây hương nhu tía được thu hái vào mùa: 

A. Xuân 

B. Hạ 

C. Thu 

D. Đông 

5. Lá của cây nào sau đây có đặc điểm: Lá kép gồm 3 lá chét, lá chét lại chia thành 3 thùy rõ 

ràng, có lông ráp trên 2 mặt lá.  

A. Hương nhu tía 

B. Tía tô 

C. Sắn dây 

D. Đơn lá đỏ 

6. Cây sài đất có đặc điểm thực vật như sau: 

A. Lá gần như không cuống, mọc so le hình bầu dục, thon, đầu hơi nhọn 

B. Lá gần như không cuống, mọc đối hình bầu dục, thon, đầu hơi nhọn 

C. Lá có cuống dài 3-4 cm, mọc đối hình bầu dục, thon, đầu hơi nhọn 

D. Lá có cuống dài 3-4 cm, mọc so le hình bầu dục, thon, đầu hơi nhọn 

7. Theo kinh nghiệm dân gian hương nhu tía được dùng làm thuốc chữa:  

A. Cảm nắng, say nắng, nhức đầu, đau bụng 

B. Cảm mạo do lạnh, cúm, sốt, nhức đầu 

C. Viêm họng, nôn mửa, mụn nhọt, dị ứng 

D. Phong thấp, đau dây thần kinh do lạnh, sởi, thuỷ đậu 

8. Rễ mỏ quạ được dùng làm thuốc: 

A. Trừ phong, hoạt huyết, phá ứ 

B. Bổ máu, cầm máu, chữa ho ra máu 

C. Chữa cảm mạo, sốt không ra mồ hôi, phong thấp 

D. Chữa đau nhức xương khớp, đau lưng, đau mình mẩy 

Trả lời các câu sau bằng cách điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống: 

9. Bộ phận dùng làm thuốc của cây ké đầu ngựa là quả giả và ………… ……... có tác dụng để 

....................................... 

10. Bột sắn dây dùng pha nước uống có tác dụng.................................................. hoa sắn dây lại 

sử dụng để ................................................. 
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11. Ké đầu ngựa có dạng dùng là thuốc sắc, thuốc viên hoặc……………………. thường dùng để 

................................... 

12. Thân và cành đinh lăng dùng để chữa....................…………………… ……. 

13. Bộ phận dùng làm thuốc của cây kinh giới là……........………… và …...…. có tác dụng tốt 

trong điều trị .......................................... 

14. Kim ngân được trồng bằng………..vào tháng 2-3 hoặc tháng 9-10 hàng năm. Bộ phận thu hái 

là ................ và ....................... 

15. Bộ phận dùng làm thuốc của cây cỏ nhọ nồi là………………..…………… 

16. Bộ phận dùng của cây tía tô là: tô diệp,............................. và......................... 

17. Tô diệp không dùng trong trường hợp bệnh nhân ho…….và ho……….….. 

18. Kinh giới sao đen được dùng làm thuốc........................................................... 

Phân biệt đúng/sai trong các câu sau bằng cách đánh chữ Đ (cho câu đúng) và chữ S (cho 

câu sai) vào đầu mỗi câu: 

19. Dược liệu cúc hoa dùng chữa cao huyết áp, đau đầu, mờ mắt cần phải tẩm rượu, sấy nhẹ đến khô. 

20. Bộ phận dùng làm thuốc của cây đơn lá đỏ là phần trên mặt đất. 

21. Đặc điểm thực vật của quả cây hương nhu tía là: quả đóng tư, gần hình cầu, màu nâu nhạt hoặc 

đỏ có đốm đen nhỏ, nằm trong đài tồn tại. 

22. Phần trên mặt đất của sài đất được thu hái quanh năm, chủ yếu vào mùa xuân, khi cây đang ra 

hoa. 

23. Khi dùng quả ké đầu ngựa cần giã giập quả và sẩy bỏ gai móc. 

24. Cây đinh lăng trồng sau 7 - 10 năm thu hoạch sẽ cho năng suất và chất lượng rễ cao. 

25. Kim ngân hoa dùng chữa thấp khớp, phong tê thấp đau nhức. 

YÊU CẦU CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC 

Các học viên chuẩn bị bài ra giấy trước khi giờ học bắt đầu. Có thể chuẩn bị ra giấy A4 hoặc 

bằng máy tính. 

BÀI TẬP NHÓM: Lớp chia thành các nhóm nhỏ từ 4-6 người. 

1, Anh / chị liệt kê các cây thuốc nam có tác dụng điều trị mẩn ngứa – dị ứng, cảm sốt có tại địa 

phương. 

2, Anh/chị đưa ra các minh chứng (mô tả đặc điểm nhận dạng bằng hình ảnh) để xác định các cây 

thuốc thuộc nhóm điều trị mẩn ngứa – dị ứng, cảm sốt. 

3, Anh/chị hãy lựa chọn một cây thuốc bất kỳ, viết bài tuyên truyền cung cấp thông tin sử dụng 

cây thuốc đó đến cho người dân tại địa phương. 

Nội dung bài tuyên truyền gồm có: 

 Cách thức trồng, tăng năng suất 

 Cách thức sử dụng đơn cây thuốc hoặc dùng bài thuốc cổ phương đơn giản có chứa cây 

thuốc đó để điều trị mẩn ngứa – dị ứng, cảm sốt. 

BÀI TẬP CÁ NHÂN: 

1, BN B., nữ, 24 tuổi bị mẩn ngứa, mụn nhọt ở khắp người. Sau khi khám bác sĩ y học cổ truyền 

chuẩn đoán dị ứng, kê bài thuốc sau: 
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 Kim ngân hoa, ké đầu ngựa, cam thảo nam, thổ phục linh, thảo quyết minh, bồ công anh 

mỗi thứ 20g; sắc uống mỗi ngày một thang, chia 2 lần uống 

Bằng kiến thức đã có của anh/chị hãy trình bày các đặc điểm nhận dạng vị thuốc chế biến, 

công dụng của vị thuốc trong đơn với bệnh của bệnh nhân, cách sử dụng đơn thuốc trên. 

2, BN C., nữ, 8 tuổi sau khi đi chơi về có biểu hiện của cảm. Biểu hiện sốt không ra mồ hôi, 

môi khô. Đã được sử dụng paracetamol 500mg x 1 viên/lần và uống oresol nhưng chưa hạ sốt. Để 

kết hợp giảm biểu hiện ở bệnh nhân nên có thể sử dụng thêm các bài thuốc nam. Anh chị hãy liệt 

kê các cách sử dụng trong trường hợp này. 
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Bài 20 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DƯỢC LIỆU CHỮA BỆNH GAN MẬT, DẠ DÀY VÀ RỐI 

LOẠN TIÊU HÓA 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. Vận dụng được đặc điểm nhận dạng, bộ phận dùng, công dụng, phối hợp cùng cán bộ y tế 

chuyên trách y học cổ truyền để phát hiện, tìm kiếm, tuyên truyền sử dụng và cung cấp thông tin 

sử dụng các cây thuốc nam điều trị một số bệnh trên đường tiêu hóa, bệnh dạ dày, tiêu chảy, gan 

mật. 

2. Áp dụng được kiến thức của các bài thuốc cổ truyền khi điều trị một số bệnh đường tiêu hóa 

thường gặp tại TYT xã theo nguyên lý YHGĐ. 

3. Kết hợp với cán bộ y tế khác theo nguyên lý y học gia đình cùng tuyên truyền, vận động người 

dân sử dụng dược liệu sẵn điều trị một số bệnh trên đường tiêu hóa, bệnh dạ dày, tiêu chảy, gan 

mật phù hợp tình trạng bệnh, hoàn cảnh gia đình và địa phương. 

NỘI DUNG 

DƯỢC LIỆU CHỮA BỆNH GAN MẬT 

1. CÀ GAI LEO 

Tên khác: Cà quính, cà quánh, cà vạnh, cà cườm, cà gai dây, cà lù. 

Tên khoa học: Solanum procumbens Lour., họ Cà (Solanaceae). 

1.1. Đặc điểm thực vật 

Cây leo nhỏ, sống nhiều năm, dài khoảng 1m hay hơn. 

Thân hóa gỗ ở gốc, phân cành nhiều, cành non toả rộng, phủ 

lông hình sao và rất nhiều gai cong màu vàng. Lá mọc so le, 

hình bầu dục hay thuôn, phiến lá có thùy nông không đều, 

mặt trên sẫm, mặt dưới nhạt phủ đầy lông tơ màu trắng, hai 

mặt đều có gai ở gân chính, cuống lá cũng có gai. Hoa màu 

tím, mọc thành xim 2-5 hoa ở kẽ lá, đài có lông, xẻ thành 4 

thùy tam giác nhọn, không gai, tràng có 4 thùy hình trái xoan 

nhọn, nhị 4. Quả mọng, hình cầu nhẵn, màu vàng sau đỏ, hạt 

hình thận màu vàng. 

Mùa hoa: tháng 4-6, mùa quả: tháng 7-9.  

1.2. Trồng trọt 

Cây có thể nhân giống bằng hạt, giâm cành hoặc bằng công nghệ sinh học. Thời vụ gieo hạt 

tốt nhất là tháng 2-3. Hạt nảy mầm sau 7-10 ngày. Hạt có thể gieo trong vườn ươm, khi cây con 

cao 10cm - 12cm thì đánh đi trồng, hoặc gieo thẳng theo hốc, mỗi hốc 3-4 hạt. Khi cây cao 7cm - 

10cm thì tỉa bớt, mỗi hốc giữ lại một cây khỏe nhất. Nếu giâm cành thì vào tháng 2-3, chọn cành 

bánh tẻ, cắt thành đoạn dài 12cm -15cm, giâm vào bầu và tưới ẩm thường xuyên. Khi cây mọc, 

chuyển ra ruộng trồng.  

Hình 25. Cây cà gai leo  
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1.3. Bộ phận dùng 

Rễ, cành lá, thu hái quanh năm, thái nhỏ, phơi hay sấy khô, có khi dùng tươi. 

1.4. Công dụng - cách dùng 

Dùng trị rắn cắn, phong thấp, đau nhức các đầu gân xương, ho, dị ứng, viêm gan, xơ gan. 

Liều dùng: 16-20g/ ngày, dạng thuốc sắc, uống. 

 

2. DÀNH DÀNH 

Tên gọi khác: Sơn chi tử. 

Tên khoa học: Gardenia jasminoidesEllis., họ Cà phê (Rubiaceae). 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, cao 1m – 2m, xanh tốt quanh năm, phân 

nhánh nhiều. Lá mọc đối hay mọc vòng 3 lá, dày, hình 

thuôn  trái xoan, gốc lá thót lại, đầu tù hoặc hơi nhọn, mặt 

trên màu lục sẫm đến nâu đen, nhẵn bóng, mặt dưới rất 

nhạt và có gân nổi rõ; cuống lá rất ngắn; lá kèm to, nhọn, 

bao quanh thân và cành. Hoa to, mọc đơn độc ở đầu cành, 

mầu trắng hoặc trắng ngà, rất thơm, đài có 6 thùy, tràng có 

6 cánh, nhị 6, bầu 2 ô. Quả hình trứng, có đài tồn tại ở đỉnh 

và cạnh lồi có cánh, khi chín màu vàng, thịt quả có có màu vàng 

cam, hạt dẹt, nhiều. 

Mùa hoa: tháng 3-5, mùa quả tháng 8-10.  

2.2. Trồng trọt 

Cây được nhân giống bằng cách gieo hạt và giâm cành. Hạt thường gieo trong vườn ươm 

vào tháng 11-12. Cây con hoặc cành giâm được trồng vào tháng 3-4 năm sau. Phương pháp gieo 

hạt ít được phổ biến vì cây chậm ra hoa. Người ta thường dùng phương pháp giâm cành. Vào 

mùa xuân, chọn cành bánh tẻ khỏe mạnh, cắt thành đoạn từ 20-25cm, đặt nghiêng 25-30o ở độ 

sâu 10-15cm, trong gốc đã lót phân từ trước rồi phủ đất mùn hoặc ao. 

2.3. Bộ phận dùng 

Quả: thu hái quả chín già vào tháng 8-10, ngắt bỏ cuống, phơi hay sấy nhẹ đến khô. 

Lá: thu hái quanh năm, dùng tươi. 

2.4. Công dụng – cách dùng 

Dùng chữa sốt, bồn chồn khó ngủ, vàng da, huyết nhiệt, tiểu tiện khó khăn, mắt đỏ đau, 

miệng khát. Quả dành dành sao đen, có tác dụng chỉ huyết, lương huyết, dùng chữa chảy máu 

cam, nôn ra máu, đái ra máu. Liều dùng: 6-12g/ngày dưới dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán.  

Dùng ngoài, dành dành giã nát đắp lên chỗ sưng đau, chữa bong gân, vết thương. 

Chú ý: bệnh nhân tỳ hư, tiểu đường không dùng dành dành. 

 

Hình 26. Cây dành dành  
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3. DIỆP HẠ CHÂU 

Tên khác: Chó đẻ răng cưa, cam kiềm, kiềm vườn, trân châu 

thảo. 

Tên khoa học: Phyllanthus urinaria L., họ Thầu dầu 

(Euphorbiaceae). 

3.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống hàng năm hay sống dai, cao 20cm - 

30cm, có thể 60cm - 70cm. Thân nhẵn, thường có màu hồng 

đỏ. Lá mọc so le, xếp sít nhau thành 2 dãy giống lá kép lông 

chim, mặt trên xanh lục nhạt, mặt dưới màu xám nhạt, cuống 

lá rất ngắn. Hoa mọc ở kẽ lá, hoa đơn tính cùng gốc, hoa đực ở đầu 

cành có 6 lá đài, 3 nhị, hoa cái ở cuối cành có 6 lá đài, bầu hình 

trứng. Quả nang, hình cầu, hơi dẹt, mọc rủ xuống ở dưới lá, hạt hình 3 cạnh. 

Mùa hoa: tháng 4-6; mùa quả: tháng 7-9.  

3.2. Trồng trọt 

Cây được nhân giống bằng cách gieo hạt. Thời vụ gieo hạt tốt nhất vào mùa xuân. 

3.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Toàn cây bỏ rễ, rửa sạch, dùng tươi hay phơi sấy khô. 

3.4. Công dụng – cách dùng 

Chữa viêm họng, mụn nhọt, viêm da, lở ngứa, hậu sản ứ huyết đau bụng, trẻ em tưa lưỡi 

(giã cây tươi, lọc lấy nước cốt bôi), chàm má (giã nát đắp). Ngoài ra còn dùng chữa bệnh gan, sốt, 

rắn cắn.  

Liều dùng: 20-40g/ ngày dạng cây tươi hoặc sao khô sắc uống. 

Kiêng kỵ: phụ nữ có thai không nên dùng. 

 

4. CÂY NGHỆ 

Tên khác: Khương hoàng, nghệ vàng. 

Tên khoa học: Curcuma longa L., họ Gừng (Zingiberaceae). 

4.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, cao từ 0,6m – 1m. Thân rễ to, phân nhánh thành 

nhiều củ hình bầu dục, màu vàng sẫm đến vàng đỏ, rất thơm. Lá 

mọc thẳng từ thân rễ, gốc thuôn hẹp, đầu hơi nhọn, hai mặt nhẵn, 

màu lục nhạt; mép lá nguyên, uốn lượn, bẹ lá rộng và dài. 

Cụm hoa hình trụ hoặc hình trứng đính trên một cán mọc từ 

giữa túm lá. Lá bắc rời, màu rất nhạt, những lá phía dưới mang hoa 

sinh sản, màu lục hoặc trắng nhạt, những lá bắc gần ngọn không 

mang hoa, hẹp hơn và pha màu hồng ở đầu lá. Đài có 3 răng không đều; tràng hoa hình ống, 

cánh giữa dài hơn các cánh bên, màu vàng, bầu có lông. Quả nang, 3 ô, mở bằng van. Hạt có áo 

hạt.  

Hình 27. Cây diệp hạ châu  

Hình 28. Cây nghệ  
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Hình 29. Cây nhân trần  

Mùa hoa quả: tháng 3-5. 

4.2. Trồng trọt 

Trồng bằng thân rễ. Sau khi thu hoạch, chọn những củ to, khỏe, có nhiều nhánh mang mầm, 

để nơi râm mát. Trước khi trồng, tách lấy những nhánh mầm, nặng trên dưới 10g làm giống. 

Nghệ thường được trồng vào cuối tháng 2 đến hết tháng 3.  

4.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Thân rễ thường thu hoạch vào tháng 8-9, cắt bỏ rễ để riêng. Muốn để lâu, người ta hấp 

nghệ trong 6-12 giờ, để ráo nước rồi đem phơi nắng hay sấy khô. Trong y học cổ truyền, nghệ 

được chế biến như sau: 

Dạng thái phiến: nghệ thái phiến chéo, phơi hay sấy khô. Nếu là củ khô thì ngâm, rửa, ủ 

mềm rồi thái phiến, phơi khô. 

Dạng sao với giấm: nghệ (10kg), giấm (1,5-2kg). Sau khi tẩm đều, ủ 30 phút để nghệ hút hết 

giấm, sao nhỏ lửa đến khô. Có thể luộc nghệ với giấm, thái phiến, phơi khô. 

Dạng phiến sao vàng: nghệ đã thái phiến sao đến khi có màu vàng thẫm. 

Dạng chế với phèn chua: nghệ thái phiến tẩm nước phèn chua với tỉ lệ 10kg nghệ và 0,1kg 

phèn chua, nước vừa đủ, ủ 1 giờ, sao đến khi vàng. 

Dạng chế với giấm, phèn chua: nghệ (10kg), giấm (1kg), phèn chua (0,1kg), nước vừa đủ. 

Trộn đều nghệ với giấm, thêm ít nước nóng. Thêm dung dịch phèn chua vào, trộn đều, để 24 giờ, 

đun đến khi cạn, phơi khô se, ủ mềm 2 ngày rồi thái phiến 3-5mm, phơi khô. Có thể làm như vậy 

trong 10 ngày liền, thái phiến, phơi hoặc sấy khô. 

4.4. Công dụng – cách dùng 

Chữa viêm gan, vàng da, viêm loét dạ dày, bế kinh, kinh nguyệt không đều, phụ nữ sau 

sinh nở máu xấu không ra gây đau bụng, ngã tổn thương ứ máu, ung nhọt, phong thấp, chân tay 

đau nhức. Ngày dùng 2-6g dưới dạng bột hoặc thuốc sắc, chia 2-3 lần uống trong ngày. 

Dùng ngoài nghệ tươi giã nhỏ, vắt lấy nước để bôi vào chỗ ung nhọt, viêm tấy lở loét 

ngoài da, bôi lên các mụn mới khỏi để đỡ sẹo. 

Dùng làm gia vị và là nguồn nguyên liệu chiết xuất curcumin có tác dụng tăng cường miễn 

dịch, có khả năng chữa ung thư, làm chất màu và làm thuốc thử. 

Kiêng kỵ: cơ thể suy nhược, không có ứ trệ không dùng. Phụ nữ có 

thai không nên dùng. 

5. NHÂN TRẦN 

Tên khác: Chè cát, chè nội, hoắc hương núi. 

Tên khoa học: Adenosma caeruleumR. Br., họ Hoa mõm sói 

(Scrophulariaceae). 

5.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống hàng năm, cao khoảng 40cm - 70cm, thân tròn, màu tím 

hay nâu đen. Toàn thân và lá có lông trắng. Lá mọc đối, hình trái xoan, mép 

lá có khía răng cưa tù, hai mặt đều có lông, vò lá có mùi thơm. Hoa mọc 

thành chùm dạng bông, ở kẽ lá hoặc đầu cành, màu lam tím, đài hình chuông 



 

290 

 

có 5 răng, tràng chia 2 môi, nhị 4. Quả nang, hình trứng, chứa nhiều hạt nhỏ. 

Mùa hoa quả: tháng 4-7 

5.2. Trồng trọt  

Cây được nhân giống bằng hạt. Hạt có thể gieo thẳng hoặc gieo ươm, nhưng cách gieo 

thẳng phổ biến hơn. Thời vụ gieo tốt nhất là trung tuần tháng 3. Trước khi gieo, ngâm hạt trong 

nước ấm từ 3-4 giờ, vớt ra, để ráo, trộn với đất bột hoặc cát ẩm để gieo cho đều.  

5.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Phần trên mặt đất, thu hái vào mùa hè lúc cây đang ra hoa, phơi hay sấy khô. Khi dùng rửa 

sạch, loại bỏ tạp chất bẩn, cắt thành đoạn 3-5cm, phơi và sao qua cho khô. 

5.4. Công dụng – cách dùng 

Nhân trần dùng chữa vàng da, viêm gan virut, sốt nóng, tiểu tiện không thông và cho phụ 

nữ sau khi đẻ (giúp ăn ngon, chóng lại sức). 

Liều dùng: 8-20g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc hãm, siro hoặc thuốc viên.  

 

6. RAU MÁ 

Tên khác: Tích tuyết thảo, liên tiền thảo. 

Tên khoa học: Centella asitica (L.) Urban., họ Hoa tán 

(Apiaceae). 

6.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo nhỏ. Thân mảnh, mọc bò, hơi có lông khi còn non, 

có rễ ở các mấu. Lá mọc so le, nhưng thường tụ họp 2-5 lá ở một 

mấu, phiến lá nhẵn, hình thận hoặc gần tròn, mép khía tai bèo. Cụm 

hoa gồm những tán đơn mọc riêng lẻ hoặc có 2-5 tán ở kẽ lá, mỗi 

tán mang 1-5 hoa (thường là 3 hoa) màu trắng hoặc phớt đỏ, hoa ở 

giữa không có cuống. Cánh hoa hình tam giác hoặc trái xoan. Quả 

màu nâu đen, đỉnh lõm, có 7-9 cạnh lồi, nhẵn hoặc có lông nhỏ, có 

vân mạng.  

Mùa hoa quả: tháng 4-6 

6.2. Trồng trọt 

Cây được nhân giống bằng cây con hoặc bằng hạt vào mùa xuân. Nếu trồng nhiều, có thể 

thu gom hạt chín, phơi khô, bảo quản đến tháng 1-2 đem gieo.  

6.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Toàn cây tươi hay phơi, sấy khô. 

6.4. Công dụng – cách dùng 

Rau má được dùng làm thuốc chữa thổ huyết, chảy máu cam, sốt, mụn nhọt, bệnh gan vàng 

da, táo bón, tả lỵ, tiểu tiện rắt buốt, khí hư bạch đới, mất sữa. Rau má sắc với thân cây mào gà 

uống chữa vàng da. 

Ngày dùng 30-40g cây tươi, giã nát, vắt lấy nước hoặc phơi khô sắc uống. 

Hình 30. Cây rau má 
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Hình 31. Cây cỏ sữa lá nhỏ 

Ngoài ra, thường dùng rau má giã nát rồi đắp ngoài chữa các vết thương do ngã, gãy 

xương, bong gân và làm tan ung nhọt. Giã rau má với cỏ nhọ nồi rồi đắp làm thuốc cầm máu. 

Rau má còn được dùng làm nước giải khát. 

Cao rau má điều trị bỏng độ II và độ III, có tác dụng dự phòng sự co rúm và sưng do nhiễm 

khuẩn và ức chế tạo sẹo lồi. Còn được dùng điều trị loét dạ dày tá tràng. 

 

DƯỢC LIỆU CHỮA RỐI LOẠN TIÊU HÓA 

 

7. CỎ SỮA LÁ NHỎ 

Tên khác: Cây vú sữa đất. 

Tên khoa học: Euforbia thymifolia L., họ Thầu dầu (Euforbiaceae). 

7.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống hàng năm hoặc sống dai, mọc bò, có nhựa mủ 

trắng. Thân và cành tỏa rộng trên mặt đất, hình sợi, màu đỏ tím, có 

lông rất nhỏ.Lá nhỏ mọc đối, hình bầu dục hay thuôn. Cụm hoa 

dạng xim co ít hoa ở nách lá. Quả nang, đường kính 1,5 mm, có 

lông. Hạt nhẵn, có 4 cạnh. 

Mùa hoa quả: tháng 5-10. 

7.2. Trồng trọt 

Cây thường mọc thành đám nhỏ, lẫn trong các loại cỏ thấp ở ven đường đi, vườn nhà, các 

ruộng cao, nương rẫy, đôi khi ở các kẽ nứt của sân gạch hay tường bao. 

7.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Toàn cây cỏ sữa lá nhỏ, thu hái vào mùa hè, dùng tươi hay phơi khô. 

7.4.Công dụng – cách dùng 

Dùng chữa lỵ trực khuẩn, loét giác mạc, trẻ em ỉa phân xanh, mụn nhọt, phụ nữ băng huyết 

hoặc mới đẻ ít sữa hoặc tắc tia sữa.  

Ngày dùng 40 – 100 g, dạng thuốc sắc. Trẻ em 10 – 20 g.  

 

8. KHỔ SÂM CHO LÁ 

Tên khác: Cù đèn, co chạy đón (Thái). 

Tên khoa học: Croton tonkinensis Gagnep., họ Thầu dầu 

(Euphorbiaceae). 

8.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, cao 1m - 2m, lá mọc so le hoặc gần như mọc đối, có 

khi tụ họp nhiều lá như mọc vòng, hình mũi mác, gốc hơi tù, đầu 

thuôn nhọn, hai mặt lá đều có lông hình khiên óng ánh như lá nhót, 

dày hơn ở mặt dưới. Khi phơi khô mặt dưới lá có màu trắng bạc, 

mặt trên có màu nâu đen. Cụm hoa mọc ở kẽ lá hay đầu cành. Hoa 
Hình 32. Cây khổ sâm cho lá 
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đực có 5 lá đài, 12 nhị, hoa cái có 5 lá đài, 3 vòi nhụy. Quả nang, khi khô nứt thành 3 mảnh. Hạt 

hình trứng, có mỏ, màu nâu hung. 

Mùa hoa quả: tháng 5 – 8. 

8.2. Trồng trọt 

 Trồng bằng cành hoặc hạt vào tháng 2-3.   

8.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Lá: thu hái khi cây đang có hoa, phơi khô. 

8.4. Công dụng – cách dùng 

Khổ sâm được dùng trị đau bụng khó tiêu, lỵ, viêm loét dạ dày tá tràng. Ngoài ra khổ sâm 

còn được dùng trong các phương thuốc chữa mẩn ngứa, phong hủi, vẩy nến, viêm âm đạo trùng 

roi và sa sinh dục (sắc uống và rửa ngoài). Liều dùng hằng ngày: 12-24g, có khi tới 40g, dạng 

thuốc sắc. 

 

9. MƠ TAM THỂ 

Tên khác: Rau mơ, mơ lông, dắm chó, xú hương, khau tất ma. 

Tên khoa học: Paederia tomentosa L., họ Cà phê (Rubiaceae). 

9.1. Đặc điểm thực vật 

Cây leo, có nhiều lông, lá mọc đối, hình trứng hay hình bầu dục, 

gốc lá tròn hay hình tim, đầu nhọn, mặt trên màu lục, mặt dưới màu tím 

đỏ, lá kèm rộng, thường xẻ đôi.  

Cụm hoa mọc ở kẽ lá hoặc đầu ngọn thành xim, màu tím nhạt, đài hình 

chuông, tràng hình phễu, nhị 4-5, bầu 2 ô. Quả gần hình trứng, dẹt, nhẵn, 

màu nâu bóng.  

Toàn cây có lông mềm, nhất là thân cành và lá non. Lá vò nát có 

mùi khó ngửi. 

Mùa hoa quả: tháng 8-10. 

9.2. Trồng trọt  

Cây được nhân giống bằng đoạn thân. Thời vụ trồng tốt nhất là tháng 2-3.  

9.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Toàn cây, thu hái vào mùa hè. Rễ, thu hái vào mùa thu hay mùa 

đông. Lá thường dùng tươi. 

9.4. Công dụng, cách dùng 

Lá mơ tam thể chữa lỵ trực khuẩn, chứng sôi bụng ăn không 

tiêu, viêm dạ dày, viêm ruột. Ngày dùng 20-40g dạng thuốc sắc.  

 

10. CÂY GỪNG 

Tên khác: Khương, co khinh (Thái), sung (Dao). 

Tên khoa học: Zingiber officinale Rose., họ Gừng (Zingiberaceae). 

Hình 33. Cây mơ tam thể  

Hình 34. Cây gừng 
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10.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, cao 40cm - 80cm, sống nhiều năm, thân rễ nạc, mọc bò ngang, phân nhánh. Lá 

mọc so le thành 2 dãy, hình mác to, mặt lá nhẵn bóng, không cuống, có bẹ ôm lấy thân cây, lưỡi 

nhỏ dạng màng.  

Cụm hoa mọc thành bông từ gốc trên một cán dài khoảng 20cm, đài có ba răng ngắn, tràng 

có 3 thùy bằng nhau, một nhị. Quả nang (rất ít gặp). Toàn cây nhất là thân rễ có mùi thơm, vị cay 

nóng. 

Mùa hoa quả: tháng 5-8. 

10.2. Trồng trọt 

Trồng gừng bằng thân rễ mang các mầm non đang nhú. Thời vụ trồng tốt nhất là tháng 2-3 

ở đồng bằng, tháng 3-4 ở trung du và miền núi.  

10.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Thân rễ, thu hái vào mùa thu đông, dùng tươi là sinh khương, phơi hoặc sấy khô là can 

khương. Còn dùng tiêu khương (gừng khô thái lát dày, sao sém vàng, đang nóng vẩy vào ít nước, 

đậy kín, để nguội); bào khương (gừng khô đã bào chế); thán khương (gừng khô thái lát dày, sao 

cháy đen tồn tính). 

Có thể cất tinh dầu từ gừng hoặc điều chế nhựa dầu gừng từ bột gừng khô với các dung môi 

hữu cơ. 

10.4. Công dụng, cách dùng 

Chữa cảm  mạo, phong hàn, nhức đầu, ngạt mũi, ho có đờm, nôn mửa, đau bụng lạnh, bụng 

đầy trướng. Dùng làm thuốc kích thích tiêu hóa, tăng bài tiết, sát trùng, giải độc ngứa do bán hạ, 

tôm, cua, cá, thú độc. Ngày dùng 4-8g, dạng thuốc sắc. Còn dùng làm thuốc xoa bóp và đắp 

ngoài chữa sưng phù. 

Gừng nướng chữa đau bụng, đi ngoài. 

Gừng khô, gừng sao chữa đau bụng lạnh, đầy trướng không tiêu, thổ tả, chân tay giá lạnh, 

mạch nhỏ, ho suyễn và thấp khớp. Ngày dùng 4-20g dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. Thường dùng 

với các vị thuốc khác. 

Gừng thán chữa đau bụng lạnh, tay chân lạnh, nhức mỏi, tê bại, băng huyết. Ngày dùng 4-

8g dạng thuốc sắc. 

Chú ý: người âm hư, nội nhiệt sinh ho, biểu hư làm ra mồ hôi nhiều 

hoặc mất máu không nên dùng gừng. 

 

11. SẢ 

Tên khác: Cỏ sả, lá sả, hương mao. 

Tên khoa học: Cymbopogon nardus (L.) Rendl., họ Lúa (Poaceae). 

11.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống lâu năm, cao khoảng 2m, thân ngắn, có đốt. Lá hình 

dải, gốc hẹp, đầu nhọn, mép sắc, không lông hoặc có ít lông ở phần gốc, 

bẹ lá thuôn dài. Cụm hoa mọc thành chùy, bông giả hình chùm không 
Hình 35. Cây sả  
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đều, xếp từng đôi một, hoa màu tím hoặc nâu hồng, hoa lưỡng tính. 

Mùa hoa: tháng 12 - 1. 

11.2. Trồng trọt 

Ở các tỉnh phía Bắc, sả được trồng 2 vụ, vụ chính vào tháng 2-3, vụ thu đông vào tháng 8-9. 

Ở miền Nam thường trồng vào cuối mùa khô, đầu mùa mưa (tháng 6-7). 

Sả được nhân giống bằng hom. Chọn những hom khỏe mập, dài 30cm - 40cm, cắt hết lá, để 

lại phần gốc thân dài 10-15cm để làm giống.  

11.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Toàn cây, dùng tươi hoặc phơi khô. Riêng đối với rễ, rửa sạch, cắt thành đoạn 3-5cm (rễ 

con) hoặc thái lát 2-3mm (rễ to, thường gọi là củ), phơi âm can đến khô. 

11.4. Công dụng – cách dùng 

Sả được dùng để chữa cảm sốt, đau bụng, đi ngoài, đầy hơi, chướng bụng, nôn mửa, trẻ em 

kinh phong, ho, viêm phổi, thủy thũng, ngộ độc rượu. Ngày dùng 8-12g lá và rễ dưới dạng thuốc 

xông hay thuốc hãm uống. Dùng riêng hay phối hợp với các vị thuốc khác. Rễ sả giã nát, sát vào 

vết chàm ở trẻ em. Lá sả nấu nước gội đầu làm sạch gầu, trơn tóc, tránh bệnh về da đầu.  

Tinh dầu sả dùng trừ muỗi, khử mùi hôi tanh, xoa ngoài chống cúm, phòng bệnh truyền 

nhiễm. 

 

12. SIM 

Tên khác: Đào kim phượng, hồng sim. 

Tên khoa học: Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk., họ Sim (Myrtaceae). 

12.1. Đặc điểm thực vật 

Cây bụi, cao khoảng 1m - 2m, vỏ màu nâu, nứt nẻ. Lá mọc 

đối, hình trái xoan, mặt trên có lông mềm sau nhẵn, mặt dưới có 

lông dày hơn màu trắng, mép lá nguyên, hơi gập xuống, 3 gân 

chính, cuống có lông mịn. Hoa mọc riêng lẻ hoặc 3 hoa mọc ở kẽ 

lá, màu hồng tím, tràng có 5 cánh, nhị nhiều, bầu dưới, 3 ô. Quả 

mọng, nạc, mềm và thơm, màu tím sẫm, hạt xếp thành 2 dãy trong 

mỗi ô. 

Mùa hoa: tháng 4-6, mùa quả: tháng 7-8 

12.2. Trồng trọt 

Sim được trồng bằng hạt vào mùa xuân, hoặc lấy cây con 

mọc tự nhiên về trồng.  

12.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Búp, lá, quả, rễ. 

Búp, lá thu hái vào mùa hè, dùng tươi hay phơi khô.  

Quả chín hái vào mùa thu, phơi khô.  

Rễ thu hái quanh năm, thái nhỏ, phơi khô. 

Hình 36. Cây sim  
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12.4. Công dụng – cách dùng 

Búp và lá sim non chữa đau bụng, tiêu chảy, kiết lỵ. Lá còn là thuốc cầm máu, chữa vết 

thương chảy máu. Liều dùng từ 8-16g, thái nhỏ, sắc với 200ml nước còn 50ml, chia làm 2 lần 

uống trong ngày, có thể tán thành bột mịn uống. Búp sim nấu nước sôi, cô đặc để rửa vết thương. 

Lá sim được sử dụng làm thuốc chữa bỏng có kết quả tốt. Lá sim 1,0kg băm nhỏ, nấu với 20 lít 

nước làm nhiều lần rồi cô thành 250g cao. Ngày bôi nhiều lần, thường dùng 10-12 ngày là khỏi. 

Quả sim chín ăn được, dùng để chế rượu, chữa thiếu máu lúc có thai, suy nhược khi mới 

ốm dậy, phụ nữ băng huyết. 

Rễ sim chữa tử cung xuất huyết cơ năng, đau xương, lưng gối yếu mỏi, viêm thấp khớp. 

 

13. RAU SAM 

Tên khác: Mã xỉ hiện. 

Tên khoa học: Portulaca oleracea L., họ Rau sam 

(Portulacaceae). 

13.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống hàng năm, mọc bò. Thân hình trụ, mập, 

mọng nước, nhẵn, màu đỏ tím nhạt, phình lên ở những mấu. Lá 

mọc so le hoặc gần đối, phiến dày, phẳng, hình nêm, mép lá có 

viền đỏ, không có lá kèm. Hoa màu vàng, mọc đơn độc hoặc tụ 

tập ít hoa ở ngọn thân, hoa 5 cánh, nhị 8-10. Quả nang, hình cầu 

hoặc hình trứng, chứa nhiều hạt, màu đen bóng.  

Mùa hoa quả: tháng 6- 8. 

13.2. Trồng trọt 

Rau sam được nhân giống bằng hạt với nhiệt độ nảy mầm thích hợp là 20 oC - 30oC. Vào 

mùa xuân, có thể gieo hạt hoặc thu gom cây con mọc từ hạt đem trồng với khoảng cách tùy ý.  

13.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Phần trên mặt đất thu hái vào mùa hạ, mùa thu, dùng tươi. 

13.4. Công dụng, cách dùng 

Dùng chữa lỵ trực khuẩn, lở ngứa, giun kim.  

Liều dùng: 15-20g/ngày cây khô dưới dạng thuốc sắc hoặc có thể uống 250g cây tươi. Trẻ 

em từ 6 tháng trở lên uống liều 50g cây tươi, có thể đến 100-200g/ngày.  

Còn dùng làm thuốc lợi tiểu.  

Dùng ngoài, rau sam giã nát chữa mụn nhọt, viêm kết mạc cấp do 

tụ cầu, liên cầu và vi khuẩn khác. 

 

14. TỎI 

Tên tiếng Việt: Tỏi, Đại toán, Hom kía, Co sluốn (Thái), Sluôn (Tày) 

Tên khoa học: Allium sativum L.  

Họ: Alliaceae (Hành) 

Hình 37. Cây rau sam  

Hình 38 : Tỏi 
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14.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo sống hàng năm, cao 30 – 40 cm. Thân hành ngắn, hình tháp gồm nhiều hành con 

gọi là ánh tỏi, to nhỏ không đều, xếp ép vào nhau quanh mỗi trục lõi, vỏ ngoài của thân hành 

mỏng, màu trắng hoặc hơi hồng. Lá phẳng và hẹp, hình dài, mỏng, bẹ to và dài có rãnh dọc, đầu 

nhọn hoắt, gân song song, hai mặt nhẵn. 

Cụm hoa mọc ở ngọn thành đầu tròn, bao bọc bởi những lá mo có mũi nhọn rất dài; hoa 

màu trắng hay hồng có cuống hình sợi dài; bao gồm 6 phiến hình mũi mác, xếp thành hai hàng, 

thuôn; nhị 6, chỉ nhị có cựa dài, đính vào các mảnh bao hoa; bầu gân hình cầu. Quả nang. Mùa 

hoa quả: tháng 8 – 11. 

14.2. Trồng trọt 

Tỏi ưa khí hậu mát với nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng, phát triển là 18 – 20⁰C, và cho 

tạo củ là 20 – 22⁰C. Vùng trồng tỏi tập trung ở các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà 

Nội, Bắc Ninh… Thời vụ trồng thích hợp từ 25/9 đến 5/10. Không trồng tỏi sau 15/10 dương 

lịch. 

Tỏi trồng bằng nhánh tách từ củ. Củ giống phải có thời gian sinh trưởng trên 140 ngày, 

không sâu bệnh, nặng trên 15g, đường kính 3,5 – 4 cm, có 8 – 10 nhánh đều và cao 2 cm. Khi thu 

hoạch, nhổ cả cây, cắt bỏ rễ và một phần lá, để lại khoảng 10 – 12 cm, bó thành bó nhỏ, phơi khô 

vỏ, treo nơi thoáng mát hoặc trên gác bếp. 

Đất trồng tỏi phải là đất thịt nhẹ, tơi xốp, nhiều mùn, độ pH 6 – 6.5, cao ráo, thoát nước. 

Đất cần cày, để ải, đập nhỏ, lên luống cao 20 – 25 cm, rộng 1 -1.2 cm. Sau đó, rạch hàng ngang 

hoặc dọc luống, cách nhau 20 cm.  Bón phân lót theo rạch, không bón thúc sau khi tỏi trồng được 

80 ngày và không bón quá nhiều đạm vì dễ làm cho tỏi thối, teo tóp trong quá trình bảo quản. 

Tỏi cần nhiều nước, 60% độ ẩm đất cho thời kỳ đầu và thời kỳ củ lớn, 70 – 80% cho sự 

phát triển thân lá. Thiếu nước, cây còi cọc, củ nhỏ. Quá nhiều nước, cây lại dễ bị các bệnh thối 

ướt, thối nhũn. Cần chú ý tưới nước để đảm bảo độ ẩm phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn 

sinh trưởng, phát triển của cây. 

Bệnh đáng kể nhất với cây tỏi là sương mai (Peronospord destructor Unger) và thân đen 

(Urocystis cepula Prost). Có thể phòng trừ bằng Bordeax 1% hoặc Zubeb 80% pha 2 - 4 phần 

nghìn. 

Thân hành cây tỏi thương phẩm thu hoạch sau khi trồng 125-130 ngày. Nhổ cả cây, rũ 

sạch đất, bó thành bó nhỏ treo trên dây hoặc sào nơi thoáng mát. Mỗi hecta trung bình đạt 5 – 8 

tấn củ khô. 

14.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Thân hành (giò) thường có tên là đạt toan. Thu hoạch vào cuối đông, có thể dùng tươi hay 

phơi khô dùng dần. 

14.4. Công dụng, cách dùng 

Tỏi có vị cay, mùi hôi, tính ấm, có tác dụng hành khí, ôn trung, tiêu tích trệ, sát trùng, giải 

độc. Chủ trị: Cảm cúm, ho gà, viêm phế quản, ăn uống tích trệ, thượng vị đau tức do đầy hơi, tiêu 

chảy mụn nhọt, áp xe viêm tấy, hói trán, trị giun kim. 
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- Tỏi được dùng làm gia vị và làm thuốc. Để chữa ho có đờm, dùng rượu tỏi 1/5 , ngày uống 2 

lần, mỗi lần 15 giọt pha với nước đường. 

- Chữa cảm cúm: mỗi lần dùng 1-2 g tỏi tươi nấu cháo ăn và đắp chăn cho ra mồ hơi. 

- Chữa lỵ amip hay lỵ trực khuẩn: Lấy tỏi giã nát ngâm với nước sôi để nguội với tỷ lệ 5% 

hoặc 10%. Ngâm 1-2 giờ lọc qua gạc (không cần tiệt trùng, ngày pha 1 lần), thụt rửa. Trong 

1-2 ngày đầu, thụt dung dịch 5% (100 ml), sau đó dùng dung dịch 10%. Mỗi ngày thụt một 

lần, có thể đồng thời uống 6g tỏi chia làm 3 lần uống trong ngày. Thời gian điều trị 5 – 7 

ngày. 

- Chữa ung nhọt, áp xe, viêm tấy: Giã giập tỏi đắp 15 – 20 phút (nếu để lâu bị bỏng da). Nước 

tỏi 10% được dùng chữa vết thương có mủ, chữa giun kim (thụt phối hợp với lòng đỏ trứng 

gà), chữa viêm phế quản mạn tính, ho gà. Chữa tăng huyết áp: ngày uống 20 – 50 giọt cồn tỏi 

⅕ với cồn 60⁰, (chia 2 – 3 lần uống). Nếu dùng quá liều huyết áp sẽ tăng. 

 

CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu câu: 

1. Cây cỏ sữa lá nhỏ có đặc điểm thực vật nào sau đây: 

A. Thân bò, lá mọc đối, có nhựa mủ trắng 

B. Thân bò, lá mọc đối, có dịch trong 

C. Thân bò, lá mọc so le, có nhựa mủ trắng 

D. Thân bò, lá mọc vòng, có nhựa mủ trắng 

2. Cây mơ tam thể có đặc điểm thực vật nào sau đây: 

A. Thân leo, lá mọc đối, không có lá kèm 

B. Thân leo, lá mọc so le, có lá kèm 

C. Thân leo, lá mọc đối, có lá kèm 

D. Thân leo, lá mọc so le, không có lá kèm 

3. Dược liệu khổ sâm có công dụng nào sau đây:  

A. Chữa đau bụng khó tiêu, lỵ, viêm loét dạ dày 

B. Chữa lỵ, cảm sốt, đau bụng đi ngoài 

C. Chữa lỵ, mụn nhọt, lở ngứa, giun kim.  

D. Chữa lỵ, nôn mửa, thiếu máu 

4. Bộ phận dùng nào sau đây của cây cỏ sữa lá nhỏ sử dụng làm thuốc:  

A. Lá bánh tẻ 

B. Rễ 

C. Toàn cây  

D. Phần trên mặt đất 

5. Cây gừng có đặc điểm thực vật nào sau đây: 

A. Rễ củ, lá mọc so le thành 2 dãy, có lưỡi nhỏ 

B. Thân rễ, lá mọc so le thành 2 dãy, có lưỡi nhỏ 

C. Rễ củ, lá mọc so le thành 2 dãy, có bẹ lá 
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D. Thân rễ, lá mọc so le thành 2 dãy, có bẹ chìa 

6. Cây diệp hạ châu được trồng vào thời vụ nào là tốt nhất: 

A. Mùa xuân 

B. Mùa hạ 

C. Mùa thu 

D. Mùa đông 

7. Ngoài công dụng chữa viêm gan, vị thuốc nào sau đây được dùng chữa viêm loét dạ dày:  

A. Nhân trần  

B. Ngệ  

C. Diệp hạ châu 

D. Cà gai leo  

8. Bộ phận dùng làm thuốc của cây diệp hạ châu: 

A. Lá 

B. Rễ 

C. Quả 

D. Toàn cây bỏ rễ 

9. Cây rau má có đặc điểm thực vật nào sau đây: 

A. Thân bò, lá mọc đối, cụm hoa tán 

B. Thân bò, lá mọc so le, cụm hoa tán 

C. Thân bò, lá mọc đối, cụm hoa chùm 

D. Thân bò, lá mọc so le, cụm hoa chùm 

10. Cây nghệ thuộc họ thực vật nào sau đây: 

A. Họ lúa 

B. Họ hành 

C. Họ ráy 

D. Họ gừng 

11. Giã giập tỏi đắp 15 – 20 phút đề điều trị  

A. Đau xương khớp 

B. Hắc lào 

C. Mụn nhọn 

D. Ghẻ 

Trả lời các câu sau bằng cách điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống: 

12. Gừng tươi được gọi là……………………, gừng phơi hoặc sấy khô được gọi 

là…………………………. Gừng dùng để điều trị................................................. 

13.  Bộ phận dùng làm thuốc của cây sim là:……………………………… dùng để 

................................... 

14. Rau sam được nhân giống bằng ………………………………………. 

15. Nghệ còn có tên gọi khác là…………………………………………… có tác 

dụng................................ 
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16. Nhân trần thường được thu hái vào mùa…………………… thường dùng để 

........................................................ 

17. Tỏi có .................................. có tác dụng .............................................. 

Phân biệt đúng/sai trong các câu sau bằng cách đánh chữ Đ (cho câu đúng) và chữ S (cho 

câu sai) vào đầu mỗi câu: 

16. Lá mơ tam thể được dùng chữa lỵ trực khuẩn, viêm dạ dày, viêm ruột  

17. Gừng dùng chữa cảm  mạo, phong nhiệt, ho có đờm, nôn mửa, đau bụng lạnh, bụng đầy 

trướng.  

18. Sim thường được nhân giống bằng hạt và trồng vào mùa xuân  

19. Diệp hạ châu có là kép lông chim, mọc so le 

20. Quả dành dành sao đen có tác dụng chỉ huyết 

YÊU CẦU CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC 

Các học viên chuẩn bị bài ra giấy trước khi giờ học bắt đầu. Có thể chuẩn bị ra giấy A4 hoặc 

bằng máy tính. 

BÀI TẬP NHÓM: Lớp chia thành các nhóm nhỏ từ 4-6 người. 

1, Anh / chị liệt kê các cây thuốc nam có tác dụng điều trị bệnh trên đường tiêu hóa tại địa 

phương. 

2, Anh/chị đưa ra các minh chứng (mô tả đặc điểm nhận dạng bằng hình ảnh) để xác định các cây 

thuốc thuộc nhóm điều trị bệnh trên đường tiêu hóa. 

3, Anh/chị hãy lựa chọn một cây thuốc bất kỳ, viết bài tuyên truyền cung cấp thông tin sử dụng 

cây thuốc đó đến cho người dân tại địa phương. 

Nội dung bài tuyên truyền gồm có: 

 Cách thức trồng, tăng năng suất 

 Cách thức sử dụng đơn cây thuốc hoặc dùng bài thuốc cổ phương đơn giản có chứa cây 

thuốc đó để điều trị bệnh trên đường tiêu hóa. 

BÀI TẬP CÁ NHÂN: 

1, Trong trường hợp người dân có thói quen sử dụng nhiều bia rượu, đồ ăn cay nóng nhiều có ảnh 

hưởng tới chức năng tiêu hóa của cơ thể. Anh chị hãy chỉ ra một số cách để tăng bảo vệ gan mật 

cho người dân? 

2, Trong trường hợp ăn uống các đồ lạ hoặc tính lạnh như ốc, hải sản người ta hay bị đau bụng, 

trong lúc này ta thường sử dụng 1 số thuốc nam nào tại địa phương để điều trị? Anh chị hãy liệt 

kê các phương pháp đó. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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bản Thời đại, Hà Nội. 
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Bài 21 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DƯỢC LIỆU CHỮA BỆNH PHỤ NỮ, THẤP KHỚP 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. Vận dụng được đặc điểm nhận dạng, bộ phận dùng, công dụng, phối hợp cùng cán bộ y tế 

chuyên trách y học cổ truyền để phát hiện, tìm kiếm, tuyên truyền sử dụng và cung cấp thông tin 

sử dụng các cây thuốc nam điều trị một số bệnh phụ nữ và thấp khớp. 

2. Áp dụng được kiến thức của các bài thuốc cổ truyền khi điều trị một số bệnh đường hô hấp 

thường gặp tại TYT xã theo nguyên lý YHGĐ. 

3. Kết hợp với cán bộ y tế khác theo nguyên lý y học gia đình cùng tuyên truyền, vận động người 

dân sử dụng dược liệu sẵn có điều trị một số bệnh phụ nữ và thấp khớp phù hợp tình trạng bệnh, 

hoàn cảnh gia đình và địa phương. 

NỘI DUNG 

DƯỢC LIỆU CHỮA BỆNH THẤP KHỚP 

 

1. CỎ XƯỚC 

Tên khác: Ngưu tất nam, nhả khoanh ngù (Tày), co nhả lìn ngu 

(Thái), hà ngù. 

Tên khoa học: Achyranthes aspera L., họ Rau dền (Amarathaceae).  

1.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo sống lâu năm, có thể cao tới gần 1m, thân hơi vuông, 

có lông mềm. Lá hình trứng, mọc đối, mép lượn sóng. Hoa nhiều, 

mọc thành bông ở ngọn, dài 20cm - 30 cm. Quả nang là một túi, có 

thành rất mỏng, có lá bắc nhọn như gai, dễ mắc vào quần áo khi ta 

đụng phải. Hạt hình trứng dài. 

1.2. Trồng trọt 

Nhân giống bằng hạt  hoặc giâm cành. Hạt được gieo thẳng hay 

gieo trong vườn ươm vào tháng 2 - 3, sau đó đánh cây con ra trồng. 

1.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Rễ: thu hái vào mùa đông khi cây lụi, phơi hoặc sấy khô. 

1.4. Công dụng – cách dùng 

Chữa cảm mạo phát sốt, phong thấp tê mỏi yếu liệt, đau lưng, nhức xương khớp, viêm 

khớp, chân tay co quắp, kinh nguyệt không đều, bế kinh, thống kinh, giải độc, chữa đau họng, 

loét miệng, loét chân răng, tiểu tiện buốt không lợi, đái ra máu, sỏi thận. 

Liều dùng: 12 – 40g / ngày, sắc uống. 

Cỏ xước dùng ngoài chữa lở ngứa, viêm miệng. 

 

Hình 39. Cây cỏ xước  
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2. CỐT KHÍ CỦ 

Tên khác: Hổ trượng căn, điền thất, phù linh, nam hoàng cầm, mèng kẻng (Tày), hồng lìu (Dao), 

co hớ hườn (Thái). 

Tên khoa học: Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc., họ 

Rau răm (Polygonaceae). 

2.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, sống lâu năm.Rễ phình thành củ cứng mọc 

bò nghiêng dưới đất, vỏ ngoài màu nâu đen, ruột màu 

vàng. Thân hình trụ, nhẵn, mọc thẳng đứng, cao 0,5cm - 

1,0m, thường có đốm màu tím hồng. Lá mọc so le, cuống 

lá ngắn, phiến hình trứng, đầu lá tù, hơi nhọn, mép lá 

nguyên, mặt trên màu xanh thẫm, mặt dưới màu nhạt hơn, 

có bẹ chìa ngắn.  

Cụm hoa ngắn hơn lá, mọc thành chùm ở kẽ lá, hoa 

nhỏ màu trắng, hoa đực, hoa cái khác gốc, bao hoa có 5 

phiến, hoa đực có 8 nhị, hoa cái có bầu 3 góc.  

Quả khô 3 cạnh, màu nâu đỏ. 

Mùa hoa quả: tháng 10 - 11. 

2.2. Trồng trọt 

Nhân giống bằng đoạn rễ mang mầm. Khi thu hoạch, những rễ bên được tách ra, giâm trong 

cát ẩm, đến mùa xuân đem trồng. 

2.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Rễ củ: thu hái quanh năm, tốt nhất vào mùa thu đông, rửa sạch đất cát, cắt bỏ rễ con, phơi 

hay sấy khô. 

2.4. Công dụng– cách dùng 

Chữa phong thấp tê bại, đau nhức gân xương, chấn thương, ngã sưng đau ứ huyết, kinh 

nguyệt bế tắc, kinh nguyệt khó khăn đau đớn, sau khi đẻ huyết hôi bị ứ đọng trong tử cung, bụng 

chướng, chữa tiểu tiện ra máu, đái rắt, đái buốt. Còn dùng trị mụn nhọt, lở ngứa và làm thuốc cầm 

máu trong trường hợp vết thương chảy máu. 

Liều dùng: 10- 20g, dạng thuốc sắc. 

 

3. DÂU TẰM 

Tên khác: Dâu, dâu ta, tang, mạy mọn, mạy bơ (Tày), Dâu cang 

(H´mông), co mọn (Thái), nằn phong (Dao). 

Tên khoa học: Morus alba L., họ Dâu tằm (Moraceae). 

3.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, cao 6m hay hơn ở trạng thái hoang dại, cây trồng 

thường cao 1,5m - 2,0m. Cành mềm, lúc non có lông, sau nhẵn, có màu 

xám trắng. Lá mọc so le, hình bầu dục, hình tim, hình trứng rộng hoặc Hình 41. Cây dâu tằm 

Hình 40. Cây cốt khí củ  
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chia thành 3-5 thùy, đầu lá nhọn hay hơi tù, mép lá răng cưa nhỏ đều, hai mặt lá có màu lục sáng, 

cuống lá dài mảnh, hơi có lông, có lá kèm hình dải nhọn. 

Hoa đơn tính, không có cánh hoa, cụm hoa đực mọc thành bông dạng đuôi sóc, cụm hoa cái 

dạng bông ngắn hình trừng hay gần hình cầu.  

Quả bế bao bọc trong các lá đài mọng nước tụ họp thành một quả kép, khi chín màu đỏ hay 

đỏ hồng, sau đen. 

Mùa hoa quả: tháng 5-7. 

3.2. Trồng trọt 

Dâu chủ yếu được nhân giống bằng cành, trồng tốt nhất vào tháng 12 khi cành dâu chưa ra 

lộc. Chọn cành có 10-12 tháng tuổi trên cây dâu có 2-5 năm tuổi, chặt thành đoạn dài 25-30cm để 

làm hom giống. 

3.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Dược liệu dâu tằm bao gồm nhiều bộ phận của cây: 

Lá (Tang diệp): dùng lá bánh tẻ, phơi hay sấy nhẹ đến khô. 

Cành (Tang chi): thu hái quanh năm, chọn cành non bỏ hết lá, chặt đoạn ngắn, phơi hay sấy 

khô. 

Quả (Tang thầm): thu hài khi quả chín. 

Vỏ rễ (Tang bạch bì): chọn rễ ngầm dưới đất, rửa sạch, cạo bỏ hết lớp mầu vàng nâu của vỏ 

rễ, lấy phần vỏ màu trắng ngà, chia đoạn ngắn, phơi hặc sấy khô. 

Tầm gửi cây dâu (Tang ký sinh): cây mọc ký sinh trên cây dâu, thu hái quanh năm, phơi hặc 

sấy khô. 

Tổ trứng bọ ngựa trên cây dâu (Tang phiêu tiêu): dùng tổ trứng chưa nở, đồ chín, sấy khô. 

Sâu dâu: là ấu trùng của một loài sén tóc, sống và lớn dần trong cây dâu, có mầu trắng sữa, 

mềm nục. 

3.4. Công dụng – cách dùng 

Lá dâu chữa cảm mạo có sốt, viêm họng, ho, nhức đầu, đau răng, chảy nước mắt, viêm 

màng tiếp hợp cấp, nổi ban xuất huyết do rối loạn thành mạch hay dị ứng, cao huyết áp, mất ngủ.  

Liều dùng: 4-12g/ngày, dạng thuốc sắc. 

Cành dâu chữa phong thấp, đau nhức các đầu xương, cước khí, chân tay co quắp. 

Liều dùng: 6-12g/ngày, có thể dùng 40-60g/ngày, dạng thuốc sắc. 

Vỏ rễ dâu chữa phế nhiệt, ho có đờm, hen, ho ra máu, trẻ em ho gà, phù thũng, bụng 

chướng to, tiểu tiện không thông, băng huyết, sốt, cao huyết áp. 

Liều dùng: 4-12g/ngày, có thể dùng 20-40g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột. 

Quả dâu chữa đái tháo đường, tràng nhạc (lao hạch), mắt mờ, ù tai, thiếu máu, đau khớp 

xương, kém ngủ, râu tóc sớm bạc, táo bón. Uống lâu khỏe người, ngủ ngon giấc, thính tai, sáng 

mắt. Quả dâu sát lấy nước cô thành cao mềm, ngày uống 12-20g.  

Tang ký sinh chữa đau lưng, đau người, chân tay tê bại, động thai, sau đẻ ít sữa. 

Liều dùng: 12-20g/ngày, dạng thuốc sắc. 

Tang phiêu tiêu chữa tiểu tiện nhiều lần, di tinh, liệt dương, bạch đới, trẻ con đái dầm. 
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Liều dùng: 6-12g/ngày, dạng thuốc bột. 

Sâu dâu chữa trẻ con đau mắt, nhiều dử, nhiều nước mắt. Cả con sâu nướng chín ăn hoặc 

hấp chín với mật ong. 

 

4. ĐỊA LIỀN 

Tên khác: Sơn nại, tam nại, củ thiền liền, sa khương, co xá choóng 

(Thái). 

Tên khoa học: Kaempferia galanga L., họ Gừng (Zingiberaceae). 

4.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống lâu năm, không có thân khí sinh, quanh năm 

xanh tốt. Thân rễ gồm nhiều củ nhỏ, hình trứng mọc nối tiếp nhau, 

có nhiều vân ngang. Lá 2-3 cái một, hình trứng gần tròn, mọc xoè 

rộng sát mặt đất, có bẹ. Phiến rộng hình bầu dục, phía dưới thót hẹp 

lại thành cuống, mép nguyên, hơi có lông mịn ở mặt dưới, hai mặt lá 

có nhiều chấm hình vòng.  

Cụm hoa không cuống nằm ẩn trong bẹ lá, mọc ở nách lá. Lá bắc hình mũi mác nhọn. Hoa 

6-12 cái xếp thành hình bánh xe màu trắng pha đốm tím ở giữa. Đài có 3 răng dài, hẹp và nhọn. 

Tràng có ống dài, mang 3 thùy. 

Toàn cây, nhất là thân rễ, có mùi thơm và vị nồng. 

Mùa hoa quả: tháng 5-7. 

Chú ý: tránh nhầm lẫn với cây Kaempferia augustifolia Roscoe mà nhân dân Phú Thọ cũng 

gọi là địa liền. 

4.2. Trồng trọt 

Cây được nhân giống bằng thân rễ. Khả năng tái sinh của thân rễ rất mạnh. 

4.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Thân rễ: thu hái vào mùa đông xuân, rửa sạch, phơi khô. Không được sấy 

bằng than. 

4.4. Công dụng – cách dùng       

Chữa ngực bụng đau lạnh, tiêu chảy, giúp tiêu hóa chữa chứng ăn 

uống khó tiêu, đau dạ dày, cảm, ho, nôn mửa, hen xuyễn. Chữa đau 

nhức xương khớp. 

Liều dùng: 3-6g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột, thuốc viên ha, 

thuốc hãm. Còn dùng ngoài dạng rượu thuốc. 

5. HY THIÊM 

Tên khác: Cỏ đĩ, chó đẻ hoa vàng, cỏ bà a, cúc dính, nụ áo rìa, sơn 

bích, cứt lợn, cỏ cứt heo, lưỡi đồng, nhả khỉ cáy (Thổ), Co boóng bo 

(Thái). 

Tên khoa học: Siegesbeckia orientalis L., họ Cúc (Asteraceae). 

Hình 42. Cây địa liền 

Hình 43. Cây hy thiêm 
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5.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống hàng năm, cao 30cm - 90cm, phân nhiều cành ngang, có lông tuyến. Lá mọc 

đối chữ thập, hình tam giác hay hình quả trám, cuống ngắn, phiến lá men theo cuống, đầu lá 

nhọn, mép lá có răng cưa không đều và đôi khi chia 2 thùy ở phía cuống lá, 3 gân chính mảnh, 

mặt dưới lá hơi có lông.  

Cụm hoa hình đầu, có hai loại lá bắc không đều nhau, lá bắc ngoài to, hình thìa, có lông 

dính, lá bắc trong hình trái xoan ngược. Hoa mầu vàng, 5 cái ngoài là hoa cái hình lưỡi nhỏ, 

những hoa khác lưỡng tính, hình ống, không có mào lông. Hoa có chất dính, khi đi qua hoa dễ 

dính vào quần áo vì vậy gọi là cỏ đĩ. 

Quả bế, nhẵn, màu đen, hình trứng.  

Mùa hoa quả: tháng 4-7. 

5.2. Trồng trọt 

Cây được nhân giống bằng hạt. Hạt được gieo thẳng vào tháng 3-4. Sau 5-7 ngày hạt nảy mầm. 

5.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Phần trên mặt đất: thu hái khi cây sắp ra hoa, phơi hay sấy khô. 

5.4. Công dụng – cách dùng  

Chữa phong thấp, tê bại, khớp sưng nóng đỏ và đau nhức, đau lưng mỏi gối, đau dây thần 

kinh, mụn nhọt lở ngứa, kinh nguyệt không đều. 

Liều dùng: 8 – 16g khô/ngày, dạng thuốc sắc, cao mềm hoặc hoàn tán. 

Hy thiêm tươi dùng ngoài giã đắp tại chỗ chữa nhọt độc, ong đốt, rắn cắn. 

Chú ý: cây có tác dụng phụ gây nôn khi dùng tươi, uống nhiều. 

 

6. LÁ LỐT 

Tên khác: Tất bát, bẩu pat (Tày), ana khia táo, lau chuẩy (Dao).  

Tên khoa học: Piper lolot C. DC., họ Hồ tiêu (Piperaceae). 

6.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thân thảo, sống lâu, cao 30cm - 40cm. Thân phồng lên ở 

các mấu, mặt ngoài có nhiều vạch dọc, đôi khi có màu nâu, hơi phủ 

lông. Lá đơn nguyên, mọc so le, hình tim, mặt trên lá láng bóng, mặt 

dưới có ít lông ở các đường gân, gân chằng chịt hình mạng lưới. 

Cuống lá dài.  

Cụm hoa mọc ở kẽ lá thành bông đơn tính. Trục bông cái có 

lông, lá bắc có phiến tròn, không cuống.  

Quả mọng màu vàng đựng 1 hạt. 

Mùa hoa quả: tháng 8-10. 

6.2. Trồng trọt 

Cây được trồng bằng các đoạn thân dài 20cm - 30cm. Có thể trồng quanh năm nhưng tốt nhất 

trồng vào mùa xuân. 

Hình 44. Cây lá lốt 
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6.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Phần trên mặt đất: dùng tươi, hoặc phơi, sấy khô.  

6.4. Công dụng – cách dùng 

Chữa phong thấp, thấp khớp mãn tính, đau nhức xương khớp, đau lưng, tay chân tê bại, rối 

loạn tiêu hóa, nôn mửa, đầy hơi, trướng bụng, tiêu chảy, đau đầu, đau nhức răng, chảy nước mũi 

hôi, ra mồ hôi tay chân, phù thũng. 

Liều dùng: 5 - 10g (khô), 15 - 30g (tươi) 

 

7. NÁNG HOA TRẮNG 

Tên khác: Tỏi voi, chuối nước, cây lá náng, văn châu lan, luột 

lài, co lạc quận (Thái). 

Tên khoa học: Crinum asiaticum L., họ Thủy tiên 

(Amryllidaceae). 

7.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo lớn. Thân hành to hình cầu hoặc hình trứng thuôn, 

thắt lại ở đầu. Lá mọc thẳng từ thân hành, hình dải, phiến lá dày, 

dài tới 1m hoặc hơn, gốc lá có bẹ rộng, đầu lá nhọn, mép nguyên 

uốn lượn, gân lá song song, gân chính lồi rõ ở mặt dưới, hai 

mặt màu lục nhạt. 

Cụm hoa mọc ở giữa túm lá thành tán, trên một cán mập, dẹt, dài 40cm - 60cm, gồm nhiều 

hoa to màu trắng, có mùi thơm, bao hoa có ống hẹp màu lục. Lá đài và cánh hoa giống nhau, hình 

dải thuôn hẹp, 6 nhị. 

Quả nang hình gần cầu, đường kính 3cm - 5cm, thường chỉ chứa một hạt. 

Mùa hoa quả: tháng 6-8.  

7.2. Trồng trọt 

Cây có thể trồng quanh năm bằng thân hành. Củ giống là loại bánh tẻ, cắt bớt lá, nhất là rễ con, 

cắt sát đến chân rễ. 

7.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Lá và thân hành: thu hái quanh năm, dùng tươi. 

7.4. Công dụng – cách dùng 

Nhân dân thường dùng náng hoa trắng hơ nóng đắp và bóp vào những chỗ tụ máu, sai gân, 

bong gân, sưng tấy do ngã hay bị đánh, khớp sưng đau, bó gãy xương. 

Còn dùng xoa bóp khi bị tê thấp, nhức mỏi. 

 

DƯỢC LIỆU CHỮA BỆNH PHỤ NỮ 

 

8. MÒ HOA TRẮNG 

Tên khác: Mò trắng, bấn trắng, bạch đồng nữ, mò mâm sôi. 

Tên khoa học: Clerodendrum philippinum Schauer., họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae). 

Hình 45. Cây náng hoa trắng 
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8.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, cao khoảng 1m. Thân vuông, có lông màu vàng 

nhạt. Lá mọc đối, gốc lá tròn hoặc hình tim, đầu lá nhọn dài, 

mép lá nguyên hoặc có răng cưa nhỏ, có ít lông cứng và mặt 

dưới có những tuyến nhỏ tròn; gân lá nổi rõ, gân phụ đan 

thành mạng lưới, vò lá thấy có mùi hăng đặc biệt; cuống lá 

phủ nhiều lông.  

Cụm hoa mọc ở ngọn thân thành chuỳ hoặc xim hai ngả, 

phủ đầy lông màu hung; hoa có màu trắng ngà hoặc ngà vàng, 

đài nhỏ, nhẵn, tràng có ống hình trụ mảnh, nhị và vòi nhụy mọc 

thò dài. Quả hạch, hình cầu, màu đen bóng, có đài tồn tại. 

Mùa hoa: tháng 5-8, mùa quả: tháng 9-11.  

8.2. Trồng trọt 

Mò hoa trắng được nhân giống bằng hạt. Hạt được gieo vào tháng 2-3 hoặc tháng 8-9 trong 

vườn ươm. Khi cây cao 30-40 cm, có 4-5 lá thật, đánh ra trồng. 

8.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Lá thu hái quanh năm, tốt nhất vào lúc cây đang ra hoa. Chọn lá bánh tẻ, không bị sâu úa, 

phơi hoặc sấy khô. 

Rễ đào về rửa sạch phơi hoặc sấy khô; khi dùng thái mỏng, không phải chế biến. 

8.4. Công dụng – cách dùng 

Mò hoa trắng được dùng điều trị các bệnh: bạch đới, tử cung viêm loét, kinh nguyệt không 

đều, mụn nhọt lở ngứa, viêm mật vàng da, gân xương đau nhức, mỏi lưng, huyết áp cao. 

Liều dùng: 12-16g rễ/ngày, dạng thuốc sắc hay thuốc viên.  

Còn dùng trong điều trị vết bỏng. Dùng cành, lá, hoa tươi rửa sạch, đun sôi với nước, lọc 

và dùng nước lọc này để nhỏ giọt liên tục hoặc ngâm vết thương. 

Chú ý: có thể dùng lá bánh tẻ và rễ của cây xích đồng nam (Clerodendrum  kaempferi  

(Jacq.) Sicb., họ Cỏ roi ngựa – Verbenaceae) với công dụng tương tự. 

 

9. CÂY GAI 

Tên khác: Cây lá gai, trữ ma, gai tuyết, chiều đủ (Dao), bâu pán 

(Tày), hạc co pán (Thái). 

Tên khoa học: Boehmeria  nivea (L.) Gaud., họ Gai 

(Urticaceae). 

9.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, cao 1m - 2m. Thân cứng, hoá gỗ ở gốc. Cành 

màu đỏ nhạt, phủ nhiều lông. Lá mọc so le, hình trái xoan hoặc 

hình trứng, lúc non phủ nhiều lông mềm ở cả 2 mặt; lúc già ở 

mặt trên lá nhẵn, màu lục sẫm, mặt dưới lá có lông, màu trắng 

Hình 46. Cây mò hoa trắng 

Hình 47. Cây gai 
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bạc, mép có răng cưa hình tam giác, có 3 gân gốc, lá kèm hình dải nhọn, dễ rụng. Cụm hoa đơn 

tính cùng gốc hay khác gốc, mọc ở kẽ lá. Quả bế, có nhiều lông, hạt có dầu. 

Mùa hoa quả: tháng 11-1 

9.2. Trồng trọt  

Cây gai có khả năng tái sinh vô tính khỏe bằng cách tái sinh cây chồi sau khi chặt và từ các 

đoạn thân, cành đem giâm xuống đất. 

9.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Rễ củ thường gọi là trữ ma căn. Rễ thu hái quanh năm, tốt nhất vào mùa hạ hay mùa thu. 

Đào rễ, rửa sạch đất cát, cắt bỏ rễ con, để nguyên hay thái phiến, dùng tươi hay phơi, sấy khô. 

Ngoài ra, còn dùng lá. 

9.4. Công dụng – cách dùng 

Rễ gai thường dùng làm thuốc an thai, chữa đau bụng động thai, đau bụng ra huyết, dọa 

sẩy, đái đục, đái ra máu, sưng tấy.  

 

10. HUYẾT DỤ 

Tên khác: Huyết dụng, phát dụ, long huyết. 

Tên khoa học: Cordyline terminalis Kunth var. ferrea Bak., họ Huyết dụ (Dracaenaceae). 

10.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, cao khoảng 2m. Thân mảnh, mang nhiều đốt 

sẹo, ít phân nhánh. Lá mọc tập trung ở ngọn xếp thành 2 dãy, 

hình lưỡi kiếm, hai mặt màu đỏ tía, có loại chỉ một mặt đỏ, 

mặt kia màu lục xám, cuống dài có bẹ và rãnh ở mặt trên. 

Cụm hoa mọc ở ngọn thân thành chùm xim hoặc chùy phân 

nhánh, mỗi nhánh mang nhiều hoa màu trắng, mặt ngoài màu 

tía, 3 lá đài, 3 cánh hoa, 6 nhị, thò ra ngoài tràng, bầu 3 ô. Quả 

mọng hình cầu. 

Mùa hoa quả: tháng 12-1. 

10.2. Trồng trọt 

Trồng bằng cành, cây ưa sáng và ưa ẩm. 

10.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Rễ, lá, thu hái quanh năm, dùng tươi hay phơi khô. 

10.4. Công dụng – cách dùng 

Lá huyết dụ được dùng làm thuốc chữa rong huyết, băng huyết (không được dùng trước khi 

đẻ hoặc đẻ rồi còn sót rau), xích bạch đới, thổ huyết, lỵ ra máu, đái ra máu, trĩ, ho ra máu, sốt 

xuất huyết. Rễ và lá chữa vết thương, phong thấp đau nhức. Ngày dùng 8-16g lá khô hoặc 16-30g 

lá tươi. 

 

11. ÍCH MẪU 

Tên khác: Chói đèn, sung úy. 

Hình 48. Cây huyết dụ 
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Tên khoa học: Leonurus japonicus Houtt., họ Hoa môi (Lamiaceae). 

11.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống hàng năm hoặc 2 năm, cao 0,5m - 1m. Thân đứng, 

hình vuông, mặt ngoài có nhiều rãnh dọc. Lá mọc đối, có cuống dài, lá phía 

gốc gần như tròn có răng cưa nông, hai mặt có lông mềm như nhung, lá 

giữa dài, xẻ thùy sâu, các thùy có răng cưa nhọn, lá ngọn ngắn, ít xẻ hoặc 

nguyên. Hoa mọc thành xim co ở kẽ lá, màu hồng hoặc tím hồng, đài hình 

chuông, tràng hình môi, nhị 4, đính vào giữa ống tràng, quả bế, 3 cạnh, khi 

chín mầu nâu xám. 

Mùa hoa: tháng 3-5, mùa quả: tháng 6-7.  

11.2. Trồng trọt 

Cây được trồng bằng hạt. Hạt nảy mầm thích hợp ở 20-25oC. Thời vụ gieo hạt tốt nhất ở 

đồng bằng và trung du là tháng 10-11, ở miền núi là tháng 8-9. Ở miền trung cần tránh mùa khô 

và gió Lào.  

11.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Ích mẫu thảo: là toàn cây trên mặt đất, thu hái vào mùa hạ khi cây chớm ra hoa, bỏ gốc rễ, 

phơi khô. 

Sung uý tử: là quả cây ích mẫu, thu hái khi quả già, phơi khô. 

11.4. Công dụng - cách dùng 

Ích mẫu thảo được dùng chữa kinh nguyệt không đều, bế kinh, thống kinh, rong kinh, viêm 

niêm mạc tử cung, kinh nguyệt quá nhiều, kéo dài, khí hư bạch đới, huyết ứ sau khi sinh đẻ. 

Sung uý tử dùng làm thuốc thông tiểu tiện, chữa phù, chữa cao huyết áp, đau đầu, mắt mờ 

sưng đỏ. 

Liều dùng: ích mẫu thảo 10-12 g/ngày, dạng thuốc sắc, cao hoặc viên. 

                            Sung uý tử 3-9g/ ngày, dạng thuốc sắc. 

 

12. NGẢI CỨU 

Tên khác: Thuốc cứu 

Tên khoa học: Artemisia vulgaris L., họ Cúc (Asteraceae). 

12.1. Đặc điểm thực vật 

Cây thảo, sống nhiều năm, cao 40cm - 90cm, thân có rãnh dọc 

và lông nhỏ. Lá mọc so le, lá phía dưới thường có cuống, lá ở trên 

ngọn không cuống, lá xẻ lông chim 1 hoặc 2 lần, mặt trên lá màu lục 

sẫm, nhẵn hoặc có ít lông, mặt dưới phủ đầy lông mềm, mịn, màu 

trắng. Cụm hoa mọc ở ngọn thân và đầu cành thành chùm kép, mang 

nhiều hoa hình đầu nhỏ, màu vàng lục nhạt. Quả bế, thuôn nhỏ, 

không có túm lông. Toàn cây có mùi thơm hắc. 

Mùa hoa quả: tháng 10-12 

Hình 49. Cây ích mẫu 

Hình 50. Cây ngải cứu 
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12.2. Trồng trọt  

Trồng bằng đoạn thân cành mọc sát mặt đất hoặc bằng cây con. Thời vụ trồng tốt nhất là 

mùa xuân. 

12.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Toàn cây trên mặt đất, thu hái khi cây bắt đầu ra hoa, dùng tươi hoặc phơi khô trong râm. 

Ngải cứu khô được dùng chế ngải nhung (gọi là thục ngải): ngải cứu khô đem vò nát, bỏ 

hết xơ, tán nhỏ, rây lấy phần lông trắng thu được ngải nhung. 

12.4. Công dụng – cách dùng 

Dùng chữa kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, bạch đới, kinh nguyệt nhiều, đau bụng 

lạnh, nôn mửa đi lỵ, chữa động thai, chữa phong thấp, đau đầu, đau dây thần kinh, băng huyết, thổ 

huyết, cháy máu cam, tiểu tiện ra máu. 

Trong đông y ngải nhung được dùng làm mồi cứu.  

 

13. TRINH NỮ HOÀNG CUNG 

Tên khác: Tỏi lơi lá rộng. 

Tên khoa học: Crinum latifolium L., họ Loa kèn đỏ 

(Amaryllidaceae). 

13.1. Đặc điểm thực vật 

Cây cỏ lớn, thân hành to, gần hình cầu hoặc hình trứng 

thuôn, phủ bởi những vẩy to, dày, màu trắng. Lá mọc từ thân 

hành, hình dải, mép nguyên, đầu nhọn hoặc tù, gân song 

song, có bẹ lá. Cụm hoa mọc thành tán trên một tán dẹt, 

hoa màu trắng pha hồng, bao hoa gồm 6 phiến bằng nhau, 

hàn liền 1/3 thành ống hẹp, nhị 6, bầu dưới. 

Quả gần hình cầu (ít gặp). 

Mùa hoa quả: tháng 8-9 

13.2. Trồng trọt 

Cây được nhân giống bằng thân hành vào mùa xuân (tháng 2-3) ở miền Bắc và vào đầu mùa 

mưa ở miền Nam. Chọn thân hành bánh tẻ, chưa ra hoa, không sâu bệnh để làm giống.  

13.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Lá, thân hành. 

13.4. Công dụng – cách dùng 

Dùng chữa u xơ tuyến vú, u nang buồng trứng, u xơ tử cung, phì đại tiền liệt tuyến. Lá thái 

nhỏ, mỗi ngày 3-5 lá, sao vàng, sắc uống. Dùng ngoài, lá và thân hành giã nát, hơ nóng dùng xoa 

bóp chữa tê thấp, đau nhức. 

 

14. TRẮC BÁCH 

Tên khác: Trắc bá, bá tử, Co tòng  péc (Thái). 

Hình 51. Cây trinh nữ hoàng cung 
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Tên khoa học:Platycladus orientalis (L.) Franco., họ Hoàng đàn  

(Cupressaceae). 

14.1. Đặc điểm thực vật 

Cây nhỏ, cao vài mét, phân nhánh nhiều. Tán lá hình 

tháp. Thân hơi vặn vẹo, có vỏ màu nâu đỏ, hoặc nâu đen, nứt 

nẻ. Các cạnh dẹt mang lá xếp thành những mặt phẳng thẳng 

đứng, song song với thân. Lá mọc đối, hình vẩy, màu lục sẫm 

ở cả hai mặt. Hoa đơn tính cùng gốc, hoa đực hình đuôi sóc ở 

đầu cành nhỏ, hoa cái hình nón tròn, mọc ở gốc cành nhỏ, quả 

hình trứng hoặc gần hình cầu, bao bọc bởi nhiều lớp vẩy màu 

lục pha lơ nhạt, chứa hai hạt hình trứng, vỏ ngoài cứng nhẵn. 

14.2. Trồng trọt 

Cây nhân giống bằng hạt, giâm hoặc chiết cành. Ở Việt Nam, phương pháp giâm hoặc chiết 

được áp dụng chủ yếu. Khi chiết cành, chọn cành có đường kính 0,6cm -   1cm, chiết vào tháng 

9-10, đến tháng 2-3 năm sau cành chiết ra rễ và có thể đem giâm. Đối với giâm cành, cần chọn 

cành bánh tẻ và giâm vào tháng 12.  

14.3. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến 

Cành mang lá (trắc bách diệp): thu hái quanh năm, tốt nhất vào tháng 9-11, phơi hay sấy 

khô. 

Quả già thu hái vào thu đông, giã bỏ vỏ cứng, sàng sẩy cho sạch, phơi khô lấy nhân (bá tử 

nhân). Khi dùng có thể để nguyên dùng sống hoặc sao qua, giã nát, ép bỏ dầu, gọi là bá tử sương. 

14.4. Công dụng - cách dùng 

Trắc bách diệp chữa ho ra máu, đại tiểu tiện ra máu, chảy máu cam, tử cung xuất huyết, 

băng huyết, rong kinh. Còn dùng làm thuốc lợi tiểu, chữa ho, sốt. 

Bá tử nhân chữa hồi hộp, mất ngủ, hay quên, người yếu ra nhiều mồ hôi, táo bón, kinh giản, 

trẻ con khóc đêm, bụng đầy, đi ngoài phân xanh. 

Liều dùng hàng ngày: 6-12g đối với trắc bách diệp, 4-12 đối với bá tử nhân. 

CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu câu: 

1. Hoa của cây cỏ xước có đặc điểm nào sau đây: 

A. Dạng chùm, lá bắc nhiều lông mịn. 

B. Dạng bông, lá bắc nhọn như gai. 

C. Dạng tán, lá bắc có màu sặc sỡ. 

D. Dạng bông mo, lá bắc giống lá sinh dưỡng.  

2. Cỏ xước được dùng để chữa các chứng bệnh: 

A. Viêm khớp, đái đường, loét chân răng. 

B. Đau nhức xương khớp, sỏi thận, loét miệng. 

C. Chân tay co quắp, đau bụng kinh, viêm đường tiết niệu. 

D. Đau nhức xương khớp, kinh nguyệt không đều, sốt không ra mồ hôi. 

Hình 52. Cây trắc bách 
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3. Cây cốt khí củ thuộc họ thực vật nào sau đây: 

A. Lúa. 

B. Hoa môi. 

C. Rau răm. 

D. Hoa mõm chó. 

4. Lá cây dâu tằm có đặc điểm nào sau đây: 

A. Lá đơn nguyên mọc đối, lá kèm giống lá sinh dưỡng. 

B. Lá đơn mọc cách, lá kèm hình dải nhọn. 

C. Lá đơn mọc so le, lá có lưỡi nhỏ màu xanh nhạt. 

D. Lá đơn xẻ 3 thùy mọc đối, lá có bẹ chìa nhỏ. 

5. Tang chi được dùng chữa chứng bệnh nào sau đây: 

A. Viêm họng, ho, phong tê thấp. 

B. Phù thũng, cao huyết áp, chân tay co quắp. 

C. Phong tê thấp, đau nhức đầu xương, cước khí. 

D. Đau xương khớp, táo bón, mờ mắt. 

6. Bộ phận nào sau đây của cây dâu tằm được dùng chữa động thai: 

A. Tang ký sinh. 

B. Tang diệp. 

C. Tang phiêu tiêu. 

D. Tang thầm. 

7. Cụm hoa của cây hy thiêm có đặc điểm nào sau đây: 

A. Hình đầu, màu vàng, lá bắc ngoài to, lá bắc trong hình trái xoan ngược. 

B. Hình bông, màu vàng, tổng bao lá bắc hình vảy. 

C. Hình đầu, mầu trắng, lá bắc có hình quả trám. 

D. Hình bông, màu trắng, lá bắc ngoài dạng sợi, lá bắc trong dạng vảy. 

8. Cây hy thiêm được sử dụng bộ phận nào sau đây: 

A. Lá bánh tẻ và hoa. 

B. Rễ và cành mang lá. 

C. Hoa chớm nở. 

D. Toàn cây trên mặt đất. 

9. Hy thiêm được dùng chữa chứng bệnh nào sau đây: 

A. Khớp sưng nóng đỏ đau, kinh nguyệt không đều, đau dạ dày. 

B. Đau dây thần kinh, viêm khớp, ăn uống khó tiêu. 

C. Phong thấp, tay chân tê bại, viêm khớp cấp. 

D. Đau dây thần kinh, đau dạ dày, ho ra máu. 

10. Dược liệu nào sau đây được dùng chữa động thai: 

A. Mò hoa trắng. 

B. Huyết dụ. 

C. Gai. 
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D. Ích mẫu. 

11. Bộ phận dùng của cây mò hoa trắng gồm: 

A. Lá bánh tẻ và rễ. 

B. Lá non và cụm hoa. 

C. Rễ và cụm hoa. 

D. Toàn cây trên mặt đất. 

12. Dược liệu nào sau đây có đặc điểm: lá đơn, mặt dưới lá có lông màu trắng bạc, mép răng cưa, 

lá kèm hình dải nhọn: 

A. Huyết dụ. 

B. Ích mẫu. 

C. Gai. 

D. Mò hoa trắng. 

13. Cây nào sau đây lá có màu đỏ tía: 

A. Ích mẫu. 

B. Trinh nữ hoàng cung. 

C. Gai. 

D. Huyết dụ. 

14. Ngoài sử dụng chữa bệnh phụ nữ, dược liệu nào sau đây dùng uống để chữa phong thấp đau 

nhức:  

A. Huyết dụ. 

B. Ích mẫu. 

C. Trinh nữ hoàng cung. 

D. Gai. 

15. Ngoài công dụng chữa bệnh phụ nữ, dược liệu nào sau đây được dùng chữa phì đại tiền liệt 

tuyến: 

A. Ngải cứu. 

B. Trinh nữ hoàng cung. 

C. Mò hoa trắng. 

D. Huyết dụ. 

Trả lời các câu sau bằng cách điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống: 

16. Cốt khí củ được nhân giống bằng............................................................mang mầm. 

17. Bộ phận dùng của cây cỏ xước là..............được thu hái vào mùa.......... khi cây lụi. 

18. Tang bạch bì là............,,................... của cây dâu cạo bỏ hết lớp lớp màu vàng nâu. 

19. Tang diệp là...........................,.......................... của cây dâu phơi, sấy nhẹ đến khô. 

20. Cây địa liền được nhân giống bằng............................................................................ 

21. Hoa và lá bắc của cây hy thiêm có lông dính nên cây còn có tên là.......................... 

22. Cây hy thiêm tươi giã đắp tại chỗ để chữa................................................................. 

23. Bộ phận dùng của cây nắng hoa trắng là:................................................................... 

24. Để chữa các bệnh phụ nữ, bộ phận dùng của cây mò hoa trắng là............................ 
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25. Rễ củ cây gai còn có tên gọi....................................................................................... 

26. Bá tử nhân là................................................................................ của cây trắc bách. 

Phân biệt đúng/sai trong các câu sau bằng cách đánh chữ Đ (cho câu đúng) và chữ S (cho 

câu sai) vào đầu mỗi câu: 

27. Cành mang lá, rễ củ cây cốt khí dùng chữa đau nhức gân xương, chấn thương ứ huyết, đái 

buốt, bế kinh.  

28. Cây cốt khí củ có thân hình trụ, mọc thẳng, lá nguyên mọc sole, có bẹ lá ngắn.  

29. Tang chi là thân cây dâu bỏ hết cành, lá, chặt đoạn ngắn phơi khô.  

30. Cây địa liền có thân rễ gồm nhiều củ nhỏ hình trứng mọc nối tiếp nhau, có nhiều vân ngang.  

31. Cây địa liền có lá mọc xòe rộng sát mặt đất, lá có bẹ chìa.  

32. Dược liệu địa liền thường dùng để chữa chứng ăn uống khó tiêu, đau dạ dày, đau nhức xương 

khớp.  

33. Cây lá lốt tươi vừa dùng ngoài và uống trong để chữa chứng ra nhiều mồ hôi tay, chân.  

34. Ngoài công dụng chữa bệnh xương khớp, vỏ thân cây chân chim còn dùng chữa phù do thiếu 

vitamin B1, cảm sốt.  

35. Tang phiêu tiêu là tổ trứng bọ ngựa chưa nở trên cây dâu được đồ chín, sấy khô.  

36. Cây mò hoa trắng còn có tên khác là mò mâm xôi, xích đồng nam.  

37. Cây trinh nữ hoàng cung có lá hình dải, mép hơi lượn sóng, cụm hoa tán màu trắng.  

38. Trắc bách diệp được dùng chữa tử cung xuất huyết, băng huyết, rong kinh. 

YÊU CẦU CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC 

Các học viên chuẩn bị bài ra giấy trước khi giờ học bắt đầu. Có thể chuẩn bị ra giấy A4 hoặc 

bằng máy tính. 

BÀI TẬP NHÓM: Lớp chia thành các nhóm nhỏ từ 4-6 người. 

1, Anh / chị liệt kê các cây thuốc nam có tác dụng điều trị bệnh thấp khớp và bệnh phụ nữ có tại 

địa phương. 

2, Anh/chị đưa ra các minh chứng (mô tả đặc điểm nhận dạng bằng hình ảnh) để xác định các cây 

thuốc thuộc nhóm điều trị bệnh thấp khớp và bệnh phụ nữ. 

3, Anh/chị hãy lựa chọn một cây thuốc bất kỳ, viết bài tuyên truyền cung cấp thông tin sử dụng 

cây thuốc đó đến cho người dân tại địa phương. 

Nội dung bài tuyên truyền gồm có: 

 Cách thức trồng, tăng năng suất 

 Cách thức sử dụng đơn cây thuốc hoặc dùng bài thuốc cổ phương đơn giản có chứa cây 

thuốc đó để điều trị bệnh thấp khớp và bệnh phụ nữ. 

BÀI TẬP CÁ NHÂN 

1. TÌNH HUỐNG 1: 

Tại trạm y tế, BN X. đến khám bệnh được lương y chuẩn đoán là kinh nguyệt không đều 

và bốc bài thuốc nam sau: 

Bạch đồng nữ 16g Ích mẫu 40g 

Hương phụ chế 15g Đậu đen 10g 
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Nghệ vàng 2g  Ngải cứu 2g 

Ngày uống 1Lần/1 thang. Dùng đến khi kinh nguyệt đều. 

1. Anh/chị hãy cho biết công dụng của các vị thuốc trên? 

2. Anh/chị hãy cho biết dược liệu nào có tác dụng chính để điều kinh cho chị X. 

3. Anh/chị hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc trên? 

2. TÌNH HUỐNG 2: 

BN H., 62 tuổi, ở Thái Bình, có biểu hiện đau ở khớp đầu gối và bàn chân, thời tiết càng lạnh 

càng đau. Đau nhiều về đêm. Các khớp khó co duỗi. Chân tay lạnh, da lạnh, rêu lưỡi trắng, mạch 

khẩn, đại tiện thường lỏng. Lương y chuẩn đoán : Phong thấp thể hàn thấp. Kê đơn cho bác H.: 

Thương nhĩ tử (sao) 16g Thiên niên kiện 10g 

Rễ cỏ xước 16g   Rễ cà gai leo 16g 

Rễ tất bát 12g   Nam tục đoạn 16g 

Ngải diệp (sao) 16g  Quế chi 10g 

Trần bì 10g   Thổ phục linh 20g 

Sắc uống ngày một thang. 

Anh/chị hãy trình bày quy trình tiến hành thu hái và chế biến các vị thuốc: Thương nhĩ tử, rễ 

cỏ xước, ngải diệp, rễ cà gai leo, trần bì như thế nào? 
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Bài 17 

THỰC HÀNH KỸ THUẬT THU HÁI, CHẾ BIẾN, PHƠI SẤY VÀ BẢO 

QUẢN DƯỢC LIỆU 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. Thực hiện được kỹ thuật thu hái, sơ chế, chế biến, chọn cách bảo quản đối với từng bộ phận 

dùng của dược liệu thu hái tại vườn cây thuốc và phòng thực hành. 

2. Thể hiện được sự thận trọng, chính xác, cẩn thận trong thu hái, bảo quản dược liệu và sơ chế 

dược liệu. 

MẪU VẬT VÀ DỤNG CỤ 

TT Mẫu vật và dụng cụ 

1 

Mẫu vật 

Cây thuốc tươi được thu hái: cây bạc hà, cây bách bộ, cây bán hạ nam, cây bồ 

công anh, hòe hoa, húng chanh, trần bì, quất, kim ngân hoa.... 

Mẫu vị dược liệu: bạc hà, bách bộ, bán hạ nam, bồ công anh, xạ can, húng chanh, 

mạch môn, trần bì, thiên môn........ 

2 

Dụng cụ 

Khay men, tủ sấy, nia, tủ thuốc nam. 

Kéo, dao cắt cây 

Nhãn cây thuốc, nhãn vị dược liệu 

Hộp nhựa (20cmx13cmx7cm), túi bóng (10cm x 10 cm x 0.1cm) 

3 

Yêu cầu chuẩn bị trước khi tới lớp 

Mỗi học viên chuẩn bị 3 mẫu cây thuốc nam tươi có ở địa phương hoặc vườn 

thuốc của trạm y tế. 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1. Kĩ thuật thu hái dược liệu  

STT Bộ phận dùng Kĩ thuật thu hái Chú ý 

1 Toàn cây trên 

mặt đất (thân, 

cành mang lá và 

hoa) 

- Thu hái vào thời kỳ cây bắt đầu ra hoa, 

cắt từ phía dưới của lá tươi cuối cùng 

một chút.  

- Bỏ phần gốc rễ, 

thân, cành không còn 

lá. 

2 Lá cây - Thu hái những lá bánh tẻ vào lúc cây 

sắp ra hoa hoặc bắt đầu ra hoa (không 

thu hái lá non quá hoặc già quá) 

- Cây sống hai năm, thường thu hái lá 

vào năm thứ hai 

- Lá chứa tinh dầu hái phía trên ngọn 

- Đựng lá vào các rổ 

có mắt thưa, không 

xếp cao quá. 

- Hái lá bằng tay cho 

khỏi hại cây 
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3 Búp cây - Thu hái vào mùa xuân khi búp đã nẩy 

chồi kèm theo 1-2 lá non chưa xoè ra. 

 

4 Hoa - Thu hái khi hoa sắp nở hoặc chớm nở - Tránh thu hái khi 

hoa đã nở. 

- Tránh đè lên nhau 

khi đựng. 

-Tránh phơi ra ánh 

nắng mặt trời. 

5 Quả - Thu hái vào lúc quả đã chín 

- Quả khô tự mở cần thu hái trước khi 

quả khô hẳn 

- Dụng cụ đựng quả 

cần cứng, thoáng, có 

lót êm, để quả chỗ 

mát 

6 Hạt - Thu hái hạt khi quả đã chín già - Hạt của quả khô tự 

mở cần thu hoạch 

trước khi quả khô hẳn 

7 Gỗ - Thu hái vào mùa đông, khi lá cây đã 

rụng.  

 

8 Vỏ cây - Thu hái vào mùa xuân, có khi thu hái 

vào mùa thu khi cây sắp lụi. 

- Dùng dao rạch trên thân  hay cành 2 

đường dọc chiều dài từ 20-30cm, sau đó 

rạch 2 đường ngang rồi dùng lưỡi dao để 

nậy ra. 

- Không nên lồng 

miếng vỏ nọ vào 

miếng vỏ kia, vì như 

vậy sẽ lâu khô, mặt vỏ 

có thể bị thâm đen, 

chất lượng kém. 

9 Rễ, thân rễ, rễ 

củ 

- Cây sống hàng năm thu hái khi lá cây 

ngả màu vàng (cuối thu sang đông), lúc 

thời tiết ẩm ướt càng tốt. 

 

- Phải rửa sạch đất cát 

mới phơi hay sấy khô. 

- Loại bỏ phần quá 

bẩn, bị sâu ăn hay bị 

nấm mốc. 

2. Các biện pháp bảo quản dược liệu 

Bảo quản dược liệu nhằm giữ hình thức và phẩm chất của dược liệu không bị giảm sút, giữ 

dược liệu tránh được các yếu tố thời tiết, sâu bọ, mối mọt, nấm mốc gây tác động hoặc cắn phá 

làm giảm chất lượng, hao hụt hoặc hư hỏng. 

Muốn bảo quản tốt, dược liệu phải được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn về loại bao bì, kích 

thước, khối lượng, hình dáng. Chọn bao bì thích hợp với đặc điểm và tính chất của từng dược 

liệu. Mục đích của việc đóng gói là để bảo vệ dược liệu về mọi mặt trong thời gian vận chuyển 

hay bảo quản. Trên bao bì phải có nhãn ghi rõ: tên dược liệu, khối lượng nguyên, khối lượng cả 

bì, nơi sản xuất, số kiểm soát; Nếu đóng gói nhỏ để dùng ngay thì phải ghi rõ công dụng, cách 

dùng, liều dùng, hạn dùng. 
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Phải xây dựng kho đúng qui cách, kho thường được xây dựng bằng nguyên liệu chống 

cháy. Kho phải thoáng mát, khô ráo. Giữa các giá phải có lối đi lại. Kho phải sạch sẽ, sáng sủa 

đảm bảo độ ẩm và nhiệt độ thích hợp cho từng loại dược liệu trong quá trình bảo quản. Cần áp 

dụng các biện pháp chống ẩm, chống nóng cho kho. 

Dược liệu phải được xếp đặt theo từng khu vực để dễ tìm, dễ kiểm soát. Các dược liệu như 

cà độc dược, ô đầu, mã tiền.. và các dược liệu có tinh dầu như hồi đinh hương, quế, bạc hà.. phải 

để riêng. 

Phải có các biện pháp phòng chống sự phát triển của nấm mốc, sâu bọ, mối mọt, chuột xâm 

nhập và phải kiểm tra theo định kỳ. Khi dược liệu bị nấm mốc thì phải xử lý như rửa, lau nước 

hoặc lau cồn, rồi phơi sấy lại, nếu nhiễm nặng thì loại bỏ. Nếu dược liệu bị sâu mọt, phương pháp 

đơn giản nhất là sấy ở 650C hoặc có thể sử dụng bức xạ tia gama Co80 chiếu từ 0,25 - 1 KGy. 

Dược liệu với số lượng ít và rất dễ sâu mọt thường được đựng trong hộp thùng sắt kín và nhỏ 

xuống đáy thùng vài giọt cloroform. 

2. TIẾN HÀNH 

STT Thao tác Ý nghĩa Tiêu chuẩn phải đạt 

1 
Lập danh mục cây 

thuốc 

Điều tra thông tin cây để 

chọn lựa bộ phận dùng phù 

hợp làm thuốc 

Liệt kê đủ tên, bộ phận 

dùng các loài cây thuốc có 

trong mẫu 

2 

Thực hiện kĩ thuật thu 

hái dược liệu:  

- Trên mặt đất: thân, 

cành, lá, hoa, quả, hạt. 

- Phần dưới mặt đất: rễ, 

thân rễ, rễ củ 

- Tháng, mùa thu hái. 

- Giúp phân biệt được bộ 

phận cần dùng chữa bệnh ở 

cây thuốc 

- Thu hái đúng mùa để đạt 

chất lượng tốt nhất  

Thực hiện thu hái các bộ 

phận sử dụng của mẫu vật. 

3 

Thực hiện kĩ thuật sơ 

chế và bảo quản dược 

liệu: 

- Loại tạp, rửa sạch 

- Phơi hay sấy khô 

(nhiệt độ) 

 

- Chế biến để làm sạch và 

chọn lọc đúng bộ phận sử 

dụng 

- Chế biến giảm bớt tính 

độc, làm mềm dược liệu, 

tránh phá hủy hoạt chất 

trong dược liệu 

Thực hiện chế biến (sơ chế) 

các bộ phận sử dụng của 30 

cây thuốc. 

4 

Thực hiện bảo quản 

dược liệu sau sơ chế: 

- Bảo quản: đóng gói 

hoặc đóng hộp nhựa 

- Bảo quản dược liệu trong 

kho theo nguyên tắc FIFO 

- Bảo quản đảm bảo dược 

liệu ít bị ảnh hưởng bởi các 

yếu tố nhất 

- Thực hiện đóng gói, bảo 

quản trong điều kiện bảo 

quản tại kho. 
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TỔ CHỨC 

Chia nhóm: lớp chia thành 3 - 5 nhóm nhỏ theo số lượng hộ gia đình. Mỗi nhóm đến các hộ 

gia đình để điều tra và hướng dẫn trồng được 10 cây thuốc nam (chọn cây thuốc có thể sử dụng 

trong sinh hoạt hàng ngày hoặc các cây trồng lâu năm, cây bụi, cây chiều cao thấp), tư vấn cách 

thu hái, sơ chế, sử dụng và bảo quản các vị thuốc. Tiến hành tại nhà 

Chuẩn bị các minh chứng để báo cáo kết quả trên lớp. Các nhóm làm báo cáo theo mẫu (phụ 

lục 1,2). 

Mỗi học viên đem theo 3 cây thuốc tại địa phương đến lớp học, tiến hành sơ chế, chế biến các 

cây thuốc để bảo quản theo tiêu chuẩn 
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3. Viện Dược liệu (2003), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam tập 1, nhà xuất bản khoa 
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học và kỹ thuật, Hà Nội. 
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Hình 51. Dược liệu bạc hà 

Bài 18 

THỰC HÀNH NHẬN BIẾT CÂY THUỐC VÀ VỊ DƯỢC LIỆU CHỮA BỆNH ĐƯỜNG 

HÔ HẤP 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. Nhận biết và cung cấp được các thông tin sử dụng các dược liệu và cây thuốc nam điều trị một 

số bệnh trên đường hô hấp. 

2. Kết hợp được kiến thức của các bài thuốc cổ truyền khi điều trị một số bệnh đường hô hấp 

thường gặp tại TYT xã theo nguyên lý YHGĐ. 

3. Kết hợp với cán bộ y tế khác theo nguyên lý y học gia đình cùng tuyên truyền, vận động người 

dân sử dụng dược liệu sẵn có   điều trị ho và bệnh đường hô hấp phù hợp tình trạng bệnh, hoàn 

cảnh gia đình và địa phương. 

MẪU VẬT VÀ DỤNG CỤ 

TT Mẫu vật và dụng cụ 

1 

Mẫu vật 

Mẫu ảnh chụp và cây thuốc tươi được thu hái: cây bạc hà, cây bách bộ, cây bán 

hạ nam, cây bồ công anh, cây rẻ quạt, cây húng chanh, cây mạch môn, cây quýt, 

cây thiên môn. 

Mẫu vị dược liệu: bạc hà, bách bộ, bán hạ nam, bồ công anh, xạ can, húng chanh, 

mạch môn, trần bì, thiên môn. 

2 

Dụng cụ 

Khay men 

Kéo, dao cắt cây 

Nhãn cây thuốc, nhãn vị dược liệu 

Hộp nhựa (20cmx13cmx7cm) 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Bạc hà 

Tên khoa học: Menha arvensis L., họ Bạc hà 

(Lamiaceae). 

1.1.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, thân vuông, có nhiều lông nhỏ, rễ mọc ra 

từ các đốt thân. Lá mọc đối chéo chữ thập, mép lá khía 

răng cưa. Mặt trên và dưới lá có nhiều lông che chở  và 

lông tiết tinh dầu. Hoa nhỏ mọc thành xim co ở kẽ lá. Quả bế tư. 

1.1.2. Mô tả đặc điểm dược liệu:  

Dược liệu là phần trên mặt đất gồm những đoạn thân cành khô màu vàng nâu hoặc tím nâu, 

hình vuông có nếp nhăn dọc, chất cứng rễ gãy có đốt mắt rõ ràng, lá mọc đối màu vàng nâu hoặc 

màu xanh lục nâu, có mùi thơm. 
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1.1.3. Công dụng - cách dùng 

Bạc hà chữa cảm sốt không ra mồ hôi, đau đầu, ngạt mũi, nôn mửa. 

Liều dùng: bạc hà dùng 8-12g khô/24 giờ, dùng tươi liều cao hơn; dạng thuốc xông, thuốc 

sắc. 

Thận trọng: trẻ sơ sinh và phụ nữ cho con bú 

1.1.4. Bài thuốc 

Chữa nôn, thông mật, kích thích tiêu hóa: 

Lá hay phần trên mặt đất của cây bạc hà 5g, pha vào 200ml nước sôi để uống, cách 3 giờ 

uống một lần. Có thể dùng cồn bạc hà theo công thức kể trên để uống thay, mỗi lần uống từ 5 – 

10 giọt cồn hoặc hơn. 

Chè cảm cúm: 

Bạc hà 10g, tỏi củ 6g, lá canh 5g, nghệ vàng 5g. Các vị thuốc sắc với 3 bát nước đến còn 

một bát, uống xong đắp chăn cho ra mồ hôi.Lau sạch mồ hôi bằng khăn khô.Uống thêm nước 

chanh đường để lại sức. 

Chữa nha chu viêm cấp tính, chân răng sưng đỏ, đau, ấn mạnh có thể ra mủ, đau nặng có 

thể thấy sốt, có hạch dưới hàm: 

Bạc hà 8g, gai bồ kết 8g, ngưu bàng tử 12g, hạ khô thảo 16g, kim ngân hoa 16g, bồ công 

anh 20g; sắc uống mỗi ngày một thang. 

 

1.2. Bách bộ 

Tên khoa học: Stemona tuberosa Lour., họ Bách bộ (Stemonaceae). 

1.2.1. Nhận biết thực địa 

Dây leo bằng thân cuốn. Rễ củ nhiều, mọc 

thành khóm. Thân nhẵn, hơi phình lên ở những 

mấu. Lá mọc đối hoặc so le, gân lá hình cung, có 

nhiều gân ngang nhỏ. Cụm hoa mọc ở kẽ lá, có 

mùi hôi. Quả nang, nhiều hạt. 

1.2.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Rễ củ hình trụ cong queo, dài 10cm - 20cm, 

đường kính 1cm - 2cm. Thường để nguyên cả rễ 

củ hoặc cắt đôi theo chiều ngang hay bổ đôi theo chiều dọc. Đầu trên đôi khi còn vết tích của cổ 

rễ, đầu dưới thuôn nhỏ. Mặt ngoài màu vàng nâu nhạt, có nhiều nếp nhăn dọc. Mặt cắt ngang thấy 

mô mềm vỏ khá dày, màu vàng nâu; lõi giữa màu trắng ngà. 

 1.2.3. Công dụng – cách dùng  

Chữa ho, long đờm, viêm họng, viêm phế quản, ho gà, lao hạch. 

Trị giun đũa, giun kim, diệt côn trùng. 

Chữa ho: ngày dùng 4-12g, dạng thuốc sắc, cao mềm hoặc bột. 

Chữa giun: ngày uống 7-10g, dạng thuốc sắc, uống sáng sớm lúc đói trong 5 ngày liền sau 

đó tẩy. 

Hình 52. Dược liệu bách bộ  
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Diệt côn trùng: nước sắc bách bộ cho thêm ít đường, ruồi ăn phải chết tới 60%. Dung dịch 1/20 

diết chết bọ gậy 100%. Rắc bột bách bộ vào hố phân ròi chết 100%.  

Trừ chấy, rận, bọ chó ở người và động vật: đốt rễ bách bộ, hun khói hay dùng dung dịch 

cồn 20% hoặc nước sắc 50%. 

1.2.4.  Bài thuốc 

Chữa ho gà: 

Bách bộ 16g, tang bạch bì 12g, thiên môn 16g, sa sâm 12g, mạch môn 12g. Sắc uống mỗi 

ngày một thang. 

Chữa viêm phổi trẻ em: 

Bách bộ 6g, tô tử 6g, tang bạch bì 6g, trần bì 6g, kim ngân hoa 16g, cỏ nhọ nồi 12g. Sắc 

uống mỗi ngày một thang. 

Chữa ho nhiều, ho lâu ngày: 

Bách bộ, bạch mai, thiên môn, mạch môn, tang bạch bì. Các vị dược liệu lượng như nhau 

sấy khô, tán nhỏ, luyện mật ong và nước gừng, làm viên khoảng 2g. Mỗi lần dùng 1 viên ngậm 

và nuốt dần, ngày 3-4 viên. 

 

1.3. Bán hạ nam 

Tên khoa học: Typhonium trilobatum (L.) Schott., họ Ráy (Araceae). 

1.3.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, sống hàng năm. Thân ngầm dạng củ 

hình cầu, có những khía ngang. Lá mọc từ củ do 

thân phát triển thành, lá có cuống dài, phần gốc loe 

ra thành bẹ, phiến lá chia thành ba thuỳ, mép lá uốn 

lượn. Cụm hoa là một bông mo, ngắn hơn lá, trục 

mang hoa có màu hồng, trên đó mang nhiều loại hoa 

khác nhau, hoa đực ở trên, hoa cái ở dưới, có mùi 

hôi. Quả mọng. 

1.3.2. Mô tả đặc điểm dược liệu:  

Dược liệu là thân rễ đã chế biến của cây bán hạ. Dược liệu có hình cầu tròn hoặc hình tròn 

dẹt, hoặc dẹt nghiêng, đường kính 0,7cm - 2cm. Mặt ngoài màu trắng hoặc màu vàng nhạt, phần 

trên thường tròn, phẳng, ở giữa có chỗ lõm, đó là vết của thân, màu vàng nâu, chung quanh chi 

chít vết rễ chấm nhỏ, mặt dưới thường hình tròn hoặc hình thận, bóng hoặc không phẳng, màu 

trắng. Thể chất cứng, không mùi, không vị.   

1.3.3. Công dụng – cách dùng  

Bán hạ nam được dùng chữa ho, hen suyễn nhiều đờm, viêm khí quản mãn tính, viêm họng, 

chữa nôn do khí nghịch, nôn ở phụ nữ có thai, nôn do viêm dạ dày mãn. 

Liều dùng: 6 – 12 g / ngày, dạng thuốc sắc hay thuốc bột. Trước khi dùng phải chế biến cho 

hết vị ngứa. 

Thận trọng: người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược, phụ nữ có thai không dùng. 

Hình 53. Dược liệu bán hạ nam 



 

324 

 

1.3.4. Bài thuốc 

Chữa ho, khi ho có đờm màu vàng: 

Bán hạ chế 12g, trúc nhự 15g, trần bì 12g, chỉ thực 12g, bạch linh 15g, tỳ bà diệp 15g. Sắc 

uống mỗi ngày một thang. 

 Chữa sốt rét: 

Bán hạ sao vàng 8g, sài hồ 20g, rau má 16g, lá tre 12g, cam thảo nam 12g, đinh lăng 20g, 

gừng 6g. Sắc uống mỗi ngày một thang. 

Chữa bệnh tâm thần thể trầm cảm, hoang tưởng, ảo giác, hồi hộp, sợ hãi: 

Bán hạ nam chế 8g, sâm bố chính 16g, hoài sơn 12g, hà thủ ô đỏ 12g, long nhãn 12g, bá tử 

nhân 12g, toan táo nhân 8g, liên tu 8g, quế nhục 4g, xương bồ 8g, cam thảo dây 8g. Sắc uống mỗi 

ngày một thang. 

 

1.4. Bồ công anh 

Tên khoa học: Lactuca indica L., họ Cúc (Asteraceae). 

1.4.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, mọc đứng. Thân nhẵn, thẳng, ít phân 

cành, có đốm tía. Lá mọc so le, gần như không cuống; 

lá ở phía gốc thuôn dài, xẻ thuỳ không đều, mép các 

thuỳ lại khía răng cưa. Lá ở giữa thân và phía trên 

ngọn ngắn, hẹp hơn, có ít răng hoặc hoàn toàn 

nguyên.  

Cụm hoa đầu tụ họp thành chuỳ, mọc ở ngọn 

thân và kẽ lá, phân nhiều nhánh mang hoa màu 

vàng. Quả bế, có mào lông. Toàn thân và lá có nhựa mủ 

màu trắng. 

1.4.2. Mô tả đặc điểm dược liệu  

Lá mỏng nhăn nheo, nhiều hình dạng, thường có lá hình mũi mác, gần như không có cuống, 

mặt trên màu nâu sẫm, mặt dưới màu nâu nhạt, mép lá khía răng cưa, to nhỏ không đều. Có lá chỉ 

có răng thưa hay gần như nguyên. Gân giữa to và nổi nhiều. Vị hơi đắng. Đoạn thân dài 3cm - 

5cm, tròn, thẳng, lõi xốp, đường kính khoảng 0,2cm, mặt ngoài màu nâu nhạt, lốm đốm, có mấu 

mang lá hoặc vết tích của cuống lá.  

1.4.3. Công dụng - cách dùng 

Bồ công anh được dùng chữa lở loét, mụn nhọt, đinh râu đang mưng mủ, chữa viêm tắc tia sữa, 

viêm dạ dày cấp, viêm đường tiết niệu, chữa tràng nhạc. Dùng làm thuốc kích thích tiêu hoá trong 

trường hợp ăn không ngon miệng, tiêu hoá kém. 

Liều dùng: 8 - 20g/ngày, dưới dạng thuốc sắc. Dùng tươi khoảng 60g/ngày. 

1.4.4. Bài thuốc 

Chữa viêm tắc tia sữa: 

Hình 54 . Dược liệu bồ công anh  
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Lá bồ công anh tươi 100g, rửa sạch, giã nát cùng với một ít muối, vắt lấy nước uống, bã 

đắp vào chỗ sưng đau, ngày 2 lần, làm như vậy trong 2 - 3 ngày. 

Chữa mụn nhọt, viêm họng, viêm hạch, lợi niệu trừ phù thũng: 

Bồ công anh 50g, kim ngân hoa 30g, bèo cái 50g, sài đất 30g, cam thảo nam 20g. Dùng 

tươi, sắc uống mỗi ngày 1 thang. 

Chữa viêm loét dạ dày, tá tràng: 

Bồ công anh 40g, lá khôi 20g, nghệ vàng 20g, cam thảo nam 10g. Dùng tươi, sắc uống 

ngày 1 thang. 

 

1.5. Xạ can 

Tên khoa học: Belamcanda chinensis (L.) DC., họ Ladơn (Iridaceae). 

1.5.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, thân rễ mọc bò, phân nhánh 

nhiều. Lá hình dải, có bẹ mọc ốp vào thân so le 2 

dãy và xòe ra như cái quạt, gân lá song song. 

Cụm hoa có cuống, hoa màu vàng cam điểm đốm 

tím. Quả nang. 

1.5.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Đoạn thân rễ màu vàng nâu nhạt đến nâu, 

có những gân ngang vết tích của nơi đính lá, còn 

sót lại những rễ ngắn, nhiều nốt sần nhỏ là vết 

tích của rễ con, dài 3cm - 10cm, đường kính 1cm 

- 2cm, hay những phiến có dạng hình trái xoan 

hay tròn, dài 1cm - 5cm, rộng 1cm - 2cm, dày 0,3cm - 1cm, mép lồi lõm không đều, màu vàng 

nâu nhạt đến vàng nâu. Mặt cắt ngang nhẵn, màu  trắng ngà hay vàng nhạt, nhìn rõ hai phần: 

phần ngoài màu sẫm, phía trong nhạt hơn, có nhiều điểm nhỏ của các bó libe – gỗ. Phiến cắt dọc 

có vỏ ngoài màu nâu sẫm, mặt cắt có những sợi dọc. Mùi thơm nhẹ, vị đắng, hơi cay. 

1.5.3. Công dụng – cách dùng 

Chữa ho, ho gà, viêm họng, khản tiếng, viêm amidan. Chữa sốt, thống kinh, bí đại tiểu tiện, 

sưng vú, tắc tia sữa, đau nhức tai, rắn cắn. 

Liều dùng: 3-6g/ngày, sắc uống.  

Khi dùng ngoài: giã nhỏ 10-20g thân rễ tươi với muối, vắt nước ngậm, bã đắp. 

1.5.4. Bài thuốc 

Chữa viêm họng, ho, nhiều đờm: 

Xạ can 10g; kinh giới, kim ngân, sinh địa mỗi vị 15 g; bạc hà, cỏ nhọ nồi, tang bạch bì, cam 

thảo nam, mỗi vị 12 g. Sắc uống mỗi ngày một thang. 

Chữa viêm amidan mạn: 

Xạ can 8g, sa sâm 12g, mạch môn 12g, huyền sâm 12g, tang bạch bì 12g. Sắc uống mỗi 

ngày một thang. 

Hình 55. Dược liệu xạ can  
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Chữa ho mạn, người ốm yếu mệt mỏi, ho quanh năm, ho rát hầu họng, đau tức ngực, khạc 

ra nhiều đờm nhớt: 

Xạ can 10g, tang bạch bì 20g, rễ chanh 12g, tô tử 16g, dừa cạn 16g, địa liền 8g, cam thảo 

8g, ngải cứu 10g, sài đất 10g. Sắc uống mỗi ngày một thang. 

1.6. Húng chanh 

Tên khoa học: Coleus aromaticus Benth. In Wall., họ Hoa môi (Lamiaceae). 

1.6.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, thân mọc đứng, phần sát đất hoá gỗ. Lá đơn, mọc đối, dày, mọng nước. Cụm hoa 

mọc ở ngọn thân và đầu cành thành bông dày. Quả bế tư. Toàn cây có lông tiết tinh dầu.  

1.6.2. Đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là lá của cây húng chanh. Lá có hình trứng, gốc lá hình nêm, đầu lá hơi nhọn 

hoặc tù; thể chất dày và mọng nước. Khi vò lá có mùi thơm của chanh. 

1.6.3. Công dụng - cách dùng   

Lá húng chanh dùng chữa cảm cúm, ho, hen, viêm họng, ho ra máu, sốt cao, sốt không ra 

mồ hôi, nôn ra máu, chảy máu cam. 

Liều dùng: 10-16g lá tươi/ngày. Dạng thuốc sắc, xông, dầu xoa hoặc giã vắt lấy nước uống.  

Lá húng chanh tươi giã nát đắp lên vết thương chữa rết và bọ cạp cắn. 

1.6.4. Bài thuốc 

Chữa ho, viêm họng, khản tiếng: 

Lá húng chanh tươi nhai ngậm với nước muối, nuốt nước dần. Đối với trẻ em lấy lá húng chanh 

kết hợp với lá hẹ, mật ong. Cả 3 thứ đem hấp cơm và cho trẻ uống 2-3 lần/ngày. 

Chữa hen suyễn: Lá húng chanh 12g, lá tía tô 10g. Hai thứ lá rửa sạch. Sắc uống mỗi ngày một 

thang. 

Chữa các chứng cảm hàn, ho, đau đầu, đau gáy, miệng đắng, sốt không ra mồ hôi: 

Lá húng chanh tươi 40-60g, rửa sạch, băm nhỏ, cho vào bát, đổ rượu trắng vào vừa xâm 

xấp, trộn đều, đậy kín. Nấu nồi nước xông thật sôi, khi nước sôi độ hai phút đổ bát húng chanh 

vào, đậy kín vung, nấu sôi, đem cho bệnh nhân xông; khi xông chùm chăn kín, sau đó lau khô mồ 

hôi, thay quần áo khác, nằm nghỉ ở nơi kín gió. 

Chữa cảm mạo do lạnh: 

Cách 1: lá húng chanh tươi 15-20g. Giã lấy nước cốt uống 

Cách 2: lá húng chanh tươi 15-20g, gừng 12g, hành 12g. Cùng sắc uống và xông cho ra mồ 

hôi 

1.7. Mạch môn 

Tên khoa học: Ophiopogon japonicus (Thum.) Ker. Gaw., họ Hoàng tinh (Convallariaceae). 

1.7.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, không có thân. Rễ chùm phát triển thành củ nhỏ. Lá mọc từ gốc, có hình dải hẹp, đầu 

lá nhọn, gân lá song song, mặt trên có màu xanh thẫm, mặt dưới có màu trắng nhạt. Cụm hoa là một 

chùm dài, hoa màu lục nhạt hoặc lơ sáng. Quả mọng. 
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1.7.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là rễ củ phồng dòn, nứt nẻ hoặc mềm. 

Dài khoảng 1,6cm - 3,3cm, đường kính phần giữa 

0,3cm - 0,6cm. Mặt ngoài màu vàng trắng, giữa trong 

suốt, có vân dọc mịn. Thể chất mềm dai, giữa củ có 

lõi cứng nhỏ, vị ngọt, mùi thơm. 

1.7.3. Công dụng - cách dùng 

Mạch môn được dùng chữa ho khan, viêm họng, 

hen phế quản, lao phổi nóng âm ỉ về chiều, sốt cao, phiền 

khát, thổ huyết, khái huyết, chảy máu cam. 

Mạch môn còn dùng để chữa táo bón, lở ngứa, nhồi máu cơ tim. 

Liều dùng: 6 – 12 g/ngày, dạng thuốc sắc, cao lỏng, siro; thường phối hợp trong các 

phương thuốc bổ âm, thuốc ho.  

1.7.4. Bài thuốc 

Chữa ho, long đờm: 

Mạch môn 20g, bán hạ chế 10g, vỏ quýt 10g, cam thảo nam 20g, húng chanh 10g, Sắc uống 

mỗi ngày một thang, chia 2 lần uống. 

Chữa táo bón: 

Mạch môn, sinh địa, cam thảo nam, mỗi thứ 20g. Sắc uống mỗi ngày một thang, chia 2 lần 

uống. 

Chữa đau lưng, chóng mặt, nhức đầu, di tinh: 

Mạch môn 12g, sa sâm 12g, thạch hộc 12g, kim anh 12g, khiếm thực 12g, liên nhục 12g, 

quy bản 8g. Sắc uống mỗi ngày một thang. 

 

1.8. Cây quýt 

Tên khoa học: Citrus reticulate Blanco., họ Cam  (Rutaceae). 

1.8.1. Nhận biết thực địa 

Cây gỗ nhỡ, cao 5m - 8m, cành cứng, thân cành không có gai hoặc có gai ngắn. Lá mọc so 

le, đơn nguyên hoặc hơi khía tai bèo. Cuống lá ngắn, hơi có cánh. Hoa nhỏ màu trắng, mọc đơn 

độc ở kẽ lá. Quả hình cầu, vỏ mỏng nhẵn hay hơi sần sùi, dễ 

bóc. Khi chín có màu vàng cam hoặc màu đỏ. Mùi thơm, nhiều 

hạt. 

1.8.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu trần bì thường được cắt thành 4 miếng, mỗi 

miếng phần nhiều là hình bầu dục, chỗ cuống quả liền lại, có lúc 

miếng vỏ tách rời ra hoặc thành xiên méo. Mặt ngoài màu vàng 

đỏ hoặc nâu đỏ, có đường nhăn và điểm lõm nhỏ hình tròn. Thể 

chất mềm, khi khô thì dòn, dễ bẻ gẫy, chỗ gẫy không bằng 

phẳng. Mùi thơm, vị hơi ngọt sau đắng. 

Hình 57. Dược liệu trần bì  

Hình 56. Dược liệu mạch môn  
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1.8.3. Công dụng – cách dùng 

Trần bì chữa ăn không tiêu, đau bụng, nôn mửa, ho tức ngực, nhiều đờm. Liều dùng 4-

12g/ngày, dưới dạng thuốc sắc hay thuốc bột. 

1.8.4. Bài thuốc 

Chữa ho do họng viêm: 

Trần bì, bán hạ chế, tô diệp, cam thảo nam, gừng tươi, mỗi thứ 10- 15g, nước 200 ml sắc 

cạn còn 100 ml, chia 2 lần, uống 3- 5 ngày. 

Chữa đau dạ dày – đau vùng thượng vị, đầy tức mạng sườn, đầy chướng bụng, ợ hơi, ợ 

chua, người dễ cáu gắt tức giận: 

Trần bì 12g, sài hồ 20g, hương phụ 16g, rau má 16g, gừng tươi 8g, hòe hoa 10g, mộc 

hương 8g. Sắc uống ngày một thang. 

Chữa rong kinh ở phụ nữ sau hành kinh, kinh kéo dài nhiều ngày không dứt, lượng kinh ra 

nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, mệt mỏi: 

Trần bì 10g, hương phụ 10g, củ gió đất 10g, huyết rồng 12g, hoàng đằng 12g, kết hợp ngải cứu, trắc 

bách diệp, kinh giới tuệ, mỗi thứ 12g sao đen. Sắc uống mỗi ngày một thang. 

1.9. Thiên môn 

Tên khoa học: Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr., họ Thiên môn đông (Asparagaceae). 

1.9.1. Nhận biết thực địa  

Cây bụi, leo dài 1m - 2m. Rễ củ mọc thành chùm. 

Cành biến đổi thành lá hình lưỡi liềm, có mặt cắt 3 góc.  

Lá tiêu giảm thành vảy nhỏ. Cụm hoa gồm 1-2 hoa màu 

trắng. Quả mọng, hình cầu. Hạt màu đen. 

1.9.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là rễ củ hình thoi, hai đầu nhọn, màu 

nâu hồng sẫm. Thể chất mềm dẻo, có lõi hoặc đã rút 

lõi, vị ngọt, mùi thơm. 

1.9.3. Công dụng – cách dùng 

Chữa viêm phế quản mạn tính, ho khan, ho máu; chữa rối loạn thần kinh, hồi hộp, mất ngủ; 

viêm loét miệng, nhuận tràng chữa đại tiện táo. Liều dùng: 6 - 12g khô, dùng tươi 30 - 50g/24h, 

thuốc sắc, thuốc cao hay thuốc bột. 

1.9.4. Bài thuốc 

Chữa ho có đờm, ho ra máu: 

Thiên môn, sinh địa, vỏ rễ dâu, kim ngân, vỏ quýt, mỗi thứ 15g, nước 300 ml, sắc còn 150 

ml, chia 2 lần uống.  

Chữa viêm loét miệng: 

Thiên môn, cỏ nhọ nồi tươi mỗi thứ 50g, giã nát vắt lấy nước cốt, cho thêm một ít nước 

uống hàng ngày. 

Thuốc bổ toàn thân, bổ tinh khí: 

Hình 58. Dược liệu thiên môn 
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Nhân sâm 4g, thiên môn 10g, thục địa 10g, nước 600ml sắc còn 200ml. Chia làm 3 lần 

uống trong ngày. Có thể dùng thang này ngâm rượu để uống. 

2. TIẾN HÀNH 

STT Nội dung Ý nghĩa 
Tiêu chuẩn phải 

đạt 

1 

Liệt kê tên của các cây thuốc và vị dược liệu có 

tác dụng chữa ho 

Nhận biết ban 

đầu về các cây 

thuốc và vị 

thuốc chữa ho 

Xác định và liệt 

kê đầy đủ các cây 

thuốc và vị thuốc 

chữa ho  

2 

Mô tả đặc điểm hình thái thực vật của các cây 

thuốc theo thứ tự:  

- Thân (dạng thân, độ dài, màu sắc) 

- Lá (kiểu lá, hình dạng, cách mọc và màu sắc) 

- Hoa (kiểu mọc, đài, tràng, bộ nhị, bộ nhụy và 

màu sắc) 

- Quả và hạt (kiểu quả, hình dạng, màu sắc, mùi 

vị, số lượng hình dạng hạt) 

- Các đặc điểm nổi bật khác (nếu có) 

Phân biệt rõ các 

cây thuốc trong 

nhóm với nhau 

Mô tả đúng theo 

thứ tự và đầy đủ 

3 

Mô tả đặc điểm cảm quan của vị dược liệu 

chữa ho 

- Bộ phận dùng 

- Hình dạng 

- Kích thước 

- Thể chất 

- Màu sắc 

- Mùi, vị 

- Xác định được 

bộ phận sử dụng 

làm thuốc 

- Thu hái đúng 

mùa để đạt chất 

lượng tốt nhất 

Mô tả đúng, đủ 

các đặc điểm cảm 

quan theo thứ tự 

4 

Hướng dẫn cách sử dụng các cây thuốc và vị 

dược liệu chữa ho  

Xây dựng tình huống tư vấn sử dụng cho bệnh 

nhân: 

- Công dụng chữa bệnh chính. 

- Liều dùng chữa bệnh 

- Dạng thuốc hay dùng 

- Bài thuốc có phối hợp cây thuốc để chữa bệnh 

- Các lưu ý và thận trọng khi sử dụng cây 

thuốc, vị dược liệu chữa ho (nếu có) 

- Đánh giá cung cấp thông tin của người dược 

sĩ. 

- Sử dụng vị 

dược liệu chữa 

ho an toàn, hiệu 

quả 

 

Hướng dẫn được 

cách sử dụng vị 

dược liệu chữa ho 

và những lưu ý 

thận trọng (nếu 

có) 
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TỔ CHỨC 

- Chia nhóm:  lớp chia thành các nhóm nhỏ (03 học viên / nhóm). 

- Báo cáo theo mẫu (phụ luc 1, 2, 3). 

LƯỢNG GIÁ CUỐI BÀI 

Đánh giá báo cáo. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ y tế (2009), Dược điển Việt Nam IV, Nhà xuất bản Hà Nội. 

2. Nguyễn Viết Thân (2013), Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc thường dùng tập 1, Nhà 

xuất bản thế giới, Hà Nội.  

3. Nguyễn Viết Thân (2013), Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc thường dùng tập 2, Nhà 

xuất bản thế giới, Hà Nội.  

4. Nguyễn Viết Thân (2013), Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc thường dùng tập 3, Nhà 

xuất bản thế giới, Hà Nội.  

5. Viện Dược liệu (2003), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam tập 1, nhà xuất bản khoa 

học và kỹ thuật, Hà Nội. 

6. Viện Dược liệu (2003), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam tập 2, nhà xuất bản khoa 

học và kỹ thuật, Hà Nội. 
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Bài 19 

THỰC HÀNH NHẬN BIẾT CÂY THUỐC VÀ VỊ DƯỢC LIỆU CHỮA CẢM SỐT, MẨN 

NGỨA 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. Nhận biết và cung cấp được các thông tin sử dụng các dược liệu về cây thuốc nam điều trị một 

số bệnh cảm sốt và mẩn ngứa, dị ứng. 

2. Kết hợp được kiến thức của các bài thuốc cổ truyền khi điều trị một số bệnh cảm sốt và mẩn 

ngứa, dị ứng thường gặp tại TYT xã theo nguyên lý YHGĐ. 

3. Kết hợp với cán bộ y tế khác theo nguyên lý y học gia đình cùng tuyên truyền, vận động người 

dân sử dụng dược liệu sẵn có điều trị bệnh cảm sốt và mẩn ngứa, dị ứng phù hợp tình trạng 

bệnh, hoàn cảnh gia đình và địa phương. 

MẪU VẬT VÀ DỤNG CỤ 

TT Mẫu vật và dụng cụ 

1 

Mẫu vật 

Mẫu ảnh chụp và cây thuốc tươi được thu hái (14 mẫu): cây ké đầu ngựa, cây 

đinh lăng, cây kim ngân, cây mỏ quạ, cây sài đất, cây sắn dây, cây đơn lá đỏ, cây 

cỏ nhọ nồi, cây cối xay, cây cúc hoa vàng, cây cúc tần, cây hương nhu tía, cây 

kinh giới, cây tía tô. 

Mẫu vị dược liệu (14 mẫu): ké đầu ngựa, đinh lăng, kim ngân hoa, mỏ quạ, sài 

đất, sắn dây, đơn lá đỏ, cỏ nhọ nồi, cối xay, cúc hoa vàng, cúc tần, hương nhu tía, 

kinh giới, tô diệp. 

2 

Dụng cụ 

Khay men 

Kéo, dao cắt cây 

Nhãn cây thuốc, nhãn dược liệu 

Hộp nhựa (20cmx13cmx7cm) 

 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Ké đầu ngựa 

Tên khoa học: Xanthium strumariumL., họ Cúc (Asteraceae). 

1.1.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, cao 0,5m - 1m, ít phân cành. Thân hình trụ, 

cứng, có khía, màu lục đôi khi điểm những chấm màu nâu tím. 

Lá mọc so le, phiến lá chia thuỳ không đều, mép lá khía răng 

cưa, gân lá hình chân vịt, thân và lá có lông ngắn. Cụm hoa 

đầu, mọc ở kẽ lá hoặc đầu cành, màu lục nhạt. Quả bế đôi.  Hình 59. Dược liệu ké đầu ngựa 
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1.1.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu gồm quả giả (gọi là thương nhĩ tử) của cây ké đầu ngựa. Quả hình trứng hay hình 

thoi, dài 1,2cm - 1,7cm, đường kính 0,5cm - 0,8cm. Mặt ngoài màu xám vàng hay xám nâu, có 

nhiều gai hình móc câu dài 0,2cm - 0,3cm, đầu dưới có sẹo của cuống quả. Vỏ quả giả rất cứng và 

dai. Cắt ngang thấy có hai ngăn, mỗi ngăn chứa một quả thật (quen gọi là hạt). Quả thật hình thoi 

có lớp vỏ rất mỏng, màu xám xanh rất dễ bong khi bóc phần vỏ quả giả. Hạt hình thoi, nhọn hai 

đầu, vỏ hạt màu xám nhạt có nhiều nếp nhăn dọc, gồm hai lá mầm dày, bao bọc cây mầm, rễ và 

chồi mầm nhỏ nằm ở phía đầu nhọn của hạt. 

1.1.3. Công dụng - Cách dùng 

Ké đầu ngựa dùng chữa phong hàn đau đầu, tay chân đau co rút, phong tê thấp, đau khớp, 

mũi chảy nước hôi, mày đay lở ngứa, tràng nhạc, mụn nhọt, làm ra mồ hôi.  

Ngoài ra, ké đầu ngựa được dùng chữa đau răng, đau họng, bướu cổ, nấm tóc, hắc lào, lỵ. 

Ngày dùng 6-12g; dạng thuốc sắc, thuốc viên hoặc cao thuốc. 

Để phòng bướu cổ do thiếu iod, quả đập dập, hãm nước uống hàng ngày. 

1.1.4. Bài thuốc 

Chữa  mẩn ngứa, dị ứng: 

Ké đầu ngựa, kim ngân, thổ phục linh, hạt muồng sao, sinh địa, mạch môn, cam thảo nam 

mỗi thứ 20g, nước 600 ml, sắc cạn còn 200 ml chia uống 2 lần; mỗi ngày dùng 1 thang. 

Chữa đau răng: 

Nước sắc quả ké đầu ngựa ngậm nhiều lần trong ngày. 

Chữa bướu cổ: 

Quả ké đầu ngựa 10g, sắc uống hàng ngày. 

Chữa phong thấp, tê thấp, tay chân co rút: 

Quả ké đầu ngưak 12g, giã nát, sắc uống. 

Chữa thấp khớp, viêm khớp: 

Ké đầu ngựa 20g, vòi voi 40g, lá lốt 20g, ngưu tất 10g. Bào chế thành chè thuốc. Hãm với 

nước sôi, chia nhiều lần uống trong ngày 

1.2. Đinh lăng 

Tên khoa học: Polyscias fruticosa (L.) Harms., họ Nhân sâm 

(Araliaceae). 

1.2.1. Nhận biết thực địa 

Cây nhỏ, tán lá sum sê, xanh tốt quanh năm. Thân nhẵn, 

ít phân nhánh, mang nhiều vết sẹo to, màu xám. Lá mọc so le, 

lá kép 2-3 lần lông chim; lá chét mép có khía răng cưa nhọn, 

đôi khi chia thùy; cuống lá dài, phát triển thành bẹ ở phần 

cuối. Cụm hoa mọc ở ngọn cành thành hình chùy ngắn mang 

nhiều tán. Lá bắc rộng, rụng sớm. Hoa nhỏ, màu lục nhạt 

hoặc trắng xám. Quả dẹt, hình trứng rộng, màu trắng bạc. 

Hình 60. Dược liệu đinh lăng 
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1.2.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu gồm rễ của cây đinh lăng. Rễ cong queo, thường được thái thành các lát mỏng, 

mặt cắt ngang màu vàng nhạt. Mặt ngoài màu trắng xám có nhiều vết nhăn dọc, nhiều lỗ vỏ nằm 

ngang và vết tích của các rễ con. 

1.2.3. Công dụng - Cách dùng 

Rễ đinh lăng được dùng làm thuốc bổ, chữa cơ thể suy nhược, tiêu hóa kém, phụ nữ sau 

sinh ít sữa. Ngoài ra, còn được dùng chữa ho, ho ra máu, đau tử cung, kiết lỵ và làm thuốc lợi 

tiểu, chống độc.  

Liều dùng: 1-6g/ngày, dùng dưới dạng thuốc sắc hoặc ngâm rượu.  

1.2.4. Bài thuốc 

Chữa viêm gan vàng da kéo dài: 

Đinh lăng 16g, rau má 12g, mướp đắng 12g, thanh bì 8g, chỉ thực 8g, uất kim 8g, hậu phác 

8g, ý dĩ 16g, hoài sơn 16g, bạch biển đậu 12g. Sắc uống mỗi ngày một thang. 

Thuốc bổ khí huyết: 

Đinh lăng 100g, hà thủ ô 100g, thục địa 100g, hoàng tinh 100g, tam thất 20g. Tán nhỏ 

thành bột sắc uống mỗi ngày 100g. 

Chữa suy nhược cơ thể do ốm lâu ngày, tuổi cao sức yếu, hay mệt mỏi, uể oải, trằn trọc khó 

ngủ, mọi hoạt động giảm sút: 

Đinh lăng 50g, cỏ mực 100g, cỏ mần trầu 50g, gừng khô 20g, rễ hà thủ ô trắng 30g (rễ hà 

thủ ô trắng cạo vỏ, bỏ lõi ngâm nước vo gạo 3 ngày). Tất cả chặt nhỏ phơi khô, sao vàng. Lấy 

nước hai trái dừa tươi đổ vào số thuốc trên (độ 4 bát) đem sắc còn 1 bát, chia 2 lần uống hết trong 

ngày. Dùng liên tục 1-2 tuần. 

Chữa mẩn ngứa do dị ứng: 

Lá đinh lăng 80g, sao vàng, sắc uống. Dùng trong 2-3 tháng 

Thuốc lợi sữa: 

Lá đinh lăng tươi 50-100g, bong bóng lợn 1 cái. Băm nhỏ trộn với gạo, nấu cháo ăn. 

1.3. Kim ngân 

Tên khoa học: Lonicera japonica Thunb., họ Kim ngân (Caprifoliaceae). 

1.3.1. Nhận biết thực địa 

Cây leo bằng thân quấn, sống lâu năm, cành non có 

lớp lông bao phủ, màu hơi đỏ có vân. Lá đơn, mọc đối, đôi 

khi ở phía gốc lá mọc vòng ba lá một, phiến lá hơi dày, 

hình trái xoan, gốc lá tròn, đầu lá nhọn. Cụm hoa mọc ở kẽ 

các lá tận cùng thành xim hai hoa; tràng hoa màu trắng sau 

chuyển màu vàng. Quả hình cầu, màu đen. 

Hình 61 . Dược liệu kim ngân hoa 
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1.3.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu gồm nụ hoa của cây kim ngân (kim ngân hoa). Nụ hoa hình ống hơi cong queo, 

dài 1cm - 5cm, đầu to, đường kính khoảng 0,2cm - 0,5cm. Mặt ngoài màu vàng đến nâu, phủ đầy 

lông ngắn. Phía dưới ống tràng có 5 lá đài nhỏ, màu lục. Bóp mạnh đầu nụ sẽ thấy 5 nhị và 1 vòi 

nhụy. Mùi thơm nhẹ, vị hơi đắng. Hoa đã nở dài từ 2cm - 5cm, tràng chia thành 2 môi cuộn 

ngược lại. Môi trên xẻ thành 4 thùy, môi dưới nguyên. Nhị và vòi nhụy thường thò ra ngoài tràng 

hoa. 

1.3.3. Công dụng - Cách dùng 

Kim ngân hoa được dùng chữa sốt nóng, sốt rét, mụn nhọt, lở ngứa, mày đay, ban sởi, dị 

ứng, viêm amidan, ho do phế nhiệt, tả, lỵ, giang mai. 

Liều dùng: kim ngân hoa 4-6g/ngày, dưới dạng thuốc sắc, thuốc cao hoặc thuốc viên.  

1.3.4. Bài thuốc 

Chữa dị ứng, mẩn ngứa, mụn nhọt: 

Kim ngân hoa, ké đầu ngựa, cam thảo nam, thổ phục linh, thảo quyết minh, bồ công anh 

mỗi thứ 20g; sắc uống mỗi ngày một thang, chia 2 lần uống. 

Chữa cảm cúm: 

Kim ngân, tía tô, kinh giới, mỗi vị 15g; gừng tươi 3 lát; sắc uống ngày một thang. 

Chữa viêm gan virut: 

Kim ngân, nhân trần, chi tử, ý dĩ, mã đề, mỗi vị 20; sắc uống ngày một thang. 

Chữa sốt xuất huyết: 

Kim ngân 20g, bạch mao căn 20g; cỏ nhọ nồi 16g, hoa hoè 16g, chi tử  16g; sắc uống ngày 

một thang.  

Chữa mụn nhọt: 

Kim ngân hoa 20g, bồ công anh 16g, liên kiều, hoàng cầm, gai bồ kết mỗi vị 12g, bối mẫu 

8g, trần bì 6g, cam thảo 4g. Sắc uống ngày 1 thang. 

Chữa đinh râu: (ngũ vị tiêu độc ẩm gia giảm) 

Kim ngân hoa, bồ công anh, tử hoa địa đinh, mỗi vị 40g, cúc hoa, liên kiều mỗi vị 20g. 

Nếu sốt cao, tại chỗ sưng đau nhiều thêm thạch cao 40g, hoàng cầm, chi tử sống, đan bì, 

mỗi vị 12g, hoàng liên 8g. Sắc uống ngày 1 thang. 

 

1.4. Mỏ quạ 

Tên khoa học: Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner, họ Dâu tằm (Moraceae). 

1.4.1. Nhận biết thực địa 

Cây nhỏ, thân mềm, phân cành nhiều. Vỏ thân màu xám có nhiều lỗ bì màu trắng. Thân và 

cành có nhiều gai cong quặp xuống trông như mỏ con quạ. Lá mọc so le, hình trứng thuôn, gốc 

nhọn, nhẵn bóng ở mặt trên; cuống lá mảnh, có lông.  

Cụm hoa mọc ở kẽ lá gồm nhiều hoa nhỏ, đơn tính khác gốc. Cụm hoa đực mọc thành 

chùm ngắn; cụm hoa cái họp thành đầu. Quả kép gồm nhiều quả nhỏ, hình ô van, hơi cụt ở đầu, 

chẽ ba. Toàn cây có nhựa mủ trắng. 
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1.4.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu gồm lá của cây mỏ quạ. Lá hình trứng thuôn, 

gốc nhọn. Cuống lá mảnh, có lông. Phiến lá nguyên, dài 6 - 

9cm, rộng 2,5cm - 3cm, mặt trên sẫm bóng, mặt dưới nhạt. 

1.4.3. Công dụng - Cách dùng 

Lá mỏ quạ tươi được dùng chữa vết thương phần 

mềm, chữa bỏng, viêm loét cổ tử cung và mụn nhọt. 

1.4.4. Bài thuốc 

Chữa vết thương phần mềm: 

Lá mỏ quạ tươi rửa sạch bỏ cuống, giã nhỏ đắp vào vết thương. Mỗi ngày dùng lá trầu 

không nấu nước, pha thêm phèn chua 8g hoà tan rửa vết thương, rồi đắp thuốc mới, độ 3-5 ngày 

là khỏi. Nếu vết thương phần thịt chậm lên da non, lâu khô miệng thì dùng lá mỏ quạ tươi với lá 

bòng bong, hai vị bằng nhau giã đắp và thay thuốc sau khi rửa vết thương, mỗi ngày một lần như 

trên.  

Lá tươi 100-200g (tùy theo vết thương to hay nhỏ), giã nhỏ, bỏ hết gân lá, đắp. Nếu là vết 

thương xuyên qua 2 bên, cần đắp cả hai bên rồi băng lại. Mỗi ngày rửa vết thương và thay băng 

một lần 

Chữa viêm loét cổ tử cung: 

Lá mỏ quạ, lá móng, phèn phi. Giã nhỏ đắp. 

 

1.5. SÀI ĐẤT 

Tên khoa học:Wedelia chinensis (Osbeck) Merr., họ Cúc (Asteraceae). 

1.5.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, sống dai, mọc bò, bén rễ ở thân ngầm, sau đứng thẳng, cao 20cm - 40cm. Thân 

màu xanh, có lông ngắn cứng nhỏ, màu trắng. Lá gần như không cuống, mọc đối hình bầu dục, 

thon, đầu hơi nhọn. Hai mặt lá có lông nhỏ cứng, mép có 3-5 răng cưa to và nông. Cụm hoa mọc 

ở kẽ lá và đầu cành thành đầu trên một cán dài. Hoa màu vàng. Quả bế, không có lông. 

1.5.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu gồm phần trên mặt đất của cây sài đất. 

Những đoạn thân ngắn không đều, mang lông cứng. 

Lá mọc đối gần như không cuống. Phiến lá hình bầu 

dục thon, hai đầu hơi nhọn, dài 1,5cm - 5cm, rộng 

0,8cm - 2cm. Hai mặt có lông nhám, mặt trên màu lục 

xám, mặt dưới màu nhạt hơn. Mép lá có 3-5 đôi răng 

cưa rất thưa và nông. Cụm hoa hình đầu. Dược liệu có 

mùi hơi thơm. Vị hơi mặn. 

1.5.3. Công dụng - Cách dùng 

Sài đất dùng chữa mụn nhọt sưng tấy, đinh độc, 

sưng vú, sốt phát ban, viêm họng, viêm phế quản mãn tính.  

Hình 62. Dược liệu mỏ quạ 

Hình 63. Dược liệu sài đất 
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Liều dùng: 50-100g/ngày (sài đất tươi, vừa đắp tại chỗ vừa uống trong); 20-40g/ngày (sài 

đất khô), dạnh thuốc sắc. Trẻ em tuỳ độ tuổi, thường uống bằng 1/3-1/2 liều người lớn. 

Ngoài ra, sài đất còn được dùng ăn sống như rau, đun nước tắm trị rôm sảy hoặc để uống 

phòng bệnh sởi, chữa sốt rét.  

1.5.4. Bài thuốc 

Chữa rôm sẩy ở trẻ em: 

Sài đất giã nát, lấy nước cốt pha với nước tắm cho trẻ. 

Chữa viêm tuyến vú, sốt xuất huyết, mụn nhọt, viêm bàng quang: 

Sài đất 50g, bồ công anh 50g, kim ngân 20g, cam thảo nam 20g, mã đề 20g, cỏ nhọ nồi 

20g; sắc uống ngày một thang, chia 2 lần uống. 

Chữa viêm phế quản với các triệu chứng sốt, sợ lạnh, nhức đầu, đau ngực: 

Sài đất 20g, kim ngân 20g, bồ công anh 20g, kinh giới 16g, tang bạch bì 12g, hạnh nhân 8g, 

cỏ mần trầu 16g, trúc nhự 8g. Sắc uống ngày một thang. 

 

1.6. Đơn lá đỏ 

Tên khoa học: Excoecaria cochinchinensis Lour., họ Thầu dầu (Euphorbiaceae). 

1.6.1. Nhận biết thực địa 

Cây nhỏ, cao chừng 1m. Thân nhỏ màu tía, lá mọc đối, mặt trên màu lục sẫm, mặt dưới 

màu đỏ tía, mép có răng cưa. Hoa mọc thành bông ở kẽ lá hay đầu cành, cùng gốc hoặc khác gốc. 

Quả nang 3 mảnh. Hạt hình cầu, màu nâu nhạt. 

1.6.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu gồm lá của cây đơn lá đỏ. Lá hình bầu 

dục hai đầu thuôn nhọn, dài 6cm - 12cm, rộng 2cm - 

4cm. Cuống lá dài 0,5cm - 1cm. Phiến lá nguyên, mép 

lá có răng cưa nhỏ, mặt trên lá màu lục sẫm, mặt dưới 

màu đỏ tía. Có 10-12 cặp gân lông chim nổi rõ ở mặt 

dưới lá, lõm ở mặt trên lá.  

1.6.3. Công dụng - Cách dùng  

Chữa mẩn ngứa, dị ứng, zona, mụn nhọt, đi lỵ, 

đái ra máu, đại tiện ra máu, ỉa lỏng mạn tính. 

Liều dùng: 10-20g/ngày, sắc uống độc vị hoặc phối hợp các vị thuốc khác. 

1.6.4. Bài thuốc 

Chữa zona, mẩn ngứa, mất ngủ: 

Đơn lá đỏ dùng 40g lá tươi sao vàng, sắc uống. 

Chữa ỉa lỏng lâu ngày: 

Đơn lá đỏ 15g lá tươi sao vàng, gừng tươi nướng 10g, nước 100ml, sắc cạn còn 50ml, chia 

2 lần uống. 

Chữa mụn nhọt: 

Hình 64. Dược liệu đơn lá đỏ 
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Đơn lá đỏ 12g, sài đất 20g, bồ công anh 20g, kim ngân 20g, thổ phục linh 16g. Sắc uống 

mỗi ngày một thang. 

1.7. Sắn dây 

Tên khoa học: Pueraria thomsonii Benth., họ Đậu (Fabaceae). 

1.7.1. Nhận biết thực địa 

Dây leo, dài tới 10m. Rễ phát triển to lên thành củ, 

nhiều bột. Thân cây hơi có lông. Lá kép gồm 3 lá chét, lá 

chét hình trứng chim, lá chét lại chia thành 3 thùy rõ 

ràng, phiến lá chét dàdaaycm - 15cm, rộng 5cm - 12cm, 

có lông nằm ráp trên 2 mặt lá. Cụm hoa mọc ở kẽ lá 

thành chùm dài 15-30cm; hoa thơm, màu xanh lơ hoặc 

xanh tím. Quả loại đậu màu vàng nhạt, nhiều lông. 

1.7.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu gồm rễ củ của cây sắn dây (cát căn). Rễ củ đã cạo lớp bần bên ngoài, hình trụ, 

hoặc hình bán trụ, dài 12cm - 15cm, đường kính 4cm - 8cm, có khi là những lát cắt dọc hoặc vát, 

dày, có kích thước khác nhau. Mặt ngoài màu trắng hơi vàng, đôi khi còn sót lại ở các đường 

rãnh dọc một ít lớp bần màu nâu. Chất cứng, nặng và nhiều bột. Mặt cắt ngang có nhiều sợi tạo 

thành những vòng đồng tâm màu nâu nhạt; mặt cắt dọc có nhiều vân dọc do các sợi tạo nên. Mùi 

thơm nhẹ, vị hơi ngọt, mát. 

1.7.3. Công dụng - Cách dùng 

Chữa cảm mạo có sốt, khát nước, say nắng, sởi lúc mới mọc, ỉa chảy nhiễm khuẩn, lỵ, các 

cơn co cứng cơ, đau vai gáy, hạ sốt, sinh tân chỉ khát. Bột sắn dây dùng pha nước uống có tác 

dụng giải nhiệt. 

Liều dùng: 2-12g/ngày. Nếu giải nhiệt dùng sống, chữa ỉa chảy sao vàng.  

1.7.4. Bài thuốc 

Chữa cảm sốt: 

Cát căn 20g, gừng tươi 10g, cam thảo nam 10g. Sắc uống ngày một thang, chia 3 lần uống. 

Chữa u xơ tuyến tiền liệt: 

Cát căn 16g, dừa cạn 12g, huyền sâm 12g, xuyên sơn giáp 10g, chè khô 12g, trinh nữ hoàng 

cung 5g, bối mẫu 10g, đinh lăng 16g. Sắc uống ngày một thang, chia 3 lần. 

 

1.8. CỎ NHỌ NỒI 

Tên khoa học: Eclipta prostrata (L.), họ Cúc (Asteraceae). 

1.8.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, mọc thẳng đứng, đôi khi bò lan rồi vươn thẳng, cao 30cm - 40cm. Thân tròn có 

lông cứng, màu lục hoặc đỏ tía. Lá mọc đối, hình mác, mép lá khía răng rất nhỏ, có lông nháp ở 

hai mặt, cuống lá rất ngắn. Cụm hoa hình đầu mọc ở kẽ lá hoặc ngọn thân hay đầu cành. Hoa màu 

trắng. Quả bế 3 cạnh, hơi dẹt, có 2 sừng nhỏ. 

1.8.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Hình 65. Dược liệu cát căn 
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Dược liệu gồm phần trên mặt đất của cây cỏ nhọ 

nồi. Thân hình trụ, có khía dọc, dài khoảng 15cm - 

20cm. Thân mang lông cứng. Lá nguyên, mọc đối, hình 

mũi mác, màu xám đen và nhăn nheo. Hai mặt đều có 

lông cứng ngắn. Mép phiến lá có răng cưa, to và nông. 

Cụm hoa hình đầu, mọc ở kẽ lá hay ngọn cành. Quả 

đóng hình trái xoan hơi dẹt, đầu cụt, màu đen.  

1.8.3. Công dụng - Cách dùng 

Thường dùng làm thuốc bổ máu, cầm máu, chữa ho ra máu, chảy máu cam, nôn ra máu, đại 

tiện ra máu, tiểu tiện ra máu, rong kinh, băng huyết, trĩ ra máu, bị thương chảy máu. Chữa ban 

sởi, ho, hen, viêm họng, bỏng, lao phổi, di mộng tinh, bệnh nấm ở da. Làm thuốc kích thích mọc 

tóc và làm đen tóc. 

1.8.4. Bài thuốc 

Chữa sốt xuất huyết, sốt phát ban, sốt cao, viêm họng:  

Cỏ nhọ nồi, lá dâu, kim ngân hoa, kinh giới, cam thảo nam, cối xay, mỗi thứ 30g tươi, nước 

450ml, sắc còn 150ml, để nguội uống một lần, ngày dùng 2 - 3 lần. 

Chữa động thai băng huyết: 

Cỏ nhọ nồi 1 nắm, ngải cứu 1 nắm, trắc bách diệp 1 nắm sao cháy đen, cành tía tô 12g, củ gai 

12g. Sắc đặc uống làm 1 lần. 

Chữa đau lưng, tóc bạc sớm:  

Cỏ nhọ nồi tươi rửa sạch, giã nát vắt lấy nước cốt, thêm chút nước vào bã lọc lấy nước hai, 

cô nước hai còn độ 1/3 thì đổ nước cốt vào, cô đến khi còn sền sệt, thêm nước gừng tươi và mật 

ong tốt vào sau đó cô đặc lần nữa, làm thành hoàn 10g, ngày uống 2 lần mỗi lần một hoàn, chiêu 

bằng nước đun sôi để nguội. 

 

1.9. Cối xay 

Tên khoa học: Abutilon indicum (L.) Sweet, họ Bông (Malvaceae). 

1.9.1. Nhận biết thực địa 

Cây bụi, sống lâu năm, cao 1,0-1,5m. Toàn thân và 

các bộ phận của cây đều mang lông nhỏ mềm. Lá mọc so 

le, cuống lá dài, phiến lá hình tim, đầu nhọn, mép khía 

răng, mặt dưới lá màu trắng xám, lá kèm hình chỉ. Hoa 

màu vàng mọc ở kẽ lá. Quả do nhiều nang hợp lại, giống 

cái cối xay.  

1.9.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu gồm các đoạn thân, cành, lá, hoa, quả của 

cây cối xay. Tất cả các bộ phận đều có lông. Thân lớn 

đường kính khoảng 1,2cm, được cắt vát dài 1-1,5cm. Thân nhỏ và cành thường được cắt thành 

Hình 66. Dược liệu cỏ nhọ nồi 

Hình 67. Dược liệu cối xay 
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đoạn dài 3cm - 4cm. Vỏ thân có vân nhăn nheo dạng lưới, màu nâu xám nhạt hay lục xám, vỏ 

cành thường nhẵn. Lá khô bị nhăn nheo, nhàu nát, mặt trên màu lục sẫm, mặt dưới nhạt hơn, nếu 

ngâm nước rồi rải trên một mặt phẳng sẽ thấy lá mỏng mềm, hình tim, đầu nhọn, dài rộng khoảng 

5cm - 10cm. Hoa màu vàng, có cuống, mọc đơn độc ở nách lá. Quả hình cầu cụt đầu giống thớt 

cối xay, đường kính 1,5cm - 2cm, có khoảng 20 phân quả, mỗi phân quả có một vỏ nhọn như gai, 

có lông dày, chứa 3 hạt màu đen nhạt, hình thận. 

1.9.3. Công dụng - Cách dùng 

Chữa cảm mạo có sốt, nhức đầu, bí tiểu tiện, phù thũng sau khi đẻ, kiết lỵ, viêm màng tiếp 

hợp.  

Liều dùng: 5-10g dạng khô hoặc 10-40g dạng tươi/ngày, sắc uống. 

Lá tươi giã nát đắp ngoài chữa mụn nhọt. 

1.9.4. Bài thuốc 

Chữa bí tiểu tiện không thông lợi:  

Rễ cối xay 30g, rễ cỏ xước 20g,  rễ ngái 50g, bông mã đề 25g, thổ phục linh 50g, nước 

600ml, sắc còn 300ml uống làm 3 lần trong ngày.                     

Chữa vàng da:  

Cối xay, nhân trần, rau má, cam thảo nam, dùng tươi hoặc khô, mỗi thứ 10- 30g, sắc uống.  

Chữa phù thũng sau khi đẻ: 

Lá cối xay 30g, ích mẫu 20g. Sắc uống. 

 

1.10. Cúc hoa vàng 

Tên khoa học: Chrysanthemum indicum L., họ Cúc (Asteraceae). 

1.10.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, sống hàng năm hay sống dai, cao 20-50cm. Thân mọc thẳng, nhẵn, có khía dọc. 

Lá mọc so le, chia nhiều thùy sâu, mép có nhiều răng nhọn không đều, mặt trên lá mầu lục đen 

sẫm, mặt dưới nhạt, cuống lá ngắn. Cụm hoa hình đầu. Hoa màu vàng. Quả bế. 

1.10.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu gồm cụm hoa của cây cúc hoa vàng. 

Cụm hoa hình đầu, màu vàng hơi nâu, đôi khi còn đính 

cuống; đường kính 0,5cm - 1,2cm. Tổng bao gồm 4-5 

hàng lá bắc, mặt ngoài màu xanh hơi xám hoặc nâu 

nhạt, ở giữa hai bên mép rất nhạt và khô xác. Có 2 loại 

hoa: hoa hình lưỡi nhỏ một vòng, không đều ở phía 

ngoài; nhiều hoa hình ống ở phía trong. Chất nhẹ, mùi 

thơm, vị đắng. 

1.10.3. Công dụng - Cách dùng 

Chữa các chứng cảm mạo do lạnh, sốt, hoa mắt, 

chóng mặt, nhức đầu, đau mắt đỏ, chảy nhiều nước mắt, quáng gà, giảm thị lực, huyết áp cao, 

đinh độc, mụn nhọt sưng đau, dị ứng. Uống lâu ngày lợi khí huyết, trẻ lâu. 

Hình 68. Dược liệu cúc hoa vàng 
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Liều dùng: 8-16g/ngày, dạng thuốc sắc. 

Dùng ngoài rửa đắp mụn nhọt. 

1.10.4. Bài thuốc 

Chữa cảm sốt:  

Cúc hoa vàng 5g, địa liền 5g, cúc tần 20g, lá tre 20g, bạc hà 20g, kinh giới 20, tía tô 20g, 

cát căn 20g. Bào chế dạng thuốc bột hoặc thuốc viên, ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 4-6g. 

Chữa mụn nhọt sưng đau, viêm tuyến vú: 

Cúc hoa vàng, kim ngân hoa, bồ công anh, cam thảo nam, mỗi vị 50g tươi, nước 500 ml, 

đun cạn còn 200 ml, chia 2 lần uống trong ngày. Bên ngoài dùng cúc hoa tươi 1 nắm, hành tươi 3 

củ, rửa sạch, giã nhỏ, thêm vài hạt muối đắp ngày 1 lần. 

Chữa quáng gà, giảm thị lực:  

Cúc hoa vàng 20g, hạt muồng 20g sắc uống hàng ngày hoặc hãm trà uống.  

 

1.11. Cúc tần 

Tên khoa học: Pluchea indica (L.) Less., họ Cúc (Asteraceae). 

1.11.1. Nhận biết thực địa 

Cây bụi, cao 1m  - 2m. Cành mảnh. Lá đơn, mọc so le, gần như không cuống, lá hình bầu dục, 

mép khía răng cưa. Cụm hoa mọc ở ngọn thân thành hình đầu xếp thành dạng ngù. Hoa màu tím nhạt. 

Quả bế hình trụ-thoi, có 10 cạnh. Toàn cây có lông tơ mịn và mùi  thơm.  

1.11.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu gồm cành, lá non và rễ của cây cúc tần. 

Đoạn rễ và cành mảnh thường được cắt thành đoạn dài 

3cm - 4cm Lá gần như không cuống, hình bầu dục, gốc 

thuôn dài, đầu hơi nhọn, mặt trên và dưới màu lục xám, 

mép khía răng cưa, dài 4cm - 5cm, rộng 1cm - 2,5cm.  

1.11.3. Công dụng - Cách dùng 

Cành, lá non và rễ được dùng chữa cảm mạo, sốt 

không ra mồ hôi, phong thấp, tê bại, gân xương mình mẩy đau nhức, gãy xương, bong gân sưng 

đau. 

Liều dùng: 8-16g (khô)/ngày, dùng tươi 20-50g/ngày, sắc uống. 

Lá và cành non tươi, giã, thêm ít rượu, xào nóng, đắp chữa đau nhức xương khớp, đau lưng, 

đau mình mẩy. 

1.11.4. Bài thuốc 

Chữa cảm sốt, nhức đầu, ho, không có mồ hôi:  

Cúc tần (2 nắm), lá xả (1 nắm), lá chanh (1 nắm). Nấu nước xông và uống nóng, đắp chăn 

cho ra mồ hôi. 

Chữa cảm sốt, nhức đầu, đau mình mẩy:  

Hình 69. Dược liệu cúc tần 
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Rễ cúc tần 20g, củ ráy dại (sao bỏ vỏ) 8g, rễ bưởi bung 12g, lá tía tô 8g, kinh giới 8g, gừng 

tươi 8g. Sắc uống lúc còn nóng. Nếu không ra mồ hôi thì vừa uống trong, vừa xông ngoài hoặc 

dùng lá cúc tần giã nát sao nóng với rượu đánh gió toàn thân.  

Chữa nhiễm khuẩn quanh vết thương phần mềm: 

Lá cúc tần 40g, lá xạ can 20g. Giã nát đắp lên chỗ lở loét quanh vết thương. 

 

1.12. Hương nhu tía 

Tên khoa học: Ocimum tenuiflorum L., họ Bạc hà (Lamiaceae). 

1.12.1. Nhận biết thực địa 

Cây nhỏ, cao khoảng gần 1m. Thân vuông, thân và 

cành thường có màu tía, có lông mịn. Lá mọc đối chéo chữ 

thập, có cuống dài, phiến hình mác hay thuôn, mép lá khía 

răng cưa, hai mặt lá đều màu tím tía và có lông mềm. Cụm 

hoa mọc ở đầu cành thành chùm xim phân nhánh, lá bắc 

nhỏ. Hoa màu trắng hay tím tía. Quả đóng tư. Lá và hoa vò 

ra có mùi thơm giống đinh hương. 

1.12.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu gồm thân mang cành, lá và hoa của cây 

hương nhu tía. Đoạn đầu thân và cành có thiết diện vuông, 

mặt ngoài màu nâu tím, có nhiều lông. Lá mọc đối chéo 

chữ thập, cuống dài 1cm - 2cm. Phiến lá hình trứng, đầu thuôn nhọn, dài 2cm - 4cm, rộng 1,5cm - 

3,5cm, mép có răng cưa, màu xanh lục ở mặt trên, tím đậm hoặc phớt tím ở mặt dưới, có lông. 

Hoa là xim co ở đầu cành, xếp thành từng vòng 6-8 hoa. Dược liệu khô thường có một số lá và 

hoa đã rụng, để lại cuống ở trên cành. Quả bế, với bốn phần quả đựng trong đài tồn tại. Quả khô, 

ngâm vào nước sẽ trương nở một lớp chất nhầy màu trắng bao bọc xung quanh. Toàn cây có mùi 

thơm đặc trưng, vị hơi cay, tê. 

1.12.3. Công dụng - Cách dùng 

Hương nhu tía được dùng làm thuốc theo kinh nghiệm dân gian để hạ sốt, chữa cảm đặc 

biệt là cảm nắng, say nắng, nhức đầu, đau bụng đi ngoài, nôn mửa, phù thũng. 

Liều dùng: 3 - 8g/ngày, dạng thuốc hãm hoặc thuốc sắc. 

Eugenol chiết từ hương nhu tía, được dùng trong nha khoa và là nguyên liệu để bán tổng 

hợp vanilin. 

1.12.4. Bài thuốc 

Phòng, chữa cảm nắng, say nắng:  

Lá hương nhu 32g, hạt đậu ván 32g, củ sắn dây 24g, gừng sống 12g. Các vị phơi khô, tán 

nhỏ, rây bột mịn, mỗi lần người lớn dùng 16g, trẻ em dùng 8g, hãm với nước sôi, gạn lấy nước 

uống.  

Chữa cảm, làm ra mồ hôi, hạ sốt: 

Hình 70. Dược liệu hương nhu tía 
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Hương nhu, hoắc hương, bạc hà, sả, tía tô, lá bưởi, lá chanh mỗi thứ 10g. Tất cả rửa sạch, 

đun sôi, dùng xông hơi (nồi nước xông). 

Chữa hôi miệng:  

Hương nhu 10g, sắc với 200ml nước, dùng nước súc miệng và ngậm hàng ngày. 

 

1.13. Kinh giới 

Tên khoa học: Elsholtzia ciliata (Thunb) Hyland., họ Bạc hà (Lamiaceae). 

1.13.1. Nhận biết thực địa 

Cây nhỏ, cao 40cm - 60cm. Thân vuông, mọc thẳng đứng, có lông mịn. Lá mọc đối chéo 

chữ thập, hình trứng thuôn, mép răng cưa, cuống lá dài. Cụm hoa xim mọc thành bông giả lệch về 

một bên ở đầu cành hay ngọn thân. Hoa nhỏ, không cuống, màu tím nhạt. Quả bế 4, thuôn, bóng. 

1.13.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu gồm phần trên mặt đất gồm thân, cành 

mang lá và hoa của cây kinh giới. Đoạn thân hoặc cành 

dài 15cm - 20cm, thân vuông, có lông mịn. Lá mọc đối 

hình trứng, mép có răng cưa, gốc lá dạng nêm, men 

xuống cuống lá thành cánh hẹp, cuống dài 2cm - 3cm. 

Cụm hoa là một xim co ở đầu cành. Hoa nhỏ, không 

cuống. Quả bế nhỏ, thuôn, nhẵn bóng, dài 0,5cm. Dược 

liệu mùi thơm đặc biệt, vị cay. 

1.13.3. Công dụng - Cách dùng 

Chữa cảm mạo do lạnh, cúm, sốt, nhức đầu, hoa mắt, 

phong thấp, đau xương, đau người, đau dây thần kinh do lạnh, viêm họng, nôn mửa, mụn nhọt, dị 

ứng, làm mọc các nốt ban chẩn: sởi, thuỷ đậu.  

Kinh giới sao đen chữa băng huyết, rong huyết, thổ huyết, chảy máu cam, đại tiểu tiện ra 

máu. 

Liều dùng: 6-16g khô, 20-30g/ngày tươi, sắc uống hoặc dạng tươi giã nát vắt nước uống. 

1.13.4. Bài thuốc 

Chữa cảm sốt, cúm:  

Kinh giới (sao hơi vàng) 20g, tía tô 10g, nước 300ml. Sắc còn 150ml. Uống nóng, đắp chăn 

kín cho ra mồ hôi. 

Chữa mẩn ngứa ngoài da, viêm mũi dị ứng:  

Kinh giới, bạc hà, cam thảo nam, húng chanh, lá đơn đỏ, cây cứt lợn, cối xay mỗi vị 12g, 

sắc uống. 

Chữa trĩ: 

Kinh giới sao đen, hòe hoa sao đen, cỏ nhọ nồi sao đen, trắc bá diệp sao đen, mỗi vị 16g, 

sinh đia, huyền sâm mỗi vị 12g. Sắc uống ngày một thang. 

 

Hình 71. Dược liệu kinh giới 



 

343 

 

1.14. Tía tô 

Tên khoa học: Perilla frutescens (L.) Britt., họ Bạc hà (Lamiaceae). 

1.14.1. Nhận biết thực địa 

Cây nhỏ, cao 0,5m - 1m. Thân vuông, mọc đứng, phân nhiều cành, có lông. Lá mọc đối 

chéo chữ thập, hình bầu dục, gốc lá tròn, đầu lá nhọn, mép lá có răng cưa và uốn lượn, mặt trên lá 

có màu xanh lục, mặt dưới màu tía, có khi cả hai mặt đều tía, có lông. Cuống lá dài. Khi vò lá có 

mùi thơm đặc biệt. Cụm hoa mọc thành xim dạng bông giả ở đầu cành và kẽ lá. Hoa nhỏ, màu 

trắng hoặc tím nhạt. Quả bế. 

1.14.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu gồm lá của cây tía tô (tô diệp). Phiến lá 

thường nhàu nát, cuộn lại và gãy, lá được dàn phẳng có 

hình trứng, chóp lá nhọn, gốc lá tròn hoặc vát nhọn, rộng, 

mép lá có răng tròn. Hai mặt lá đều có màu tía hoặc mặt 

trên màu lục, mặt dưới màu tía có lông màu trắng xám 

mọc rải rác và nhiều vảy tuyến dạng điểm. Cuống lá dài 

2cm - 7cm. Thể chất giòn. Cành non có đường kính 2mm 

- 5mm, màu lục tía, mặt cắt ngang có tủy ở giữa. Mùi 

thơm, vị hơi cay.  

1.14.3. Công dụng - Cách dùng 

Lá tía tô chữa cảm mạo do lạnh, không có mồ hôi, ho nhiều đờm, ngạt mũi, nhức đầu, tiêu 

hóa kém, đau bụng, nôn mửa do lạnh, động thai, ngộ độc tôm, cua, cá.   

Liều dùng: lá 3-10g/ngày, dạng thuốc sắc và xông. Có thể uống nước hãm 15-20g lá tươi, 

hoặc thái nhỏ 10 lá tươi trộn với cháo nóng ăn. 

1.14.4. Bài thuốc 

Chữa bụng đau, đầy trướng do ăn phải cua, cá:  

Lá tía tô 10g, gừng tươi 8g, sinh cam thảo 4g, nước 600 ml, sắc cạn còn 200 ml, chia 3 lần 

uống lúc nóng.   

Chữa dị ứng, mẩm ngứa, mày đay: 

Tô diệp 16g, kinh giới 10g, gừng tươi 8g, cam thảo 6g. Sắc khoảng 15 phút, uống lúc nóng. 

Chữa tổ đỉa: 

Lá tía tô tươi vò sát ngày 2-3 lần, liên tục đến khi mụn khô hết ngứa, rồi rụng vảy. Đối với mụn 

to, dùng sợi chỉ thắt chân mụn thật chặt để mụn không phát triển, dùng lá tía tô tươi sát hàng ngày, liên 

tục trong vài tuần. Khi bên trong lên da non, ngoài mụn khô cứng, mất cảm giác, mụn sẽ tróc bất ngờ. 

Sau đó, còn cảm giác ngứa trong da thịt, kiêng gãi, chỉ lấy khăn nhúng nước sôi chườm để bớt ngứa, 

chườm nhiều lần sẽ hết ngứa và khỏi hẳn. 

2. TIẾN HÀNH 

STT Nội dung Ý nghĩa 
Tiêu chuẩn phải 

đạt 

Hình 72. Dược liệu tô diệp 
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1 

Liệt kê tên của các cây thuốc và vị 

dược liệu chữacảm sốt, mẩn ngứa 

Nhận biết ban đầu 

về các cây thuốc và 

vị thuốc chữa cảm 

sốt, mẩn ngứa 

Xác định và liệt kê 

đầy đủ các cây 

thuốc và vị thuốc 

chữa cảm sốt, mẩn 

ngứa 

2 

Mô tả đặc điểm hình thái thực vật 

của các cây thuốc theo thứ tự:  

- Thân (dạng thân, độ dài, màu sắc) 

- Lá (kiểu lá, hình dạng, cách mọc và 

màu sắc) 

- Hoa (kiểu mọc, đài, tràng, bộ nhị, bộ 

nhụy và màu sắc) 

- Quả và hạt (kiểu quả, hình dạng, 

màu sắc, mùi vị, số lượng hình dạng 

hạt) 

- Các đặc điểm nổi bật khác (nếu có) 

Phân biệt rõ các cây 

thuốc trong nhóm 

với nhau 

Mô tả đúng theo 

thứ tự và đầy đủ 

3 

Mô tả đặc điểm cảm quan của vị 

dược liệu chữa cảm sốt, mẩn ngứa 

- Bộ phận dùng 

- Hình dạng 

- Kích thước 

- Thể chất 

- Màu sắc, mùi vị 

- Xác định được bộ 

phận sử dụng làm 

thuốc 

- Thu hái đúng mùa 

để đạt chất lượng 

tốt nhất 

Mô tả đúng, đủ các 

đặc điểm cảm quan 

theo đúng trình tự 

4 

Hướng dẫn cách sử dụng các vị 

dược liệu chữa cảm sốt, mẩn ngứa 

Xây dựng tình huống tư vấn giữa cán 

bộ y tế và bệnh nhân. 

- Công dụng chữa bệnh chính. 

- Liều dùng chữa bệnh 

- Dạng thuốc hay dùng 

- Bài thuốc có phối hợp cây thuốc để 

chữa bệnh 

- Các lưu ý và thận trọng khi sử dụng 

các vị dược liệu chữa cảm sốt, mẩn 

ngứa (nếu có) 

- Sử dụng vị dược 

liệu chữacảm sốt, 

mẩn ngứa an toàn, 

hiệu quả.  

Hướng dẫn được 

cách sử dụng vị 

dược liệu chữacảm 

sốt, mẩn ngứa và 

những lưu ý thận 

trọng (nếu có) 

TỔ CHỨC 

- Chia nhóm: lớp chia thành các nhóm nhỏ (03 học viên / nhóm) 

- Báo cáo theo mẫu (Phụ lục 1, 2, 3) 
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Bài 20 

THỰC HÀNH NHẬN BIẾT CÂY THUỐC VÀ VỊ DƯỢC LIỆU CHỮA BỆNH GAN MẬT, 

DẠ DÀY, RỐI LOẠN TIÊU HÓA 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. Nhận biết và cung cấp được các thông tin sử dụng các dược liệu về cây thuốc nam điều trị một 

số bệnh gan mật, dạ dày, rối loạn tiêu hóa. 

2. Kết hợp được kiến thức của các bài thuốc cổ truyền khi điều trị một số bệnh gan mật, dạ dày, 

rối loạn tiêu hóa thường gặp tại TYT xã theo nguyên lý YHGĐ. 

3. Kết hợp với cán bộ y tế khác theo nguyên lý y học gia đình cùng tuyên truyền, vận động người 

dân sử dụng dược liệu sẵn có điều trị bệnh gan mật, dạ dày, rối loạn tiêu hóa phù hợp tình trạng 

bệnh, hoàn cảnh gia đình và địa phương. 

MẪU VẬT VÀ DỤNG CỤ 

TT Mẫu vật và dụng cụ 

1 

Mẫu vật 

Mẫu ảnh chụp và cây thuốc tươi được thu hái: cây dành dành, cây cà gai leo, cây 

diệp hạ châu, cây nghệ, cây nhân trần, cây rau má, cây cỏ sữa lá nhỏ, cây khổ 

sâm, cây mơ tam thể, cây gừng, cây sả, cây sim, cây rau sam. 

Mẫu vị dược liệu: dành dành, cà gai leo, diệp hạ châu, nghệ, nhân trần, rau má, cỏ 

sữa lá nhỏ, khổ sâm, mơ tam thể, gừng, sả, sim, rau sam. 

2 

Dụng cụ 

Khay men 

Kéo, dao cắt cây 

Nhãn cây thuốc, nhãn dược liệu 

Hộp nhựa (20x13x7) 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Cà gai leo 

Tên khoa học: Solanum procumbens Lour., họ Cà (Solanaceae). 

1.1.1. Nhận biết thực địa 

 Cây leo nhỏ, sống nhiều năm. Thân hóa gỗ ở gốc, phân cành nhiều, cành non toả rộng, phủ 

lông hình sao và rất nhiều gai cong màu vàng. Lá mọc so le, mặt trên sẫm, mặt dưới nhạt phủ đầy 

lông tơ màu trắng, hai mặt đều có gai ở gân chính, cuống lá cũng có gai. Hoa màu tím, mọc thành 

xim 2-5 hoa ở kẽ lá. Quả mọng, hình cầu nhẵn, màu vàng 

sau đỏ, hạt hình thận màu vàng. 

1.1.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là đoạn thân mang cành lá của cây cà gai 

leo. Đoạn thân, cành dài 4cm – 5cm, mang nhiều gai cong 

màu vàng, được phủ bởi lông hình sao. Lá mọc so le, hình 
Hình 73. Dược liệu cà gai leo 
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bầu dục hay thuôn, phiến lá có thùy nông không đều, mặt trên sẫm, mặt dưới nhạt phủ đầy lông 

tơ màu trắng, hai mặt đều có gai ở gân chính, cuống lá cũng có gai. 

1.1.3. Công dụng - cách dùng 

Dùng trị rắn cắn, phong thấp, đau nhức các đầu gân xương, ho, dị ứng, viêm gan, xơ gan.  

Liều dùng: 16-20g/ngày, dạng thuốc sắc uống. 

1.1.4. Bài thuốc  

Chữa viêm gan, xơ gan, hỗ trợ chống tế bào gây ung thư:  

Cà gai leo (thân, rễ, lá) 30g, chó đẻ răng cưa 10g, sắc với 1 lít nước, còn 300 ml, chia uống 

3 lần trong ngày, giúp hạ men gan, giải độc gan rất tốt. 

Thuốc giải rượu:  

100g cà gai leo khô sắc với 400 ml nước còn 150 ml, uống trong ngày khi thuốc còn ấm. 

Hoặc 50g cà gai leo khô hãm với nước sôi, uống thay nước.  

Chữa phong thấp: 

Rễ cà gai leo, rễ xấu hổ, thổ phục linh, rễ cỏ xước, kê huyết đằng, rễ cỏ tranh, mỗi vị 16g. 

Sắc uống. 

 

1.2. Dành dành 

Tên khoa học: Gardenia jasminoidesEllis., họ Cà phê 

(Rubiaceae). 

1.2.1. Nhận biết thực địa 

Cây nhỏ, phân nhánh nhiều. Lá mọc đối, mặt trên màu 

lục sẫm đến nâu đen, nhẵn bóng, mặt dưới rất nhạt và có gân 

nổi rõ; lá kèm to, bao quanh thân và cành. Hoa to, mọc đơn 

độc ở đầu cành, mầu trắng hoặc trắng ngà. Quả hình trứng, 

có đài tồn tại ở đỉnh và cạnh lồi có cánh, khi chín màu vàng, 

hạt dẹt, nhiều. 

1.2.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là quả chín phơi hay sấy khô của cây 

dành dành. Quả hình thoi hoặc hình trứng hẹp, dài 2cm - 4,5 cm, đường kính 1cm - 2 cm, màu 

vàng cam đến đỏ nâu, có khi nâu xám đến đỏ xám, hơi bóng, có 5 - 8 đường gờ chạy dọc quả, 

giữa 2 gờ là rãnh rõ rệt. Đỉnh quả lõm có 5 - 8 lá đài tồn tại, thường bị gẫy cụt. Gốc quả hẹp, còn 

có vết cuống quả. Vỏ quả ngoài mỏng, giòn, hơi bóng. Vỏ quả giữa màu vàng đục, dày hơn. Vỏ 

quả trong màu vàng ngà, bóng, rất mỏng, có 2 - 3 vách ngăn giả. Hạt nhỏ, màu vàng cam, nâu đỏ 

hoặc nâu đen nhạt, mặt vỏ hạt có rất nhiều hạt mịn. Mùi nhẹ. Vị hơi chua và đắng. 

 1.2.3. Công dụng – cách dùng 

Dùng chữa sốt, bồn chồn khó ngủ, vàng da, huyết nhiệt, tiểu tiện khó khăn, mắt đỏ đau, 

miệng khát. Quả dành dành sao đen, có tác dụng chỉ huyết, lương huyết, dùng chữa chảy máu 

cam, nôn ra máu, đái ra máu.  

Liều dùng: 6-12g/ngày dưới dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán.  

Hình 74. Dược liệu dành dành 
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Chú ý: bệnh nhân tỳ hư, tiểu đường không dùng dành dành 

1.2.4. Bài thuốc  

Chữa vàng da, vàng mắt, sốt, tâm phiền muộn: 

Chi tử 5g, hoàng bá 5g, cam thảo 2g, nước 600ml, đun sôi trong nửa giờ, chia làm 2-3 lần 

uống trong ngày. 

Chữa ho ra máu, thổ huyết: 

Quả dành dành (sao), hòe hoa (sao), sắn dây, mỗi vị 20g. Sắc nước, hòa thêm ít muối uống. 

Chữa đái ra máu: 

Quả dành dành tươi 60g, đường kính 30g, sắc nước uống. 

 

1.3. Diệp hạ châu 

Tên khoa học: Phyllanthus urinaria L., họ Thầu dầu (Euphorbiaceae). 

1.3.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, sống hàng năm hay sống dai. 

Thân nhẵn, thường có màu hồng đỏ. Lá mọc so 

le, xếp sít nhau thành 2 dãy giống lá kép lông 

chim, mặt trên xanh lục nhạt, mặt dưới màu 

xám nhạt, cuống lá rất ngắn. Hoa mọc ở kẽ lá, 

đơn tính cùng gốc. Quả nang, hình cầu, hơi dẹt, 

mọc rủ xuống ở dưới lá, hạt hình 3 cạnh. 

1.3.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

        Dược liệu là toàn cây bỏ rễ, dùng 

tươi hay phơi sấy khô của cây diệp hạ châu. 

Thân nhẵn, thường có màu hồng đỏ. Lá mọc so le, 

hình bầu dục, xếp sít nhau thành 2 dãy giống lá kép lông chim, mặt trên xanh lục nhạt, mặt dưới 

màu xám nhạt, dài 1cm - 1,5 cm, rộng 3mm - 4 mm, cuống lá rất ngắn. Hoa mọc ở kẽ lá, hoa đực 

ở đầu cành có 6 lá đài, 3 nhị, hoa cái ở cuối cành có 6 lá đài. Quả nang, hình cầu, hơi dẹt, mọc rủ 

xuống ở dưới lá, có khía mờ và có gai. 

1.3.3. Công dụng – cách dùng 

Chữa viêm họng, mụn nhọt, viêm da, lở ngứa, hậu sản ứ huyết đau bụng, trẻ em tưa lưỡi 

(giã cây tươi, lọc lấy nước cốt bôi), chàm má (giã nát đắp). Ngoài ra còn dùng chữa bệnh gan, sốt, 

rắn cắn.  

Liều dùng 20-40g cây tươi/ngày, có thể sao khô, sắc đặc để uống. 

Kiêng kỵ: phụ nữ có thai không nên dùng. 

1.3.4. Bài thuốc  

Chữa viêm gan vàng da, viêm thận, đái đỏ, viêm ruột tiêu chảy, mắt đau sưng đỏ: 

Diệp hạ châu 40g, mã đề 20g, dành dành 12g, sắc uống. 

Chữa bệnh chàm (eczema) mạn tính: 

Diệp hạ châu vò, xát nhiều lần. Làm liên tục hàng ngày sẽ khỏi. 

Hình 75. Dược liệu diệp hạ châu 
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Chữa nhọt độc sưng đau: 

Diệp hạ châu (1 nắm), trộn với 1 ít muối giã nhỏ, thêm nước, vắt lấy nước cốt uống, bã đắp 

vào chỗ đau. 

Chữa đi ngoài ra máu: 

Nụ hòe (sao đen) 20g, trắc bá (sao đen) 20g, chỉ xác 12g, hoàng liên 8g, kinh giới (sao đen) 

8g. Thái nhỏ sắc với 400ml nước còn 100ml. Chia 2 lần uống trong ngày. 

 

1.4. Nghệ 

Tên khoa học: Curcuma longa L., họ Gừng (Zingiberaceae). 

1.4.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, cao từ 0,6m - 1m. Thân rễ to, 

phân nhánh thành nhiều củ hình bầu dục, màu 

vàng sẫm đến vàng đỏ, rất thơm. Lá mọc thẳng 

từ thân rễ, hai mặt nhẵn, màu lục nhạt; mép lá 

nguyên, uốn lượn, bẹ lá rộng và dài. Cụm hoa 

hình trụ hoặc hình trứng đính trên một cán mọc 

từ giữa túm lá. Quả nang, hạt có áo hạt.  

1.4.2. Mô tả đặc điểm dược liệu  

Dược liệu là thân rễ đã phơi hay sấy 

khô của cây nghệ (khương hoàng). Thân rễ 

hình trụ, thẳng hoặc hơi cong, đôi khi phân 

nhánh ngắn dạng chữ Y, dài 2cm - 5cm, đường kính 1cm - 3cm. Mặt ngoài màu xám nâu, nhăn 

nheo, có những vòng ngang sít nhau, đôi khi còn vết tích của các nhánh và rễ. Mặt cắt ngang thấy 

rõ 2 vùng vỏ và trụ giữa; trụ giữa chiếm gần 2/3 đường kính. Chất chắc và nặng. Mặt bẻ bóng, có 

màu vàng cam. Mùi thơm hắc, vị hơi đắng, hơi cay.  

1.4.3. Công dụng - cách dùng 

Chữa viêm gan, vàng da, viêm loét dạ dày, bế kinh, kinh nguyệt không đều, phụ nữ sau sinh 

nở máu xấu không ra gây đau bụng, ngã tổn thương ứ máu, ung nhọt, phong thấp, chân tay đau 

nhức.  

Liều dùng: 2-6g/ngày, dạng bột hoặc thuốc sắc, chia 2-3 lần uống trong ngày. 

Dùng ngoài nghệ tươi giã nhỏ, vắt lấy nước để bôi vào chỗ ung nhọt, viêm tấy lở loét ngoài 

da, bôi lên các mụn mới khỏi để đỡ sẹo 

Dùng làm gia vị và là nguồn nguyên liệu chiết xuất curcumin có tác dụng tăng cường miễn 

dịch, có khả năng chữa ung thư, làm chất màu và làm thuốc thử. 

Chú ý: cơ thể suy nhược, không có ứ trệ không dùng. Phụ nữ có thai không nên dùng. 

1.4.4. Bài thuốc  

Bài thuốc chữa viêm loét dạ dày, hành tá tràng:  

Hình 76. Dược liệu khương hoàng 
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Nghệ tươi 20g, giã nát, vắt nước uống hàng ngày, uống 1 tháng liên tục, hoặc dùng bột 

nghệ mỗi ngày 10g, mật ong 1 thìa nhỏ, nước vừa đủ, uống trước bữa ăn 15- 30 phút, ngày 2 lần. 

Chữa viêm gan, suy gan, vàng da: 

Nghệ 5g, bồ bồ 10g, chi tử 5g, râu ngô 5g, siro đơn hoặc tá dược vừa đủ. Làm thành siro 

hoặc cốm. 

Chữa kinh nguyệt không đều: 

Nghệ 8g, ích mẫu, kê huyết đằng, mỗi vị 16g, sinh địa 12g, xuyên khung, đào nhân, mỗi vị 

8g, sắc uống.  

 

1.5. Nhân trần 

Tên khoa học: Adenosma caeruleum R. Br., họ Hoa 

mõm sói (Scrophulariaceae). 

1.5.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, sống hàng năm, cao khoảng 40cm - 

70cm, thân tròn, màu tím hay nâu đen. Toàn thân và lá 

có lông trắng. Lá mọc đối, hình trái xoan, mép lá có 

khía răng cưa tù, hai mặt đều có lông, vò lá có mùi 

thơm. Hoa thành chùm dạng bông, ở kẽ lá hoặc đầu 

cành, màu lam tím. Quả nang, hình trứng, chứa nhiều 

hạt nhỏ. 

1.5.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là phần trên mặt đất phơi hay sấy khô của cây nhân trần. Thân hình trụ, rỗng 

ruột, màu nâu đen, có lông nhỏ, mịn. Lá mọc đối, nhăn nheo, hình trái xoan, dài 3,5cm - 4,5cm, 

rộng 2cm - 3cm. Mặt trên lá màu nâu sẫm, mặt dưới màu nâu nhạt, hai mặt đều có lông. Mép lá 

khía răng cưa tù. Gân lá hình lông chim. Cuống lá dài 0,3cm - 0,5cm. Cụm hoa chùm hoặc bông 

ở kẽ lá. Cánh hoa thường rụng, còn sót lá bắc và đài xẻ 5 thuỳ. Quả nang, nhiều hạt nhỏ (ít gặp). 

Dược liệu có mùi thơm nhẹ, vị cay mát, hơi đắng, hơi ngọt. 

1.5.3. Công dụng – cách dùng 

Nhân trần dùng chữa vàng da, viêm gan virut, sốt nóng, tiểu tiện không thông và cho phụ 

nữ sau khi đẻ (giúp ăn ngon, chóng lại sức). 

Liều dùng: 8-20g/ngày, dưới dạng thuốc sắc, thuốc hãm, siro hoặc thuốc viên.  

1.5.4. Bài thuốc 

Chữa sốt vàng da (mắt vàng, tiểu vàng, miệng khô, tiểu tiện khó): 

 Nhân trần 20g, chi tử 12g, đại hoàng 4g, nước 500ml. Sắc còn 250ml, chia làm 3 lần uống 

trong ngày. 

Chữa say nắng, nhức đầu, sốt nóng bứt rứt:  

Nhân trần 1 nắm, cọng trắng hành tăm 1 nắm, nước 600 ml, sắc cạn còn 200 ml, chia 2 lần, 

uống nguội. 

Chữa mắt sưng, đỏ, đau:  

Hình 77. Dược liệu nhân trần 
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Nhân trần, mã đề, mỗi thứ một nắm, sắc uống cho tới khi hết đau.  

 

1.6. Rau má 

Tên khoa học: Centella asitica (L.) Urban., họ Hoa tán (Apiaceae). 

1.6.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo nhỏ. Thân mảnh, mọc bò, hơi có lông khi còn non, có rễ ở các mấu. Lá mọc so le, 

thường tụ họp 2-5 lá ở một mấu, phiến lá nhẵn, hình thận hoặc gần tròn, mép khía tai bèo. Cụm 

hoa gồm những tán đơn mọc riêng lẻ hoặc có 2-5 tán ở kẽ lá. Hoa màu trắng hoặc phớt đỏ, hoa ở 

giữa không có cuống. Quả màu nâu đen. 

1.6.2. Đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là toàn cây phơi hoặc sấy khô của 

cây rau má. Dược liệu khô thường cuộn lại thành 

khối. Rễ dài 2cm - 4cm, đường kính 1mm - 1,5mm; 

mặt ngoài màu nâu vàng nhạt hoặc màu vàng xám. 

Thân dài nhỏ, cong queo, màu vàng nâu, có vân 

nhăn dọc, trên mấu thường thấy rễ. Phiến lá có 

nhiều vết nhăn rách, đường kính 1cm - 4cm, màu 

lục xám, cạnh có răng thô. Cuống lá dài 3cm - 6cm, 

cong queo. Mùi nhẹ, vị nhạt. 

1.6.3. Công dụng - cách dùng   

Rau má được dùng làm thuốc chữa thổ huyết, chảy máu cam, sốt, mụn nhọt, bệnh gan vàng 

da, táo bón, tả lỵ, tiểu tiện rắt buốt, khí hư bạch đới, mất sữa. Rau má sắc với thân cây mào gà 

uống chữa vàng da. 

Liều dùng: 30-40g cây tươi/ngày, giã nát, vắt lấy nước hoặc phơi khô sắc uống. 

Ngoài ra, thường dùng rau má giã nát rồi đắp ngoài chữa các vết thương do ngã, gãy xương, 

bong gân và làm tan ung nhọt. Giã rau má với cỏ nhọ nồi đắp làm thuốc cầm máu. Rau má còn 

được dùng làm nước giải khát. 

Cao rau má điều trị bỏng độ II, độ III, có tác dụng dự phòng sự co rúm và sưng do nhiễm 

khuẩn và ức chế tạo sẹo lồi. Còn dùng chữa loét dạ dày tá tràng. 

1.6.4. Bài thuốc 

Chữa vàng da: 

Rau má 100g, nhân trần hoặc bồ bồ, chi tử, mỗi vị 30g, vàng đắng 3g. Sắc uống ngày 1 

thang. 

Chữa đau bụng, tiêu chảy, lỵ, tiểu tiện đục, sỏi thận, sỏi bàng quang: 

Rau má (cả dây và lá) rửa sạch, giã nhỏ, lọc lấy nước, thêm ít đường uống. Có thể nhai 

sống rau với ít muối hoặc luộc ăn như rau. Ngày 30-40g. 

 Chữa viêm bàng quang cấp tính: 

 Rau má 12g, bồ công anh 20g, mã đề 16g, thài lài tía, chi tử, râu ngô, cam thảo dây, mộc 

thông, mỗi vị 12g. Sắc uống ngày 1 thang. 

Hình 78. Dược liệu rau má 
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1.7. Cỏ sữa lá nhỏ 

Tên khoa học: Euforbia thymifolia L., họ Thầu dầu (Euforbiaceae). 

1.7.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, sống hàng năm hoặc sống dai, mọc bò, có nhựa mủ trắng. Thân và cành tỏa rộng 

trên mặt đất, hình sợi, màu đỏ tím, có lông rất nhỏ. Lá mọc đối, hình bầu dục hay thuôn. Cụm hoa 

dạng xim co ở nách lá. Quả nang, có lông.   

1.7.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là toàn cây cỏ sữa lá nhỏ, 

dùng tươi hay phơi khô. Thân và cành 

mảnh, màu đỏ tím, có lông rất nhỏ. Lá nhỏ 

mọc đối, hình bầu dục hay thuôn, dài 7mm, 

rộng 4mm, gốc và đầu tù, mép có răng cưa 

nhỏ, mặt dưới phủ lông mịn, gân chính và 

gân bên rõ; lá kèm nhỏ, hình dải. Cụm hoa 

dạng xim co ở nách lá. Quả nang, có lông. 

1.7.3. Công dụng - cách dùng 

Dùng chữa lỵ trực khuẩn, loét giác mạc, trẻ 

em ỉa phân xanh, mụn nhọt, phụ nữ băng huyết hoặc mới đẻ ít sữa hoặc tắc tia sữa.  

Liều dùng: 40 – 100 g/ngày, dạng thuốc sắc. Trẻ em 10 – 20 g.  

1.7.4. Bài thuốc 

Chữa lỵ trực khuẩn, hội chứng lỵ, tiêu chảy: 

Cỏ sữa nhỏ lá nhỏ 100g, rau sam 80g, nước 300 ml, sắc còn 150 ml, uống 2- 3 lần/ 24h. 

Cỏ sữa lá nhỏ 16g, rau sam 20g, cam thảo đất 12g, tía tô 12g, cỏ mần trầu 12g, kinh giới 

12g. Chế thành dạng thuốc bột, thuốc hoàn. Ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 10-12g. Nếu khẩn cấp có 

thể sắc uống. 

Chữa phụ nữ mới đẻ ít sữa hoặc tắc tia sữa: 

Cỏ sữa lá nhỏ tươi 40g, hạt cây bông gạo 40g, sắc kỹ lấy nước, cho gạo vào nấu cháo ăn. 

 

1.8. Khổ sâm cho lá 

Tên khoa học: Croton tonkinensis Gagnep., họ Thầu dầu 

(Euphorbiaceae). 

1.8.1. Nhận biết thực địa 

Cây nhỏ, cao 1m - 2m, lá mọc so le hoặc gần như mọc 

đối, có khi tụ họp nhiều lá như mọc vòng, hình mũi mác, hai 

mặt lá đều có lông hình khiên óng ánh như lá nhót, dày 

hơn ở mặt dưới. Cụm hoa mọc ở kẽ lá hay đầu cành. Quả 

nang, khi khô nứt thành 3 mảnh.  

Hình 80. Dược liệu khổ sâm 

Hình 79. Dược liệu cỏ sữa lá nhỏ 
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1.8.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là lá phơi hoặc sấy khô của cây khổ sâm. Lá mọc so le hoặc gần như mọc đối, có 

khi tụ họp nhiều lá như mọc vòng, hình mũi mác, gốc hơi tù, đầu thuôn nhọn, dài 5cm - 9cm, rộng 

1cm - 3cm, mặt dưới lá có màu trắng bạc, mặt trên có màu nâu đen, 3 gân chính tỏa từ gốc lá. 

1.8.3. Công dụng – cách dùng 

Khổ sâm được dùng trị đau bụng khó tiêu, lỵ, viêm loét dạ dày tá tràng. Ngoài ra khổ sâm 

còn được dùng trong các phương thuốc chữa mẩn ngứa, phong hủi, vẩy nến, viêm âm đạo trùng 

roi và sa sinh dục (sắc uống và rửa ngoài).  

Liều dùng hàng ngày: 12-24g, có khi tới 40g, dạng thuốc sắc. 

1.8.4. Bài thuốc  

Chữa lỵ cấp tính, tiêu chảy: 

Khổ sâm, rau sam, cỏ sữa, cỏ nhọ nồi, lá mơ lông, mỗi vị 10g, sắc uống ngày 1 thang. 

Chữa viêm loét dạ dày tá tràng:  

Khổ sâm 12g, lá khôi 40g, bồ công anh 20g, uất kim, hậu phác, mỗi vị 12g, ngải cứu 8g, 

cam thảo 4g. Sắc uống, hoặc nấu cao pha siro uống.  

Chữa khắp mình nổi mẩn ngứa, luôn muốn gãi:  

Khổ sâm, kinh giới, lá trầu không, nấu nước xông và tắm rửa. 

 

1.9. Mơ tam thể 

Tên khoa học: Paederia foetidae L., họ Cà phê (Rubiaceae). 

1.9.1. Nhận biết thực địa  

Cây leo, có nhiều lông, lá mọc đối, hình trứng hay hình bầu dục, mặt trên màu lục, mặt 

dưới màu đỏ tía, lá kèm rộng, thường xẻ đôi. Cụm hoa mọc ở kẽ lá hoặc đầu ngọn thành xim, 

màu tím nhạt. Quả gần hình trứng, dẹt, nhẵn, màu nâu bóng. Toàn cây có lông mềm, nhất là thân 

cành và lá non. Lá vò nát có mùi khó ngửi. 

1.9.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là lá của cây mơ tam thể, 

dùng tươi. Lá hình trứng hay hình bầu dục, 

gốc lá tròn hay hình tim, đầu nhọn, mặt trên 

màu lục, mặt dưới màu tím đỏ, hai mặt lá đều 

có lông mềm. Lá vò nát có mùi khó ngửi, vị 

hơi chát. 

1.9.3. Công dụng – cách dùng 

Lá mơ tam thể chữa lỵ trực khuẩn. 

Ngoài ra, lá mơ tam thể còn chữa chứng sôi 

bụng ăn không tiêu, viêm dạ dày, viêm ruột. 

Ngày dùng 20-40g dạng thuốc sắc.  

1.9.4. Bài thuốc 

Chữa lỵ lâu ngày: 

Hình 81. Dược liệu mơ tam thể 
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Rễ mơ lông, cỏ seo gà, mã đề, sao qua, sắc uống. 

Chữa hội chứng lỵ: 

Lá mơ lông tươi, cỏ nhọ nồi tươi, mỗi vị 100g, sắc đặc chia nhiều lần uống trong ngày. 

Chữa lỵ amip và lỵ trực khuẩn: 

Lá mơ tam thể 80g, cỏ nhọ nồi tươi 150g, lá đại thanh 30g, hạt cau 16g, bách bộ 12g, vỏ đại 

8g. Sắc đặc, uống làm nhiều lần trong ngày. 

Lá mơ tam thể (30-50 lá) rửa sạch, thái nhỏ, trộn với trứng gà (1 quả), bọc vào lá chuối, đem nướng 

hoặc rán trên chảo (không có mỡ) cho thơm. Ngày ăn 2-3 lần trong 5-8 ngày. 

 

1.10. Gừng 

Tên khoa học: Zingiber officinale Rose., họ Gừng (Zingiberaceae). 

1.10.1. Nhận biết thực địa  

Cây thảo, cao 40cm - 80cm, sống nhiều năm, thân rễ nạc, mọc bò ngang, phân nhánh. Lá 

mọc so le thành 2 dãy, hình mác to, mặt lá nhẵn bóng, không cuống, có bẹ ôm lấy thân cây, lưỡi 

nhỏ dạng màng. Cụm hoa mọc thành bông từ gốc trên một cán dài khoảng 20cm. Quả nang (rất ít 

gặp). Toàn cây nhất là thân rễ có mùi thơm, vị cay nóng. 

1.10.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là thân rễ phơi hoặc sấy khô của cây 

gừng. Thân rễ không có hình dạng nhất định, thường 

phân nhánh, dài 3cm – 7cm. Mặt ngoài màu trắng tro 

hay vàng nhạt, có vết nhăn dọc. Vết bẻ màu trắng tro 

hoặc ngà vàng, có bột, vân tròn rõ. Mặt cắt ngang có 

sợi thưa. Mùi thơm, vị cay nóng. 

1.10.3. Công dụng – cách dùng 

Chữa cảm  mạo, phong hàn, nhức đầu, ngạt 

mũi, ho có đờm, nôn mửa, đau bụng lạnh, bụng đầy trướng. Dùng làm thuốc kích thích tiêu hóa, 

tăng bài tiết, sát trùng, giải độc ngứa do bán hạ, cua cá, chim, thú độc. 

Liều dùng: 4-8g/ngày, dạng thuốc sắc. Còn dùng dạng thuốc xoa bóp và đắp ngoài chữa 

sưng phù. 

Gừng nướng chữa đau bụng, đi ngoài. 

Gừng khô, gừng sao chữa đau bụng lạnh, đầy trướng không tiêu, thổ tả, chân tay giá lạnh, 

mạch nhỏ, ho suyễn và thấp khớp. Ngày dùng 4-20g dạng thuốc sắc hoặc hoàn tán. Thường dùng 

với các vị thuốc khác. 

Gừng thán chữa đau bụng lạnh, tay chân lạnh, nhức mỏi, tê bại, băng huyết. Ngày dùng 4-

8g dạng thuốc sắc. 

Chú ý: kiêng kỵ đối với gừng: âm hư, nội nhiệt sinh ho, biểu hư làm ra mồ hôi nhiều hoặc 

mất máu không nên dùng. 

1.10.4. Bài thuốc  

Chữa trúng hàn thổ tả: 

Hình 82. Dược liệu gừng 
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Gừng nướng khô tán bột. Uống mỗi lần 12g với cháo. 

Chữa ho lâu ngày: 

Gừng sống giã lấy nước cốt (1 thìa) trộn mật ong (1 thìa). Đun nóng uống dần ít một. 

Chữa nôn mửa, nấc: 

Gừng sống nhai nuốt từng ít một cho đến khi khỏi. 

Chữa cảm cúm, nhức đầu, ho, thân thể đau mỏi: 

Gừng sống giã nhỏ, bọc vào mớ tóc rối, tẩm rượu, sao nóng, đánh khắp người vào chỗ đau 

mỏi. 

Chữa sâu bọ vào tai: 

Gừng, hành, hẹ mỗi thứ 1 ít (6-8g) giã lấy nước cốt rỏ vào tai 

Chữa đau bụng, đầy bụng, nô ọe, có đờm: 

Can khương 10g, cam thảo 4g. Sắc với 300ml nước còn 10ml, uống nhiều lần trong ngày, 

khi đỡ giảm dần lượng uống. 

Chữa đau bụng, đầy bụng ỉa phân loảng: 

Gừng nướng, bóc vỏ, thái lát, nhai cùng vài búp ổi hay búp chè 

1.11. Sả 

Tên khoa học: Cymbopogon nardus (L.) Rendl., họ Lúa (Poaceae). 

1.11.1. Nhận biết thực địa  

Cây thảo, sống lâu năm, cao khoảng 2m, 

thân ngắn, có đốt. Lá hình dải, gốc hẹp, đầu 

nhọn, mép sắc, không lông hoặc có ít lông ở 

phần gốc, bẹ lá thuôn dài. Cụm hoa mọc thành 

chùy, bông giả hình chùm không đều, xếp từng 

đôi một, hoa màu tím hoặc nâu hồng, hoa 

lưỡng tính. 

1.11.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là lá dùng tươi hoặc phơi khô 

của cây sả. Lá tươi hình dải, gốc hẹp, đầu nhọn, 

mép sắc, không lông hoặc có ít lông ở phần gốc, 

bẹ lá thuôn dài. Dược liệu khô là những đoạn dài 5cm – 6cm, màu xanh, mép lá cuộn lại, lá dễ 

rách theo chiều dọc. Lá có mùi thơm.  

1.11.3. Công dụng – cách dùng 

Sả được dùng để chữa cảm sốt, đau bụng, đi ngoài, đầy hơi, chướng bụng, nôn mửa, trẻ em 

kinh phong, ho, viêm phổi, thủy thũng, ngộ độc rượu. Ngày dùng 8-12g lá và rễ dưới dạng thuốc 

xông hay thuốc hãm uống. Dùng riêng hay phối hợp với các vị thuốc khác. Rễ sả giã nát, sát vào 

vết chàm ở trẻ em. Lá sả nấu nước gội đầu làm sạch gầu, trơn tóc, tránh bệnh về da đầu. Tinh dầu 

sả dùng trừ muỗi, khử mùi hôi tanh, xoa ngoài chống cúm, phòng bệnh truyền nhiễm. 

1.11.4. Bài thuốc  

Thuốc xông giải cảm: 

Hình 83. Dược liệu sả 
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Lá sả, lá bưởi, lá chanh, cúc tần, hương nhu, lá bạch đàn, mỗi thứ một nắm, đậy kín nồi, 

đun sôi một lúc, trùm chăn xông hơi cho ra mồ hôi rồi lau khô, sau đó uống một bát nước thuốc, 

đắp chăn nằm ngủ, ra thêm ít mồ hôi nữa sẽ khỏi. 

Chữa tiêu chảy:  

Rễ sả 6g, củ gấu 10g, vỏ rụt 8g, vỏ quýt 6g, hậu phác 6g, sắc đặc, uống làm nhiều lần trong 

ngày.  

Rễ sả, củ gừng, mỗi thứ 10g, sắc đặc, uống làm 2 lần trong ngày. 

 

1.12. Sim 

Tên khoa học: Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk., họ Sim (Myrtaceae). 

1.12.1. Nhận biết thực địa  

Cây bụi, cao khoảng 1m - 2m, vỏ màu nâu, nứt nẻ. Lá mọc đối, hình trái xoan, mặt trên có 

lông mềm sau nhẵn, mặt dưới có lông dày hơn màu trắng, mép lá nguyên, hơi gập xuống, 3 gân 

chính, cuống có lông mịn. Hoa mọc riêng lẻ hoặc 3 hoa mọc ở kẽ lá, màu hồng tím. Quả mọng, 

nạc, mềm và thơm, màu tím sẫm. 

1.12.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là lá dùng tươi hoặc phơi khô của cây sim. Lá mọc đối, hình trái xoan, dài 4cm -

7cm, rộng 2cm -4cm, gốc thuôn, đầu tròn, mặt trên có lông mềm sau nhẵn, mặt dưới có lông dày 

hơn màu trắng, mép lá nguyên, hơi gập xuống, 3 gân chính chạy song song với mép lá, cuống lá 

có lông mịn. 

Ngoài ra còn dùng búp, quả chín và rễ của cây sim. 

1.12.3. Công dụng – cách dùng 

Búp và lá sim non chữa đau bụng, tiêu chảy, kiết lỵ. Lá còn là thuốc cầm máu, chữa vết 

thương chảy máu.  

Liều dùng: 8-16g/ngày, dạng thuốc sắc, có thể tán thành bột mịn uống.  

Búp sim nấu nước sôi, cô đặc để rửa vết thương.  

Lá sim được sử dụng làm thuốc chữa bỏng có kết quả tốt.  

Quả sim chín ăn được, dùng để chế rượu, chữa thiếu máu lúc có thai, suy nhược khi mới 

ốm dậy, phụ nữ băng huyết. 

Rễ sim chữa tử cung xuất huyết cơ năng, đau xương, lưng gối yếu mỏi, viêm thấp khớp. 

1.12.4. Bài thuốc  

Chữa lỵ trực khuẩn: 

Búp sim 16g, búp ổi 16g, hoàng liên 10g, lá phèn đen 10g, liên kiều 12g, cát căn 10g. Sắc 

nước uống. 

Chữa bỏng: 

Lá sim 1,0kg băm nhỏ, nấu với 20 lít nước làm nhiều lần rồi cô thành 250g cao. Ngày bôi 

nhiều lần, thường dùng 10-12 ngày là khỏi. 

Chữa thiếu máu ở phụ nữ có thai, cơ thể suy nhược: 

Quả sim 10-15g, phơi khô, sắc nước uống. 
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1.13. Rau sam 

Tên khoa học: Portulaca oleracea L., họ Rau sam(Portulacaceae). 

1.13.1. Nhận biết thực địa  

Cây thảo, sống hàng năm, mọc bò. Thân hình trụ, mập, mọng nước, nhẵn, màu đỏ tím nhạt, 

phình lên ở những mấu. Lá mọc so le hoặc gần đối, phiến dày, phẳng, mép lá có viền đỏ, không 

có lá kèm. Hoa màu vàng, mọc đơn độc hoặc tụ tập ít hoa ở ngọn thân. Quả nang, hình cầu hoặc 

hình trứng, chứa nhiều hạt, màu đen bóng.  

1.13.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là phần trên mặt đất được phơi hoặc sấy khô của cây rau sam. Đoạn thân lá có 

thể mang hoa và quả, dài ngắn không đều, có thể tới 30cm, mềm dẻo, thường cuộn lại thành đám 

rối màu nâu hay nâu đen. Thân hình trụ đường kính 1mm – 2mm, có những rãnh dọc. Lá hình 

trứng ngược, đầu lá có thể hơi lõm vào như hình tim, mọc đối. Hoa không cuống, mọc thành cụm 

ở đầu cành. Qủa nang mở bằng nắp với nhiều hạt nhỏ. Mùi đặc trưng, vị nhạt hơi chua. 

1.13.3. Công dụng – cách dùng 

Dùng chữa lỵ trực khuẩn, lở ngứa, giun kim.  

Liều dùng: 15-20g/ngày cây khô dưới dạng thuốc sắc hoặc có thể uống 250g cây tươi. Trẻ 

em từ 6 tháng trở lên uống liều 50g cây tươi, có thể đến 100-200g/ngày.  

Rau sam còn dùng làm thuốc lợi tiểu.  

Rau sam giã nát dùng ngoài chữa mụn nhọt, viêm kết mạc cấp do tụ cầu, liên cầu và vi 

khuẩn khác. 

1.14.4. Bài thuốc  

Thuốc chữa lỵ:  

Rau sam tươi 100g, cỏ sữa lá nhỏ tươi 100g. Nếu đi ngoài ra máu thêm 20g cỏ nhọ nồi và 

20g rau má. Sắc với 400ml nước, chia 2 lần uống trong ngày. Trẻ em dưới 6 tháng tuổi, ngày 

uống 4 lần, mỗi lần 5ml; 6 tháng đến 1 tuổi, ngày uống 4 lần, mỗi lần 10ml, 2 tuổi trở lên mỗi 

tuổi thêm 5ml. 

Thuốc trừ giun:  

Rau sam tươi 50g, rửa sạch, thêm ít muối giã nhỏ, vắt lấy nước, hòa thêm đường cho dễ 

uống. Uống vào buổi tối, uống trong 3 ngày. 

Chữa đái buốt, đái ra máu: 

Rau sam tươi giã vắt lấy nước uống thường xuyên hoặc nấu canh ăn hàng ngày. Dùng từ 3-

7 ngày. 

Chữa đầy bụng khó tiêu: 

Rau sam tươi 1 nắm to, cho vào cối với 1 nhúm muối và 1 chén giấm, giã nhỏ, chắt lấy 

nước cốt uống, dùng vài lần. 

2. TIẾN HÀNH 

STT Nội dung Ý nghĩa 
Tiêu chuẩn phải 

đạt 
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1 

Liệt kê tên của các cây thuốc và vị dược liệu 

chữa bệnhgan mật, dạ dày, rối loạn tiêu 

hóa 

Nhận biết ban 

đầu về các cây 

thuốc và vị thuốc 

chữa bệnhgan 

mật, dạ dày, rối 

loạn tiêu hóa 

Xác định và liệt 

kê đầy đủ các cây 

thuốc và vị thuốc 

chữa bệnh bệnh 

gan mật, dạ dày, 

rối loạn tiêu hóa 

2 

Mô tả đặc điểm hình thái thực vật của các 

cây thuốc theo thứ tự:  

- Thân (dạng thân, độ dài, màu sắc) 

- Lá (kiểu lá, hình dạng, cách mọc và màu 

sắc) 

- Hoa (kiểu mọc, đài, tràng, bộ nhị, bộ nhụy 

và màu sắc) 

- Quả và hạt (kiểu quả, hình dạng, màu sắc, 

mùi vị, số lượng hình dạng hạt) 

- Các đặc điểm nổi bật khác (nếu có) 

Phân biệt rõ các 

cây thuốc trong 

nhóm với nhau 

Mô tả đúng theo 

thứ tự và đầy đủ 

3 

Mô tả đặc điểm cảm quan của vị dược liệu 

chữa bệnh gan mật, dạ dày, rối loạn tiêu 

hóa 

- Bộ phận dùng 

- Hình dạng 

- Kích thước 

- Thể chất 

- Màu sắc 

- Mùi, vị 

- Xác định được 

bộ phận sử dụng 

làm thuốc 

- Thu hái đúng 

mùa để đạt chất 

lượng tốt nhất 

Mô tả đúng, đủ 

các đặc điểm cảm 

quan theo đúng 

trình tự 

4 

Hướng dẫn cách sử dụng các vị dược liệu 

chữa bệnh gan mật, dạ dày, rối loạn tiêu 

hóa 

Xây dựng tình huống cung cấp thông tin 

giữa cán bộ y tế với bệnh nhân. 

- Công dụng chữa bệnh chính. 

- Liều dùng chữa bệnh 

- Dạng thuốc hay dùng 

- Bài thuốc có phối hợp cây thuốc để chữa 

bệnh 

- Các lưu ý và thận trọng khi sử dụng các vị 

dược liệu chữa bệnhgan mật, dạ dày, rối loạn 

tiêu hóa (nếu có) 

- Đánh giá tình huống xây dựng của nhóm 

- Sử dụng vị dược 

liệu chữa bệnhgan 

mật, dạ dày, rối 

loạn tiêu hóa an 

toàn, hiệu quả. 

Hướng dẫn được 

cách sử dụng vị 

dược liệu chữa 

bệnhgan mật, dạ 

dày, rối loạn tiêu 

hóa và những lưu 

ý thận trọng (nếu 

có) 
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TỔ CHỨC 

- Chia nhóm: lớp chia thành các nhóm nhỏ (03 học viên / nhóm). 

- Báo cáo theo mẫu (phụ lục 1, 2, 3). 

LƯỢNG GIÁ CUỐI BÀI 

Đánh giá báo cáo. 
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bản Thời đại, Hà Nội. 
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học và kỹ thuật, Hà Nội.  



 

360 

 

Bài 21 

THỰC HÀNH NHẬN BIẾT CÂY THUỐC VÀ VỊ DƯỢC LIỆU CHỮA BỆNH PHỤ NỮ, 

THẤP KHỚP 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. Nhận biết và cung cấp được các thông tin sử dụng các dược liệu về cây thuốc nam điều trị một 

số bệnh về phụ nữ và bệnh thấp khớp. 

2. Kết hợp được kiến thức của các bài thuốc cổ truyền khi điều trị một số bệnh về phụ nữ và bệnh 

thấp khớp  thường gặp tại TYT xã theo nguyên lý YHGĐ. 

3. Kết hợp với cán bộ y tế khác theo nguyên lý y học gia đình cùng tuyên truyền, vận động người 

dân sử dụng dược liệu sẵn có điều trị bệnh về phụ nữ và bệnh thấp khớp phù hợp tình trạng bệnh, 

hoàn cảnh gia đình và địa phương. 

MẪU VẬT VÀ DỤNG CỤ 

TT Mẫu vật và dụng cụ 

1 

Mẫu vật 

Mẫu ảnh chụp và cây thuốc tươi: cây gai, huyết dụ, ích mẫu, ngải cứu, mò hoa 

trắng, trinh nữ hoàng cung, trắc bách, cỏ xước, cốt khí củ, địa liền, hy thiêm, lá 

lốt, náng, dâu tằm. 

Mẫu vị dược liệu: lá gai, trữ ma căn, huyết dụ, ích mẫu thảo, ngải diệp, mò hoa 

trắng, trinh nữ hoàng cung, trắc bách diệp, bá tử nhân, cỏ xước, cốt khí củ, địa 

liền, hy thiêm, lá lốt, náng, tang diệp, tang chi, tang bạch bì, tang ký sinh. 

2 

Dụng cụ 

Khay men 

Kéo, dao cắt cây 

Nhãn cây thuốc, nhãn vị dược liệu 

Hộp nhựa (20cmx13cmx7cm) 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Cỏ xước 

Tên khoa học: Achyranthes aspera L., họ Rau dền 

(Amarathaceae).  

1.1.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo cao gần 1m, thân hơi vuông, có lông 

mềm. Lá hình trứng, mọc đối. Hoa mọc thành bông ở 

ngọn. Quả nang, có lá bắc nhọn như gai, dễ mắc vào 

quần áo khi ta đụng phải. Hạt hình trứng dài. 

1.1.2. Mô tả đặc điểm dược liệu  

Dược liệu là rễ đã phơi hay sấy khô của cây cỏ xước.  

Hình 84. Dược liệu cỏ xước 
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Rễ nhỏ cong queo, bé dần từ cổ rễ tới chóp rễ, dài 10cm - 15cm, đường kính 0,2cm – 0,5cm. 

Mặt ngoài màu nâu nhạt, nhăn, đôi khi hơi nhăn, có các vết sần của rễ con hoặc lẫn cả rễ con. Mặt 

cắt ngang màu nâu nhạt, có các vân tròn xếp tương đối đêu đặn, đó là các vòng libe – gỗ. 

1.1.3. Công dụng – cách dùng 

Chữa phong thấp, đau lưng, nhức xương khớp, viêm khớp, chân tay co quắp, kinh nguyệt 

không đều, bế kinh, thống kinh, tiểu tiện buốt không lợi, đái ra máu, sỏi thận.Chữa đau họng, loét 

miệng, loét chân răng, 

Liều dùng: 12 – 40g / ngày, sắc uống. 

Cỏ xước dùng ngoài chữa lở ngứa, viêm miệng. 

1.1.4. Bài thuốc  

Chữa phù thũng, vàng da, đái máu, đái đục: 

Cỏ xước, rễ cỏ tranh, bông mã đề, cỏ nhọ nồi, mỗi thứ 20-30g; sắc nước uống. 

Chữa đau nhức xương khi thời tiết thay đổi: 

Cỏ xước, rễ lá lốt, rễ ké đầu ngựa, ngải cứu, mỗi thứ 40g, nước 1000 ml, sắc còn 300 ml, 

chia 2 lần uống trong ngày. 

Chữa kinh nguyệt không đều, huyết hư: 

Rễ cỏ xước, ích mẫu, nghệ vàng, rễ gai, mỗi thứ 20g, nước 600 ml, sắc còn 200 ml, chia 2 

lần uống, uống 10 ngày. 

 

1.2. Cốt khí củ 

Tên khoa học: Polygonum cuspidatum Sieb. Et Zucc., họ 

Rau răm (Polygonaceae). 

1.2.1. Nhận biết thực địa 

Cây nhỏ, sống lâu năm. Rễ phình thành củ cứng vỏ 

ngoài màu nâu đen, ruột màu vàng. Thân hình trụ thẳng đứng 

thường có đốm màu tím hồng. Lá mọc so le có bẹ chìa ngắn.  

Cụm hoa chùm ở kẽ lá, hoa nhỏ màu trắng, hoa đực, 

hoa cái khác gốc. Quả khô 3 cạnh. 

1.2.2. Mô tả đặc điểm dược liệu  

Dược liệu là rễ củ phơi hay sấy khô của cây cốt khí  

Rễ (gọi là củ) hình trụ cong queo, vỏ sần sùi, nhăn nheo, màu nâu xám, có các đốt lồi lên 

chia củ thành từng gióng. Những rễ củ to được cắt thành lát mỏng 1cm – 2cm, phơi khô. Mặt cắt 

ngang thấy phần vỏ mỏng, phần gỗ dày. Thể chất rắn, có mùi nhẹ, vị hơi se, đắng. 

1.2.3. Công dụng – cách dùng 

Chữa phong thấp tê bại, đau nhức gân xương, chấn thương ứ huyết, bế kinh, sau khi đẻ 

huyết hôi bị ứ đọng trong tử cung, bụng chướng, chữa đái rắt, đái buốt. Còn dùng trị mụn nhọt, lở 

ngứa.  

Liều dùng: 10 – 20g, dạng thuốc sắc. 

Hình 85. Dược liệu cốt khí củ 
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1.2.4. Bài thuốc  

Chữa chấn thương, ứ máu:  

Cốt khí củ 20g, lá móng tay 16g, nước 300ml, sắc còn 150 ml, hòa thêm 20 ml rượu, chia 2 

lần uống trong ngày. 

Chữa đau nhức xương khớp, phong thấp:  

Cốt khí củ, rễ tầm xoọng, gối hạc, rễ cỏ xước, lá lốt, cam thảo dây, dây đau xương, mỗi vị 

20g, nước 300 ml, sắc còn 150 ml, chia 2 lần uống trong ngày. 

 

1.3. Dâu tằm 

Tên khoa học: Morus alba L., họ Dâu tằm (Moraceae). 

1.3.1. Nhận biết thực địa 

Cây gỗ nhỏ. Cành mềm, lúc non có lông, sau nhẵn, có màu xám 

trắng. Lá mọc so le, hình bầu dục, hình tim, hình trứng rộng hoặc chia 

thành 3-5 thùy, đầu lá nhọn, mép lá răng cưa nhỏ đều, có lá kèm hình 

dải nhọn. Hoa đơn tính cùng gốc mọc thành bông. Quả kép, khi chín 

màu đỏ hay đỏ hồng, sau đen. 

1.3.2. Mô tả đặc điểm dược liệu  

Tang diệp: là lá phơi hay sấy khô.  Lá nhăn nheo, dễ gãy 

vụn. Lá nguyên hình trứng rộng, có cuống; đầu lá nhọn, gốc lá 

cụt, tròn hay hình tim, mép có răng cưa, đôi khi chia thùy không 

đều. Mặt trên lá có màu lục vàng hoặc nâu vàng nhạt, đôi khi có 

nốt nhỏ nhô lên. Mặt dưới lá có màu nhạt, có lông tơ mịn rải rác 

trên gân lá. Chất giòn. Hơỉ có mùi, vị nhạt, hơi chát, đắng. 

Tang chi: là cành non đã phơi hay sấy khô. Cành hình trụ 

dài, đôi khi có nhánh, dài ngắn không đều nhau, đường kính 0,5cm - 1,5cm. Mặt ngoài màu vàng 

xám hoặc vàng nâu, có nhiều lỗ vỏ màu nâu nhạt và các nếp vân dọc nhỏ, có những vết sẹo cuống 

lá gần hình bán nguyệt màu trắng xám và những chồi nách nhỏ màu nâu vàng. Chất cứng, dai, 

chắc, khó bẻ gãy, mặt gãy có xơ, màu trắng ngà. Lát cắt dày 0,2cm – 0,5cm, thấy phân rõ 3 phần: 

phần vỏ hơi mỏng, phần giữa là gỗ trắng ngà, phần tâm có tủy nhỏ và mềm màu trắng hoặc vàng 

nhạt. Hơi có mùi, vị nhạt. 

Tang bạch bì: là vỏ rễ dâu đã cạo lớp bần, phơi 

hay sấy khô. Mảnh vỏ rễ hình ống, hình máng hai 

mép cuốn lại hoặc mảnh dẹt phẳng, hoặc quăn queo, 

dài rộng khác khau, dày 1mm – 4mm; mặt ngoài màu 

trắng hoặc vàng nhạt, tương đối nhẵn, đôi chỗ còn sót 

lại mảnh bần màu vàng hoặc màu vàng nâu; mặt 

trong màu vàng nhạt hay vàng xám, có nếp nhăn dọc 

nhỏ. Chất nhẹ và dai, có sợi chắc, khó bẻ ngang, 

nhưng dễ tước dọc thành dải nhỏ. Mùi nhẹ, vị hơi 

Hình 86. Dược liệu tang diệp 

Hình 87. Dược liệu tang chi 

Hình 89. Dược liệu tang kí sinh 
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ngọt. 

Tang ký sinh: là cây tầm gửi trên cây dâu đã phơi khô. Những đoạn thân, cành hình trụ, dài 

3cm – 4cm, đường kính 0,3cm – 0,7cm, có phân nhánh, 

những mấu lồi là vết của cành và lá. Mặt ngoài màu nâu 

xám, có nhiều lỗ bì nhỏ, đôi khi có những vết nứt 

ngang. Chất cứng rắn. Mặt cắt ngang thấy rõ ba phần: 

phần vỏ mỏng màu nâu, gỗ trắng ngà, ruột màu xám và 

xốp. Lá khô nhăn nhúm, nguyên hoặc bị cắt thành từng 

mảnh. Lá hình trái xoan, mầu nâu xám, gân lá hình 

mạng lưới. 

1.3.3. Công dụng – cách dùng 

Tang diệp chữa cảm sốt, viêm họng, ho, nhức đầu, 

chảy nước mắt, viêm màng tiếp hợp cấp, cao huyết áp, mất ngủ.  

Liều dùng: 4-12g/ngày, dạng thuốc sắc. 

Tang chi chữa phong thấp đau nhức, cước khí, chân tay co quắp. 

Liều dùng: 6-12g/ngày, có thể dùng 40-60g/ngày, dạng thuốc sắc. 

Tang bạch bì chữa ho có đờm, ho ra máu, hen, trẻ em ho gà, phù thũng, bụng chướng to. 

Liều dùng: 4-12g/ngày, có thể dùng 20-40g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột. 

Tang ký sinh chữa đau lưng, đau người, chân tay tê bại, động thai, sau đẻ ít sữa. 

Liều dùng: 12-20g/ngày, dạng thuốc sắc. 

1.3.4. Bài thuốc  

Chữa phong nhiệt, sốt, ho nhiều, tức ngực, khạc đờm vàng: 

Lá dâu 12g, kim ngân 12g, bạc hà 10g, cúc hoa 10g, ngải diệp 10g, xạ can 8g. Sắc uống 

ngày một thang, uống trong 5 ngày liền. 

Chữa viêm phế quản mãn tính: 

Vỏ rễ dâu 16g, mạch môn 16g, rau má 16g, bách bộ 10g, trần bì 6g, bán hạ chế 6g. Sắc 

uống ngày một thang, uống trong thời gian dài. 

Chữa ho lâu năm: 

Vỏ rễ dâu 10g, vỏ rễ tranh 10g. Sắc uống trong ngày. 

Chữa đau mắt đỏ: 

Lá dâu nấu nước xông vào mắt. 

Chữa đau khớp, đau dây thần kinh: 

Cành dâu, lá lốt, rễ xấu hổ, cỏ xước, ngũ gia bì, mỗi vị 20 – 50g tươi, nước 300 ml, sắc cạn 

còn 150 ml, chia 2 lần uống trong ngày. 

 

1.4. Địa liền 

Tên khoa học: Kaempferia galanga L., họ Gừng (Zingiberaceae). 

Hình 88. Dược liệu tang bạch bì 
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1.4.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, sống lâu năm, không có thân khí sinh, quanh năm xanh tốt. Thân rễ gồm nhiều củ 

nhỏ hình trứng mọc nối tiếp nhau. Lá 2-3 cái một, hình trứng gần tròn, mọc xoè rộng sát mặt đất, 

có bẹ. Cụm hoa không cuống mọc ở nách lá. Lá bắc hình mũi mác nhọn. Hoa màu trắng pha đốm 

tím. Toàn cây, nhất là thân rễ có mùi thơm, vị nồng. 

1.4.2. Mô tả đặc điểm dược liệu  

Dược liệu là thân rễ: thu hái vào mùa đông xuân, 

rửa sạch, phơi khô. Không được sấy bằng than. 

Thân rễ được thái thành phiến dày khoảng 2mm – 

5mm, đường kính 0,6cm trở lên, hơi cong lên. Mặt cắt 

màu trắng ngà có khi hơi ngà vàng. Xung quanh vỏ 

ngoài màu vàng nâu hoặc màu tro nhạt, nhăn nheo, có 

khi còn sót lại rễ con hoặc vết tích rễ con. Thể chất gíòn 

dễ bẻ, có bột. Mùi thơm đặc trưng, vị cay. 

1.4.3. Công dụng – cách dùng 

Chữa ngực bụng đau lạnh, tiêu chảy, giúp tiêu 

hóa chữa chứng ăn uống khó tiêu, đau dạ dày, cảm, ho, nôn mửa, hen xuyễn.  

Liều dùng: 3-6g/ngày, dạng thuốc sắc, thuốc bột, thuốc viên, thuốc hãm. 

1.4.4. Bài thuốc 

Chữa ho gà:  

Địa liền 300g, lá chanh 300g, vỏ rễ dâu (tẩm mật ong) 1000g, rau sam tươi 1000g, rau má 

tươi 1000g, lá tía tô 500g, đường kính vừa đủ, nấu với 12 lít nước, sắc cạn còn 4 lít. Trẻ em mỗi 

ngày uống 15-30 ml. 

Chữa đau nhức xương khớp, đau mỏi toàn thân: 

Địa liền 100 – 200g, ngâm với 500 ml rượu, dùng xoa bóp.  

Chữa ăn uống khó tiêu, đau dạ dày, đau thần kinh: 

Địa liền 2g, quế chi 1g. Hai vị tán nhỏ thành bột mịn, trộn đều, chia làm 3 lần uống trong 

ngày. 

 

1.5. Hy thiêm 

Tên khoa học: Siegesbeckia orientalis L., họ Cúc (Asteraceae). 

1.5.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo cao 30cm – 90cm, phân nhiều cành ngang, có lông tuyến. Lá mọc đối chữ thập, 

hình tam giác hay hình quả trám, cuống ngắn, mép lá có răng cưa không đều và đôi khi chia 2 

thùy ở phía cuống lá. 

Cụm hoa hình đầu mầu vàng, lá bắc có lông dính. Quả bế màu đen, hình trứng.  

1.5.2. Mô tả đặc điểm dược liệu  

Hình 90. Dược liệu địa liền 
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Dược liệu là bộ phận trên mặt đất đã phơi hay 

sây khô.Thân rỗng ở giữa, đường kính 0,2cm – 

0,5cm. Mặt ngoài thân màu nâu sẫm đến nâu nhạt, 

có nhiều rãnh dọc song song và nhiều lông ngắn sít 

nhau. Lá mọc đối, có phiến hình mác rộng, mép 

khía răng cưa tù, có ba gân chính, hai mặt đều có 

lông. Cụm hoa hình đầu nhỏ mầu vàng.  

1.5.3. Công dụng – cách dùng 

Chữa phong thấp, tê bại, khớp sưng nóng đỏ 

và đau nhức, đau dây thần kinh, mụn nhọt lở ngứa, kinh 

nguyệt không đều. 

Liều dùng: 8 – 16g khô/ngày, dạng thuốc sắc, cao mềm hoặc hoàn tán. 

Hy thiêm tươi giã đắp tại chỗ chữa nhọt độc, ong đốt, rắn cắn. 

1.5.4. Bài thuốc 

Chữa viêm khớp dạng thấp: 

Hy thiêm, rễ vòi voi, thổ phục linh mỗi vị 16g, ngưu tất, kê huyết đằng, sinh địa mỗi vị 12g, 

nam độc lực, rễ cà gai leo, rễ cây cúc áo, huyết dụ mỗi vị 10g. Sắc uống ngày một thang. 

Chữa tăng huyết áp:  

Hy thiêm 12g, ngưu tất 12g, hạt muồng 12g, cối xay 12g, hòe hoa 12g, sắc uống ngày một 

thang, hoặc dùng dạng trà thuốc.                   

Chữa tổ đỉa: 

Hy thiêm, thổ phục linh, ké đầu ngựa, ý dĩ, sinh địa mỗi thứ 15g, kim ngân, kinh giới, cam 

thảo nam, cối xay mỗi thứ 12g. Sắc uống ngày 1 thang. 

 

1.6. Lá lốt 

Tên khoa học: Piper lolot C.DC., họ Hồ tiêu (Piperaceae). 

1.6.1. Nhận biết thực địa 

Cây thân thảo, sống lâu, cao 30cm - 40cm. Thân phồng lên ở các mấu, mặt ngoài có nhiều 

vạch dọc, hơi phủ lông. Lá đơn nguyên, mọc cách, hình 

tim, gân hình mạng lưới. Cuống lá dài.  

Cụm hoa mọc ở kẽ lá thành bông đơn tính. Quả 

mọng màu vàng. 

1.6.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là phần trên mặt đất tươi hay phơi sấy 

khô. Dược liệu tươi gồm đoạn ngọn cành dài 20cm - 

30cm. Lá nhăn nheo, nhàu nát. Lá hình tim, đầu lá thuôn 

nhọn, gốc hình tim, mép nguyên, gân hình cung. Cuống 

lá dài 2cm - 3,5cm, gốc cuống lá ôm lấy thân. Thân hình 

trụ, phình ra ở các mấu, mặt ngoài có nhiều đường rãnh dọc. Dược liệu khô gồm đoạn thân dài 4cm 

Hình 91. Dược liệu hy thiêm 

Hình 92. Dược liệu lá lốt 
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- 5cm, đường kính 2m - 3mm mang lá hoặc chỉ mang cuống lá hoặc không có lá, mảnh lá hoặc 

phiến lá có màu xanh, lá còn nguyên có hình tim, mảnh lá có nhiều hình dạng khác nhau tùy thuộc 

vào mảnh đầu lá hay gốc lá hoặc mảnh giữa phiến lá. Mảnh lá dễ vụ nát, mùi thơm vị hơi cay tê. 

1.6.3. Công dụng – cách dùng 

Chữa thấp khớp mãn tính, đau nhức xương khớp, đau lưng, tay chân tê bại. Chữa rối loạn 

tiêu hóa, nôn mửa, đầy hơi, tiêu chảy. Chữa đau nhức răng, chảy nước mũi hôi, ra mồ hôi tay 

chân, phù thũng. 

Liều dùng: lá lốt 10-20g/ngày. Sắc uống.    

1.6.4. Bài thuốc 

Chữa phong thấp, đau nhức xương: 

Lá lốt 16g, tầm gửi cây dâu 12g, tục đoạn 12g. Sắc với 250ml nước còn 150ml, chia 2 lần 

uống vào ban ngày và buổi tối trước khi đi ngủ. 

Rễ và thân lá lốt 20g, dây đau xương 10g, rễ thầu dầu tía 10g. Tất cả cắt ngắn, phơi khô, 

sắc với 400ml nước còn 100ml, chia 2 lần uống trong ngày. Dùng 7-8 ngày. 

Chữa chứng ra nhiều mồ hôi, tổ đỉa ở tay, chân:  

Lá lốt tươi 30g, rửa sạch giã nát vắt nước uống, còn bã cho vào 1 lít nước, đun sôi khoảng 3 

phút, khi sôi cho thêm ít muối, để ấm dùng ngâm hai bàn tay, hai bàn chân. Làm thường xuyên 

trước khi đi ngủ tối. 

Chữa đau lưng, sưng khớp gối, bàn chân tê buốt: 

Lá lốt, ngải cứu tươi mỗi vị 30g – 50g, rửa sạch, giã nát, thêm giấm xào nóng, đắp hoặc 

chườm nơi sưng đau.   

Chữa đái tháo đường: 

Rễ cây lá lốt, rễ rau ngót, rễ cườm gạo, cối xay mỗi vị 20g. Các bị băm nhỏ sao qua cho 4 

bát nước sắc nhỏ lửa còn 1 bát. Chia uống 2 lần trong ngày. Kết hợp sử dụng thuốc điều trị Đái 

tháo đường. 

Chữa đầy bụng, nôn mửa: Lá lốt 10-20g, sắc uống. 

Chữa viêm lợi, nha chu: (thuốc đau răng Dentocid) 

Cao mềm lá lốt, tinh dầu bạc hà, tinh dầu hương nhu, clorophyl chiết từ lá tre. Tất cả bào 

chế thành cao lỏng với cồn thấp độ. Dùng tăm bông thấm thuốc chấm vào chỗ đau răng trong 5-

10 phút. Sau đó súc miệng cho sạch. 

 

1.7. Náng hoa trắng 

Tên khoa học: Crinum asiaticum L., họ Thủy tiên (Amryllidaceae). 

1.7.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo cao khoảng 1m có thân giả (thân hành) to do các bẹ lá tạo thành. Lá mọc thẳng từ 

thân hành, hình dải, phiến lá dày, gân lá song song. Cụm hoa mọc ở giữa túm lá thành tán, trên 

một cán mập, gồm nhiều hoa to màu trắng, có mùi thơm.  
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1.7.2. Mô tả đặc điểm dược liệu  

Dược liệu là lá và thân hành: thu hái quanh năm, dùng tươi.Thân hành to do các bẹ lá tạo 

thành. Lá mọc thẳng từ thân hành, hình dải, phiến lá dày, gân lá song song. 

1.7.3. Công dụng – cách dùng 

Nhân dân thường dùng náng hoa trắng hơ nóng hoặc giã nát, nướng nóng đắp và bóp vào 

những chỗ tụ máu, sai gân, bong gân, sưng tấy do ngã hay bị đánh, khớp sưng đau, bó gãy xương. 

Còn dùng xoa bóp khi bị tê thấp, nhức mỏi. 

1.7.4. Bài thuốc  

Chữa bong gân, sai gân khi bị ngã, đau các khớp xương: 

Lá náng tươi giã ra, thêm ít rượu, nướng nóng đắp vào chỗ đau rồi băng lại. 

Lá náng, quế, hồi hương, đinh hương, vỏ sòi, vỏ núc nác, gừng sống, lá canh châu, lá dây 

đau xương, mủ xương rồng bà, lá thầu dầu tía, lá kim cang, lá mua, huyết giác, củ nghệ, hạt chấp, 

hạt máu chó, lá bưởi bung, lá tầm gửi cây khế (nếu có sưng cơ thì bỏ lá dây đau xương, thêm 

giấm). Tất cả giã nát, sao nóng chườm. 

Chữa tụ máu, sưng tấy do bị ngã hay bị đánh, bong gân, bó gãy xương: 

Lá nắng 10-20g, lá dây đòn gánh 10g, lá bạc thau 8g. Giã nhỏ, thêm ít rượu, nướng, đắp 

nóng. Ngày làm một lần. 

 

1.8. Mò hoa trắng 

Tên khoa học: Clerodendrum philippinum Schauer., 

họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae). 

1.8.1. Nhận biết thực địa 

Cây nhỏ. Thân vuông, có lông màu vàng nhạt. Lá 

mọc đối, có lông ở hai mặt; vò lá thấy có mùi hăng đặc 

biệt; cuống lá phủ nhiều lông.  

Cụm hoa mọc ở ngọn thân hay đầu cành, tụ thành 

đầu như mâm xôi, phủ đầy lông màu hung; hoa màu 

trắng ngà hoặc ngà vàng. Quả hạch, hình cầu, màu đen 

bóng, có đài tồn tại. 

1.8.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Lá thu hái quanh năm phơi hoặc sấy khô, gồm 

những mảnh đầu lá, gốc lá, phiến lá màu xanh, nổi rõ các 

gân có lông, các mảnh có hình tam giác, chữ nhật hoặc đa 

giác. Dược liệu dễ vụn nát, mùi nhẹ, vị đắng. 

Rễ rửa sạch phơi hoặc sấy khô, gồm những đoạn dài 2cm – 3cm, đường kính 0,5cm – 

0,8cm, màu trắng ngà. 

Hình 93. Dược liệu lá mò hoa trắng 
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1.8.3. Công dụng – cách dùng 

Dược liệu chữa bạch đới, viêm tử cung, kinh nguyệt không đều, mụn nhọt lở ngứa, viêm 

mật vàng da, gân xương đau nhức, huyết áp cao. 

Liều dùng: 12-16g rễ/ngày, dạng thuốc sắc hay thuốc viên.  

Còn dùng trong điều trị vết bỏng. Dùng cành, lá, hoa tươi rửa sạch, đun sôi với nước, lọc 

lấy nước nhỏ giọt liên tục hoặc ngâm vết thương. 

Chú ý: có thể dùng lá bánh tẻ và rễ của cây xích đồng nam (Clerodendrum  kaempferi  

(Jacq.) Sicb., họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae) với công dụng tương tự. 

1.8.4. Bài thuốc 

Thuốc làm rụng nhanh các hoại tử ở vết bỏng: 

Cành, lá, hoa tươi bạch đồng nữ rửa sạch 1kg, nước 10 lít. Đun sôi 30 phút, lọc lấy nước, 

nhỏ giọt liên tục hoặc ngâm vết thương ngày 2 lần, mỗi lần 1 giờ. 

Thuốc điều kinh: 

Bạch đồng nữ 16g, ích mẫu 40g, hương phụ chế 15g, đậu đen 10g, nghệ vàng 2g, ngải cứu 

2g. Sắc đặc, ngày uống 1 thang. 

Chữa kinh nguyệt không đều, kinh thấy sớm kỳ, lượng máu nhiều đỏ tươi, hoặc máu ít đỏ 

thẫm, đau bụng trước khi thấy kinh: 

Bạch đồng nữ, ích mẫu, cỏ nhọ nồi, rễ gai, dành dành hay vỏ núc nác, mỗi vị 20g. Sắc 

uống. 

 

1.9. Cây gai 

Tên khoa học: Boehmeria  nivea (L.) Gaud., họ Gai (Urticaceae). 

1.9.1. Nhận biết thực địa 

Cây nhỏ, thân cứng, hoá gỗ ở gốc. Cành màu đỏ nhạt, phủ nhiều lông. Lá mọc so le, cuống 

lá dài, mép khía răng cưa, mặt dưới lá có lông màu trắng, lá kèm hình dải nhọn, dễ rụng. Cụm 

hoa đơn tính cùng gốc hay khác gốc, mọc ở kẽ lá. Quả bế, có nhiều lông, hạt có dầu. 

1.9.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là rễ củ (trữ ma căn): thu hái quanh 

năm, rửa sạch đất cát, cắt bỏ rễ con, để nguyên hay 

thái phiến, dùng tươi hay phơi, sấy khô. Rễ hình trụ, 

hơi cong queo, dài 8cm – 25cm, đường kính 0,8cm – 

2cm. Mặt ngoài màu nâu xám hoặc nâu sẫm, có những 

vết nhăn dài theo chiêu dọc và ngang, có lỗ bì và có 

vết tích của rễ con. Chất cứng, vết bẻ màu vàng có xơ, 

phần vỏ màu nâu xám, phần gỗ màu nâu nhạt, một số 

ở giữa có vòng đồng tâm. Mùi nhẹ, vị nhạt, nhai hơi 

dính răng. 

Ngoài ra, còn dùng lá. 

Hình 94. Dược liệu trữ ma căn 
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1.9.3. Công dụng – cách dùng 

Rễ gai thường dùng làm thuốc an thai, chữa đau bụng động thai, đau bụng ra huyết, dọa 

sẩy, đái đục, đái ra máu, sưng tấy.  

Liều dùng: 6 – 20 g/ ngày, dạng thuốc sắc.  

1.9.4. Bài thuốc 

Thuốc an thai:  

Rễ gai tươi (60g) hoặc phơi khô (30g), nước 600ml. Sắc đặc còn 200ml, chia 3 lần uống 

trong ngày.  

Rễ gai 8g, cành tía tô 8g, ngải cứu hoặc cam thảo dây 4g. Sắc nước uống. Nếu thấy ra máu, 

thêm huyết dụ 10g. 

Cầm máu vết thương:  

Lá gai tươi rửa sạch, giã nát đắp vào vết thương, băng lại. 

Lợi tiểu, chữa đái buốt, đái dắt:  

Rễ cây gai, mã đề, cối xay mỗi thứ 30g, nước 200 ml, sắc còn 100 ml, chia 2 lần uống. 

 

1.10. Huyết dụ 

Tên khoa học: Cordyline terminalis Kunth var. Ferrea Bak., họ Huyết dụ (Dracaenaceae). 

1.10.1. Nhận biết thực địa 

Cây nhỏ. Thân mảnh, mang nhiều đốt sẹo, ít phân nhánh. Lá mọc tập trung ở ngọn xếp 

thành 2 dãy, hai mặt màu đỏ tía, có loại chỉ một mặt đỏ, mặt kia màu lục xám, cuống dài có bẹ và 

rãnh ở mặt trên. Cụm hoa mọc ở ngọn thânthành chùy dài, hoa màu trắng, mặt ngoài màu tía. Quả 

mọng hình cầu. 

1.10.2. Mô tả đặc điểm dược liệu  

Dược liệu là lá, thu hái quanh năm, dùng tươi hay 

phơi khô. Lá hình lưỡi kiếm, hai mặt màu đỏ tía, hoặc 

chỉ một mặt đỏ, mặt kia màu lục xám, cuống dài có bẹ và 

rãnh ở mặt trên. Lá khô cắt đoạn dài 4cm – 5cm, đoạn 

phiến lá cuộn lại, nhăn nheo, phiến lá dễ rách theo chiều 

dọc của lá. 

Ngoài ra còn sử dụng rễ. 

1.10.3. Công dụng – cách dùng 

Lá huyết dụ được dùng làm thuốc chữa rong 

huyết, băng huyết (không được dùng trước khi đẻ hoặc 

đẻ rồi còn sót rau), xích bạch đới, thổ huyết, lỵ ra máu, đái ra máu, trĩ, ho ra máu, sốt xuất huyết.  

Rễ và lá chữa vết thương, phong thấp đau nhức.  

Liều dùng: ngày dùng 8-16g lá khô hoặc 16-30g lá tươi. 

1.10.4. Bài thuốc 

Chữa rong kinh, rong huyết, băng huyết: 

Lá huyết dụ 20g, rễ cỏ tranh 10g, đài tồn tại của quả mướp 10g, rễ cỏ gừng 8g, sắc uống. 

Hình 95. Dược liệu huyết dụ 
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Lá huyết dụ 20g, cành tía tô 10g, hoa cau đực 10g, tóc 1 nhúm đốt thành than. Thái nhỏ, 

sao vàng, sắc uống. 

Chữa khí hư, bạch đới: 

Lá huyết dụ 40g, lá thuốc bỏng 20g, bạch đồng nữ 20g, sắc uống. 

Thuốc chữa kiết lỵ ra máu:  

Lá huyết dụ 20g, cỏ nhọ nồi 20g, rau má 20g, rửa sạch, giã nát, thêm nước, gạn uống, dùng 

2-3 ngày.  

 

1.11. Ích mẫu 

Tên khoa học: Leonurus japonicus Houtt., họ Hoa môi (Lamiaceae). 

1.11.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, thân đứng, hình vuông, mặt ngoài 

có nhiều rãnh dọc. Lá mọc đối chéo chữ thập, có 

cuống dài, lá phía gốc gần như tròn có răng cưa 

nông, hai mặt có lông mềm như nhung, lá giữa dài, 

xẻ thùy sâu, các thùy có răng cưa nhọn, lá ngọn 

ngắn, ít xẻ hoặc nguyên. Hoa mọc thành xim co ở kẽ 

lá, màu hồng hoặc tím hồng. Quả bế, 3 cạnh.  

1.11.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là phần trên mặt đất (ích mẫu thảo) 

đã được cắt thành từng đoạn phơi, hay sấy khô. Đoạn thân có hoặc không có lá dài từ 5cm – 7cm, 

thiết diện vuông, bốn mặt lõm thăng, mặt ngoài có nhiều rãnh dọc, lông bao phủ. Thân có màu 

xanh hoặc màu ngà, chỗ rãnh, màu nhạt hơn. Trên các đoạn thân, phần lớn có lá mọc đối, có 

cuống lá, ở phần phía trên, cuống ngắn hơn. Lá phía gốc và trên ngọn có hình dáng thay đổi. Lá 

mọc đối, phiến lá xẻ sâu thành 3 thùy, mỗi thùy lại chia 3 phần không đều, thùy mép nguyên hoặc 

hơi xẻ răng cưa. Lá dễ vụn nát. Cụm hoa mọc ở kẽ lá thành vòng dày đặc. Khi khô, chun sít lại. 

Quả nhỏ có 3 cạnh nhẵn, màu xám nâu. Dược liệu có mùi thơm hắc, vị đắng. 

Sung uý tử: là quả cây ích mẫu, thu hái khi 

quả già, phơi khô.  

1.11.3. Công dụng – cách dùng 

Ích mẫu thảo chữa kinh nguyệt không đều, bế 

kinh, thống kinh, rong kinh, viêm niêm mạc tử 

cung, kinh nguyệt quá nhiều, kéo dài, khí hư bạch 

đới, huyết ứ sau khi sinh đẻ. 

Sung uý tử dùng làm thuốc thông tiểu tiện, 

chữa phù, chữa cao huyết áp, đau đầu, mắt mờ sưng 

đỏ. 

Liều dùng: ích mẫu thảo 10-12 g/ngày, dạng thuốc sắc, cao hoặc viên. 

Hình 96. Dược liệu ích mẫu thảo 

Hình 97. Dược liệu sung úy tử 



 

371 

 

                   Sung uý tử 3-9g/ ngày, dạng thuốc sắc. 

1.11.4. Bài thuốc 

Chữa kinh nguyệt không đều: 

Ích mẫu 800g, ngải cứu 200g, hương phụ 250g. Nấu với nước vài lần. Cô còn 1000ml. 

Thêm đường, uống mỗi lần 2-3 thìa canh, ngày 2 lần trước bữa ăn. 

Thuốc bổ huyết điều kinh: 

Ích mẫu 80g, nghệ đen 60g, ngải cứu 40g, hương phụ 40g, hương nhu 30g. Tất cả sao vàng, 

tán bột mịn, luyện với mật, làm thành viên to bằng hạt đậu xanh. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 20 

viên. 

Chữa mắt đỏ sưng đau:  

Sung úy tử, cúc hoa, quyết minh tử, thanh tương tử, sinh địa, mỗi vị 10g, sắc nước uống. 

Giúp tử cung co hồi sau đẻ: 

Ích mẫu 36g, đương quy 9g. Sắc uống làm 3 lần trong ngày. 

Chữa đau kinh: 

Ích mẫu 15g, nguyên hồ tố 6g. Sắc nước uống trong ngày. 

 

1.12. Ngải cứu 

Tên khoa học: Artemisia vulgaris L., họ Cúc (Asteraceae). 

1.12.1. Nhận biết thực địa 

Cây thảo, thân có rãnh dọc và lông nhỏ. Lá mọc so le, lá phía dưới thường có cuống, lá trên 

ngọn không cuống, lá xẻ thùy lông chim, mặt trên  màu lục sẫm, nhẵn hoặc có ít lông, mặt dưới 

phủ đầy lông mềm, mịn, màu trắng tro. Cụm hoa thành chùm kép, mang nhiều hoa hình đầu nhỏ, 

màu vàng lục nhạt. Toàn cây có mùi thơm hắc. 

1.12.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là toàn cây trên mặt đất, thu hái khi 

cây bắt đầu ra hoa, dùng tươi hoặc phơi khô trong 

râm. Toàn thân dài không quá 30cm, có khía dọc, 

màu vàng nâu hay nâu xám, có lông tơ. Lá mọc so le, 

có cuống hoặc không, thường nhăn nheo, cuộn vào 

nhau. Lá có nhiều dạng: nguyên, hinh mác hoặc xẻ 

thùy lông chim. Mặt trên lá màu xám đến xanh đen, 

nhẵn hoặc có rất ít lông tơ, mặt dưới lá màu tro trắng, 

có rất nhiều lông tơ trắng như mạng nhện nằm dẹp, 

cụm hoa đầu, gồm nhiều hoa hình ống. 

Ngải cứu khô dùng chế ngải nhung (gọi là thục ngải): ngải cứu khô đem vò nát, bỏ hết xơ, 

tán nhỏ, rây lấy phần lông trắng thu được ngải nhung. 

Hình 98. Dược liệu ngải cứu 
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1.12.3. Công dụng – cách dùng 

Chữa kinh nguyệt không đều, thống kinh, bạch đới, kinh nguyệt nhiều, động thai. Còn dùng 

chữa đau bụng lạnh, nôn mửa đi lỵ, phong thấp, đau đầu, đau dây thần kinh, băng huyết, thổ huyết, 

cháy máu cam, tiểu tiện ra máu. 

Trong đông y ngải nhung được dùng làm mồi cứu.  

1.12.4. Bài thuốc 

Thuốc an thai:  

Ngải cứu, tía tô mỗi vị 16g, nước 600 ml, sắc còn 100 ml chia 2 lần uống. 

Thuốc chữa rối loạn kinh nguyệt:  

Ngải cứu tươi 50g, thêm 200 ml nước, sắc còn 100 ml, thêm chút đường để uống, chia 2 

lần/ngày. 

Chữa đau bụng kinh: 

 Ngải cứu 8g, đẳng sâm 16g, hoài sơn, bạch truật, hà thủ ô, kê huyết đằng, ngưu tất mỗi vị 

12g, quế nhục, can khương, mỗi vị 6g. Sắc uống trong ngày. 

Chữa rong kinh sau đặt vòng tránh thai: 

Ngải cứu 8g, ích mẫu 20g, đào nhân, uất kim, nga truật, hương phụ, mỗi vị 8g, sắc uống 

Ngải cứu 12g, ngưu tất 16g, thục địa, cỏ nhọ nhồi mỗi vị 12g, xuyên khung, kỉ tử, quy bản, 

chi tử sao mỗi vị 8g. Sắc uống trong ngày. 

1.13. Trinh nữ hoàng cung 

Tên khoa học: Crinum latifolium L., họ Loa kèn đỏ (Amaryllidaceae). 

1.13.1. Nhận biết thực địa 

Cây cỏ lớn, thân hành to, phủ bởi những vẩy to, dày, màu trắng. Lá mọc từ thân hành, hình 

dải, mép nguyên, gân song song, có bẹ lá. Cụm hoa tán mọc trên một tán dẹt, hoa màu trắng pha 

hồng. 

1.13.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là lá, thân hành, thường dùng tươi. Thân hành gần hình cầu hoặc hình trứng 

thuôn màu trắng. Lá khô hình dải rộng 5cm – 10cm, dài 60cm – 80cm, mép nguyên hơi dợn sóng, 

gân song song, có bẹ lá, phiến lá nhăn nheo nhiều. 

1.13.3. Công dụng – cách dùng 

Chữa u xơ tuyến vú, u nang buồng trứng, u xơ tử 

cung, phì đại tiền liệt tuyến. Lá thái nhỏ, mỗi ngày 3-5 

lá, sao vàng, sắc uống. Dùng ngoài, lá và thân hành giã 

nát, hơ nóng dùng xoa bóp chữa tê thấp, đau nhức. 

1.13.4. Bài thuốc 

Bài thuốc chữa u nang buồng trứng, u xơ tử 

cung và u tuyến tiền liệt: 

3 lá trinh nữ hoàng cung tươi, thái ngắn từ 1 – 

2 cm, sao khô đến khi có màu hơi vàng, sắc với nước, uống thành 3 đợt, mỗi đợt 7 ngày, thời gian 

nghỉ giữa hai đợt là 7 ngày. 

Hình 99. Dược liệu trinh nữ hoàng cung 
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1.14. Trắc bách 

Tên khoa học: Platycladus orientalis (L.) Franco., họ 

Hoàng đàn (Cupressaceae). 

1.14.1. Nhận biết thực địa 

Cây nhỏ, phân nhánh nhiều. Các cạnh dẹt 

mang lá xếp thành những mặt phẳng thẳng đứng, 

song song với thân. Lá mọc đối, hình vẩy, màu lục 

sẫm ở cả hai mặt. Hoa đơn tính cùng gốc, hoa đực ở 

đầu cành nhỏ, hoa cái mọc ở gốc cành nhỏ, quả 

hình trứng hoặc gần hình cầu.  

1.14.2. Mô tả đặc điểm dược liệu 

Dược liệu là cành mang lá (trắc bách diệp) đã phơi hay sấy khô, thường phân thành nhiều nhánh, 

các cành nhỏ dẹt, phẳng. Các lá hình vẩy nhỏ, xếp đối chéo chữ thập, dính sát vào cành, màu xanh lục 

thẫm hoặc xanh lục hơi vàng. Chất giòn, dễ gãy. Có mùi 

thơm nhẹ, vị đắng, chát và hơi cay. 

Quả già giã bỏ vỏ cứng thu lấy nhân phơi khô 

(bá tử nhân). Hạt hình trứng dài hoặc bầu dục hẹp, 

dài 4mm –7 mm, đường kính 1,5mm – 3mm. Mặt 

ngoài màu trắng vàng nhạt hoặc màu vàng nâu nhạt, 

có phủ một lớp vỏ lụa dạng màng, đỉnh hơi nhọn, có 

một điểm nhỏ màu nâu thâm, đáy tròn tù. Chất mềm, 

nhiều dầu. Mùi thơm nhẹ, vị nhạt. 

1.14.3. Công dụng – cách dùng 

Trắc bách diệp chữa ho ra máu, đại tiểu tiện ra máu, chảy máu cam, tử cung xuất huyết, băng 

huyết, rong kinh. Còn dùng làm thuốc lợi tiểu, chữa ho, sốt. 

Bá tử nhân chữa hồi hộp, mất ngủ, hay quên, người yếu ra nhiều mồ hôi, táo bón, kinh giản, 

trẻ con khóc đêm, bụng đầy, đi ngoài phân xanh. 

Liều dùng: 6-12g/ngày (trắc bách diệp), 4-12g/ngày (bá tử nhân). 

1.14.4. Bài thuốc 

Thuốc cầm máu:  

Trắc bách diệp 16g, lá và hoa kinh giới 16g. Tất cả sao cháy, thêm 300ml nước, sắc còn 

150ml uống một lần. Ngày có thể dùng 2 – 3 lần. 

Chữa chảy máu cam:  

Trắc bách diệp sao cháy 16g, rau má sao vàng 16g, nước 500ml, sắc còn 150ml, uống một 

lần, ngày dùng 2 – 3 lần. 

Chữa ho ra máu, thổ huyết: 

Trắc bách diệp sao cháy, ngải diệp, mỗi vị 15g, can khương 6g. Sắc uống trong ngày. 

Hình 100. Dược liệu trắc bách diệp 

Hình 101. Dược liệu bá tử nhân 
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2. TIẾN HÀNH 

STT Nội dung Ý nghĩa 
Tiêu chuẩn phải 

đạt 

1 

Liệt kê tên của các cây thuốc và vị dược 

liệu chữa bệnh phụ nữ, thấp khớp 

Nhận biết ban 

đầu về các cây 

thuốc và vị 

thuốc chữa bệnh 

phụ nữ, thấp 

khớp. 

Xác định và liệt kê 

đầy đủ các cây 

thuốc và vị thuốc 

chữa bệnh phụ nữ, 

thấp khớp 

2 

Mô tả đặc điểm hình thái thực vật của các 

cây thuốc theo thứ tự:  

- Thân (dạng thân, độ dài, màu sắc) 

- Lá (kiểu lá, hình dạng, cách mọc và màu 

sắc) 

- Hoa (kiểu mọc, đài, tràng, bộ nhị, bộ 

nhụy và màu sắc) 

- Quả và hạt (kiểu quả, hình dạng, màu 

sắc, mùi vị, số lượng hình dạng hạt) 

- Các đặc điểm nổi bật khác (nếu có) 

Phân biệt rõ các 

cây thuốc trong 

nhóm với nhau. 

Mô tả đúng theo 

thứ tự và đầy đủ 

3 

Mô tả đặc điểm cảm quan của vị dược 

liệu chữa bệnh phụ nữ, thấp khớp: 

- Bộ phận dùng 

- Hình dạng 

- Kích thước 

- Thể chất 

- Màu sắc 

- Mùi, vị 

- Xác định được 

bộ phận sử 

dụng là thuốc. 

- Thu hái đúng 

mùa để đạt chất 

lượng tốt nhất. 

Mô tả đúng, đủ các 

đặc điểm cảm quan 

theo đúng trình tự. 

4 

Hướng dẫn cách sử dụng các vị dược 

liệu chữa bệnh phụ nữ, thấp khớp: 

- Biên soạn và xây dựng tình huống cung 

cấp thông tin giữa cán bộ y tế với người 

dân. 

- Công dụng chữa bệnh chính. 

- Liều dùng chữa bệnh 

- Dạng thuốc hay dùng 

- Bài thuốc có phối hợp cây thuốc để chữa 

bệnh 

- Các lưu ý và thận trọng khi sử dụng các 

vị dược liệu vị dược liệu chữa bệnh phụ 

- Sử dụng vị 

dược liệu chữa 

bệnh phụ nữ, 

thấp khớp an 

toàn, hiệu quả. 

Hướng dẫn được 

cách sử dụng các vị 

dược liệu chữa bệnh 

phụ nữ  và những 

lưu ý thận trọng 

(nếu có). 
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nữ, thấp khớp (nếu có). 

- Nhận xét tình huống  

TỔ CHỨC 

- Chia nhóm: lớp chia thành các nhóm nhỏ (03 học viên / nhóm). 

- Báo cáo theo mẫu (phụ lục 1, 2, 3). 
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Bài 22 

THỰC HÀNH HƯỚNG DẪN TRỒNG CÂY THUỐC VÀ THU HÁI, SƠ CHẾ, SỬ DỤNG 

VÀ BẢO QUẢN VỊ THUỐC TẠI HỘ GIA ĐÌNH 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng: 

1. Hướng dẫn được một số kỹ thuật trồng, thu hái, chế biến, bảo quản, sử dụng các cây thuốc đơn 

giản cho người dân tại hộ gia đình trong từng tình huống cụ thể. 

2. Đề xuất mô hình phát triển trồng cây thuốc nam đơn giản không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

trong phù hợp với hộ gia đình theo từng tình huống cụ thể theo nguyên lý YHGĐ. 

3. Thể hiện được sự lắng nghe, thấu hiểu, trong việc tư vấn cho người dân về cách trồng, thu hái, 

bảo quản và sử dung các cây thuốc trên. 

MẪU VẬT VÀ DỤNG CỤ 

TT Mẫu vật và dụng cụ 

1 

Mẫu vật 

Mẫu cây thuốc tươi chuẩn bị để trồng tại vườn 

- Dược liệu chữa bệnh đường hô hấp: bạc hà, húng chanh, xạ can, bồ công anh 

- Dược liệu chữa cảm sốt, mẩn ngứa: tía tô, hương nhu tía, kinh giới, đơn lá đỏ, 

cúc hoa vàng, sài đất, cối xay, kim ngân. 

- Dược liệu chữa bệnh gan mật, dạ dày, rối loạn tiêu hóa: cỏ sữa lá nhỏ, khổ sâm 

cho lá, mơ tam thể, gừng, nghệ, sả, nhân trần, rau má. 

- Dược liệu chữa bệnh phụ nữ, thấp khớp: ích mẫu, ngải cứu, địa liền, hy thiêm, lá 

lốt, dâu, náng hoa trắng, trinh nữ hoàng cung, gai, huyết dụ. 

2 

Dụng cụ 

Cuốc 

Dao cắt cây 

Biển tên cây thuốc 

3 

Yêu cầu chuẩn bị 

 Chuẩn bị 1 mô hình trồng một vài cây thuốc đã học cho các hộ gia đình 

nông thôn hoặc đô thị hoặc các hoạt động khuyến khích sử dụng, trồng các cây 

thuốc nam sử dụng tại địa phương trong vùng quản lý. 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1. Kĩ thuật thu hái dược liệu  

STT Bộ phận dùng Kĩ thuật thu hái Chú ý 

1 Toàn cây trên 

mặt đất (thân, 

cành mang lá và 

hoa) 

- Thu hái vào thời kỳ cây bắt đầu ra hoa, 

cắt từ phía dưới của lá tươi cuối cùng 

một chút.  

- Bỏ phần gốc rễ, 

thân, cành không còn 

lá. 

2 Lá cây - Thu hái những lá bánh tẻ vào lúc cây 

sắp ra hoa hoặc bắt đầu ra hoa (không 

- Đựng lá vào các rổ 

có mắt thưa, không 
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thu hái lá non quá hoặc già quá) 

- Cây sống hai năm, thường thu hái lá 

vào năm thứ hai 

- Lá chứa tinh dầu hái phía trên ngọn 

xếp cao quá. 

- Hái lá bằng tay cho 

khỏi hại cây 

3 Búp cây - Thu hái vào mùa xuân khi búp đã nẩy 

chồi kèm theo 1-2 lá non chưa xoè ra. 

 

4 Hoa - Thu hái khi hoa sắp nở hoặc chớm nở - Tránh thu hái khi 

hoa đã nở. 

- Tránh đè lên nhau 

khi đựng. 

-Tránh phơi ra ánh 

nắng mặt trời. 

5 Quả - Thu hái vào lúc quả đã chín 

- Quả khô tự mở cần thu hái trước khi 

quả khô hẳn 

- Dụng cụ đựng quả 

cần cứng, thoáng, có 

lót êm, để quả chỗ 

mát 

6 Hạt - Thu hái hạt khi quả đã chín già - Hạt của quả khô tự 

mở cần thu hoạch 

trước khi quả khô hẳn 

7 Gỗ - Thu hái vào mùa đông, khi lá cây đã 

rụng.  

 

8 Vỏ cây - Thu hái vào mùa xuân, có khi thu hái 

vào mùa thu khi cây sắp lụi. 

- Dùng dao rạch trên thân  hay cành 2 

đường dọc chiều dài từ 20-30cm, sau đó 

rạch 2 đường ngang rồi dùng lưỡi dao để 

nậy ra. 

- Không nên lồng 

miếng vỏ nọ vào 

miếng vỏ kia, vì như 

vậy sẽ lâu khô, mặt vỏ 

có thể bị thâm đen, 

chất lượng kém. 

9 Rễ, thân rễ, rễ 

củ 

- Cây sống hàng năm thu hái khi lá cây 

ngả màu vàng (cuối thu sang đông), lúc 

thời tiết ẩm ướt càng tốt. 

 

- Phải rửa sạch đất cát 

mới phơi hay sấy khô. 

- Loại bỏ phần quá 

bẩn, bị sâu ăn hay bị 

nấm mốc. 

1.2. Kĩ thuật trồng, thu hái, chế biến và bảo quản 30 cây thuốc thường trồng tại hộ gia đình 

STT Cây thuốc Kĩ thuật trồng 
Bộ phận thu hái – chế biến - 

bảo quản 

1 Bạc hà - Trồng bằng thân, cành; cắt thành 

từng đoạn 10 - 15 cm có 3 - 4 mắt 

chồi;  

- Phần trên mặt đất được thu 

hái 3 lần vào khoảng tháng 5, 

8, 11 khi cây bắt đầu ra hoa.  
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- Có thể trồng bằng gốc có mầm 

non. 

- Phơi trong râm cho khô (có 

thể sấy ở nhiệt độ thấp 40 – 

450C).  

2 Húng 

chanh 

- Được nhân giống bằng cành. Vào 

tháng 2-3, chọn những cây tương 

đối già, cắt thành những đoạn có 2-3 

đốt để làm giống. 

- Có thể dâm cành xuống mặt đất, 

phủ đất lên cho cành ra rễ rồi cắt 

đoạn như trên đem trồng. 

- Lá dùng tươi hoặc đem cất 

tinh dầu. 

- Dùng khô phải phơi âm can. 

3 Xạ can - Nhân giống bằng hạt hoặc tách 

mầm. 

- Thân rễ, thu hái về rửa sạch. 

- đem phơi hoặc sấy khô.  

4 Bồ công 

anh 

- Nhân giống bằng hạt.  

- Để gieo trồng, vào tháng 8-9, thu 

lấy những quả bồ công anh chín về 

phơi khô để làm giống. 

 

- Cả cây thu hái vào mùa hạ, 

khi cây chuẩn bị ra hoa, phần 

rễ củ được rửa sạch đất cát, cắt 

bỏ rễ con 

- Dùng tươi hay phơi hoặc sấy 

khô. 

5 Tía tô -  Nhân giống bằng hạt. Những cây 

để làm giống thu hạt, chỉ nên hái lá 

1-2 lần.  

- Khi quả chín, cắt cả cây hoặc cành 

phơi khô, đập lấy hạt. Hạt có thể 

gieo thẳng hoặc gieo trong vườn 

ươm vào mùa xuân. 

 

- Lá (Tô diệp); thân, cành (Tô 

ngạnh); quả (Tô tử). 

- Phơi âm can hoặc sấy nhẹ 

đến khô để giữ nguyên mùi vị. 

6 Hương nhu 

tía 

- Nhân giống từ hạt vào khoảng cuối 

mùa xuân. Cây ra quả nhiều, quả 

chín tự mở, hạt rơi xuống đất và nảy 

mầm sau 5-6 tháng. 

- Thân mang cành, lá, hoa: thu 

hái vào mùa hạ, cắt đoạn. 

- Phơi âm can đến khô. 

7 Kinh giới - Nhân giống bằng hạt. Khi quả già, 

cắt cả cây phơi khô, đập lấy hạt, 

sàng sẩy, bảo quản hạt nơi khô 

thoáng.  Hạt có thể gieo thẳng hoặc 

gieo trong vườn ươm vào mùa xuân. 

- Phần trên mặt đất thu hái vào 

mùa hè. 

- Dùng tươi hoặc phơi hay sấy 

nhẹ đến khô.  

 

8 Đơn lá đỏ - Thường trồng bằng cành để làm 

thuốc và làm cảnh. 

- Lá dùng tươi hoặc phơi sấy 

khô. 

9 Cúc hoa 

vàng 

- Thường giâm cành vào tháng 4 - 5, 

chọn cành khỏe, cắt đoạn dài 12 - 

- Cụm hoa: thu hái vào đầu 

tháng 10 đến tháng 1 - 2 năm 
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15cm, bỏ bớt lá ở phần dưới rồi 

giâm vào bầu hoặc vườn ươm. Sau 

khi cành giâm ra rễ đánh đi trồng.  

sau.  

- Thu hái về đem đồ và phơi 

nắng hoặc sấy nhẹ đến khô.  

10 Sài đất - Trồng bằng những đoạn thân có rễ 

vào mùa xuân. Sau khi trồng 1,5-2 

tháng là có thể thu hoạch được.  

 

- Phần trên mặt đất, thu hái 

quanh năm, chủ yếu vào mùa 

hè, thu hái lúc cây đang ra 

hoa, rửa sạch. 

-  Dùng tươi hay phơi sấy khô. 

11 Cối xay - Nhân giống bằng hạt. Hạt được 

gieo vào mùa xuân trong vườn ươm, 

sau đó đánh cây con đi trồng. 

- Phần trên mặt đất thu hái vào 

mùa hạ 

- Phơi hoặc sấy khô.   

12 Kim ngân - Trồng bằng cành vào tháng 2-3 

hoặc tháng 9-10 hàng năm. 

 

- Hoa được thu hái khi hoa sắp 

nở và mới nở còn màu trắng, 

phơi hoặc sấy nhẹ đến khô. 

- Cành mang lá của cây được 

thu hái quanh năm, phơi hoặc 

sấy đến khô. 

13 Cỏ sữa lá 

nhỏ 

- Thường mọc hoang thành đám 

nhỏ. 

 

- Toàn cây, thu hái vào mùa 

hè. 

- Dùng tươi hay phơi khô. 

14 Khổ sâm 

cho lá 

- Trồng bằng cành hoặc hạt vào 

tháng 2-3.   

- Lá thu hái khi cây đang có 

hoa,  

- Phơi khô. 

15 Mơ tam thể - Nhân giống bằng đoạn thân. Thời 

vụ trồng tốt nhất là tháng 2-3.  

 

- Toàn cây, thu hái vào mùa 

hè. Rễ, thu hái vào mùa thu 

hay mùa đông. Lá thường 

dùng tươi. 

16 Gừng - Trồng bằng thân rễ mang các mầm 

non đang nhú. Thời vụ trồng tốt 

nhất là tháng 2-3 ở đồng bằng, 

tháng 3-4 ở trung du và miền núi.  

 

- Thân rễ, thu hái vào mùa thu 

đông,  

- Dùng tươi là sinh khương. 

Phơi hoặc sấy khô là can 

khương. 

17 Nghệ 

 

- Trồng bằng thân rễ. Sau khi thu 

hoạch, chọn những củ to, khỏe, có 

nhiều nhánh mang mầm, để nơi râm 

mát. Trước khi trồng, tách lấy 

những nhánh mầm, nặng trên dưới 

10g làm giống. Nghệ thường được 

trồng vào cuối tháng 2 đến hết tháng 

- Thân rễ thường thu hoạch 

vào tháng 8-9, cắt bỏ rễ để 

riêng.  

- Muốn để lâu, người ta hấp 

nghệ trong 6-12 giờ, để ráo 

nước rồi đem phơi nắng hay 

sấy khô. 
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3.  

18 Sả - Được trồng 2 vụ, vụ chính vào 

tháng 2-3, vụ thu đông vào tháng 8-

9.  

- Được nhân giống bằng hom. Chọn 

những hom khỏe mập, dài 30-40cm, 

cắt hết lá, để lại phần gốc thân dài 

10-15cm để làm giống.  

- Toàn cây, dùng tươi hoặc 

phơi khô. Rễ, rửa sạch, cắt 

thành đoạn 3-5cm (rễ con) 

hoặc thái lát 2-3mm (rễ to, 

thường gọi là củ). 

- Phơi âm can đến khô. 

19 Nhân trần - Nhân giống bằng hạt. Hạt có thể 

gieo thẳng hoặc gieo ươm, nhưng 

cách gieo thẳng phổ biến hơn. Thời 

vụ gieo tốt nhất là trung tuần tháng 

3. Trước khi gieo, ngâm hạt trong 

nước ấm từ 3-4 giờ, vớt ra, để ráo, 

trộn với đất bột hoặc cát ẩm để gieo 

cho đều.  

- Phần trên mặt đất, thu hái 

vào mùa hè lúc cây đang ra 

hoa, phơi hay sấy khô. Khi 

dùng rửa sạch, loại bỏ tạp chất 

bẩn, cắt thành đoạn 3-5cm. 

- Phơi và sao qua cho khô. 

20 Rau má 

 

- Nhân giống bằng cây con hoặc 

bằng hạt vào mùa xuân. Nếu trồng 

nhiều, có thể thu gom hạt chín, phơi 

khô, bảo quản đến tháng 1-2 đem 

gieo.  

- Toàn cây tươi hay phơi, sấy 

khô. 

 

21 Ích mẫu - Được trồng bằng hạt. Hạt nảy 

mầm thích hợp ở 20-25oC. Thời vụ 

gieo hạt tốt nhất ở đồng bằng và 

trung du là tháng 10-11, ở miền núi 

là tháng 8-9.  

 

. 

 

- toàn cây trên mặt đất (ích 

mẫu thảo), thu hái vào mùa hạ 

khi cây chớm ra hoa, bỏ gốc 

rễ, phơi khô. 

- Quả cây ích mẫu(Sung uý 

tử), thu hái khi quả già, phơi 

khô. 

22 Ngải cứu - Trồng bằng đoạn thân cành mọc 

sát mặt đất hoặc bằng cây con. Thời 

vụ trồng tốt nhất là mùa xuân. 

- Toàn cây trên mặt đất, thu 

hái khi cây bắt đầu ra hoa, 

dùng tươi hoặc phơi khô trong 

râm. 

23 Địa liền - Được nhân giống bằng thân rễ. 

Khả năng tái sinh của thân rễ rất 

mạnh. 

 

- Thân rễ: thu hái vào mùa 

đông xuân, rửa sạch. 

- Phơi khô. Không được sấy 

bằng than. 

24 Hy thiêm - Được nhân giống bằng hạt. Hạt 

được gieo thẳng vào tháng 3-4. Sau 

- Phần trên mặt đất: thu hái 

khi cây sắp ra hoa. 
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5-7 ngày hạt nảy mầm. - Phơi hay sấy khô. 

25 Lá lốt - Trồng bằng các đoạn thân dài 20-

30cm. Có thể trồng quanh năm 

nhưng tốt nhất trồng vào mùa xuân. 

- Phần trên mặt đất: dùng tươi, 

hoặc phơi, sấy khô.  

 

26 Dâu tằm - Được nhân giống bằng cành, trồng 

tốt nhất vào tháng 12 khi cành dâu 

chưa ra lộc. Chọn cành có 10-12 

tháng tuổi trên cây dâu có 2-5 năm 

tuổi, chặt thành đoạn dài 25-30cm 

để làm hom giống. 

- Dược liệu dâu tằm bao gồm 

nhiều bộ phận của cây:lá bánh 

tẻ, cành non bỏ hết lá, quả 

chín, vỏ rễ màu trắng ngà. 

Tầm gửi cây dâu cây mọc ký 

sinh. Tổ trứng bọ ngựa trên 

cây dâu,sâu dâu. 

27 Náng - Trồng quanh năm bằng thân hành. 

Củ giống là loại bánh tẻ, cắt bớt lá, 

nhất là rễ con, cắt sát đến chân rễ. 

- Lá và thân hành: thu hái 

quanh năm. 

- Dùng tươi. 

28 Trinh nữ 

hoàng cung 

- Được nhân giống bằng thân hành 

vào mùa xuân (tháng 2-3) ở miền 

Bắc và vào đầu mùa mưa ở miền 

Nam. Chọn thân hành bánh tẻ, chưa 

ra hoa, không sâu bệnh để làm 

giống.  

- Lá, thân hành. 

 

29 Gai - Trồng từ các đoạn thân, cành đem 

giâm xuống đất. 

 

- Rễ củ (trữ ma căn) thu hái 

quanh năm, tốt nhất vào mùa 

hạ hay mùa thu. Đào rễ, rửa 

sạch đất cát, cắt bỏ rễ con, để 

nguyên hay thái phiến 

- Dùng tươi hay phơi, sấy khô. 

Ngoài ra, còn dùng lá. 

30 Huyết dụ - Trồng bằng cành, cây ưa sáng và 

ưa ẩm. 

- Rễ, lá, thu hái quanh năm. 

- Dùng tươi hay phơi khô. 

 

1.3. Lập kế hoạch tiến hành tuyên truyền, xây dựng và phát triển nguồn dược liệu và cây 

thuốc nam tại trạm y tế. 
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Phát triển cây thuốc nam tại hộ dân một cách an toàn, hiệu quả, lâu dài và bảo tồn được 

các nguồn gen quý của cây thuốc trong hộ dân. Dựa trên các cây thuốc nam có thể sử dụng để 

điều trị nhiều bệnh cùng một lúc 

Phương pháp lập kế hoạch: 

Hệ thống kế hoạch của một tổ 

chức là tổng hợp của nhiều loại kế 

hoạch khác nhau nhưng có mối 

quan hệ chặt chẽ với nhau theo 

một định hướng nhất định nhằm 

thực hiện mục tiêu tối cao của tổ 

chức. 

Các kế hoạch của một tổ 

chức được phân loại theo nhiều 

tiêu thức khác nhau. Theo mỗi tiêu 

thức phân loại thì lại có một hệ 

thống kế hoạch khác nhau. Theo 

mức độ tổng quát: 

- Cần xác định rõ đường lối và sứ 

mệnh từ đó làm căn cứ để xác định mục tiêu kế hoạch. 

- Sau đó tiến hành xác định các kế hoạch chiến lược, kế hoạch thực hiện hay kế hoạch tác nghiệp 

tiến hành dần và cần xác định vấn đề cần làm trước và làm sau. 

2. TIẾN HÀNH 

STT Thao tác Ý nghĩa Tiêu chuẩn phải đạt 

1 
Lập danh mục cây 

thuốc tại hộ gia đình 

Điều tra tài nguyên cây 

thuốc tại đại phương 

Liệt kê đủ tên, số lượng các 

loài cây thuốc có tại hộ gia 

đình điều tra 

2 

Hướng dẫn hộ gia đình 

trồng bổ sung những 

cây thuốc còn thiếu 

trong danh mục  cây 

thuốc thiết yêu 

Bảo tồn cây thuốc thiết yếu 

phục vụ chăm sóc sức khỏe 

ban đầu tại gia đình. 

Vườn cây thuốc trồng được 

10 – 20 cây thuốc thông 

dụng, các cây thuốc được 

sắp xếp theo nhóm tác 

dụng. Mỗi cây có biển tên 

kèm theo. 

3 

Hướng dẫn kĩ thuật thu 

hái dược liệu:  

- Trên mặt đất: thân, 

cành, lá, hoa, quả, hạt. 

- Phần dưới mặt đất: rễ, 

thân rễ, rễ củ 

- Tháng, mùa thu hái. 

- Giúp phân biệt được bộ 

phận cần dùng chữa bệnh ở 

cây thuốc 

- Thu hái đúng mùa để đạt 

chất lượng tốt nhất  

Hướng dẫn cách thu hái các 

bộ phận sử dụng của 10-20 

cây thuốc. 
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4 

Hướng dẫn kĩ thuật sơ 

chế và bảo quản dược 

liệu: 

- Loại tạp, rửa sạch 

- Phơi hay sấy khô 

(nhiệt độ) 

- Bảo quản: đóng gói 

hoặc lọ thủy tinh 

- Chế biến để làm sạch và 

bảo quản 

Hướng dẫn cách chế biến 

(sơ chế) các bộ phận sử 

dụng của 10 – 20 cây thuốc. 

5 
Tư vấn cách sử dụng 

dược liệu 

- Sử dụng dược liệu hợp lý 

và hiệu quả 

Hướng dẫn cách sử dụng 

của 10 – 20 cây thuốc. 

Lập kế hoạch tuyên truyền và phát triển dược liệu, cây thuốc nam 

 

Xác định mục tiêu của 

kế hoạch xây dựng, phát 

triển và tuyên truyền đối 

với người dân trong địa 

bàn quản lý theo nguyên 

lý y học gia đình 

Định hướng được mục đích 

và hướng tiến hành các 

bước lập kế hoạch tiếp theo 

Xác định và chỉ ra được 

mục tiêu trọng tâm mà tại 

TYT xã phường mình tiến 

hành được trong điều kiện 

theo nguyên lý học gia đình 

 

Lập kế hoạch chiến lược 

- Đưa ra các ý tưởng 

về tuyên truyền, xây 

dựng, sử dụng các cây 

thuốc nam 

Định hướng các kết quả cần 

đạt được và định hướng 

công việc tiến hành 

Mô tả được công việc cần 

làm và kết quả sau cùng có 

thể nhận được và xác định 

các công việc cần làm để 

tạo hoàn thành kế hoạch 

 

Đưa ra giải pháp cụ thể 

với từng kế hoạch chiến 

lược 

- Đưa ra các khó khăn, 

thuận lợi, các công việc 

và giải pháp cụ thể khi 

tiến hành kế hoạch. 

Xác định được các khó 

khăn, thuận lợi để đưa ra 

các phương án giải quyết 

phù hợp với điều kiện thực 

tế tại TYT 

Đưa ra được giải pháp cụ 

thể từng kế hoạch 

 

Đánh giá kết quả cần 

đạt 

- Đưa ra các tiêu chí 

đánh giá mức độ hoàn 

thành của kế hoạch 

Sử dụng các phương pháp 

đánh giá cụ thể để biết được 

kế hoạch hay giải pháp tiến 

hành có đạt kết quả không? 

Tiêu chí lập ra rõ ràng, định 

lượng được và đánh giá 

được kết quả 

 

TỔ CHỨC 

Chia nhóm: lớp chia thành 3 - 5 nhóm nhỏ theo số lượng hộ gia đình. Mỗi nhóm đến 1 hộ 

gia đình để điều tra và hướng dẫn trồng đủ 5 cây thuốc (trong điều kiện đô thi hoặc nông thôn), tư 
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vấn cách thu hái, sơ chế, sử dụng và bảo quản các vị thuốc. Tiến hành trước khi đến lớp và có 

minh chứng. 

Tiến hành thảo luận kết quả nhóm, đánh giá tính hiệu quả của mô hình 

Các nhóm làm báo cáo theo mẫu (phụ lục 1,2). 
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