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Giới thiệu

Đã có lúc dự phòng ma túy chỉ giới hạn ở việc in ấn các tài liệu phát tay để cảnh báo thanh niên
về sự nguy hiểm của ma túy, với rất ít hoặc không có tác động tới thay đổi hành vi. Hiện nay,
khoa học đã cho chúng ta thấy một câu chuyện khác. Các chiến lược dự phòng dựa trên bằng
chứng khoa học làm việc với gia đình, trường học và cộng đồng có thể đảm bảo rằng trẻ em và
thanh thiếu niên, đặc biệt là những nhóm bị gạt ra ngoài lề và người nghèo, có thể phát triển
một cách an toàn và lành mạnh đến tuổi trưởng thành và tuổi già. Mỗi đô la dành cho dự phòng,
sẽ tiết kiệm ít nhất 10 đô la dành cho chi phí về y tế, xã hội và tội phạm trong tương lai.1
Chuẩn quốc tế này tổng hợp các bằng chứng khoa học hiện có, mô tả các can thiệp và chính sách có
kết quả dự phòng hiệu quả và các đặc điểm của những can thiệp và chính sách này. Cùng lúc đó, văn
bản này xác định các hợp phần và đặc điểm chính của một hệ thống dự phòng ma túy quốc gia hiệu
quả. Chúng tôi hy vọng các Chuẩn quốc tế này sẽ giúp các nhà lập chính sách trên thế giới xây dựng
các chương trình, chính sách và hệ thống mà thực sự là đầu tư hiệu quả cho tương lai của trẻ em,
thanh thiếu niên, gia đình và cộng đồng. Văn bản này dựa trên và thừa nhận sự đóng góp của các tổ
chức khác (như EMCDDA, CCSA, CICAD, Mentor, NIDA, WHO2), mà trước đây đã xây dựng các Chuẩn
và hướng dẫn về nhiều mặt liên quan tới dự phòng ma túy.

1. Dự phòng hướng tới sự phát triển an toàn và lành mạnh cho trẻ em
Mục tiêu chính của dự phòng ma túy nhằm giúp đỡ mọi người, đặc biệt là thanh thiếu niên, nhưng
không chỉ hạn chế ở nhóm này, để phòng trành hoặc trì hoãn việc sử dụng ma túy, hoặc, nếu đã
sử dụng thì không phát triển các rối loạn (như tình trạng phụ thuộc). Tuy nhiên, mục tiêu chung của
dự phòng ma túy lớn hơn rất nhiều: nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn và lành mạnh của trẻ em và
thanh thiếu niên để nhận ra tài năng và tiềm năng của mình và trở thành các thành viên có ích của
cộng đồng và xã hội. Dự phòng ma túy hiệu quả có đóng góp quan trọng cho sự tham gia tích cực của
trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn tại gia đình, trường học, nơi làm việc và cộng đồng.
Khoa học dự phòng trong 20 năm đã có những bước tiến to lớn. Do đó, những người làm việc trong
lĩnh vực này và các nhà lập chính sách có hiểu biết toàn diện hơn về những yếu tố khiến một số người
dễ bắt đầu sử dụng ma túy hơn (“các yếu tố nguy cơ”) tại cấp độ cá nhân và môi trường. Không chỉ
thiếu hiểu biết về ma túy và hậu quả của chúng, các bằng chứng còn chỉ ra những yếu tố nguy cơ quan
trọng khác: quá trình sinh học, đặc điểm tính cách, các rối loạn tâm thần, gia đình bỏ bê và lạm dụng,
gắn kết kém với trường học và cộng đồng, các chuẩn mực xã hội và môi trường, và lớn lên tại các cộng
đồng bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, tình trạng tâm ý và cảm xúc khỏe mạnh, có năng lực tự thân và xã hội,
gắn kết mạnh mẽ với cha mẹ, trường học, và cộng đồng có đầy đủ các nguồn lực và được tổ chức đều là
những yếu tố đóng góp làm giảm khả năng dễ bị tổn thương của các cá nhân (các yếu tố bảo vệ) với việc
sử dụng ma túy và các hành vi tiêu cực khác.
1 Spoth, R. L., Clair, S., Shin, C., & Redmond, C. (2006). Long-term effects of universal preventive interventions on methamphetamine use
among adolescents.Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine,160(9), 876.
2 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), www.emcdda.europa.eu; Canadian Centre on Substance
Abuse (CCSA), www.ccsa.ca/Eng/; Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) at the Organization of the American States,
http://cicad.oas.org/main/default_eng.asp; Mentor Foundation (Mentor), www.mentorfoundation.org/; National Institute on Drug Abuse
(NIDA),www.drugabuse.gov/;WorldHealthOrganization (WHO), www.who.int/.
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CHUẨN QUỐC TẾ VỀ DỰ PHÒNG MA TÚY

Cũng cần nhấn mạnh rằng các yếu tố nguy cơ được nhắc tới ở trên phần lớn không nằm trong tầm kiểm
soát của một cá nhân (không ai chọn việc bị cha mẹ bỏ bê!) và có liên quan tới rất nhiều các hành vi
nguy cơ và các rối loạn y tế khác, như bỏ học, hung hăng, phạm pháp, bạo lực, hành vi tình dục có nguy
cơ, trầm cảm và tự tử. Do vậy, không phải một điều ngạc nhiên khi các can thiệp và chính sách dự phòng
mà túy cũng phòng tránh các hành vi nguy cơ khác.
Nghiên cứu cho thấy một số yếu tố khiến một người dễ (hoặc ngược lại, có ít khả năng) bắt đầu sử dụng
ma túy hơn, cũng khác đi theo độ tuổi. Khoa học đã xác định các yếu tố nguy cơ và bảo vệ trong thời kỳ
sơ sinh, thơ ấu và giai đoạn đầu tuổi vị thành niên, đặc biệt liên quan tới cha mẹ và sự gắn kết với
trường học. Ở những giai đoạn tuổi tác sau này, trường học, nơi làm việc, các địa điểm vui chơi và
truyền thông đều là những yếu tố có thể tác động tới việc liệu một người có sử dụng ma túy và các hành
vi nguy cơ khác.
Một điều chắc chắn, thanh thiếu niên bị gạt ra ngoài lề tại các cộng đồng nghèo với ít hoặc không có hỗ
trợ từ gia đình và ít được tiếp cận với giáo dục tại trường học, đặc biệt có nguy cơ cao. Trẻ em, những
người và cộng đồng bị ảnh hưởng của chiến tranh hoặc thiên tai cũng có nguy cơ tương tự.
Tóm lại, dự phòng ma túy là một phần không thể thiếu của một nỗ lực lớn hơn nhằm đảm bảo rằng trẻ
em và thanh thiếu niên ít bị tổn thương hơn và có khả năng thích ứng tốt hơn.

2. Dự phòng sử dụng và lạm dụng ma túy
Dự phòng là một trong các hợp phần chính của hệ thống sức khỏe nhằm giải quyết vấn đề ma túy, như
được nêu trong 3 Công ước quốc tế3 hiện nay. Văn bản này tập trung vào dự phòng việc bắt đầu sử
dụng ma túy và dự phòng phát triển các rối loạn sử dụng ma túy. Các Chuẩn quốc tế này không hướng
tới các mặt khác về dự phòng (như dự phòng các hậu quả y tế và xã hội của việc sử dụng ma túy), điều
trị nghiện và chăm sóc, hay các nỗ lực thực thi pháp luật.
Nói như vậy không có nghĩa là các nỗ lực khác không đáng kể. Trong thực tế, cần nhấn mạnh rằng
không can thiệp, chính sách hay hệ thống dự phòng hiệu quả nào có thể được xây dựng hoặc thực hiện
một cách đơn lẻ. Một hệ thống dự phòng cấp địa phương hoặc cấp quốc gia hiệu quả cần được gắn kết
và lồng ghép trong một hệ thống cân bằng, lấy y tế làm trung tâm để ứng phó với ma túy bao gồm thực
thi pháp luật và giảm cung, điều trị phụ thuộc ma túy, và dự phòng các hậu quả về y tế và xã hội (như
HIV, quá liều…). Mục tiêu tổng quát chính của một hệ thống lấy y tế làm trung tâm và căn bằng như vậy
là nhằm đảm bảo tính sẵn có của các ma túy/thuốc bị kiểm soát cho mục đích lâm sàng và khoa học
đồng thời dự phòng thẩm lậu và lạm dụng.
3 Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol; Convention on Psychotropic Substances of 1971; and
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, available at http://www.unodc.org.
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Mặc dù Chuẩn Quốc tế này tập trung vào dự phòng các ma túy bị kiểm soát nêu trong 3 Công ước quốc
tế (bao gồm việc sử dụng không vì mục đích lâm sàng của các thuốc kê đơn), tài liệu này dựa trên và
đưa ra các bằng chứng về dự phòng các chất hướng thần khác, như thuốc lá, rượu và các ma túy dạng
hít.
Rất nhiều bài học và ví dụ hữu ích có thể được rút ra từ những lĩnh vực dự phòng hiện nay, nhưng đây không
phải lý do duy nhất để đưa ra bức tranh toàn cảnh của các bằng chứng này. Các ma túy dạng hít là vô cùng độc
hại với hậu quả nghiêm trọng, dẫn tới nhu cầu cấp thiết cho các nỗ lực dự phòng để giải quyết việc sử dụng
chúng. Hơn nữa, trong trường hợp trẻ em và thanh thiếu niên, dự phòng thuốc lá và rượu cũng là một công cụ
hữu ích để dự phòng sử dụng ma túy. Não của trẻ em và thanh thiếu niên vẫn đang phát triển và khoa học dự
phòng cho thấy càng bắt đầu sử dụng các chất hướng thần sớm, trẻ em và thanh thiếu niên càng có nhiều nguy
cơ phát triển các rối loạn lạm dụng chất và ma túy sau này. 4

3. Khoa học dự phòng
Nhờ có khoa học dự phòng, chúng ta biết được điều gì là có ích trong dự phòng sử dụng và lạm
dụng chất và điều gì là không hiệu quả. Cũng quan trọng để nhớ rằng khoa học không tự nhiên
mà có. Chúng ta có được những hiểu biết này từ sự cống hiến và nỗ lực của các nhà nghiên cứu
và bác sỹ, những người đã đánh giá một cách kỹ lưỡng các chương trình dự phòng này, và các tổ
chức đã tài trợ cho nghiên cứu này. Mục đích của tài liệu này nhằm sắp xếp các kết quả từ nhiều
năm nghiên cứu theo hình thức nhằm giúp các nhà lập chính sách đưa ra quyết định dựa trên
bằng chứng và khoa học.
Điều này không có nghĩa là chúng ta đã biết tất cả. Thông qua quá trình đánh giá rất nhiều khoảng
trống trong khoa học dự phòng đã được ghi nhận. Phần lớn các kết quả khoa học bắt nguồn từ
các quốc gia có thu nhập cao tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Đại Dương. Có rất ít nghiên cứu từ các
bối cảnh văn hóa khác hay tư các quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình. Hơn nữa, phần lớn
các nghiên cứu là nghiên cứu “hiệu quả”, xem xét tác động của các can thiệp trong các bối cảnh
có kiểm soát, địa bàn hẹp và có đầy đủ nguồn lực. Có rất ít nghiên cứu xem xét tính hiệu quả của
các can thiệp trong bối cảnh “thực tế”. Bên cạnh đó, các nghiên cứu tính toán liệu các can thiệp
và chính sách có hiệu quả về mặt chi phí (không chỉ về tác động hay hiệu quả) cũng rất hạn chế.
Cuối cùng, như không kém phần quan trọng, có rất ít các nghiên cứu đưa ra dữ liệu phân chia
theo giới.
Một thách thức khác là thường có quá ít các nghiên cứu để có thể khẳng định “các thành phần
chủ đạo”, như một hoặc nhiều yếu tố thực sự cần thiết để có can thiệp hoặc chính sách hiệu quả,
bao gồm việc thực hiện các chiến lược (ai sẽ là bên thực hiện tốt nhất? các phẩm chất và tập
huấn nào là thiết yếu? các phương thức nào cần được sử dụng?...).
Nguồn lực và cơ hội để thực hiện đánh giá kỹ lưỡng ở một số bối cảnh vẫn còn thiếu, đặc biệt là
tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Điều này không có nghĩa là các đánh giá trước
đây là không có hiệu quả. Một số đánh giá định tính được thực hiện đưa ra các chỉ báo rất đáng
hứa hẹn. Tuy nhiên, nếu các chiến lược không được cho cơ hội để được kiểm định khoa học
4Throughout the rest of the document, terminology will be utilized as follows. “Drug use” will be used to refer to the non-medical and/or
non-scientific use of drugs controlled in the three International Conventions. “Substance abuse” will be used to refer to the “harmful or hazardous use
of psychoactive substances”. In addition to drug use, this includes tobacco use, alcohol abuse, the misuse of inhalants and non-prescription drugs, the
use of new psychoactive substances (so-called “legal highs” or “smart drugs”).
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một cách kỹ lưỡng, không thể nói được liệu những chiến lược này có hiệu quả hay không.
Cuối cùng, giống như các ngành khoa học y tế, xã hội và hành vi khác, sự thiên lệch về việc kết quả
nghiên cứu nào sẽ được công bố cũng thực sự là một vấn đề. Các nghiên cứu đưa ra kết quả tích
cực thường dễ được công bố hơn là các nghiên cứu đưa ra kết quả tiêu cực. Điều này có nghĩa là
phân tích của chúng tôi có nguy cơ đánh giá quá cao tính hiệu quả của các can thiệp và chính sách
dự phòng.
Có một nhu cầu mạnh mẽ và cấp thiết để hỗ trợ các nghiên cứu trong lĩnh vực dự phòng ma túy
cấp toàn cầu. Rất cần thiết để hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu dự phòng tại các quốc gia có thu nhập
thấp và trung bình, nhưng các hệ thống dự phòng cấp quốc gia nên đầu tư đáng kể vào đánh giá
một cách kỹ lưỡng các chương trình và chính sách của mình để đóng góp vào cơ sở kiến thức toàn
cầu. Các cập nhật và phiên bản sau này được hy vọng sẽ đưa ra bức tranh toàn diện hơn về các
bằng chứng sẵn có.
Chúng ta có thể làm gì vào lúc này? Các nhà lập chính sách có nên đợi cho các khoảng trống được
lấp đi trước khi thực hiện các sáng kiến dự phòng? Có thể làm gì ngay bây giờ để dự phòng sử
dụng ma túy và lạm dụng chất, và đảm bảo rằng trẻ em và thanh thiếu niên phát triển một cách an
toàn và lành mạnh?
Các khoảng trống trong khoa học nên khiến chúng ta thận trọng, chứ không cản trở chúng ta hành
động. Cách tiếp cận dự phòng được chứng minh là có hiệu quả tại một khu vực trên thế giới
thường là phương án dễ thành công hơn là một can thiệp được xây dựng tại cấp địa phương dựa
trên thiện chí và phỏng đoán. Điều này là đặc biệt đúng cho các can thiệp và chính sách nhằm giải
quyết các yếu tố dễ bị tổn thương phổ biến ở nhiều nền văn hóa (như tính cách, cha mẹ bỏ bê).
Hơn nữa, các cách tiếp cận đã thất bại hoặc có kết quả tiêu cực tại một số quốc gia cũng dễ thất
bại và có tác động “chữa lợn lành thành lợn què” ở những nơi khác. Những người làm việc về dự
phòng, các nhà lập chính sách và thành viên cộng đồng tham gia vào dự phòng ma túy và lạm dụng
chất có trách nhiệm xem xét các bài học này.
Những gì chúng ta có là một chỉ báo quý giá cho thấy con đường đúng đắn nằm ở đâu. Bằng cách
sử dụng kiến thức này cùng nhiều đánh giá và nghiên cứu hơn nữa, chúng ta sẽ có thể cung cấp
cho các nhà lập chính sách thông tin họ cần để xây dựng các hệ thống dự phòng quốc gia dựa trên
bằng chứng khoa học và hỗ trợ cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn ở nhiều bối cảnh khác
nhau để có lối sống tích cực, lành mạnh và an toàn.

4. Các Chuẩn quốc tế
Văn bản này mô tả các can thiệp và chính sách có kết quả tích cực thông qua bằng chứng khoa học
và có thể được xem như nền tảng của hệ thống dự phòng ma túy tập trung vào y tế hiệu quả ở
quốc gia.5 Các Chuẩn quốc tế này cũng cung cấp chỉ báo về cách thức mà các can
5Throughout the document and for sake of simplicity, drug prevention endeavours are referred to as either “inter- ventions” or “policies”. An
intervention refers to a group of activities. This could be a programme that is delivered in a specific setting in addition to the normal activities
delivered in that setting (e.g. drug prevention education sessions in schools). However, the same activities could also be delivered as part of the
normal functioning of the school (e.g. drug prevention education sessions as part of the normal health promotion curriculum). Normally, the
evidence about most interventions has been derived from the evaluation of specific “programmes”, of which there can be many per
interventions. For example, there are many programmes aiming at preventing drug use through the improvement of parenting skills (e.g.
“Strengthening Families Program”, “Triple-P”, “Incredible Years”, etc.). These are different pro- grammes delivering the same intervention. A
policy refers to a regulatory approach either in a setting or in the general population. Examples include policies about substance use in schools or in
the workplace or restrictions on the adver- tising of tobacco or alcohol. Finally, for the sake of summarizing, sometimes the Standards use the term
“strategies” to refer to both interventions and policies together (i.e. a strategy can be either an intervention or a policy).
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thiệp và chính sách nên được thực hiện, tập trung vào các đặc điểm chung của các can thiệp và
chính sách đã được chứng minh có kết quả tích cực. Cuối cùng, văn bản này đề cập tới cách mà các
can thiệp và chính sách nên tồn tại trong hệ thống dự phòng quốc gia và duy trì sự phát triển, thực
hành, giám sát và đánh giá dự trên dữ liệu và bằng chứng.
Quá trình xây dựng Chuẩn quốc tế
Văn bản này được tạo ra và công bố bởi Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm (UNODC) với sự
hỗ trợ của một nhóm với các đại diện toàn cầu gồm 85 nhà nghiên cứu, các nhà lập chính sách, bác
sỹ, và các tổ chức phi chính phủ và quốc tế. Thành viên của Nhóm chuyên gia được UNODC xác
định một phần do các nghiên cứu và hoạt động của họ trong lĩnh vực dự phòng ma túy. Bên cạnh
đó, các thành viên được đề cử bởi các Quốc gia thành viên, do họ đã được mời để tham gia vào
quá trình này.
Thành viên của nhóm gặp mặt hai lần: vào tháng 1 năm 2012 để cung cấp hướng dẫn chung cho
UNODC về phạm vi của quá trình này, và vào tháng 6 năm 2012 để xem xét bằng chứng thu thập
được đến thời điểm này và bản thảo đầu tiên của văn bản này này. Nhóm làm việc cố vấn UNODC
về việc xây dựng phương pháp cho việc đánh giá một cách có hệ thống các bằng chứng. Bản mô tả
đầy đủ phương pháp được sử dụng để thu thập và đánh giá bằng chứng được mô tả chi tiết trong
phần phụ lục của văn bản này (phụ lục II).6 Các phần sau đây cung cấp tóm tắt ngắn gọn về phương
pháp để sắp xếp thông tin trong văn bản này.
Bằng chứng tạo nên nền tảng cho văn bản này được cung cấp bởi Nhóm chuyên gia. Những thành
viên cung cấp các từ khóa trong các lĩnh vực được nghiên cứu, cũng như các nghiên cứu sẵn có về
các các lĩnh vực hạn chế hơn liên quan tới các chủ đề hoặc khu vực địa lý cụ thể. Các tài liệu được
công bố ở tất cả các ngôn ngữ đều được chấp nhận, gồm các tạp chí học thuật và từ các báo cáo
của các tổ chức. Danh sách của tất cả 584 nghiên cứu được xem xét trong quá trình này được đính
kèm ở phụ lục I.
Tất cả các nghiên cứu xem xét trong quá trình này đã được sàng lọc để xác định tính hiệu quả của
một can thiệp hoặc một chính sách liên quan tới dự phòng lạm dụng chất (225 nghiên cứu). Với các
can thiệp hướng tới trẻ nhỏ, các báo cáo cho thấy tác động về các yếu tố nguy cơ và bảo vệ quan
trọng đã được xem xét (31 nghiên cứu). Điều này là do không phải tất cả các can thiệp hướng tới
nhóm tuổi này đều có cơ hội để theo dấu những người tham gia khi họ lớn lên để xem liệu các can
thiệp có hiệu quả về tình trạng lạm dụng chất sau này. Các nghiên cứu dịch tễ học về tỷ lệ, số
lượng, tính dễ bị tổn thương và khả năng thích nghi liên quan tới lạm dụng chất không được bao
gồm trong quá trình nêu ra dưới đây, nhưng được kể ra trong phần tài liệu tham chiếu cùng với các
nghiên cứu về các vấn đề quan trọng về dự phòng lạm dụng chất (268 nghiên cứu).
Sau quá trình sàng lọc, các nghiên cứu được phân loại theo phương thức thực hiện: 137 đánh giá
hệ thống, 60 nghiên cứu kiểm soát ngẫu nhiên, và 60 các nghiên cứu sơ cấp khác như nghiên cứu
kiểm soát không ngẫu nhiên, nghiên cứu dọc… Quá trình lựa chọn được thực hiện để có số lượng
nghiên cứu được phân tích phù hợp. Tất cả các đánh giá hệ thống đều được bao gồm, còn những
nghiên cứu sơ cấp (thử nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên, nghiên cứu kiểm soát không ngẫu nhiên,
nghiên cứu dọc và các nghiên cứu sơ cấp khác) chỉ được bao gồm khi chúng cung cấp bằng chứng
bổ sung về một can thiệp hoặc chính sách cụ thể được nêu ra trong quá trình đánh giá, đặc biệt liên
quan tới tình trạng sử dụng ma túy và đại diện về mặt địa lý. Điều này dẫn tới việc lựa chọn 16
nghiên cứu kiểm soát ngẫu nhiên và 8 nghiên cứu sơ cấp khác.
6 All appendixes and annexes are available on the website of UNODC: http://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html.
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Chất lượng của các đánh giá và các nghiên cứu sơ cấp được chọn sau đó sẽ được đánh giá. Công cụ
được sử dụng để đánh giá dựa trên những yếu tố đóng góp vào thực hành tốt về lĩnh vực y học, xã
hội và hành vi. Các nghiên cứu được đánh giá là “tốt”, “được chấp nhận” và “không được chấp
nhận”. Chỉ những nghiên cứu được đánh giá là “tốt” hoặc “được chấp nhận” (70 đánh giá hệ thống,
10 nghiên cứu kiểm soát ngẫu nhiên và 1 nghiên cứu sơ cấp khác) mới được phân tích. Hơn nữa,
chỉ những can thiệp và chính sách được hỗ trợ bởi các nghiên cứu “tốt” hoặc “được chấp nhận”
mới được nêu ra trong các Chuẩn quốc tế.
Tuy nhiên, cũng quan trọng để nhớ rằng chất lượng của các nghiên cứu là không giống như tác
động tiềm năng thực tế của các can thiệp hoặc chính sách. Có những trường hợp mà các đánh giá
hệ thống “tốt” kết luận rằng các nghiên cứu sẵn có về vấn đề này là rất ít hoặc có kết quả khác
nhau. Điều này được chỉ ra trong văn bản này thông qua các kết luận như “can thiệp này có thể dự
phòng lạm dụng ma túy”.
Văn bản chính thức
Sau phần giới thiệu, văn bản này gồm 3 phần chính. Phần đầu tiên mô tả các can thiệp và chính
sách được chứng minh là có kết quả tích cực trong dự phòng sử dụng và lạm dụng chất. Các can
thiệp và chính sách được chia theo nhóm tuổi của các nhóm đích, thể hiện giai đoạn phát triển
chính trong cuộc đời của một người: giai đoạn thai kỳ, sơ sinh và thơ ấu; trung ấu; thời kỳ đầu tuổi
vị thành niên; tuổi vị thành niên và trưởng thành.7
Một số can thiệp và chính sách có thể hướng tới (hoặc có liên quan tới) nhiều hơn một nhóm tuổi.
Trong trường hợp này, phần mô tả sẽ không được nhắc lại. Các can thiệp này được liệt kê dưới
nhóm tuổi có liên quan nhất và liên hệ với các giai đoạn phát triển khác nếu có bằng chứng.
Mô tả mỗi chiến lược bao gồm các chi tiết sau:
•
Mô tả ngắn
•
Bằng chứng sẵn có
•
Đặc điểm có liên quan tới kết quả tích cực, không có kết quả, hoặc kết quả tiêu cực.
Mô tả ngắn
Phần này mô tả ngắn can thiệp hoặc chính sách, các hoạt động chính và cơ sở lý thuyết của chúng.
Hơn nữa, phần này bao gồm dấu hiệu cho thấy liệu chiến lược có phù hợp cho nhóm dân cư phổ
biến (dự phòng phổ quát), hay cho các nhóm đặc biệt có nguy cơ (dự phòng chọn lọc), hoặc cho các
cá nhân đặc biệt có nguy cơ (dự phòng chỉ định, cũng bao gồm các cá nhân đã bắt đầu sử dụng và
do đó có nguy cơ phát triển các rối loạn).
7 Every child is unique and his or her development will be also influenced by a range of socio-, economic and cultural factors. That is why
the ranges referred to by the different ages have not been defined numerically. However, as a general guide, the following could be considered:
infancy and early childhood refer to pre-school children, mostly 0-5 years of age; middle childhood refers to primary school children, approximately 610 years of age; early adolescence refers to middle school or junior high school years, 11-14; adolescence refers to senior high school, late teen years:
15 to 18/19 years of age; adulthood refers to subsequent years. Although the range has not been used in the Standards for reasons of expediency,
young adulthood (college or university years, 20-25 years of age) is also sometimes referred to, as a lot of scientific literature makes reference to it.
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Bằng chứng
Văn bản này mô tả các bằng chứng sẵn có và kết quả được báo cáo, theo mỗi chất. Hơn nữa, nếu có
dữ liệu, quy mô tác động được bao gồm, như nêu ra trong nghiên cứu ban đầu. Dữ liệu về mặt địa lý
của bằng chứng cũng được đưa ra để cung cấp cho các nhà lập chính sách chỉ báo về việc liệu một
chiến lược đã được xác định là hiệu quả ở những bối cảnh địa lý khác nhau. Cuối cùng, nếu có, chỉ
báo về chi phí hiệu quả sẽ được bao gồm. Phần này được dựa trên hoàn toàn từ các nghiên cứu
được bao gồm trong đánh giá các bằng chứng và được đánh giá là “được chấp nhận” hoặc “tốt”,
như nêu trong phụ lục II. Cụ thể, bảng tóm tắt các đặc điểm và kết quả của các nghiên cứu được
đính kèm trong phụ chương V tới phụ lục II (xem chú thích 7).
Đặc điểm liên quan tới kết quả tích cực, không có kết quả, và kết quả tiêu cực
Văn bản này cũng cung cấp chỉ báo về các đặc điểm được Nhóm chuyên gia đưa ra có liên quan tới
kết quả tích cực và, nếu có, liên quan tới kết quả tiêu cực và không có kết quả. Những chỉ báo này
không nên được sử dụng để chỉ ra mối quan hệ nhân quả. Như nêu ở trên, không có đủ bằng chứng
để đưa ra những phân tích như vậy. Hơn thế nữa, mục đích là nhằm đưa ra định hướng dễ có được
thành công dự trên nghiên cứu tổng hợp và kinh nghiệm thực tiễn của Nhóm chuyên gia.
Bảng 1 dưới đây tổng hợp các can thiệp và chính sách được cho là tạo ra kết quả tích cực trong dự
phòng lạm dụng chất theo tuổi của nhóm đích và bối cảnh, cũng như mức độ nguy cơ và chỉ báo về
tính hiệu quả. Những chỉ báo như vậy kết hợp mức độ đáng tin cậy của bằng chứng được sử dụng
dựa trên phương pháp được nêu ở trên với mô tả các kết quả có thể đạt được như trong phần I. Cần
nhấn mạnh rằng điều này chỉ đơn thuần mang tính chỉ báo và không nên được sử dụng như khuyến
cáo cụ thể.
Phần thứ hai mô tả ngắn gọn các vấn đề dự phòng khi cần thêm các nghiên cứu khác. Điều này bao
gồm các can thiệp và chính sách, các vấn đề lạm dụng chất đang xuất hiện, và các nhóm đặc biệt có
nguy cơ mà chưa có bằng chứng hỗ trợ được chấp nhận nào được đưa ra. Nếu có thể, thảo luận
ngắn gọn về các chiến lược tiềm năng sẽ được cung cấp.
Phần ba mô tả các thành phần tiềm năng cho một hệ thống dự phòng quốc gia hiệu quả dựa trên
các can thiệp và chính sách dựa vào bằng chứng và hướng tới sự phát triển an toàn và lành mạnh
của trẻ em và thanh thiếu niên. Đây là một lĩnh vực khác đòi hỏi có nhiều nghiên cứu hơn nữa, do
các nghiên cứu trước đây tập trung nhiều vào tính hiệu quả của can thiệp và chính sách riêng lẻ. Do
đó, việc soạn thảo phần này phụ thuộc nhiều vào chuyên môn và sự đồng thuận của Nhóm chuyên
gia.
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Bảng 1. Tóm tắt các can thiệp và chính sách cho thấy có kết quả tích cực trong dự phòng lạm dụng chất
Thời thơ ấu

Trung ấu

Thời kỳ đầu tuổi vị thành niên

Thăm nom
trước khi sinh
và sau khi sinh
Chọn lọc
Các can thiệp
hướng tới phụ
nữ mang thai
có rối loạn sử
dụng chất

Phổ quát và chọn lọc
Kỹ năng làm cha mẹ

Trường học

Chọn lọc
Giáo dục trẻ sớm

Phổ quát
Kỹ năng bản thân
và xã hội
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Vị thành niên

Trưởng thành
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Gia đình

Trước khi sinh
và sơ sinh
Chọn lọc

Prenatal and
infancy

Early childhood

Middle
childhood

Early adolescence

Adolescence

Adulthood

Phổ quát
Quản lý lớp học

Chọn lọc
Các chính sách để
giữ trẻ tới trường

Phổ quát và chọn lọc
Giáo dục dự phòng dựa trên các kỹ năng bản thân và
xã hội và các ảnh hưởng xã hội influences

Phổ quát
Chính sách và văn hóa trường học

Chỉ định
Giải quyết các yếu tố dễ bị tổn thương
Cộng đồng

Phổ quát
Chính sách về rượu và thuốc lá

Các sáng kiến cộng đồng đa thành phần
★★★
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Phổ quát và chọn lọc

Bảng 1. Tóm tắt các can thiệp và chính sách cho thấy có kết quả tích cực trong dự phòng lạm dụng chất (tiếp)
Thời thơ ấu

Trung ấu

Thời kỳ đầu tuổi vị thành niên

Cộng đồng
(tiếp)

Vị thành niên

Trưởng thành

Phổ quát và chọn lọc
Các chiến lược truyền thông

Chọn lọc
Hướng dẫn

Phổ quát
Các địa điểm giải trí

Nơi làm việc

Phổ quát, chọn lọc và chỉ định
Dự phòng ở nơi làm việc

Ngành y tế

Chỉ định
Can thiệp ngắn

Chú ý: Chiến lược được đánh dấu về mức độ hiệu quả ( hạn chế/
thỏa đáng/
tốt/
rất tốt/
xuất sắc). Xem trang trước cho phần mô tả
thông tin được đánh dấu. Phổ quát là chiến lược phù hợp với nhóm dân cư chung; Chọn lọc là chiến lược phù hợp cho các nhóm có nguy cơ cụ thể; Chỉ định là chiến lược
phù hợp cho các cá nhân đặc biệt có nguy cơ.
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Trước khi sinh
và sơ sinh

I. Các can thiệp và chính sách dự phòng ma túy
1. Thời kỳ sơ sinh và thơ ấu
Những tương tác đầu tiên của trẻ xảy ra trong gia đình trước khi trẻ đi học. Trẻ có thể gặp các rủi
ro khi tương tác với cha mẹ hoặc người chăm sóc mà không thể nuôi dưỡng, có kỹ năng làm cha
mẹ kém trong bối cảnh gia đình hỗn loạn, lạm dụng chất, hoặc có các rối loạn sức khỏe tâm thần.
Có đầy đủ bằng chứng cho thấy hậu quả của việc mẹ có sử dụng rượu, nicotine và ma túy trong khi
mang thai ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của thai nhi. Những khiếm khuyết như vậy cản trở
đáng kể năng lực phát triển và khiến trẻ em dễ bị tổn thương và có nguy cơ với các hành vi tiêu
cực sau này. Khi trẻ 2 hoặc 3 tuổi, trẻ có thể bắt đầu biểu lộ các hành vi gây rối, giận dữ, không
nghe lời hoặc thể hiện hành vi phá hoại. Nếu không được giải quyết một cách thích đáng, những
đặc điểm tính cánh này có thể trở thành các vấn đề sau này. Các mục tiêu phát triển chủ đạo cho
giai đoạn thơ ấu là phát triển sự gắn bó an toàn với người chăm sóc, các kỹ năng ngôn ngữ phù
hợp với độ tuổi, và các chắc năng nhận thức khác như tự kỷ luật và thái độ và kỹ năng ủng hộ xã
hội. Những điều này được hỗ trợ tốt nhất trong bối cảnh gia đình và cộng đồng hỗ trợ.

Các can thiệp hướng tới phụ nữ mang thai có rối loạn lạm dụng chất
Mô tả ngắn
Mang thai và làm mẹ là thời kỳ có những thay đổi lớn và đôi khi là căng thẳng đối với phụ nữ
mà có thể khiến họ dễ muốn giải quyết tình trạng phụ thuộc ma túy của mình.
. Do lạm dụng chất khi mang thai rất nguy hiểm cho
mẹ và tương lai của con, điều trị cho phụ nữ mang thai nên được cung cấp như một ưu tiên
và cần tuân theo các hướng dẫn lâm sàng dựa trên bằng chứng khoa học.
Bằng chứng
Có hai đánh giá tố đưa ra kết quả liên quan tới can thiệp này.8 Theo những nghiên cứu này,
cung cấp điều trị lồng ghép dựa vào bằng chứng cho phụ nữ mang thai có thể có tác động
tích cực lên sự phát triển, chức năng cảm xúc và hành vi của trẻ và các kỹ năng làm cha mẹ.
Khung thời gian về tính bền vững của những kết quả này và nguồn gốc của bằng chứng là
không rõ ràng.
Bên cạnh đó, một đánh giá tốt9 liên quan tới việc thăm nom trước và sau khi sinh phụ nữ có
các rối loạn sử dụng rượu và ma túy trong việc cải thiện sức khỏe của mẹ và bé, nhưng
không tìm thấy dữ liệu thỏa đáng
8 Niccols, 2012a and Niccols 2012b.
9Turnbull, 2012.

11

CHUẨN QUỐC TẾ VỀ DỰ PHÒNG MA TÚY

Các đặc điểm liên quan tới kết quả dự phòng tích cực
Bằng chứng cho thấy các đặc điểm sau có liên quan tới kết quả dự phòng tích cực:
Cung cấp dịch vụ điều trị lồng ghép cho phụ nữ mang thai có các rối loạn sử dụng chất,
bao gồm các rối loạn tâm thần đồng diễn
Bao gồm các can thiệp làm cha mẹ dựa trên sự gắn kết

Thăm nom trước và sau khi sinh
Mô tả ngắn
Ở những chương trình này, một y tá hoặc cán bộ xã hội được huấn luyện sẽ thăm bà mẹ trước
và sau khi sinh để cung cấp các kỹ năng làm cha mẹ và hỗ trợ giải quyết các vấn đề (y tế, nhà ở,
việc làm, pháp lý…). Thường thì những chương trình này không hướng tới tất cả phụ nữ, mà chỉ
những nhóm cụ thể được xem là có nguy cơ cao.
Bằng chứng
Một thử nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên được chấp nhận đưa ra kết quả liên quan tới can thiệp
này. Theo đó, những chương trình này có thể dự phòng việc lạm dụng chất sau này và rằng
chúng cũng có thể có chi phí hiệu quả về mặt phúc lợi xã hội và chi phí y tế.10 Bằng chứng này
bắt nguồn từ nước Mỹ.
Các đặc điểm liên quan tới kết quả dự phòng tích cực
Bằng chứng cho thấy rằng các đặc điểm sau có liên quan tới kết quả dự phòng tích cực:
✔ Được cung cấp bởi những cán bộ y tế được huấn luyện
✔ Các cuộc gặp thường xuyên cho đến khi trẻ được 2 tuổi, bắt đầu với 2 tuần một lần, sau
đó là hằng tháng và ít dần về sau
✔ Cung cấp các kỹ năng làm cha mẹ cơ bản
✔ Hỗ trợ các bà mẹ để giải quyết một loạt các vấn đề kinh tế xã hội (y tế, nhà ở, việc làm,
pháp lý,…)

10 Kitzman 2010 and Olds 2010 reporting on the same trial.
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Giáo dục trẻ sớm
Mô tả ngắn

Bằng chứng

Các đặc điểm liên quan tới kết quả dự phòng tích cực
Bằng chứng cho thấy các đặc điểm sau có liên quan tới kết quả dự phòng tích cực:
Các phiên hằng ngày

2. Trung ấu
Trong thời kỳ trung ấu, trẻ sẽ giảm dần thời gian xa gia đình, thay vào đó là dành thời gian tại
trường học và với bạn bè cùng lứa tuổi. Nhưng gia đình vẫn là tác nhân xã hội vô cùng quan trọng.
Tuy nhiên, do vai trò của nhà trẻ, trường học và các nhóm bạn bè bắt đầu lớn dần, các yếu tố như
các chuẩn mực xã hội, văn hóa trường học và chất lượng giáo dục ngày càng trở nên quan trọng
cho sự phát triển an toàn và lành mạnh về mặt cảm xúc, nhận thức và xã hội. Vai trò của các kỹ
năng xã hội và thái độ ủng hộ xã hội tăng lên vào thời kỳ trung ấu và chúng trở thành các yếu tố
bảo vệ quan trọng, tác động tới cả việc trẻ ứng phó và gắn kết với trường học và bạn bè.
Các mục tiêu phát triển chính trong thời kỳ trung ấu bao gồm tiếp tục phát triển các kỹ năng về
tính toán và ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi, và kiểm soát xung động và bản thân. Sự phát triển của
hành vi có định hướng mục tiêu, và các kỹ năng đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề bắt đầu
diễn ra. Các rối loạn tâm thần bắt đầu vào giai đoạn này (như rối loạn lo âu, rối loạn kiểm soát
xung động và rối loạn hành vi) cũng có thể gây cản trở cho sự phát triển gắn bó lành mạnh với
trường học, vui chơi hòa đồng với bạn bè, học tập và quản lý bản thân. Trẻ em thuộc các gia đình
không ổn định thường bắt đầu giao du với những bạn bè “không tốt”, do vậy khiến trẻ có nguy cơ
hơn với những lựa chọn tiêu cực trong cuộc sống, bao gồm lạm dụng chất và tham gia vào các
hoạt động bất hợp pháp.
11 D’Onise, 2010 and Jones 2006.
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CHÚ Ý. Bằng chứng cho các can thiệp để giải quyết các yếu tố dễ bị tổn thương về mặt tâm lý ở giai
đoạn đầu tuổi vị thành niên cũng áp dụng cho các can thiệp hướng tới trẻ ở thời kỳ trung ấu và
không được nêu ở phần này.

Các chương trình dạy kỹ năng làm cha mẹ
Mô tả ngắn
Các chương trình dạy kỹ năng làm cha mẹ để giúp họ trở thành những phụ huynh tốt hơn, theo
những cách rất đơn giản. Phương pháp nuôi dạy con cái khi cha mẹ đưa ra các quy định về những
hành vi được chấp nhận, theo dõi kỹ thời gian rảnh và bạn bè, giúp cha mẹ có được các kỹ năng để
đưa ra các quyết định đúng đắn và trở thành tấm gương cho con cái, đã được chứng minh là một
trong những yếu tố bảo vệ quan trọng nhất với lạm dụng chất và các hành vi nguy cơ khác. Các
chương trình này cũng có thể được cung cấp cho cha mẹ có con ở giai đoạn đầu tuổi vị thành niên.
Do các đánh giá là cho tất cả các lứa tuổi, và nguyên tắc là tương tự nhau, nên ở đây chỉ đề cập đến
can thiệp. Những can thiệp này có thể được áp dụng ở cả cấp phổ quát và chọn lọc.
Bằng chứng
9 đánh giá tốt và 4 đánh giá được chấp nhận đưa ra các kết quả về can thiệp này.12 Theo
những đánh giá này, các chương trình dự phòng sử dụng rượu phổ quát dựa vào gia đình
trong nhóm thanh thiếu niên, mức độ ảnh hưởng khá nhỏ nhưng khá ổn định và duy trì
trong thời gian trung và dài hạn. Cũng có bằng chứng mạnh mẽ rằng các chương trình như
thế này có thể dự phòng việc sử dụng ma túy khi theo dõi sau 12 tháng hoặc lâu hơn.
Can thiệp tập trung vào gia đình có thể có hiệu quả nhất cho thanh thiếu niên dễ bị tổn
thương và cho thanh thiếu niên có dấu hiệu của nhiều yếu tố nguy cơ trong việc giảm lạm
dụng chất trong thời gian dài. Cuối cùng, các can thiệp tập trung vào gia đình và cha mẹ
cũng có các cải thiện đáng kể và dài hạn liên quan tới chức năng gia đình (bao gồm kỹ năng
làm cha mẹ và hành vi của con cái), và cũng có thể cải thiện hành vi, đình chỉnh cảm xúc và
hành vi của trẻ dưới 3 tuổi. Hơn nữa, có bằng chứng cho thấy can thiệp này có hiệu quả chi
phí.
Các chương trình làm cha mẹ được thực hiện tại Châu Phi, Châu Á, Trung Đông và Mỹ
Latinh, nhưng chỉ một số ít trong số này được thiết kế để dự phòng các tác động cảm xúc
và hành vi và/hoặc có phương pháp thiết kế mạnh mẽ.
Các đặc điểm liên quan tới kết quả dự phòng tích cực
Bằng chứng cho thấy các đặc điểm sau có liên quan tới kết quả dự phòng tích cực:
Củng cố quan hệ gia đình vd: sự gắn bó giữa cha mẹ và con cái
Hỗ trợ cha mẹ để có thể có vai trò chủ động hơn trong cuộc sống của con cái vd: giám sát
các hoạt động và bạn bè của con, và tham gia vào quá trình học tập và giáo dục của con
cái
12 Barlow, 2005; Bühler, 2008; Foxcroft, 2011; Furlong, 2012; Gates, 2006; Jones, 2006; Knerr, 2013; McGrath, 2006; Mejia, 2012; Miller,
2012; Petrie, 2007; Spoth, 2008; Thomas, 2007.

14

I. CÁC CAN THIỆP VÀ CHÍNH SÁCH DỰ PHÒNG MA TÚY

Hỗ trợ cha mẹ về cách để đưa ra kỷ luật một cách tích cực và phù hợp với sự phát triển
Hỗ trợ cha mẹ về cách để trở thành tấm gương của con cái
Hơn nữa, các đặc điểm sau cũng có liên quan tới kết quả dự phòng tích cực:
Được tổ chức theo cách để thu hút và khiến cha mẹ dễ dàng tham gia (như tổ chức
vào ngoài giờ hành chính, có đồ ăn, giữ trẻ, phương tiện di chuyển, giải thưởng nhỏ
khi hoàn thành một số phiên…)
Thường bao gồm một chuỗi các phiên (thường khoảng 10 phiên, nhiều hơn trong
trường hợp làm việc với cha mẹ thuộc các cộng đồng bị gạt ra ngoài lề hoặc khó khăn
hoặc trong bối cảnh chương trình điều trị khi cha/mẹ hoặc cả 2 có tình trạng phụ
thuộc chất)
Thường bao gồm các hoạt động cho cha mẹ, con cái và cả gia đình
Được cung cấp bởi những người được huấn luyện, trong nhiều trường hợp không cần
bằng cấp chính thức
Các đặc điểm liên qua tới kết quả dự phòng tiêu cực hoặc không có kết quả
Xem nhẹ quyền hạn của cha mẹ
Chỉ giao lưu thông qua biện pháp giảng dạy
Cung cấp thông tin cho cha mẹ về các loại ma túy để họ có thể nói chuyện về ma túy với
con cái
Chỉ tập trung vào con cái
Cán bộ giảng dạy kém
Để biết thêm thông tin tham khảo các hướng dẫn và công cụ sau
• UNODC (2010), Compilation of Evidence-Based Family Skills Training Programmes,
United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Austria, available at
http://www.unodc.org
• UNODC (2009), Guide to implementing family skills training programmes for drug
abuse prevention, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Austria,
available at http://www.unodc.org
• CCSA (2011), Strengthening Our Skills: Canadian guidelines for youth substance abuse
preven- tion family skills programs, Canadian Centre on Substance Abuse, Ottawa, ON,
Canada, available at http://www.ccsa.ca

Giáo dục kỹ năng cá nhân và xã hội
Mô tả
Trong những chương trình này, giảng viên đã được huấn luyện sẽ thu hút trẻ vào những
hoạt động có tương tác để cho trẻ cơ hội để học tập và thực hành một loạt các kỹ năng cá
nhân và xã hội. Những chương trình này thường được cung cấp cho tất cả trẻ em thông qua
một loạt các phiên (đây là can thiệp phổ quát). Những chương trình này cung cấp cơ hội để
học các kỹ năng ứng phó với các tình huống khó khăn trong cuộc sống hằng ngày bằng cách
an toàn và lành mạnh. Các chương trình này hỗ trợ khả năng xã hội nói chung, bao gồm sức
khỏe tâm thần và cảm xúc, và cũng giải quyết các chuẩn mực và thái độ xã hội. Những
chương trình này thường không bao gồm nội dung liên qua tới các chất cụ thể, do ở nhiều
cộng đồng trẻ em ở tuổi này chưa bắt đầu sử dụng ma túy. Điều này không phải lúc nào
cũng đúng và các chương trình hướng tới trẻ em đã có tiếp xúc với ma túy (vd các ma túy
dạng hít) ở độ tuổi rất trẻ này có thể liên hệ tới các hướng dẫn cho các chất cụ thể bao gồm
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“giáo dục dự phòng dựa trên các kỹ năng cá nhân và xã hội và tác động của xã hội” trong
phần “Giai đoạn đầu tuổi vị thành niên”.
Bằng chứng
5 đánh giá tốt và 8 đánh giá được chấp nhận đưa ra kết quả liên quan tới can thiệp này.13
Theo những đánh giá này, hỗ trợ phát triển các kỹ năng cá nhân và xã hội trong môi trường
lớp học có thể dự phòng việc sử dụng ma túy và lạm dụng rượu sau này. Những chương trình
như vậy cũng tác động tới các yếu tố nguy cơ liên quan tới lạm dụng chất, vd: cam kết với
trường học, kết quả học tập, lòng tự tôn và sức khỏe tâm thần, các kỹ năng từ chối và các kỹ
năng xã hội khác. Hơn nữa, các chương trình tập trung vào kiểm soát bản thân cho trẻ từ 10
tuổi trở xuống làm giảm các hành vi không tốt nói chung. Ngoài Úc, Canada, Châu Âu và Mỹ,
bằng chứng kể trên cũng bắt nguồn từ Châu Phi, Mỹ Latinh và Ấn Độ.
Các đặc điểm liên quan tới kết quả dự phòng tích cực
Bằng chứng cho thấy các đặc điểm sau có liên quan tới kết quả dự phòng tích cực:
Cải thiện một loạt các kỹ năng cá nhân và xã hội
Được cung cấp thông qua một chuỗi các bài học có cấu trúc, thường cung cấp các
phiên hỗ trợ trong nhiều năm
Được cung cấp bởi các thầy cô hoặc người điều hành được huấn luyện
Các bài học chủ yếu có tương tác
Các đặc điểm liên quan tới kết quả dự phòng tiêu cực hoặc không có kết quả
Bằng chứng cho thấy các đặc điểm sau có liên quan tới kết quả tiêu cực hoặc không tạo ra kết
quả:
Sử dụng các phương pháp không tương tác, như thuyết giảng, như phương pháp giao
tiếp chính
Cung cấp thông tin về các chất cụ thể, bao gồm kích thích nỗi sợ hãi
Hơn nữa, các chương trình không có kết quả và có kết quả tiêu cực cũng cho thấy có liên hệ
với các đặc điểm sau:
Chỉ tập trung vào xây dựng lòng tự trọng và giáo dục cảm xúc
Để biết thêm thông tin tham khảo các hướng dẫn và công cụ sau
• UNODC Guidelines on School Based Education on Drug Abuse Prevention,
available at http://www.unodc.org
•

CICAD Hemispheric Guidelines on School Based Prevention, available at http://cicad.oas.org

•

Canadian Standards for School-based Youth Substance Abuse Prevention,
available at http://www.ccsa.ca

13 Bühler, 2008; Faggiano, 2005; Foxcroft, 2011; Jones, 2006; McGrath, 2006; Müller-Riemenschneider, 2008; Pan, 2009; Roe, 2005;
Schröer-Günther, 2011; Skara, 2003; Soole, 2008; Spoth, 2008; Thomas, 2006.
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Các chương trình cải thiện môi trường lớp học
Mô tả ngắn
Những chương trình này đẩy mạnh khả năng quản lý lớp học của thầy cô, và hỗ trợ trẻ để trở
thành các học sinh tốt hơn, trong khi giảm các hành vi gây rối và hung hăng. Những chương
trình này hỗ trợ thầy cô trong việc thực hiện các quy trình hằng ngày với tất cả các học sinh
nhằm dạy các hành vi ủng hộ xã hội và dự phòng và giảm các hành vi không phù hợp. Những
chương trình này hỗ trợ cả việc học tập kiến thức và tình cảm xã hội. Đây là các can thiệp phổ
quát do chúng hướng tới cả lớp.
Bằng chứng
1 đánh giá tốt đưa ra kết quả liên quan tới can thiệp này. 14 Theo đánh giá này, cách quản lý lớp
học của thầy cô có thể giảm đáng kể các hành vi tiêu cực trong lớp học, bao gồm hành vi gây rối
và hung hãn (mức độ ảnh hưởng trong lớp học là rất mạnh mẽ) và làm tăng hành vi ủng hộ xã
hội và kết quả học tập ở trẻ. Khung thời gian về tính bền vững của những kết quả này vẫn chưa
rõ ràng. Tất cả các bằng chứng kể trên đều bắt nguồn từ Mỹ và Châu Âu.
Các đặc điểm liên quan tới kết quả dự phòng tích cực
Bằng chứng cho thấy các đặc điểm sau có liên quan tới kết quả dự phòng tích cực:
Thường được cung cấp trong những năm đầu đi học
Bao gồm các chiến lược để ứng phó với các hành vi không phù hợp
Bao gồm các chiến lược để ghi nhận các hành vi phù hợp
Bao gồm phản ánh về những kỳ vọng
Sự tham gia tích cực của học sinh

Các chính sách để giữ trẻ tới trường
Mô tả ngắn
Đi học, gắn bó với trường học và các kỹ năng tính toán và ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi là
những yếu tố bảo vệ quan trọng cho trẻ ở độ tuổi này. Một loạt các chính sách đã được
thử nghiệm tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình để thúc đẩy
.

14 Oliver, 2011.
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Bằng chứng
2 đánh giá tốt15 đưa ra kết quả liên quan tới các chính sách sau: xây dựng trường học mới, cung cấp
dinh dưỡng tại trường và cung cấp hỗ trợ kinh tế dưới nhiều hình thức cho các gia đình. Theo những
nghiên cứu này, những chính sách này làm tăng mức độ tới trường, và cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ
và tính toán của trẻ. Hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình có vẻ không tạo ra kết quả đáng kể, trong khi
chuyển số tiền này thành các hỗ trợ khác thì lại có tác dụng. Tất cả những bằng chứng này đều bắt
nguồn từ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Thời gian cho tính bền vững của các kết
quả này là không rõ ràng.

3. Giai đoạn đầu tuổi vị thành niên
Tuổi vị thành niên là giai đoạn phát triển khi thanh thiếu niên có tiếp xúc với các ý tưởng và
hành vi mới thông qua những tiếp xúc với những người và tổ chức mới so với những trải
nghiệm trước đây ở tuổi thơ ấu. Đây là thời điểm để “thử” vai trò và trách nhiệm làm người
lớn. Đây cũng là thời điểm khi “tính dẻo” và sự đàn hồi của não cho thấy, tương tự như gian
đoạn sơ sinh, đây là là giai đoạn phát triển khi các can thiệp có thể củng cố hoặc làm thay đổi
các trải nghiệm trước đó.
Mong muốn được “làm người lớn’ và tự chủ hơn khi đang có các thay đổi quan trọng diễn ra
trong não bộ của trẻ vị thành niên cũng tạo ra thời điểm cơ hội cho các quyết định “bốc đồng”
và các hành vi nguy cơ tiềm ẩn, như các hành vi tình dục nguy cơ, hút thuốc và uống rượu,
hành vi lái xe không an toàn và sử dụng ma túy.
Lạm dụng chất và các hành vi lệch chuẩn của bạn bè, cũng như bị bạn bè xa lánh, là những tác
động quan trọng tới hành vi lành mạnh, mặc dù ảnh hưởng của cha mẹ vẫn rất quan trọng.
Thái độ lành mạnh liên quan tới các chất và Chuẩn xã hội lành mạnh cũng là các yếu tố bảo vệ
quan trọng chống lại việc sử dụng ma túy. Các kỹ năng xã hội tốt, sức khỏe tâm thần và cảm
xúc lành mạnh vẫn là yếu tố bảo vệ chính xuyên suốt tuổi vị thành niên.
CHÚ Ý. Bằng chứng về các can thiệp kỹ năng làm cha mẹ ở tuổi trung ấu cũng áp dụng cho các
can thiệp và chính sách khi xây dựng cho giai đoạn đầu tuổi vị thành niên và sẽ không được
nêu lại tại phần này. Tương tự, rất nhiều can thiệp và chính sách có liên quan tới trẻ vị thành
niên lớn hơn cũng có thể dự phòng lạm dụng chất trong thời kỳ đầu tuổi vị thành niên, và sẽ
được nêu ra ở phần sau. Điều này áp dụng cho cả các chính sách về rượu và thuốc lá, các chiến
lược truyền thông, can thiệp ngắn và các sáng kiến cộng đồng đa thành phần.

Giáo dục dự phòng dựa vào kỹ năng bản thân và xã hội và ảnh hưởng xã hội
Mô tả ngắn

15 Lucas, 2008; Petrosino, 2012.
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Bên cạnh đó, các chương trình này cung cấp cơ hội để thảo luận theo một cách phù hợp với lứa
tuổi, về các tiêu chuẩn, thái độ xã hội khác nhau, và các kỳ vọng tích cực và tiêu cực liên quan tới
lạm dụng chất, bao gồm hậu quả của tình trạng lạm dụng chất. Các chương trình này cũng hướng
tới thay đổi các niềm tin chung về lạm dụng chất nhằm giải quyết mức độ và sự chấp nhận xã hội
về lạm dụng chất trong nhóm bạn bè. Các chương trình dự phòng dựa trên tăng cường kỹ năng và
ảnh hưởng xã hội cũng có thể áp dụng cho thanh thiếu niên.
Bằng chứng
13 đánh giá tốt, 13 đánh giá được chấp nhận và 1 thử nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên đưa ra kết
quả về can thiệp này.16 Theo những đánh giá này, một số chương trình tương tác tại trường học
có thể dự phòng lạm dụng chất trong thời gian dài (có mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ với tình
trạng sử dụng cần sa). Những chương trình tương tác như vậy phát triển các kỹ năng cá nhân
và xã hội và thảo luận các tác động xã hội (các chuẩn mực, kỳ vọng xã hội và niềm tin chung)
liên quan tới việc sử dụng ma túy. Những chương trình này đưa ra kết quả tích cực với tất cả
các chất, cũng như dự phòng các hành vi tiêu cực khác như bỏ học và trốn học.
Về mặt này, một số chỉ báo chỉ ra rằng các chương trình hướng tới trẻ ở giai đoạn đầu tuổi vị
thành niên có thể có nhiều kết quả tích cực hơn trong dự phòng lạm dụng chất hơn là các
chương trình hướng tới trẻ vị thành niên lớn tuổi hơn.
Phần lớn bằng chứng là về các chương trình phổ quát, nhưng cũng có bằng chứng rằng giáo
dục phổ quát dựa vào các kỹ năng cũng có thể dự phòng trong nhóm có nguy cơ cao.
Các chương trình này thường được cung cấp bởi những hướng dẫn viên đã được huẩn luyện,
phần lớn là thầy cô giáo. Tuy nhiên, các chương trình qua máy tính hoặc mạng internet cũng
có thể giảm lạm dụng chất.
Phần lớn bằng chứng đến từ Mỹ, Châu Âu và Úc. Các chương trình dự phòng dựa trên các kỹ
năng cũng có bằng chứng về việc có thể áp dụng ở nơi khác, nhưng bằng chứng từ các quốc
gia có thu nhập thấp và trung bình tại Châu Phi, Châu Á và Mỹ Latinh vẫn không rõ ràng, do
vậy cần cẩn trọng khi áp dụng và thực hiện.
Các đặc điểm liên quan tới kết quả dự phòng tích cực
Bằng chứng cho thấy các đặc điểm sau có liên quan tới kết quả dự phòng tích cực:
Sử dụng các phương pháp tương tác
Được cung cấp thông qua một loạt các bài học có cấu trúc (thường từ 10 – 15 bài)
một lần một tuần, thường cung cấp các bài bổ sung trong nhiều năm
Do những người được huấn luyện cung cấp (gồm đồng đẳng viên đã qua huẩn luyện)
Cung cấp cơ hội để thực hành và học một loạt các kỹ năng cá nhân và xã hội, bao gồm
kỹ năng ứng phó, đưa ra quyết định và thích nghi, đặc biệt liên quan tới lạm dụng
chất
Tác động các khía cạnh của các nguy cơ liên quan tới lạm dụng chất, nhấn mạnh các
hậu quả trực tiếp
Gạt bỏ các hiểu lầm về bản chất và những quan niệm về lạm dụng chất

16 Bühler, 2008; Champion, 2012; Dobbins, 2008; Faggiano, 2005; Faggiano, 2008; Fletcher, 2008; Foxcroft, 2011; Gates, 2006; Jackson, 2012; Jones, 2006;
Lemstra, 2010; McGrath, 2006; Moreira, 2009; Müller-Riemenschneider, 2008; Pan, 2009; Porath-Waller, 2010; Ranney, 2006; Reavley, 2010; Roe,
2005; Schröer-Günther, 2011; Skara, 2003; Soole, 2008; Spoth, 2008; Thomas, 2006; Thomas, 2008; West, 2004; Wiehe, 2005.
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Các đặc điểm liên quan tới kết quả tiêu cực hoặc không có kết quả
Bằng chứng cho thấy các đặc điểm sau liên quan tới kết quả tiêu cực hoặc không có kết quả
Sử dụng các phương pháp không có tương tác, vd: diễn thuyết, như cách cung cấp
thông tin chính
Chỉ cung cấp thông tin, đặc biệt là thông tin khuyến khích sự sợ hãi
Hơn nữa, các chương trình không có kết quả hoặc có kết quả tiêu cực cũng được quan sát
là có liên quan tới các đặc điểm sau:
Dựa trên các bài học đối thoại không có cấu trúc
Chỉ tập trung vào xây dựng lòng tự tôn và giáo dục cảm xúc
Chỉ giải quyết việc đưa ra quyết định hoặc giá trị về mặt đạo đức
Dùng lời chứng thực từ những người đã từng sử dụng ma túy
Sử dụng cán bộ công an để thực hiện chương trình

Để biết thêm thông tin tham khảo các hướng dẫn và công cụ sau
•
http://www.unodc.org
•
•

http://www.ccsa.ca

Văn hóa và chính sách trường học
Mô tả ngắn

Bằng chứng

17 Fletcher, 2008; Moreira, 2009; Reavley, 2010; Thomas, 2008.
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vi nguy cơ khác. Trong môi trường đại học, các chính sách và văn hóa nhà trường cho các học sinh ở
độ tuổi lớn hơn có thể giảm lạm dụng rượu, đặc biệt là khi bao gồm các can thiệp ngắn (mức độ tác
động vừa) trong giảm số lượng rượu sử dụng . Thời gian về tính bền vững của các kết quả này là
không rõ ràng.
Các chính sách trường học thường bao gồm xét nghiệm ma túy đột xuất. Một thử nghiệm kiểm soát
ngẫu nhiên cho tháy kết quả liên quan tới thành phần này và không đưa ra kết quả đáng kể nào trong
giảm thiểu sử dụng ma túy và rượu.18
Mặc dù phần lớn bằng chứng bắt nguồn từ Mỹ, Châu Âu và Úc, cũng có bằng chứng từ Mỹ
Latinh, Châu Phi và Châu Á.
Các đặc điểm liên quan tới kết quả dự phòng tích cực
Hỗ trợ, chứ không làm gián đoạn, chức năng bình thường của trường học
Hỗ trợ nét đặc trưng của nhà trường, cam kết với trường học và sự tham gia của học
sinh
Xây dựng các chính sách với sự tham gia của các bên liên quan (học sinh, thầy cô, cán
bộ, phụ huynh)
Các chính sách nêu rõ các chất, cũng như địa điểm (phạm vi nhà trường) và/hoặc các
thời điểm (hoạt động của nhà trường) mà chính sách áp dụng
Áp dụng cho cả trường (học sinh, thầy cô, khách…)
Giảm hoặc loại bỏ tiếp xúc và sự sẵn có của thuốc lá, rượu, hoặc các ma túy khác
Giải quyết các vi phạm luật lệ bằng các biện pháp tích cực thông qua cung cấp hoặc
chuyển gửi tới tư vấn, điều trị và các dịch vụ chăm sóc y tế và tâm lý xã hội hơn là trừng
phạt
Củng cố tính nhất quán và kịp thời, bao gồm sự thúc đẩy tích cực việc tuân thủ luật lệ
Các đặc điểm liên quan tới kết quả tiêu cực hoặc không có kết quả
Bằng chứng cho thấy các đặc điểm sau có liên hệ với kết quả tiêu cực hoặc không có kết quả:
Bao gồm xét nghiệm ma túy đột xuất

Giải quyết các yếu tố dễ bị tổn thương về tâm lý
Mô tả ngắn

18 Goldberg, 2007.
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Bằng chứng
4 thử nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên được chấp nhận đưa ra kết quả về can thiệp này trong
nhóm trẻ ở giai đoạn đầu tuổi vị thành niên và trong nhóm thanh thiếu niên.19 Theo những
đánh giá này, các chương trình hướng tới các yếu tố dễ bị tổn thương về mặt tâm lý có thể
làm giảm mức độ uống rượu (giảm 29% so với các học sinh có nguy cơ cao ở các trường thí
nghiệm) và uống rượu nhiều (giảm 43%) trong 2 năm sau.
1 đánh giá tốt đưa ra kết quả về can thiệp này ở trẻ ở thời kỳ trung ấu.20 Theo đó, cách can
thiệp này có thể tác động tới các yếu tố trung gian của cá nhân có ảnh hưởng tới hành vi lạm
dụng chất sau này, như kiểm soát bản thân.
Các đặc điểm liên quan tới kết quả tích cực
Bằng chứng cho thấy các đặc điểm sau có liên quan tới kết quả tích cực:
Do những cán bộ chuyên nghiệp thực hiện (như nhà tâm lý học, thầy cô giáo)
Những người tham dự được xác định có các đặc điểm tính cách cụ thể sử dụng các
công cụ được chấp nhận
Cung cấp cho người tham gia các kỹ năng để ứng phó tích cực với các cảm xúc phát
sinh từ tính cách của mình
Một chuỗi các bài ngắn (2 – 5 bài)

Kèm cặp, hướng dẫn
Mô tả ngắn

Bằng chứng
2 đánh giá tốt và 1 đánh giá được chấp nhận đưa ra kết quả về can thiệp này.21 Theo đó, kèm
cặp, hướng dẫn có thể dự phòng sử dụng rượu và ma túy trong nhóm thanh thiếu niên có nguy
cơ cao với kết quả duy trì sau 1 năm sau khi can thiệp. Tất cả bằng chứng đều bắt nguồn từ Mỹ.
Các đặc điểm liên quan tới kết quả tích cực:
Cung cấp tập huấn và hỗ trợ cho người hướng dẫn
Dựa trên các hoạt động có cấu trúc

19 Conrod, 2008; Conrod, 2010; Conrod, 2011; Conrod 2013 and O’Leary-Barrett, 2010 reporting on the same trial.
20 Piquero, 2010.
21 Bühler, 2008; Thomas, 2011; Tolan, 2008.
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4. Vị thành niên và tuổi trưởng thành
Khi thanh thiếu niên lớn lên, các can thiệp được cung cấp ở những môi trường ngoài gia đình và
trường học, như tại nơi làm việc, địa điểm vui chơi và cộng đồng, trở nên phù hợp hơn.

CHÚ Ý: Bằng chứng cho các can thiệp và chính sách tại trường học cho trẻ ở giai đoạn đầu tuổi vị
thành niên (như chương trình lớp học, giải quyết các yếu tố dễ bị tổn thương, chính sách trường học
về lạm dụng chất) cũng như kèm cặp, hướng dẫn, cũng áp dụng cho các can thiệp và chính sách cho
thanh thiếu niên ở độ tuổi lớn hơn và sẽ không được nhắc lại ở phần này.

Can thiệp ngắn
Mô tả ngắn
Can thiệp ngắn bao gồm tư vấn cá nhân mà có thể bao gồm các phiên sau đó hoặc cung
cấp thông tin. Các can thiệp này có thể được cung cấp bởi các cán bộ y tế và xã hội được
huẩn luyện cho những người có nguy cơ do tình trạng lạm dụng chất của mình, nhưng
không nhất thiết người đó phải tham gia điều trị. Các phiên này bắt đầu bằng việc xác định
liệu có vấn đề lạm dụng chất và cung cấp tư vấn cơ bản phù hợp ngay lập tức và/hoặc
chuyển gửi tới điều trị. Các phiên này có cấu trúc và thường kéo dài từ 5 – 15 phút.
Can thiệp ngắn thường được cung cấp tại hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu hoặc tại các
phòng cấp cứu, nhưng cũng cho kết quả khi được cung cấp trong các chương trình tại
trường học và nơi làm việc, và khi cung cấp online.
Các phiên can thiệp ngắn cũng có thể sử dụng phỏng vấn tạo động lực, là can thiệp tâm lý
xã hội trong thảo luận về ma túy mà một người đang lạm dụng và khi bệnh nhân được hỗ
trợ để đưa ra quyết định và đưa ra mục tiêu về tình trạng lạm dụng ma túy của mình. Trong
trường hợp này, can thiệp ngắn thường được cung cấp trong một liệu trình 4 phiên (mỗi
phiên 1 tiếng).
Bằng chứng
10 đánh giá tốt, 13 đánh giá được chấp nhận và 1 thử nghiệm kiểm soát ngẫu nhiên được
chấp nhận đưa ra kết quả về can thiệp này.22 Theo đó, can thiệp ngắn và phỏng vấn tạo
động lực có thể giảm đáng kể lạm dụng chất trong thời gian dài. Bằng chứng này có chất
lượng cao, và mức độ tác động về mức độ sử dụng rượu và ma túy là rất mạnh mẽ ngay
sau khi can thiệp (chênh lệch trung bình chuẩn là 0.79), duy trì tính bền vững sau hơn 1
năm (chênh lệch trung bình chuẩn là 0.15).
Can thiệp ngắn và phỏng vấn tạo động lực có lợi cho cả thanh thiếu niên và người lớn,
nhưng với phụ nữ bằng chứng về tác động dài hạn về tình trạng sử dụng rượu vẫn chưa có
kết luận, thể hiện tác động lớn hơn ở đàn ông. Mỗi phiên, can thiệp ngắn hoặc phỏng vấn
tạo động lực có thể đưa ra kết quả đáng kể và dài hạn. Thời gian tư vấn dài hơn có vẻ
không làm tăng thêm lợi ích. Can thiệp ngắn được chứng minh là có chi phí hiệu quả. Bên

22 Ballesteros, 2004; Beich, 2003; Bertholet, 2005; Carney, 2012; Christakis, 2003; Dunn, 2001; Emmen, 2004; Fager, 2004; Gates, 2006; Humeniuk, 2012;
Jensen, 2011; Jones, 2006; Kahan, 1995; Kaner, 2007; Khadjesari, 2010; McQueen, 2011; Nilsen, 2008; Riper, 2009; Smedslund, 2011; Tait, 2003; Vasilaki,
2006;Wachtel, 2010;White, 2010; Wilk, 1997. (place as source beneath Available evidence. Re-number footnotes)
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cạnh đó, bằng chứng từ Mỹ, Châu Âu và Úc/New Zealand và các thử nghiệm tại Châu Phi,
ASSIT, gói can thiệp ngắn do WHO xây dựng, đã được thử nghiệm tại Mỹ Latinh và Châu Á.

Các đặc điểm liên quan tới kết quả dự phòng tích cực
Các phiên
Do những cán bộ chuyên nghiệp được huấn luyện cung cấp
Để biết thêm thông tin tham khảo các hướng dẫn và công cụ sau
•

Các chương trình dự phòng ở nơi làm việc
Mô tả ngắn
Phần lớn tình trạng lạm dụng chất xảy ra ở người lớn đã đi làm. Các rối loạn lạm dụng chất
khiến nhân viên có các nguy cơ về y tế và khó khăn trong mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn
bè và gia đình, và, đặc biệt là ở nơi làm việc, có các nguy cơ về đảm bảo an toàn. Thanh
thiếu niên đặc biệt có nguy cơ, do những căng thẳng trong công việc đã được chứng minh
làm tăng đáng kể nguy cơ phụ thuộc ma túy trong nhóm thanh thiếu niên có sử dụng ma
túy. Các nhân viên cũng gây ra gánh nặng về chi phí nếu phụ thuộc vào ma túy. Nhân viên
có lạm dụng chất có tỷ lệ vắng mặt cao hơn và hiệu quả kém hơn, thường dễ gây tai nạn, và
có chi phí chăm sóc sức khỏe và nghỉ việc cao hơn. Hơn nữa, các nhân viên có trách nhiệm
cung cấp và duy trì môi trường làm việc an toàn và lành mạnh theo các quy định và luật áp
dụng.23 Các chương trình dự phòng tại nơi làm việc thường có nhiều thành phần, bao gồm
các yếu tố và chính sách dự phòng, cũng như tư vấn và chuyển gửi tới điều trị.
Bằng chứng
1 đánh giá tốt và 1 đánh giá được chấp nhận đưa ra kết quả về can thiệp này. Theo đó, các
chương trình dự phòng tại nơi làm việc có thể dự phòng sử dụng rượu và thuốc lá. Thời
gian về tính bền vững của các kết quả này là không rõ ràng. Mặc dù có những thử nghiệm
đã được tiến hành ở Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi, các bằng chứng vẫn bắt nguồn từ Mỹ,
Úc và Châu Âu.
Các đặc điểm liên quan tới kết quả dự phòng tích cực
Được xây dựng với sự tham gia của các bên liên quan (nhân viên, quản lý, nhà tuyển
dung)
Đảm bảo tính bảo mật cho nhân viên
Bao gồm và dựa trên chính sách về lạm dụng chất tại nơi làm việc đã được xây dựng bởi
các bên liên quan và không mang tính trừng phạt
23 ILO (1996). Management of alcohol- and drug-related issues in the workplace. An ILO code of practice, Geneva, International Labour
Organization.
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Cung cấp can thiệp ngắn (gồm thông qua mạng), và tư vấn, chuyển gửi tới điều trị
Truyền thông rõ ràng
Gắn kết vào các chương trình sức khỏe khác (vd: dự phòng các bệnh tim mạch)
Bao gồm các khóa quản lý căng thẳng
Huấn luyện quản lý, nhân viên và cán bộ y tế để hoàn tất vai trò của mình trong
chương trình
Chỉ bao gồm xét nghiệm rượu và ma túy như một phần của chương trình toàn
diện với các đặc điểm được mô tả phía trên

Để biết thêm thông tin tham khảo các hướng dẫn và công cụ sau
•
•
•

Các chính sách về rượu và thuốc lá
Mô tả ngắn

Bằng chứng

24 Anderson, 2009; Bühler, 2008; Campbell, 2009; Elder, 2010; Hahn, 2010; Hahn, 2012; Middleton, 2010; Popova, 2009; Rammohan, 2011; Smith, 2009;
Spoth, 2008, Wagenaar & Toomey, 2002.
25 Bühler, 2008; Callinan, 2010; Hopkins, 2001; Lovato, 2011; NCI, 2008; Ranney, 2006; Richardson, 2009; Stead, 2005; Thomas, 2008.
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Tăng độ tuổi tối thiểu được uống rượu làm giảm tiêu thụ rượu, trong khi với thuốc lá bằng
chứng là chưa rõ ràng. Các can thiệp toàn diện được những người bán hàng tuân thủ có thể tác
động tới việc sử dụng của thanh thiếu niên, đặc biệt là con gái và những người mới ở trong giai
đoạn hút thuốc ban đầu (những người khác thường mua/có thuốc lá qua bạn bè). Thời gian
duy trì kết quả này là không rõ ràng.
Có những kết quả chưa có kết luận cho thấy có mối liên hệ giữa tăng trách nhiệm của những
người bán lẻ với mức độ tiêu thụ rượu.
Tăng tiếp xúc với quảng cáo rượu làm tăng khả năng uống rượu trong thanh thiếu niên và có
thể làm tăng mức độ tiêu thụ trong nhóm những người đã uổng. Tương tự, quảng cáo thuốc lá
cũng có liên hệ với việc làm tăng hút thuốc lá. Việc cấm dài hạn quảng cáo các sản phẩm thuốc
lá phòng tránh việc tiêu thụ.
Mặc dù phần lớn bằng chứng ở trên bắt nguồn từ Mỹ/Canada, Châu Âu, Úc, một số bằng chứng
về các chính sách thuốc lá cũng bắt nguồn từ Đông Á và Nam Phi.
Các đặc điểm liên quan tới các kết quả dự phòng tích cực
Tăng giá thuốc lá và rượu thông qua thuế; trong trường hợp các chính sách
về rượu, kết quả có thể không mạnh mẽ ở những nước mà phần lớn việc sản
xuất và tiêu thụ không được ghi chép.
Tăng độ tuổi tối thiểu để mua rượu và thuốc lá
Dự phòng bán thuốc lá và rượu cho thanh thiếu niên dưới tuổi hợp pháp thông
qua các chương trình toàn diện bao gồm áp dụng pháp luật và giáo dục một
cách tích cực và liên tục với những người bán hàng thông qua các chiến lược
(liên hệ cá nhân, tài liệu truyền thông và thông tin)
Cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế quảng cáo rượu cho thanh thiếu niên

Các sáng kiến cộng đồng đa thành phần
Mô tả ngắn
Tại cấp cộng đồng, các nỗ lực huy động để tạo ra quan hệ đối tác, các nhóm làm việc, các
liên minh… tập hợp các nhân tố khác nhau trong cộng đồng để giải quyết vấn đề lạm dụng
chất. Một số đối tác cộng đồng là tự phát. Tuy nhiên, sự tồn tại của các đối tác cộng đồng
trên phương diện rộng thường là kết quả của một chương trình đặc biệt cung cấp hỗ trợ
tài chính và kỹ thuật cho các cộng đồng để cung cấp và duy trì các can thiệp và chính sách
dự phòng dựa trên bằng chứng. Các sáng kiến cộng đồng thường có nhiều thành phần,
diễn ra ở

Bằng chứng
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Các đặc điểm liên quan tới kết quả dự phòng tích cực

Để biết thêm thông tin tham khảo các hướng dẫn và công cụ sau
•

Các chiến dịch truyền thông
Mô tả ngắn
Các chiến dịch truyền thông thường là những can thiệp đầu tiên và/hoặc duy nhất đưa ra bởi
các nhà lập chính sách quan ngại về dự phòng ma túy ở một nhóm dân cư, do những phương
pháp này có thể quan sát được và có tiềm năng tiếp cận với nhiều người một cách khá dễ dàng.
Bằng chứng
3 đánh giá tốt và 3 đánh giá được chấp nhận đưa ra kết quả về can thiệp này.26 Theo đó, các
chiến dịch truyền thông, kết hợp với các thành phần dự phòng khác, có thể dự phòng sử dụng
thuốc lá (báo cáo giảm trung bình 24%). Tuy nhiên, không có kết quả lớn nào được đưa ra liên
quan tới lạm dụng rượu, và chỉ một số ít được đưa ra liên quan tới việc sử dụng ma túy.
Các đặc điểm liên quan tới kết quả dự phòng tích cực
Xác định chính xác nhóm đích của chiến dịch
Dựa trên cơ sở lý thuyết vững chắc
Thiết kế các thông điệp dựa trên cơ sở nghiên cứu
Kết nối mạnh mẽ với các chương trình dự phòng ma túy sẵn có tại nhà, trường học và
cộng đồng
Tiếp cận đầy đủ với nhóm đích trong thời gian phù hợp
Đánh giá một cách có hệ thống, bao gồm xuyên suốt chiến dịch để điều chỉnh các thông điệp để
có được tác động tối đa
Hướng tới cha mẹ, do điều này cũng có tác động độc lập tới con cái
Hướng tới thay đổi các chuẩn mực văn hóa về lạm dụng chất và/hoặc giáo dục về các hậu
quả của lạm dụng chất và/hoặc đưa ra các chiến lược để đối phó với tình trạng lạm dụng chất

26 Bühler, 2008; Ferri, 2013, (in press); Hopkins, 2001; NCI, 2008; Ranney, 2006.
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Các đặc điểm liên quan tới kết quả dự phòng tiêu cực hoặc không có kết quả
Nên tránh các chiến dịch truyền thông được thiết kế kém hoặc không được cấp đủ nguồn
lực do điều này có thể làm tình hình xấu đi bằng cách khiến các nhóm đích “nhàm” hoặc
xem nhẹ các cán thiệp và chính sách khác.

Các địa điểm vui chơi, giải trí
Mô tả ngắn
Các địa điểm vui chơi, giải trí gồm quán bar, câu lạc bộ hoặc quán ăn cũng như các khu vực ngoài
trời hoặc đặc biệt nơi mà các sự kiện ở mức độ lớn diễn ra. Những địa điểm này có thể có cả tác
động tích cực và tiêu cực lên sức khỏe của người dân, do chúng cung cấp khoảng không để gặp gỡ
xã giao và hỗ trợ kinh tế địa phương, nhưng cũng được xác định là những nơi có nguy cơ cao cho
nhiều hành vi nguy cơ, như sử dụng rượu và ma túy có hại, lái xe khi say/”phê ma túy” và hung hãn.
Nghiên cứu tại những môi trường này đang phát triển rất nhanh.
Phần lớn các chương trình dự phòng tại các địa điểm vui chơi, giải trí sẽ có nhiều thành phần bao
gồm tập huấn kết hợp cho nhân viên và quản lý về phục vụ rượu bia có trách nhiệm (RBS) và
quản lý tình trạng say rượu; các thay đổi về luật và chính sách như những luật liên quan tới phục
vụ rượu cho trẻ vị thành niên hoặc những người say, hoặc liên quan tới hành vi lái xe khi say; tăng
nhãn quan về luật và chính sách; truyền thông năng cao nhận thức và chấp nhận với các chương
trình và để thay đổi thái độ và chuẩn mực, và cung cấp điều trị cho quản lý và nhân viên.
Bằng chứng
2 đánh giá được chấp nhận đưa ra kết quả về can thiệp này.27 Theo đó, tập huấn cho nhân viên,
can thiệp và áp dụng chính sách có thể làm giảm tình trạng say/phê ma túy. Cũng cần nhớ rằng
bằng chứng về tác động của các can thiệp này về sức khỏe và hậu quả xã hội (như tai nạn giao
thông hoặc bạo lực) không được đánh giá, trong khi đây lại là một vấn đề quan trọng. Thời gian về
tính bền vững của những kết quả này cũng không rõ ràng. Tất cả bằng chứng đều bắt nguồn từ
Mỹ, Canada, Châu Âu và Úc.
Các đặc điểm liên quan tới kết quả dự phòng tích cực
Tập huấn cho cán bộ và quản lý về phục vụ và bán đồ uống một cách có trách nhiệm cho những
khách hàng đã say
Cung cấp tư vấn và điều trị cho nhân viên và quản lý có nhu cầu
Bao gồm thành phần truyền thông mạnh mẽ để tăng nhận thức và chấp nhận với chương trình
Bao gồm sự tham gia tích cực của cơ quan thực thi pháp luật, y tế và xã hội
Tăng cường các luật và chính sách hiện hành về lạm dụng chất tại các địa điểm vui chơi, giải trí
và trong cộng đồng
Để biết thêm thông tin tham khảo các hướng dẫn và công cụ sau
•
•

UNODC, ATS prevention guide for policymakers
CICAD report: insights for a drugged driving policy, available at http://www.cicad.oas.org

27 Bolier, 2011; Brennan, 2011.
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II. Các vấn đề dự phòng cần được nghiên cứu thêm
Các hoạt động thể thao và các hoạt động giải trí khác
Tại nhiều quốc gia và cộng đồng, việc tổ chức các hoạt động thể thao và vui chơi, giải trí không có
rượu và ma túy là khá phổ biến như một cách để cho thanh thiếu niên các mục tiêu lành mạnh và
ủng hộ xã hội, dự phòng cho thanh thiếu niên với các hành vi nguy cơ bao gồm sử dụng ma túy.
Tuy nhiên, trên thực tế, có bằng chứng rằng thể thao về bản chất không luôn luôn làm giảm tình
trạng lạm dụng chất và có liên hệ với tỷ lệ hút thuốc và uống rượu cao hơn.
Qua các đánh giá, 2 đánh giá tốt và 1 đánh giá được chấp nhận cho thấy gần như không có
nghiên cứu nào đánh giá tác động của các hoạt động thể thao có tổ chức hoặc các hoạt động
giải trí khác lên tình trạng lạm dụng chất hoặc các yếu tố trung gian ở trẻ. Các nghiên cứu đáng
hứa hẹn đang được đánh giá liên quan tới các trải nghiện tích cực bao gồm thành phần về dự
phòng lạm dụng chất trong quá trình huấn luyện thể thao. Các nhà lập chính sách do vậy nên
cẩn trọng khi lựa chọn áp dụng cách can thiệp này, bao gồm việc nghiên cứu kỹ lưỡng để đánh
giá tác động.
Một số chỉ báo khác về cách thức mà thể thao có thể được sử dụng với mục đích dự phòng có
thể được tham khảo trong tài liệu UNODCCP (2002), Thể thao – sử dụng thể thao để dự phòng
lạm dụng ma túy, Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, Vienna, Áo và
UNODC (2003), EVERYONE WINS! Giúp huấn luyện viên, giáo viên và lãnh đạo trẻ đưa ra mô
hình vui chơi công bằng, Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, Vienna,
Áo.
Dự phòng sử dụng không vì mục đích y tế các loại thuốc kê đơn
Việc sử dụng không vì mục đích y tế của các loại thuốc kê đơn được kiểm soát theo Công ước đang là
một vấn đề gia tăng tại nhiều quốc gia, cũng như tình trạng lạm dụng một số loại thuốc có thể được
mua trực tiếp ở quầy. Tại một số nước, thách thức này chỉ đứng sau việc sử dụng cần sa. Mặc dù tình
trạng này phổ biến rõ nết nhất ở Bắc Mỹ, cũng có các báo cáo về nhu cầu điều trị lớn tại Châu Âu, Nam
Á và Mỹ Latinh. Tùy vào mỗi quốc gia và loại chất, một số nhóm sẽ dễ bị tổn thương hơn (như thanh
thiếu niên, phụ nữ, người lớn, nhân viên y tế, cũng như trẻ em đường phố và người lang thang và lực
lượng vũ trang ở những môi trường sau xung đột). Hơn nữa, các hậu quả về y tế và xã hội của việc sử
dụng không vì mục đích y tế của các loại thuốc kê đơn có thể nghiêm trọng như hậu quả của việc sử
dụng các ma túy bất hợp pháp.
Đánh giá các bằng chứng khoa học không thể đưa ra kết quả tố hoặc được chấp nhận. Phần lớn
bằng chứng được đưa ra trong phần trước đề cấp tới các can thiệp nhằm giải quyết các yếu tố
dễ bị tổn thương và khả năng thích nghi không cụ thể cho một chất nào. Do vậy, một số các
nghiên cứu sơ cấp liên quan tới các can thiệp gia đình và trường học đang được đánh giá đưa
ra các kết quả khá tích cực liên quan tới việc sử dụng không vì mục đích y tế của các loại thuốc
kê đơn.
Nguồn của các thuốc kê đơn đến từ việc kê đơn trùng lặp, gian lận, ăn trộm, mạng internet và
thông qua gia đình, bạn bè. Do vậy, cũng có thể can thiệp vào các nguồn thuốc này.
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Có một số chỉ báo đưa ra khuyến cáo cho các bác sỹ, cũng như hạn chế và giám sát việc kê đơn
và tạo ra các hồ sơ sẽ giúp thay đổi việc kê đơn và hạn chế tiếp cận với các loại thuốc với những
bệnh nhân có nhu cầu. Do phụ huynh có tác động lớn lên con cái, và do rất nhiều cho biết có
được nguồn thuốc từ những thành viên trong gia đình, việc hướng tới cha mẹ để nâng cao
nhận thức về việc chỉ sử dụng thuốc kê đơn khi có nhu cầu và giám sát về mặt lâm sàng, cho cả
cha mẹ và con cái, cũng là một cách tiếp cận đầy hứa hẹn. Các bước thực tiễn tại cộng đồng để
xử lý một cách an toàn các thuốc kê đơn đã hết hạn hoặc không còn được sử dụng cho đúng
bệnh nhân cũng đáng hứa hẹn. Cuối cùng, các cán bộ y tế cũng cần được huấn luyện thường
xuyên về cách dự phòng, nhận biết và quản lý việc sử dụng không vì mục đích y tế các loại
thuốc kê đơn và hậu quả của chúng.
Để biết thêm thông tin về các can thiệp và chính sách tiềm năng trong dự phòng sử dụng không
vì mục đích y tế các loại thuốc kê đơn, hãy xem UNODC (2011), Sử dụng không vì mục đích y tế
các thuốc kê đơn, các vấn đề định hướng chính sách, Cơ quan phòng, chống ma túy và tội
phạm của Liên Hợp Quốc, Vienna, Áo (xem tại http://www.unodc.org) và CICAD (2012), Hướng dẫn dự
phòng lạm dụng các thuốc kê đơn, Ủy ban Kiểm soát Ma túy Liên ngành của Mỹ, Washington D.C., Hoa Kỳ
(xem tại http://www.cicad.oas.org).
Các can thiệp và chính sách hướng tới trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ cao
Đánh giá các bằng chứng khoa học không tìm ra được đánh giá tốt hoặc được chấp nhận hoặc các
nghiên cứu sơ cấp về cách dự phòng lạm dụng chất trong nhóm trẻ em và thanh thiếu niên có nguy
cơ cao, bất chấp bằng chứng rằng trẻ thường tiếp xúc với ma túy khi còn rất bé. Nhóm này có thể
bao gồm trẻ em và vị thành niên bỏ học, trẻ em đường phố, trẻ em đã hoặc đang đi lính, trẻ em và
thanh thiếu niên thuộc các nhóm di cư hoặc sau xung đột, trẻ em và vị thành niên ở trại mồ côi và
trung tâm giáo dưỡng cho vị thành niên. UNODC đang thực hiện một thử nghiệm để cung cấp dự
phòng chỉ định cho trẻ em có tiếp xúc với ma túy khi còn nhỏ tuổi tại Afghanistan.
Dự phòng sử dụng các chất hướng thần không được kiểm soát trong Công ước
Rất nhiều quốc gia đã chứng kiến sự gia tăng gần đây của tình trạng sử dụng các loại chất hướng thần
mới không được quy định trong các Công ước Quốc gia (còn được gọi là “ma túy hợp pháp”)28. Không
có nghiên cứu nào đưa ra kết quả về dự phòng các loại chất này. Tuy nhiên, cũng nên nhớ rằng trong
trường hợp sử dụng không vì mục đích y tế các loại thuốc kê đơn, phần lớn dự phòng dựa trên bằng
chứng khoa học không tập trung cho một chất nhất định nào. Điều này đặc biệt đúng với các chiến
lược hướng tới các yếu tố dễ bị tổn thương trong giai đoạn đầu của cuộc đời hoặc củng cố các kỹ năng
đối phó tích cực để dự phòng các kỹ năng đối phó tiêu cực, như lạm dụng chất. Do vậy, các chiến lược
này cũng có thể hiệu quả trong dự phòng sử dụng các loại thuốc hướng thần mới. Tuy nhiên, đây là
một lĩnh vực khác cần nghiên cứu kỹ lưỡng.

28 UNODC (in press, 2013), World Drug Report, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Austria.
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III. Các đặc điểm của một hệ thống dự phòng hiệu quả
Một hệ thống dự phòng nghiện ma túy cấp quốc gia hiệu quả cung cấp một loạt các can thiệp và
chính sách lồng ghép dựa trên bằng chứng khoa học, trong nhiều điều kiện, tác động đến đối tượng
thuộc nhiều độ tuổi và mức độ nguy cơ khác nhau. Điều này rất dễ hiểu vì thực tế tương tác giữa các
yếu tố nguy cơ khiến người lớn, trẻ em và thanh thiếu niên lạm dụng chất hoặc tham gia vào các hành
vi nguy cơ khác là rất phức tạp. Một can thiệp dự phòng duy nhất thường bị cô lập và hạn chế bởi yếu
tố thời gian và khả năng tiếp cận cộng đồng và vì thế không thể đạt hiệu quả tốt trong việc giải quyết
các yếu tố dễ bị tổn thương. Cần phải nhớ rằng mục đích cuối cùng của hệ thống dự phòng là hỗ trợ
việc phát triển mỗi cá nhân an toàn và lành mạnh.
Nhằm thực hiện các giải pháp chính sách và can thiệp lồng ghép, hệ thống cần có một cấu trúc vững
chắc như được mô tả trong chương này, bao gồm:29
o Khung pháp lý và chính sách thuận lợi
o Bằng chứng và nghiên cứu khoa học
o Phối hợp giữa bên và cấp độ liên quan (cấp quốc gia, cấp vùng miền và cấp địa phương)
o Tập huấn cho nhà hoạch định chính sách và cơ quan thực hiện
o Cam kết nguồn lực tài chính phù hợp và cam kết duy trì hệ thống trong thời gian dài

1. Các can thiệp và chính sách dựa trên bằng chứng
Trong phần trước của tài liệu chúng ta đã được biết các đánh giá toàn diện về chính sách và can
thiệp đã và đang cho thấy kết quả tích cực trong việc dự phòng lạm dụng chất. Các chiến lược khác
biệt nhau ở 3 điểm chính: độ tuổi của nhóm đích, mức độ nguy cơ của nhóm đích và hoàn cảnh thực
hiện chiến lược. Một hệ thống hiệu quả cần cung cấp trường can thiệp và chính sách dựa vào bằng
chứng nhằm:
o Hỗ trợ thanh thiếu niên và trẻ em trong suốt quá trình trưởng thành và đặc biệt là ở các
giai đoạn chuyển giao quan trọng mà trẻ có nhiều nguy cơ nhất, chẳng hạn như thời kỳ sơ
sinh và thơ ấu, giai đoạn chuyển giao giữa thời thơ ấu và vị thành niên.
o Nhắm đến đối tượng là toàn bộ quần chúng (dự phòng phổ cập), nhưng cũng hỗ trợ các
nhóm (dự phòng chọn lọc) và cá nhân (dự phòng chỉ định) có nguy cơ cao.
o

Xử lý cả các yếu tố bảo vệ và nguy cơ liên quan đến cá nhân và môi trường.

o Tiếp cận cộng đồng qua nhiều kênh (ví dụ: gia đình, trường học, cộng đồng, nơi làm
việc...)
29The reader might also want to refer to the EMCDDA (2011), European drug prevention quality standards, Euro- pean Monitoring
Centre on Drugs and Drug Addiction, Lisbon, Portugal, that also contain a discussion of these issues (available at http://www.emcdda.europa.eu).
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2. Khung chính sách thuận lợi
Không có chương trình hoặc chính sách nào có thể tồn tại riêng lẻ. Như đã giới thiệu ở đầu sách, dự
phòng nghiện ma túy chỉ là một trong những cấu phần nền tảng của một hệ thống lấy y tế làm trung
tâm nhằm đảm bảo các loại ma túy vẫn có thể được sử dụng vì mục đích y học và nghiên cứu nhưng
vẫn chống được hiện tượng thẩm lậu và lạm dụng ma túy, đồng thời đảm bảo các loại chất hướng
thần không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe toàn dân. Theo đó, hệ thống dự phòng quốc gia cần
phải:
o
Lồng ghép trong một hệ thống toàn diện lấy y tế làm trung tâm nhằm đảm bảo vẫn có
thuốc phục vụ y tế và nghiên cứu, đồng thời phòng chống thẩm lậu và lạm dụng ma túy; vì vậy
hệ thống cần bao gồm việc giảm nguồn cung, điều trị, chăm sóc và hồi phục phụ thuộc ma túy,
và dự phòng tác hại về sức khỏe và xã hội của việc sử dụng ma túy (ví dụ: HIV/AIDS, viêm gan
C, sốc thuốc...)
o
Dựa trên hiểu biết rằng nghiện ma túy là một chứng rối loạn tái phát mãn tính ảnh
hưởng đến bộ não được gây ra do tương tác phức tạp giữa các yếu tố dễ bị tổn thương liên
quan đến di truyền, sinh học và tâm lý trong môi trường sống và cần được điều trị chứ không
nên trừng phạt.
o
Liên kết với chiến lược y tế công cộng quốc gia nhằm giúp trẻ em, thanh niên và người
lớn phát triển an toàn và lành mạnh; bao gồm dự phòng, điều trị và chăm sóc rối loạn lạm
dụng chất, cũng như việc dự phòng các hành vi nguy cơ hoặc hành vi không lành mạnh khác.
Ngoài ra, việc thực hiện chương trình, dù là từ phía nhà nước hay các tổ chức phi chính phủ cũng sẽ thuận
lợi hơn nhiều nếu có cơ sở pháp lý hỗ trợ, bao gồm:
o
Tiêu chuẩn quốc gia về chính sách và can thiệp dự phòng nghiện ma túy và lạm dụng
chất;
o

Tiêu chuẩn nghề quốc gia cho người cung cấp dịch vụ dự phòng lạm dụng chất;

o
Chính sách yêu cầu các trường học phải thực hiện thực hiện giáo dục về dự phòng lạm
dụng chất và các chính sách về giáo dục sức khỏe hoặc giáo dục công dân/xã hội và truyền
thông, bao gồm cả các tiêu chuẩn thực hiện;
o
Chính sách yêu cầu nhà tuyển dụng thực hiện chương trình hoặc chính sách dự phòng
lạm dụng chất tại nơi làm việc, bao gồm các tiêu chuẩn thực hiện;
o
Chính sách yêu cầu các dịch vụ về xã hội, y tế và giáo dục hỗ trợ các gia đình trong việc
phát triển con em về mặt thể chất, nhận thức và cảm xúc.
o
Hệ thống giám sát thông tin nhanh nhạy ở cấp địa phương và quốc gia nhằm cung cấp
thông tin cho nhà hoạch định chính sách ở mọi cấp, nhà nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ về
các xu hướng lạm dụng chất mới xuất hiện (các loại chất mới, các cách sử dụng ma túy mới (ví
dụ như sử dụng crack qua đường tiêm chích), hoặc các nhóm dân số mới liên quan) và quá
trình tổng kết thông tin phục vụ cho việc lập chương trình điều trị và dự phòng.

3. Cơ sở bằng chứng và nghiên cứu khoa học vững chắc
Một hệ thống dự phòng ma túy cấp quốc gia hiệu quả cần dựa trên bằng chứng khoa học và khuyến
khích các nỗ lực nghiên cứu nhằm cung cấp thêm bằng chứng. Khía cạnh này có 2 phương diện. Một
mặt, các can thiệp và chính sách nên được lựa chọn trên cơ sở hiểu chính xác về tình hình thực tế.
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III. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP HIỆU QUẢ
Cách tiếp cận mang tính hệ thống này bao gồm định dạng quần thể có nguy cơ cao nhất hoặc đang bắt
đầu sử dụng chất, các lý do những người này bắt đầu sử dụng, và các can thiệp và chính sách hiệu quả
nhất. Mặt khác, tính hiệu quả và, nếu có thể, chi phí-hiệu quả của các can thiệp và chính sách cần được
đánh giá cẩn thận. Kết quả đánh giá này sẽ giúp nhà hoạch định chính sách nắm được ảnh hưởng của
chương trình chẳng hạn như giảm số người bắt đầu sử dụng ma túy và bổ sung, mở rộng nguồn kiến
thức liên quan đến can thiệp dự phòng. Ngoài các nghiên cứu và kết quả cần được đánh giá chéo, xuất
bản và thảo luận càng rộng rãi càng tốt.
Lập kế hoạch dựa trên bằng chứng
Ở phương diện thứ nhất, ta cần thiếp lập hệ thống thông tin để cung cấp kiến thức chung cần thiết về
tình hình thực tế, cũng như tạo điều kiện để áp dụng kiến thức này vào quá trình lên kế hoạch. Để đạt
được kết quả này, hệ thống dự phòng quốc gia hiệu quả cần có:
• Một hệ thống thông tin thường xuyên thu thập và giám sát thông tin:
–

Tỉ lệ hiện hành: bao nhiêu phần trăm người (theo độ tuổi, giới tính và các đặc điểm quan trọng
khác) đang sử dụng (các) loại ma túy nào? Bao nhiêu và tần suất như thế nào? Các hệ quả về sức
khỏe và xã hội là gì?

–

Bắt đầu sử dụng và quá trình chuyển sang rối loạn sử dụng: mọi người (đặc biệt là thanh niên) bắt
đầu sử dụng ma túy và/hoặc các chất khác ở độ tuổi nào? Khi nào thì việc sử dụng bắt đầu chuyển
thành rối loạn sử dụng chất?

–

Yếu tố dễ bị tổn thương: tại sao mọi người, đặc biệt là thanh niên, bắt đầu sử dụng ma túy
hoặc/và các chất khác? Tình hình trẻ em có các yếu tố dẫn đến nguy cơ lạm dụng chất (ví dụ:
kỹ năng cha mẹ kém, vấn đề về tâm thần, không có sự gắn bó với trường học, tình trạng bạo
lực và bị lạm dụng...) như thế nào? Tại sao những người bắt đầu sử dụng ma túy lại chuyển
sang rối loạn sử dụng (các yếu tố nào khiến họ dễ chuyển sang rối loạn sử dụng chất hơn)?

• Một cơ chế chính thức thường xuyên cung cấp dữ liệu thu được từ hệ thống thông tin cho quá
trình lên kế hoạch mang tính hệ thống có cân nhắc đến các yếu tố sau:
–

Chiến lược cần thiết: các can thiệp và chính sách dựa vào bằng chứng nào đã cho thấy hiệu quả trong
việc giải quyêt tình hình cụ thể đã được xác định?

–

Tính sẵn có và độ bao phủ của các chiến lược hiện thời: các can thiệp và chính sách nào đang
được thực hiện? Bao nhiêu phần trăm dân số có nhu cầu đã được tiếp cận bởi các can thiệp và
chính sách này?

–

Chất lượng của các chiến lược hiện thời: các can thiệp và chính sách hiện thời có dựa trên
bằng chứng khoa học không (có nghĩa là dựa trên các hiểu biết khoa học hiện thời
hoặc/và việc áp dụng một cách có hệ thống các chương trình dựa trên bằng chứng đang
được áp dụng)?

–

Tính hiệu quả của các chiến lược hiện thời: các chiến lược này đã được đánh giá (xem phía
dưới) chưa, nếu có, kết quả là gì? Các dữ liệu thu được từ hệ thống thông tin cho thấy điều gì
về tính hiệu quả của chương trình xét về tổng thể?

–

Các cơ sở hạ tầng và nguồn lực hiện có có thể được sử dụng phục vụ cho hệ thống dự phòng quốc
gia.

–

Các khoảng trống giữa các chiến lược cần thiết và sự sẵn có, mức độ bao phủ, chất lượng và
tính hiệu quả của chiến lược, cơ sở hạ tầng và nguồn lực hiện thời?
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Nghiên cứu và lên kế hoạch
Khía cạnh thứ hai liên quan đến việc đánh giá các chính sách và chương trình can thiệp cụ thể. Như đã đề
cập, các chiến lược dựa vào bằng chứng được xác định ở phần trước chưa chắc đã phù hợp với từng đối
tượng can thiệp cụ thể, với nguồn lực, và với môi trường văn hóa ở cấp độ quốc gia, dù có thể thành công
trong những hoàn cảnh khác. Những chương trình hoặc chính sách khác có thể thành công hơn nhiều.
Chương trình và chính sách được lựa chọn cần phải:
•
Được dựa trên hiểu biết khoa học về yếu tố nguy cơ đang được giải quyết. Ví dụ, các
chính sách và chương trình nhằm làm chậm độ tuổi sử dụng lần đầu nên được xây dựng dựa
trên cơ sở giải quyết yếu tố hoặc tình huống nguy cơ được chứng minh là có liên quan đến việc
sử dụng lần đầu thông qua nghiên cứu khoa học và đánh giá nhu cầu, mà không phải dựa trên
cảm giác của một cá nhân, dù người này có thể có mối quan tâm thực sự với vấn đề đưa ra.
•
Bao gồm một cấu phần giám sát và đánh giá khoa học nhằm cân nhắc liệu những can
thiệp này có cho kết quả mong muốn hay không. Yêu cầu này cũng cho thấy tầm quan trọng của
việc hợp tác với các viện hàn lâm và nghiên cứu (bao gồm, nhưng không chỉ là các trường đại
học), cũng như việc áp dụng các mô hình thử nghiệm hoặc bán thử nghiệm. Trong ngành y,
không can thiệp nào có thể thực hiện nếu chưa có nghiên cứu khoa học chứng minh tính an toàn
và hiệu quả. Các can thiệp và chính sách dự phòng ma túy cũng cần phải như vậy.
Cần lưu ý rằng theo Tiêu chuẩn, mục đích của hệ thống là thước đo mức độ hiệu quả, hoặc ít
nhất là khả năng, của các loại can thiệp và chính sách, mà không cần phải tham khảo các
chương trình cụ thể dựa vào bằng chứng. Tuy nhiên, các bằng chứng lại đến từ việc đánh giá
các chương trình cụ thể và điều đó nghĩa là không thể mặc định rằng một chiến lược “nhìn
chung là tương tự” với một chiến lược dựa vào bằng chứng thì sẽ hiệu quả. Ví dụ, mặc dù có
nhiều bằng chứng ủng hộ “chương trình thăm khám trong thai kỳ và sau sinh”, chỉ một số
chương trình thuộc dạng này có hiệu quả và số khác không cho thấy hiệu quả mong muốn, dù
các chương trình trên cũng có một số đặc điểm chung “đã được chứng minh” của loại hình can
thiệp này. Đây là một lý do nữa cho chúng ta thấy tại sao việc đánh giá lại quan trọng như vậy.
Trong tài liệu này, người đọc sẽ được tìm hiểu về tiêu chuẩn chất lượng của các chương trình
dự phòng ma túy tại châu Âu do EMCDDA công bố, trong đó có những hướng dẫn chi tiết về
việc cải thiện chất lượng của các chương trình dự phòng ma túy liên quan đến giai đoạn lên kế
hoạch và các giai đoạn khác của vòng đời dự án. Tài liệu cũng có tham khảo hồ sơ tiêu chuẩn
của Canada.30
Nói như vậy không có nghĩa là coi nhẹ vai trò của việc đánh giá trong quá trình thực hiện một
chương trình dựa vào bằng chứng bao gồm các can thiệp được mô tả trong phần trước của tài
liệu. Trên thực tế, khi nhân rộng các chương trình dựa vào bằng chứng sẵn có, giai đoạn thực
hiện nên bao gồm:
•
Quá trình áp dụng mang tính hệ thống và không thay đổi các cấu phần cốt lõi của
chương trình, nhưng có điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh kinh tế xã hội và văn hóa địa
phương. Các thay đổi này tốt nhất nên được thực hiện với sự hỗ trợ của những người xây dựng
chương trình gốc. Cũng có một số tài liệu, chẳng hạn như hướng dẫn của UNODC về tập huấn
kỹ năng gia đình dành hẳn 1 phần để nói về cách chuyển đổi phù hợp với những hoàn cảnh
khác nhau.
•
Một cấu phần giám sát và đánh giá khoa học nhằm đánh giá tính hiệu quả thực chất
của chương trình trong điều kiện kinh tế xã hội và văn hóa mới.
30 EMCDDA (2011), European drug prevention quality standards, European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction, Lisbon, Portugal,
available at http://www.emcdda.europa.eu; and Canadian Standards for Youth Substance Abuse Prevention, available at http://www.ccsa.ca.
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4. Các khu vực liên quan ở mỗi cấp độ
Hệ thống dự phòng ma túy quốc gia cần đảm bảo trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn có cơ
hội sống một cuộc sống lành mạnh và an toàn trong nhiều hoàn cảnh. Vì vậy, có rất nhiều ngành
cần được huy động trong việc thực hiện can thiệp và chính sách dự phòng có hệ thống và giữa
các ngành này cần có vai trò và cơ chế phối hợp rõ ràng.
Vì vậy hệ thống dự phòng ma túy quốc gia cần có sự tham gia đa ngành (ví dụ: giáo dục, y tế, lao
động, thanh niên, xã hội, hành pháp...) trong việc lên kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá
các cấu phần:
•

Lồng ghếp thực hiện các cấp: cấp quốc gia, cấp vùng miền, và cấp xã, địa phương.

•

Tập hợp các bên liên quan: có thể bao gồm, nhưng không hạn chế, ở cấp quốc gia và vùng miền, cấp
xã và cấp địa phương, các cơ quan cung cấp dịch vụ của chính phủ, các cơ quan phi chính phủ, người
dân và lãnh động cộng đồng, các cộng đồng và lãnh đạo tôn giáo, các trường đại học và các tổ chức
nghiên cứu, và khối tư nhân.

•

Vai trò và trách nhiệm rõ ràng của các bên liên quan: Quan hệ đối tác giữa các bên liên quan
làm việc cùng nhau đem lại giá trị lớn lao về nhiều mặt trong xây dựng và thực hiện chính
sách.

•

Cơ quan dẫn đầu và điều phối tốt.

Nên nhớ rằng không chỉ có một cách để cung cấp bằng chứng cho các chiến lược dự phòng. Ví
dụ: các can thiệp không nhất cứ phải được thực hiện như các chương trình, mà có thể được
lồng ghép vào công việc hằng ngày của các tổ chức và dịch vụ như trường học, các dịch vụ việc
làm, y tế và xã hội cho thanh thiếu niên. Trong trường hợp này, các chiến lược được lập kế
hoahcj, quản lý và điều phối ở cấp trung ương, trong khi thực hiện phụ thuộc vào điều phối đa
ngành cấp địa phương. Những ví dụ khác về cách mà các cấp khác nhau tương tác sẽ bao gồm:
•

Các nhà lập chính sách ở cấp quốc gia điều phối việc phát triển các chính sách, đưa ra
Chuẩn chất lượng và hỗ trợ cơ sở vật chất để thực hiện thông qua tài chính phù hợp để
cung cấp các chiến lược và để tập huấn cho các bên liên quan.

•

Các nhà lập chính sách và/hoặc cơ quan tại cấp địa phương cung cấp các can thiệp và chính sách,
đưa ra dữ liệu cho hệ thống thông tin, và cải thiện một cách tích cực kiến thức và kỹ năng.

•

Các tổ chức phi chính phủ, người dân và lãnh đạo cộng đồng (bao gồm cộng đồng và lãnh đạo
tôn giáo) huy động cho các thay đổi hoặc chấp nhận các chính sách, tác động tới chuẩn mực
của cộng đồng, cung cấp các can thiệp và chính sách dựa vào bằng chứng; Và cũng cần nhớ
rằng huy động cộng đồng được chứng minh có hiệu quả và là cơ chế tham gia để ghi nhận các
chiến lược dựa trên bằng chứng.

•

Các trường đại học và cơ quan nghiên cứu phân tích dữ liệu để hiểu biết tốt hơn về tình hình lạm
dụng chất và để giám sát và đánh giá các chính sách quốc gia, đánh giá các can thiệp và chính sách
cụ thể.

•

Khối tư nhân ủng hộ tích cực dự phòng tại nơi làm việc và đóng góp cho các can thiệp dựa vào
bằng chưgns và sáng tạo, và những tổ chức trong ngành công nghiệp sản xuất rượu và thuốc lá
đưa ra các biện pháp hiệu quả để dự phòng và giảm hại trong các thực hành của mình, bao
gồm tự quản lý.
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5. Cơ sở vật chất vững mạnh của hệ thống cung cấp dịch vụ
Để cung cấp can thiệp một cách hiệu quả, các can thiệp và chính sách cần được hỗ trợ bởi nguồn lực đầy đủ:
•

Các bên cung cấp can thiệp và chính sách cần được cung cấp tài chính một cách đầy đủ.

•

Những cán bộ cung cấp can thiệp và chính sách cần được tập huấn đầy đủ thường xuyên.

•

Các nhà lập chính sách ở các cấp khác nhau lập kế hoạch và xây dựng các can thiệp và củng cố
chính sách cần được tập huấn đầy đủ thường xuyên.

•

Hỗ trợ kỹ thuật cần được cung cấp thường xuyên để hỗ trợ thực hiện và cải thiện chất lượng
thường xuyên.

•

Các tổ chức học thuật và nghiên cứu cần được hỗ trợ tài chính đầy đủ.

6. Tính bền vững
Dự phòng ma túy là hiệu quả và có chi phí hiệu quả, nhưng, cũng giống như các chính sách
khác, chúng cần được đầu tư dài hạn và trung hạn để thực hiện hết tiềm năng. Theo đó, những
điều sau là các cách để duy trì các hoạt động nêu ở trên:
•

Cơ chế đánh giá và điều chỉnh hệ thống dự phòng quốc gia một cách đều đặn

•

Lập kế hoạch và cung cấp nguồn lực để thực hiện các can thiệp và chính sách dựa trên bằng
chứng ít nhất trong thời gian trung hạn

•

Thường xuyên thu thập dữ liệu thông qua hệ thống thông tin, bao gồm phản hồi về việc lập
kế hoạch/quá trình đánh giá

•

Tiếp tục hỗ trợ để nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng các can thiệp và chính sách

•

Tiếp tục hỗ trợ tập huấn các cán bộ và các nhà lập chính sách có tham gia vào quá trình lập
kế hoạch, cung cấp, giám sát và đánh giá các chiến lược dự phòng.
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Hình I.

Sơ đồ thể hiện hệ thống dự phòng ma túy quốc gia
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Trung tâm thanh
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Bộ tài
chính
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