
 

VIỆN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

TR11: TỶ LỆ NHIỄM 
TỤ CẦU VÀNG VÀ TỤ 
CẦU VÀNG KHÁNG 
METHICILLIN TRÊN 
BÀN TAY SINH VIÊN 
XÉT NGHIỆM TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y 
- DƯỢC ĐÀ NẴNG 

TR39: THAY ĐỔI KIẾN 
THỨC, THỰC HÀNH VỀ TƯ 
THẾ, VẬN ĐỘNG SAU 
PHẪU THUẬT THOÁT VỊ 
ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG 
THẮT LƯNG CỦA NGƯỜI 
BỆNH ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH 
VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM 
ĐỊNH, NĂM 2018 

TR61: THỰC TRẠNG 
NUÔI CON BẰNG SỮA 
MẸ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ 
LIÊN QUAN CỦA SẢN 
PHỤ SAU ĐẺ MỔ TẠI 
KHOA SẢN BỆNH VIỆN 
ĐA KHOA ĐỨC GIANG 
NĂM 2018 

TR90: ĐỘNG LỰC LÀM 
VIỆC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ 
ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN 
VIÊN KHỐI HÀNH CHÍNH 
TẠI BỆNH VIỆN CHẤN 
THƯƠNG CHỈNH HÌNH 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH, NĂM 2019

Số: 5 (52) tháng 09+10/2019

ISSN 2354-0613



MỤC LỤC
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THỰC TRẠNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 Ở NGƯỜI TRƯỞNG 
THÀNH TỪ 30 - 69 TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN 
QUAN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2018
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ đái tháo đường týp 2 và 

một số yếu tố nguy cơ liên quan ở người trưởng thành 
30 – 69 tuổi tại thành phố Đà Nẵng. Phương pháp: 
Sử dụng phương pháp điều tra dịch tễ học mô tả cắt 
ngang trên 1.800 người dân tuổi từ 30 - 69 tại thành phố 
Đà Nẵng. Kết quả: Tỷ lệ mắc đái tháo đường týp 2 là 
11,5%, trong đó tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng không 
được chẩn đoán là 68,6%. Các yếu tố liên quan chính 
như tuổi (OR=2,1); tiền sử rối loạn lipid, gia đình mắc 
đái tháo đường với mức (OR lần lượt 2,1: 1,55); các yếu 
tố chuyển hóa: tăng huyết áp, chỉ số vòng bụng/vòng 
mông cao có khả năng mắc bệnh đái tháo đường hơn 
nhóm còn lại với (OR lần lượt là 2,1 : 1,4); hành vi lối 
sống liên quan như: hút thuốc lá (OR = 1,85). Kết luận: 
Kết quả điều tra dịch tễ học cho thấy sự gia tăng nhanh 
chóng về tỷ lệ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tại 
thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa: Đái tháo đường týp 2, Đà Nẵng.

ABSTRACT
PRevAlenCe of TyPe 2 DIABeTeS AnD 

RelATeD fACToRS Among ADulTS AgeD 30-
69 In DAnAng CITy

Objectives: To estimate the prevalence of type 
2 diabetes and related factors among adults aged 30-
69 in Danang city. Methods: A cross-sectional study 
among 1,800 adults aged 30-69 was conducted in 
Danang city. Results: The prevalence of type 2 diabetes 
was 11.5% including 68.6% without diagnosed. Age 
was significantly associated with diabetes with OR = 
2.1 (95%CI:1.4-3.3). Compared with normal adults, 
adults with history of disorder, family member’s 
diabetes had the odds ratio (OR) of 2.1 (95%CI:1.4-

3.1) and 1.55 (95%CI:1.0-2.2) for high blood pressure, 
2.1 (95%CI:1.5-2.8), for high waist/buttocks index, 
1.4(95%CI:1.0-1.9) for smoking, 1.85 (95%CI:1.3-2.7). 
Conclusion: The results show a rapid increase in the 
prevalence of type 2 diabetes and pre-diabetes in Da 
Nang city 

Keywords: Type 2 diabetes, Da Nang.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế (IDF) năm 

2017, số người bị đái tháo đường (ĐTĐ) trên thế giới là 
422 triệu người, dự báo đến năm 2045 là 642 triệu người. 
Đây thực sự là hồi chuông báo động đối với các nước đang 
phát triển [1]. Cuối năm 2017 có 4 triệu ca tử vong xảy ra 
do ĐTĐ và biến chứng của ĐTĐ [2].

Việt Nam là nước có tỷ lệ ĐTĐ, tiền ĐTĐ tăng rất 
nhanh. Theo điều tra toàn quốc năm 2012, tỷ lệ ĐTĐ lứa 
tuổi 30 - 69 là 5,4%. Như vậy sau 10 năm, từ 2002 đến 
2012, tỷ lệ ĐTĐ tăng gấp đôi, 2,7% lên 5,4%. Điều tra 
cũng chỉ ra thực trạng đáng quan tâm người mắc ĐTĐ 
trong cộng đồng không được phát hiện vẫn rất cao là 
63,6%, năm 2002 là 64,5% [3].

Thành phố Đà Nẵng là một trung tâm kinh tế, văn 
hóa ở khu vực duyên hải miền Trung với quá trình đô thị 
hóa và phát triển nhanh chóng, kéo theo đó tình hình mắc 
các bệnh không lây nhiễm cũng tăng nhanh như đái tháo 
đường, ung thư, tim mạch. Theo nghiên cứu Trần Văn 
Nhật, Tôn Thất Thạnh và cộng sự năm 2007 ở người từ 20 
- 64 tuổi tại thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ ĐTĐ khá cao 7,38%, 
giảm dung nạp glucose là 14,9% [4]. 

Theo nghiên cứu của Đỗ Ích Thành và cộng sự năm 
2016 ở người trên 45 tuổi tại 3 vùng sinh thái thành phố 
Đà Nẵng, tỷ lệ ĐTĐ: 13,1%, tỷ lệ ĐTĐ trong cộng đồng 
không được chẩn đoán là 65,5% [5]. 

Ngày nhận bài: 12/07/2019                           Ngày phản biện: 18/07/2019                    Ngày duyệt đăng: 26/07/2019

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng; 
2. Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
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Tuy nhiên, việc mong muốn có được cái nhìn toàn 

diện hơn về thực trạng mắc bệnh, một số yếu tố nguy cơ 
liên quan đến bệnh ĐTĐ type 2 trên toàn thành phố Đà 
Nẵng. Chúng tôi tiến hành đề tài: “Thực trạng đái tháo 
đường týp 2 ở người trưởng thành 30 - 69 tuổi và một 
số yếu tố nguy cơ liên quan tại thành phố Đà Nẵng năm 
2018” với 2 mục tiêu sau: (1) Xác định tỷ lệ đái tháo đường 
týp 2 ở người trưởng thành từ 30-69 tuổi tại thành phố Đà 
Nẵng năm 2018. (2) Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến 
đái tháo đường týp 2 ở nhóm đối tượng nghiên cứu.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Quần thể đích: Quần thể cộng đồng người 

trưởng thành tại thành phố Đà Nẵng
2.1.2. Quần thể nghiên cứu: Toàn bộ người dân từ 

30 – 69 tuổi có hộ khẩu và đang sinh sống tại 30 cụm xã 
phường thuộc các quận huyện thành phố Đà Nẵng

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
- Thời gian: Từ tháng 5 - 7 năm 2018
- Địa điểm: Tại 30 xã, phường thuộc các quận huyện 

tại thành phố Đà Nẵng.
2.3. Phương pháp nghiên cứu: 
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu dịch 

tễ học mô tả cắt ngang [6]
2.3.2. Cỡ mẫu nghiên cứu và kỹ thuật chọn mẫu: 
 Cỡ mẫu được tính theo công thức ước lượng cho 

một tỷ lệ [7]:

Trong đó: n là số đối tượng cần nghiên cứu;  
Z²(1-α/2) =1,96 với độ tin cậy 95%; p= 0,06 (với p là tỷ lệ 
ĐTĐ: 6,0% ở người Việt Nam theo IDF 2015 đã được hiệu 
chỉnh, theo tuổi 20- 79 [8]); d=0,02: là sai số lựa chọn. Cỡ 
mẫu tối thiểu n= 542.

Chúng tôi sử dụng kỹ thuật chọn mẫu chùm nhiều giai 
đoạn, hệ số thiết kế mẫu chúng tôi chọn là 3, lấy dư tổng 
cộng mẫu nghiên cứu được chọn vào là 1.800 đối tượng. 

Sử dụng phương pháp chọn mẫu tương ứng với kích 
thước quần thể (PPS ; Probability proportionate to size) 
cho từng quận huyện, tổng số 30 cụm trên toàn thành phố 
được chọn vào nghiên cứu (mỗi cụm 60 đối tượng 30 - 69, 
cụm ở đây chính là xã, phường).

Bước 1: Lập danh sách dân số toàn bộ các xã, phường 
tại mỗi vùng.

Bước 2: Chọn xã, phường điều tra theo phương 
pháp PPS.

Bước 3: Chọn thôn/tổ: Lập danh sách các thôn/tổ tại 
xã/phường được chọn, từ đó chọn ra 1 thôn/tổ theo phương 
pháp ngẫu nhiên bằng bốc thăm, hoặc bảng số ngẫu nhiên.

Bước 4: Lập danh sách đối tượng 30 - 69 tại thôn/tổ 
được chọn theo tuổi, giới (sinh từ 1988 – 1949) (trường 
hợp thôn/tổ chọn được không đủ 60 đối tượng, thì chọn 
thêm một  thôn/tổ kế bên để lập danh sách đối tượng). 

Bước 5: Chọn đối tượng điều tra: Chúng tôi sử dụng 
phương pháp chọn ngẫu nhiên đơn chọn các đối tượng vào 
nghiên cứu, cho đến khi đủ số đối tượng thì dừng lại. 

2.3.3. Phương pháp thu thập số liệu:
Chúng tôi tiến hành thu thập số liệu trên mẫu, bao 

gồm xét nghiệm máu, cân đo nhân trắc, huyết áp bằng 
các công cụ đã được chuẩn hóa và Bộ Y tế chấp nhận, 
phỏng vấn trực tiếp theo bộ câu hỏi nghiên cứu đã được 
soạn sẵn.

2.3.4. Định nghĩa, tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ và 
các dạng rối loạn glucose máu 

- Chẩn đoán ĐTĐ và tiền ĐTĐ dựa vào tiêu chuẩn 
của ADA năm 2018.

- Hoặc người có kết quả glucose máu trong giới hạn 
bình thường nhưng trước đó đã được chẩn đoán ĐTĐ theo 
tiêu chuẩn trên và đang sử dụng thuốc hạ glucose máu 
cũng được xác định mắc bệnh.

Sử dụng máy đo glucose máu SureStep Onetouch của 
hãng Johnson & Johnson, kết quả xét nghiệm của máy này 
được tính theo tiêu chuẩn glucose máu tĩnh mạch (đã được 
kiểm chứng trong điều tra DTH năm 2002 và 2012). Xét 
nghiệm máu 2 lần, sử dụng nghiệm pháp dung nạp glucose 
tại cộng đồng.

2.3.5. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu:
- Nhập số liệu trên Epidata 3.1, xử lý số liệu bằng 

phần mềm SPSS 20.0 để tìm hiểu mối liên quan giữa một 
số yếu tố nguy cơ, tiền sử và bệnh ĐTĐ bằng test Chi-
square, KTC 95% CI, phân tích hồi quy đa biến, giá trị p 
chọn ngưỡng p < 0,05 [9].

2.3.6. Đạo đức nghiên cứu:
Nghiên cứu của chúng tôi được sự chấp thuận của Sở 

Y tế thành phố Đà Nẵng và Hội đồng Nghiên cứu khoa học 
Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đà Nẵng.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Các yếu tố nhân khẩu học, kinh tế - xã hội ở 

đối tượng nghiên cứu
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Bảng 3.1: Đặc điểm nhân khẩu học - kinh tế xã hội ở đối tượng nghiên cứu

Biến số nghiên cứu Số lượng (n=1.800) Tỷ lệ (%)

Tuổi 

30 - 39 234 13,0

40 - 49 382 21,2

50 - 59 527 29,3

60 - 69 657 36,5

Giới 
Nam 619 34,4

Nữ 1.179 65,5

Dân tộc 
Kinh 1.798 99,9

Khác 2 0,1

Trình độ học vấn

Không biết chữ 24 1,3

Chưa tốt nghiệp tiểu học 114 6,3

Tốt nghiệp tiểu học 215 11,9

Tốt nghiệp THCS 551 30,6

Tốt nghiệp THPT 515 28,6

Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH .. 381 21,2

Nghề nghiệp

Nông dân 134 7,4

Công nhân 303 16,8

Buôn bán 392 21,8

CBCC/NVVP 371 20,6

Nội trợ 264 14,7

Thất nghiệp 33 1,8 

Khác 303 16,8 

Nhận xét: Tiến hành nghiên cứu trên 1.800 đối tượng 
tại 30 cụm phường xã trên toàn thành phố Đà Nẵng, ta 
thấy độ tuổi từ 60-69 chiếm tỷ lệ cao nhất 36,5%; 50 - 59 

chiếm 29,3%, 30 - 39 tuổi chỉ chiếm 13%. Không biết chữ 
chiếm 1,3%.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



SỐ 5 (52) - Tháng 09-10/2019

Website: yhoccongdong.vn6

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2019
Bảng 3.2: Giá trị trung bình một số chỉ số nhân trắc và huyết áp 

Chỉ số
Trung bình theo giới tính (X ± SD)

Giá trị p
Nam Nữ

Tuổi (năm) 52,46± 10,1 50,8 ± 10,6 <0,05

Cân nặng (kg) 61,4 ± 9,30 54, 7 ± 7,64 <0,05

Vòng bụng (cm) 83,9 ± 8,89 80,68 ± 8,25 <0,05

Vòng mông (cm) 92,6 ± 7,89 91,5 ± 8,17 >0,05

Vòng bụng/vòng mông 0, 9 ± 0,08 0,88 ± 0,09 <0,05

Chỉ số khối cơ thể (kg/m2) 22,96 ± 3,17 23,25 ± 3,02 <0,05

Chỉ số đường huyết lúc đói 5,91 ± 0,66 6,04 ± 0,69 >0,05

Chỉ số đường huyết sau 2 giờ 7,54 ± 3,29 7,71 ± 2,99 <0,05

Bảng 3.3: Tỷ lệ mắc đái tháo đường type 2 theo quận huyện và theo toàn thành phố 

Quận/huyện

Chẩn đoán

ĐTĐ Tiền ĐTĐ Bình thường

n % n % n %

Hải Châu 56 13,3 108 25,7 256 61,0

Thanh Khê 36 10,0 88 24,4 236 65,6

Sơn Trà 29 12,1 61 25,4 150 62,5

Ngũ Hành Sơn 11 9,2 24 20,0 85 70,8

Cẩm Lệ 24 13,3 49 27,2 107 59,4

Liên Chiểu 26 14,4 44 24,4 110 61,1

Hòa Vang 25 8,3 110 36,7 165 55,0

Toàn thành phố 207 11,5 484 26,9 1.109 61,6

χ2 = 26,3;  p<0,01

Nhận xét: Trung bình tuổi, cân nặng, vòng bụng, 
vòng bụng/vòng mông ở giới nam cao hơn so với giới nữ, 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.
3.2. Tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường type 2

Nhận xét: Tỷ lệ mắc ĐTĐ tại quận Hải Châu, Thanh 
Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện 
Hòa Vang lần lượt là: 13,3%; 10,0%; 12,1%; 9,2%; 13,3%;  

14,4%; 8,3% và toàn thành phố 11,5%. Tỷ lệ mắc ĐTĐ cao 
nhất là tại Liên Chiểu (chiếm 14,4%). Có sự khác biệt về 
tỷ lệ mắc ĐTĐ và tiền ĐTĐ giữa các khu vực với p<0,01.
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Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường type 2 theo phát hiện mới và cũ 

Bảng 3.4: Tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường phân bố theo đặc điểm nhân khẩu học 

Chẩn đoán
χ2; p

ĐTĐ Tiền ĐTĐ Bình thường

Nhóm tuổi n % n % n %

30 - 39 1 4,3 48 20,5 176 75,2

42,5;
0,001

40 - 49 29 7,6 100 26,2 253 66,2

50 - 59 68 12,9 161 30,6 298 56,5

60 - 69 100 15,2 175 26,6 382 58,1

Giới

Nam 92 14,8 176 28,4 352 56,8 13,5;
0,001Nữ 115 9,7 308 26,1 757 64,2

Nghề nghiệp

Công nhân, nông dân, buôn bán 74 8,9 247 29,8 508 61,3 13,7;
0,001CCVC,VP, nội trợ, hưu trí 133 13,7 237 24,4 601 61,9

Toàn thành phố 207 11,5 484 26,9 1.109 61,6

Nhận xét: Tỷ lệ mắc ĐTĐ phân bố tăng dần theo tuổi 
tăng, thấp nhất ở độ tuổi 30-39 là: 4,3%; cao nhất ở nhóm 
60 - 69 là: 15,2%. Tỷ lệ mắc ĐTĐ ở nam giới (14,8%) cao 
hơn nữ giới (9,7%). Sự khác biệt về tỷ lệ mắc bệnh phân 

bố theo nhóm tuổi, giới và nghề nghiệp đều có ý nghĩa 
thống kê với p <0,001.

3.3. Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến đái tháo 
đường type 2

68.6

31.4

Mắc ĐTĐ cũ trong 

Mắc ĐTĐ không được
phát hiện
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Bảng 3.5: Mối liên quan giữa ĐTĐ với một số yếu tố nguy cơ theo phân tích hồi quy logistic đa biến 

Biến độc lập oR* KTC 95% CI Giá trị p

Tuổi
Tuổi < 45 1

2,1 1,4 – 3,3 < 0,001
Tuổi ≥ 45

Huyết áp
Bình thường 1

2,1 1,5 – 2,8 < 0,001
Tăng huyết áp

Tiền sử gia đình có thân nhân mắc ĐTĐ
Không 1

1,0 – 2,2 < 0,05
Có 1,55

Tiền sử rối loạn lipid
Không 1

1,4 – 3,1 < 0,001
Có 2,1

Hút thuốc lá
Không 1

1,85 1,3 – 2,7 < 0,001
Có

Chỉ số sức khỏe (vòng eo/vòng mông)
Bình thương 1

1,0 – 1,9 < 0,05
Nguy cơ 1,4

Nhận xét: Qua phân tích hồi quy đa biến, chúng tôi 
nhận thấy tuổi cao, tăng huyết áp, thân nhân mắc ĐTĐ, tiền 
sử rối loạn lipid, hút thuốc lá, chỉ số vòng eo/vòng mông 
nguy cơ là các yếu tố liên quan với tình trạng ĐTĐ type 2.

Tuổi ≥ 45 có nguy cơ mắc ĐTĐ gấp 2,1 lần tuổi dưới 
45; những người THA có nguy cơ mắc ĐTĐ cao hơn 
nhóm có huyết áp bình thường là 2,1 lần; người có thân 
nhân mắc ĐTĐ thì có nguy cơ mắc cao hơn ở nhóm còn 
lại 1,55 lần; người có tiền sử rối loạn lipid có nguy cơ mắc 
ĐTĐ gấp 2,1 lần nhóm không có tiền sử; những người hút 
thuốc lá có nguy cơ mắc ĐTĐ gấp 1,85 lần so với nhóm 
còn lại; chỉ số vòng bụng/vòng mông ở mức nguy cơ cao 
có nguy cơ mắc gấp 1,4 lần nhóm còn lại.

IV. BÀN LUẬN
Điều tra tỷ lệ hiện mắc ĐTĐ trên quần thể người dân 

từ 30-69 tuổi tại 30 cụm xã, phường thành phố Đà Nẵng 
là một nghiên cứu khoa học hết sức quy mô, với những 
yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chọn đối tượng, tiến 
hành mời và nghiên cứu trên đối tượng, nhân lực tham gia 
nghiên cứu phải mang tính chuyên môn được tập huấn kỹ, 
máy móc được chuẩn hóa và khuyến nghị dùng cho cộng 
đồng trong điều tra được Bộ Y tế chấp nhận, nguồn kinh 
phí thực hiện nghiên cứu khá lớn và phải tiến hành vào 
buổi sáng sớm.

4.1. Đặc điểm chung ở đối tượng
Nghiên cứu trên 1.800 người, ta thấy độ tuổi từ 60-69 

chiếm tỷ lệ cao nhất 36,5%; 50 - 59 chiếm 29,3%, 30 - 39 

tuổi chỉ chiếm 13%. Không biết chữ chiếm 1,3%. Trung 
bình số giờ nhịn đói tới thời điểm xét nghiệm máu là 10,95 
giờ, thấp nhất là 6 giờ, cao nhất là 18 giờ.

4.2 Tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường
Nhìn chung, tỷ lệ mắc ĐTĐ, tiền ĐTĐ được chẩn 

đoán theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa 
Kỳ (ADA) năm 2018 cho kết quả: tỷ lệ hiện mắc tiền ĐTĐ 
là 26,9%; ĐTĐ týp 2 là 11,5% (trong đó có tới 68,6% số 
người trong cộng đồng không biết mình mắc bệnh). Tỷ lệ 
mắc ĐTĐ tăng gần gấp đôi sau 10 năm (năm 2007: 7,38% 
ở độ tuổi 25 - 64; năm 2018: 11,5% ở độ tuổi 30-69). 

Nghiên cứu cũng cao hơn Điều tra toàn quốc năm 
2012 của tác giả Nguyễn Quốc Việt (5,42%), vùng Duyên 
hải miền Trung (6,37%) [3], giải thích cho mức cao hơn 
này, chúng ta thấy rằng Đà Nẵng là một thành phố lớn 
nằm ở khu vực miền Trung, người dân hầu hết sống trong 
vùng đô thị, đời sống kinh tế kèm theo quá trình đô thị 
hóa, lối sống, qua nhiều nghiên cứu có liên quan cũng cho 
thấy rằng tỷ lệ ở Đà Nẵng thường cao hơn ở khu vực và 
nằm trong tốp cao nhất của toàn quốc, bên cạnh đó trong 
nghiên cứu của chúng tôi, nhóm tuổi 50 -69 tuổi, số lượng 
đối tượng tham gia nhiều hơn so với nhóm tuổi thấp hơn, 
đây cũng là một lý do làm cho tỷ lệ mắc ĐTĐ của nghiên 
cứu chúng tôi cao hơn.

4.3. Mối liên quan theo y văn với tỷ lệ ĐTĐ tại 
thành phố Đà Nẵng

Qua phân tích đa biến, chúng tôi nhận thấy ở những 
người tuổi ≥ 45 có nguy cơ mắc ĐTĐ gấp 2,1 lần tuổi dưới 

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



SỐ 5 (52) - Tháng 09-10/2019

Website: yhoccongdong.vn 9

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
45, p <0,001. Theo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Quốc 
Việt 2012: 4,42 lần [3].

Những người THA có nguy cơ mắc ĐTĐ cao hơn 
nhóm có HA bình thường là 2,1 lần, p <0,001. Tương 
đồng nghiên cứu Nguyễn Quốc Việt: 3,45 lần [3]. Qua các 
nghiên cứu cũng đã chứng minh được tỷ lệ THA tại miền 
Trung, Đà Nẵng rất cao so với cả nước cũng đa phần do 
phong tục tập quán của người dân trong bữa ăn thường 
xuyên sử dụng các loại gia vị mặn như nước mắm, thói 
quen sử dụng rượu bia quá mức cũng ảnh hưởng rất lớn 
đến tỷ lệ THA. Vì vậy cần có chiến lược và kế hoạch rất 
cụ thể để phòng chống bệnh ĐTĐ, THA ngay từ khi chưa 
mắc bệnh.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, hút thuốc lá 
có nguy cơ mắc ĐTĐ gấp 1,85 lần so với nhóm còn lại, 
p<0,001, Tạ Văn Bình (2007): 2 lần. Hút thuốc lá có liên 
quan đến sự đề kháng insulin, là yếu tố nguy cơ của đái 
tháo đường týp 2. Những người hút thuốc lá có nguy cơ 
mắc đái tháo đường týp 2 cao hơn người không hút thuốc 
lá. Bởi vì chất nicotin trong thuốc lá làm tăng nồng độ 
đường huyết dẫn đến đề kháng insulin. Đó cũng là điều 
phù hợp với thực tế [10, 11].

Chúng tôi nhận thấy có mối liên quan giữa chỉ số 
vòng bụng/vòng mông và ĐTĐ. Những người có chỉ số 
vòng bụng/vòng mông ở mức nguy cơ cao thì có nguy cơ 
mắc ĐTĐ cao hơn ở nhóm còn lại 1,4 lần với p < 0,05. 
Tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Văn Lành cao 
gấp 1,4 lần nhóm còn lại [10].

Có mối liên quan giữa TSGĐ mắc ĐTĐ và tình trạng 
ĐTĐ. Những người có TSGĐ mắc ĐTĐ thì có nguy cơ 
mắc ĐTĐ cao hơn ở nhóm còn lại 1,55 lần, p < 0,05. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tiền sử gia đình là yếu tố 
nguy cơ cao của ĐTĐ týp 2. Nhóm người có TSGĐ mắc 
bệnh ĐTĐ có nguy cơ cao bị bệnh ở giai đoạn sớm. Trong 
mỗi gia đình, thường các thành viên có chung một môi 
trường sống, đặc biệt là chế độ ăn uống. 

Theo nhiều nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, ở nhóm 

người có tiền sử rối loạn chuyển hóa lipid thì tỷ lệ mắc ĐTĐ 
tăng cao hơn rất nhiều so với nhóm còn lại. Nghiên cứu 
của chúng tôi cho thấy có mối liên quan giữa tiền sử rối 
loạn lipid và ĐTĐ (2,1 lần, p < 0,001). Do vậy chúng ta cần 
phòng tránh, dự phòng ngay từ khi chưa bị các bệnh rối loạn 
chuyển hóa, mỡ máu như ăn rau, củ, quả xanh thường xuyên 
hàng ngày; tập luyện thể dục thường xuyên ở mức vừa, hạn 
chế ăn các thức ăn chiên, rán và thịt chứa nhiều mỡ.

V. KẾT LUẬN 
  Qua nghiên cứu ngang trên 1.800 người dân ở độ 

tuổi 30 – 69 tại thành phố Đà Nẵng năm 2018, chúng tôi 
đưa ra được một số kết luận như sau: 

1. Tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường ở người dân tại 
thành phố Đà Nẵng.

   - Tỷ lệ hiện mắc tiền ĐTĐ là 26,9%; đái tháo đường 
týp 2 là 11,5% trong đó tỷ lệ người dân trong cộng đồng 
không được chẩn đoán là 68,6%.

2. Yếu tố liên quan đến tình trạng đái tháo đường 
týp 2 tại thành phố Đà Nẵng

Theo phân tích hồi quy logistic đa biến, chúng tôi tìm 
thấy một số yếu tố liên quan:

- Các yếu tố nhân khẩu học, kinh tế - xã hội có liên 
quan: là tuổi, tỷ lệ ĐTĐ tăng lên theo nhóm tuổi, ở nhóm  
≥ 45 có nguy cơ mắc ĐTĐ cao hơn gấp 2,1 lần nhóm dưới 
45 tuổi với p < 0,001.

- Hành vi lối sống liên quan đến ĐTĐ: hút thuốc lá 
(OR = 1,85). Chúng tôi không thấy mối liên quan giữa tính 
chất công việc, uống rượu bia thường xuyên và ĐTĐ.

- Một số yếu tố chuyển hóa: tăng huyết áp, chỉ số 
vòng bụng/vòng mông cao có khả năng mắc bệnh ĐTĐ 
cao hơn nhóm còn lại (với OR lần lượt là 2,1 : 1,4). Chúng 
tôi không tìm thấy mối liên quan giữa BMI, tình trạng béo 
phì dạng nam và ĐTĐ.

- Tiền sử bản thân và gia đình: tiền sử gia đình có thân 
nhân mắc ĐTĐ, tiền sử rối loạn lipid là các yếu tố liên 
quan ĐTĐ với mức OR lần lượt 1,55 : 2,1.
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TỶ LỆ NHIỄM TỤ CẦU VÀNG VÀ TỤ CẦU VÀNG KHÁNG 
METHICILLIN TRÊN BÀN TAY SINH VIÊN XÉT NGHIỆM TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y-DƯỢC ĐÀ NẴNG 

Nguyễn Thị Đoan Trinh1, Hoàng Thị Minh Hòa1, Nguyễn Thị Tường Vi1,
Nguyễn Thị Thanh Xuân1, Nguyễn Thị Anh Chi1

TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm tụ cầu vàng và tụ cầu 

vàng kháng methicillin trên bàn tay sinh viên xét nghiệm 
trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng và một số yếu 
tố liên quan đến việc nhiễm tụ cầu vàng. Phương pháp: 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 100 mẫu nghiệm lấy từ 
bàn tay của sinh viên xét nghiệm theo phương pháp glove 
juice từ tháng 01 đến tháng 05/2017. Kết quả: Tỷ lệ nhiễm 
tụ cầu vàng trên bàn tay sinh viên là 22%, trong số đó có 
9,1% là tụ cầu vàng kháng methicillin – phân lập được ở 
những sinh viên chưa đi thực tập bệnh viện. Kết quả cho 
thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm S. aureus trên 2 
nhóm sinh viên đã đi thực tập bệnh viện và chưa đi thực 
tập bệnh viện cũng như giới tính. Tuy nhiên, có sự khác 
biệt về tỷ lệ nhiễm S. aureus giữa nhóm sinh viên rửa tay 
bằng xà phòng trước khi lấy mẫu (8%) với nhóm sinh viên 
không rửa tay trước khi lấy mẫu (36%), p<0,05. Kết luận: 
Tỷ lệ nhiễm S. aureus trên bàn tay sinh viên là 22% và có 
mối liên quan giữa việc nhiễm S. aureus với việc vệ sinh 
bàn tay.

Từ khóa: Tụ cầu vàng, kháng methicillin, bàn tay.

ABSTRACT:
PRoPoRTIon of InfeCTIon of 

STAPHyloCoCCuS AuReuS AnD meTHICIllIn 
ReSISTAnT STAPHyloCoCCuS AuReuS on 
meDICAl lABoRAToRy STuDenTS HAnD 
of DAnAng unIveRSITy of meDICAl 
TeCHnology AnD PHARmACy

Objective: To determine proportion of infection 
of Staphylococcus aureus and methicillin resistant S. 
aureus on Medical laboratory students hand of DaNang 

university of Medical technology and Pharmacy as well 
as the the related factors of infecting S. aureus. Methods: 
A descriptive cross-sectional study was conducted in 
100 samples from Medical laboratory students hand 
following the glove juice method. Results: The proportion 
of S. aureus was 22% and 9,1% in that was methicillin 
resistant – isolated from students had not practiced in 
hospital. There was no relationship of infecting S. aureus 
and hospital practice as well as the gender. However, the 
proportion of infection of S. aureus on students that washed 
hand by soap before taking samples was lower than that 
on students had not washed hand (p<0.05). Conclusion: 
The proportion of infection of S. aureus and MRSA was 
22% and 9,1%, respectively and there was a significant 
relationship between infecting S. aureus and washing hand 
by soap.

Key words: Staphylococcus aureus, methicillin 
resistant, hand.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Staphylococcus aureus có vai trò quan trọng trong các 

bệnh nhiễm trùng ở người. Có khoảng 30-50% người khoẻ 
mạnh mang S. aureus như là khuẩn chí ở trên da và niêm 
mạc. Khi có những tổn thương ở da và niêm mạc thì các 
nhiễm trùng do S. aureus dễ dàng xuất hiện. Chúng thường 
gây nhiều bệnh lý khác nhau như mụn nhọt ngoài da, viêm 
tai giữa, áp xe các phủ tạng, nhiễm trùng vết thương, viêm 
phổi, nhiễm khuẩn huyết… Tụ cầu vàng kháng thuốc hiện 
nay đang là một vấn đề nổi cộm trên thế giới, cũng như 
ở Việt Nam. Các chủng tụ cầu vàng kháng methicillin 
thì cũng có thể kháng lại các kháng sinh thuộc nhóm β - 
lactam, một số còn đề kháng được với cephalosporin các 
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thế hệ, vì vậy đã làm cho việc điều trị trở nên khó khăn 
hơn. Do vậy, việc sàng lọc phát hiện tụ cầu vàng kháng 
methicillin (methicilin resistant Staphylococcus aureus – 
MRSA) là cần thiết cho việc dự phòng và điều trị. 

Nhiều chủng Staphylococcus aureus kháng thuốc 
được tìm thấy ở cả trong bệnh viện lẫn cộng đồng. Tại 
trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, sinh viên 
học tập và thực hành trong môi trường phòng thực tập 
ở trường và phòng xét nghiệm ở bệnh viện. Bàn tay là 
một công cụ đa năng để thao tác, đồng thời nó cũng là 
phương tiện chính để tiếp nhận, truyền tải, phát tán mầm 
bệnh và là nguồn gốc gây ra những trường hợp nhiễm 
trùng không mong muốn. Nhiễm tụ cầu vàng và MRSA 
ở người, đặc biệt ở bàn tay là một trong những nguy 
cơ tiềm ẩn rất nguy hiểm. Do đó, việc xác định tỷ lệ S. 
aureus và MRSA ở bàn tay người lành mang mầm bệnh 
là rất cần thiết nhằm nâng cao ý thức trong việc thực 
hiện tốt các biện pháp phòng ngừa lan truyền, theo dõi 
sự kháng thuốc và phòng nhiễm khuẩn Staphylococcus 
aureus tốt hơn. 

Mục tiêu nghiên cứu:
1. Xác định tỷ lệ nhiễm tụ cầu vàng và tụ cầu vàng 

kháng methicillin trên bàn tay sinh viên xét nghiệm trường 
Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng.

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến việc nhiễm 
tụ cầu vàng.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu:
Sinh viên chuyên ngành Xét nghiệm y học trường Đại 

học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.
Tiêu chuẩn loại trừ:
- Sinh viên đang bị bệnh ngoài da ở bàn tay.
- Sinh viên đang dùng thuốc kháng sinh.
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu:
Địa điểm: Bộ môn Vi sinh, Khoa Xét nghiệm, trường 

Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng.
2.1.3. Thời gian nghiên cứu:
Thời gian: Từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 4 năm 2017.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.

2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu và kỹ thuật chọn mẫu:
- Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho nghiên 

cứu mô tả cắt ngang là:

n=
1,962 x p x q

d2

Với: p là ước đoán về tỷ lệ người lành mang trùng của 
nghiên cứu trước là 30%.

q = 1 – p = 1 – 0,3 = 0,7
d là độ chính xác mong muốn; d = 0,09
Thay vào công thức ta có:

n=
1,962 x 0,3 x 0,7

= 99,6
0,092

Chúng tôi chọn cỡ mẫu nghiên cứu là 100.
- Kỹ thuật chọn mẫu: Sử dụng phương pháp chọn 

mẫu ngẫu nhiên đơn.
2.3. Kỹ thuật nghiên cứu
- Kỹ thuật lấy mẫu nghiệm: Sử dụng phương pháp 

glove juice [7].
- Kỹ thuật nuôi cấy phân lập và xác định vi khuẩn S. 

aureus theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới.
- Xác định tính nhạy cảm với kháng sinh theo phương 

pháp Kirby - Bauer [1]: Phát hiện tụ cầu vàng kháng 
methicillin bằng cách sử dụng khoanh giấy oxacillin nồng 
độ 5 µg.

- Kết quả kháng sinh đồ được xử lý dựa vào bảng 
đánh giá mức độ nhạy cảm với kháng sinh của hãng Bio-
Rad, Pháp.

+ Vật liệu nghiên cứu:
- Môi trường nuôi cấy và xác định vi khuẩn: thạch 

máu, thạch Chapmann, huyết tương thỏ.
- Môi trường làm kháng sinh đồ: Mueller- Hinton.
- Khoanh giấy kháng sinh của hãng Bio-Rad, Pháp.
2.4. Xử lý số liệu: Số liệu được nhập và xử lý trên 

phần mềm SPSS 16.0.
2.5. Đạo đức nghiên cứu:
- Các số liệu và thông tin thu thập chỉ phục vụ cho 

mục đích nghiên cứu, không vì mục đích nào khác.
- Mọi thông tin đối tượng cung cấp trong quá trình 

nghiên cứu được giữ bí mật tuyệt đối. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
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Bảng 3.1: Đặc điểm đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm Tần suất Tỷ lệ %

Giới tính
Nam 40 40,0

Nữ 60 60,0

Thực tập bệnh viện
Đang thực tập BV 50 50,0

Chưa thực tập BV 50 50,0

Thời điểm lấy mẫu
Trước rửa tay 50 50,0

Sau rửa tay 50 50,0

Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ nhiễm tụ cầu vàng trên bàn tay sinh viên

Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) 

Nhận xét: Trong 100 sinh viên khảo sát, tỷ lệ giới tính 
nữ chiếm ưu thế hơn với 60%. Số sinh viên đang thực tập 
bệnh viện và chưa thực tập bệnh viện cũng như số sinh 

viên lấy mẫu ở thời điểm trước rửa tay và sau rửa tay có tỷ 
lệ ngang nhau (50%).

3.2. Tỷ lệ nhiễm tụ cầu vàng trên bàn tay sinh viên

Nhận xét: Trong 100 sinh viên khảo sát có 22 sinh 
viên nhiễm tụ cầu vàng trên bàn tay chiếm tỷ lệ 22% và 
78 sinh viên không nhiễm tụ cầu vàng trên bàn tay chiếm 

tỷ lệ 78%.
3.3. Tỷ lệ tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) 

phân lập được
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Nhận xét: Trong 22 chủng tụ cầu vàng phân lập được 

có 02 chủng MRSA chiếm tỷ lệ 9,1%.
3.4. Một số yếu tố liên quan đến nhiễm tụ cầu vàng 

trên bàn tay sinh viên

Bảng 3.2: Tỷ lệ nhiễm S. aureus trên bàn tay sinh viên và các yếu tố liên quan

n
Nhiễm S. aureus Không nhiễm S. aureus

p
% n %

Giới tính
Nam 06 15,0 34 85,0

p >0,05Nữ 16 26,7 44 73,3

Thực tập BV
Đang thực tập BV 13 26,0 37 74,0

p >0,05Chưa thực tập BV 09 18,0 41 82,0

Thời điểm lấy mẫu
Trước rửa tay 18 36,0 32 64,0

p <0,05Sau rửa tay 04 8,0 46 92,0

Nhận xét: Sự nhiễm S. aureus trên bàn tay sinh viên 
có liên quan với việc rửa tay khi lấy mẫu có ý nghĩa thống 
kê với p <0,05. Sự nhiễm S. aureus không liên quan đến 
giới tính và quá trình thực tập của sinh viên.

IV. BÀN LUẬN
Nghiên cứu trên 100 mẫu nghiệm lấy từ bàn tay của 

sinh viên cho thấy tỷ lệ nhiễm S. aureus là 22%. Trong 
số 22 sinh viên nhiễm S. aureus có 2 trường hợp nhiễm 
MRSA chiếm tỷ lệ 9,1%. Đặc biệt 2 trường hợp nhiễm 
MRSA này ở nhóm sinh viên chưa thực tập tại bệnh viện, 
điều này cho thấy sự nhiễm S. aureus nói chung và nhiễm 
MRSA có thể xảy ra ở ngoài cộng đồng. Những người 
mang vi khuẩn này khi gặp điều kiện thuận lợi cho một 
nhiễm trùng nào đó thì rất nguy hiểm vì chủng vi khuẩn 
kháng thuốc sẽ gây khó khăn cho việc điều trị. So sánh 
với kết quả nghiên cứu của Trần Văn Hưng trên sinh viên 
[2] thì tỷ lệ nhiễm S. aureus là 16% thấp hơn nghiên cứu 
của chúng tôi, sự khác nhau đó có thể do vị trí lấy mẫu 
trong nghiên cứu của Trần Văn Hưng là niêm mạc mũi 
của sinh viên, trong số tụ cầu vàng phân lập được thì tỷ 
lệ MRSA chiếm 22,5% cao hơn nghiên cứu của chúng 
tôi. Tương tự nghiên cứu của Gong Z khi phân lập tụ cầu 
vàng ở niêm mạc mũi của trẻ ở Trung Quốc cho thấy tỷ lệ 
nhiễm tụ cầu vàng chiếm 5,1% và tỷ lệ tụ cầu vàng kháng 
methicillin là 0,96% [4]. Điều này cho thấy bàn tay chứa 
đựng lượng vi khuẩn nhiều hơn do thực hiện nhiều thao tác 
trong sinh hoạt và làm việc. Đặc biệt, sinh viên xét nghiệm 
khi thực hành ở phòng thực tập cũng như ở bệnh viện, 
bàn tay thường tiếp xúc nhiều với bệnh phẩm, bệnh nhân 

và các đồ vật xung quanh… nên khả năng tìm thấy các 
vi khuẩn gây bệnh trong đó có tụ cầu vàng cũng khá lớn. 
Năm 2008, ở Thổ Nhĩ Kỳ, Akpinar RB đã nghiên cứu tỷ lệ 
nhiễm MRSA trên tay của 66 sinh viên điều dưỡng Trường 
đại học Ataturk sau khi đi thực tập lâm sàng cho thấy tỷ 
lệ nhiễm là 6,1% [3]. Theo nghiên cứu của Marques ở Bồ 
Đào Nha năm 2009 [6], khi nghiên cứu tỷ lệ nhiễm tụ cầu 
vàng trên tay của 60 sinh viên y thì tỷ lệ nhiễm là 3,3%. Vị 
trí lấy mẫu khảo sát của Marques là các ngón tay của sinh 
viên. Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện lấy ở nhiều vị trí 
như ngón tay, đầu các ngón tay, kẽ tay, mu bàn tay và lòng 
bàn tay theo phương pháp glove juice nên khả năng tập 
trung vi khuẩn cao hơn do vậy tỷ lệ nhiễm S. aureus của 
chúng tôi phát hiện cao hơn. Mặt khác, cũng có thể do sự 
khác nhau về phân bố của các vi khuẩn giữa các nước trên 
thế giới hay do điều kiện vệ sinh, môi trường làm việc, mô 
hình bệnh tật cũng khác nhau.  

Chúng tôi thực hiện nghiên cứu trên 100 sinh viên xét 
nghiệm gồm 40% là nam, 60% là nữ; 50% sinh viên chưa 
đi bệnh viện chỉ thực tập tại trường, 50% sinh đã được 
thực tập tại phòng xét nghiệm bệnh viện. Khi thực hiện lấy 
mẫu nghiệm từ bàn tay sinh viên chúng tôi đã chia thành 2 
nhóm: một nhóm lấy mẫu nghiệm khi chưa rửa tay và một 
nhóm lấy mẫu nghiệm sau khi rửa tay bằng xà phòng. Qua 
kết quả nghiên cứu cho thấy sự nhiễm S. aureus không 
liên quan đến giới tính hay đi thực tập tại môi trường bệnh 
viện. Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm tụ cầu vàng ở nhóm sinh viên 
được lấy mẫu nghiệm sau khi đã rửa tay bằng xà phòng là 
8%, thấp hơn so với nhóm lấy mẫu trước khi rửa tay (36%) 
và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p <0,05. Theo 
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nhóm nghiên cứu Maliekal M và cộng sự cho thấy rửa tay 
thường quy làm giảm hệ vi khuẩn chí trên tay trong 50% 
trường hợp, trong khi chà sát tay bằng dung dịch chứa cồn 
đạt được hiệu quả trong 95% trường hợp [5]. Như vậy nếu 
bàn tay được vệ sinh thường xuyên và vệ sinh đúng cách 
thì sẽ giảm thiểu sự nhiễm các vi khuẩn gây bệnh như S. 
aureus và MRSA. Điều này có ý nghĩa quan trọng cho 
khuyến cáo việc thực hiện rửa tay của nhân viên y tế trước 
khi tiếp xúc với bệnh nhân hoặc sau khi tiếp xúc với bệnh 

nhân và các vật phẩm nhiễm trùng.

V. KẾT LUẬN
- Tỷ lệ nhiễm S. aureus trên bàn tay sinh viên chiếm 

22%, trong đó có 2 trường hợp nhiễm MRSA chiếm tỷ lệ 
9,1% đều gặp ở sinh viên chưa thực tập bệnh viện.

- Sự nhiễm S. aureus trên bàn tay có mối liên quan 
đến vệ sinh bàn tay (trước rửa tay và sau rửa tay) có ý 
nghĩa thống kê với p <0,05.
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2. Trần Văn Hưng (2011), “Tình hình kháng kháng sinh của các chủng Staphylococcus aureus phân lập ở sinh viên 
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KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG 
CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ 
LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG, 
NĂM 2018 

Phạm Phương Liên1,  Lê Đông Nhựt2

TÓM TẮT
Nghiên cứu “Kiến thức, thực hành phòng bệnh tay 

chân miệng của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi và một số 
yếu tố liên quan tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long, năm 2018“ được thực hiện nhằm mô tả thực trạng 
kiến thức, thực hành, làm cơ sở đề xuất các biện pháp cải 
thiện hiệu quả công tác phòng chống bệnh TCM trên địa 
bàn nghiên cứu. 

Nghiên cứu áp dụng thiết kế mô tả cắt ngang; phỏng 
vấn trực tiếp 418 bà mẹ có con dưới 5 tuổi được chọn ngẫu 
nhiên từ danh sách. Nghiên cứu thu được các kết quả chính 
như sau: tỷ lệ các bà mẹ có kiến thức về phòng bệnh TCM 
đạt là 74,3%; tỷ lệ các bà mẹ có thực hành đạt là 64,4%. 
Hai yếu tố có mối liên quan mạnh nhất đến thực hành của 
các bà mẹ là “tình trạng được tiếp cận thông tin truyền 
thông”; và “kiến thức phòng bệnh TCM”.

Từ khóa:  Kiến thức, thực hành, tay chân miệng, bà 
mẹ, Vĩnh Long

SUMMARY:
KnoWleDge AnD PRACTICe of 

moTHeRS WITH CHIlDRen unDeR 5 yeARS 
OLD IN TERM OF HAND, FOOT AND MOUTH 
DISeASe PRevenTIon AnD Some RelATeD 
FACTORS IN VINH LONG CITY, VINH LONG 
PROVINCE, IN 2018

The research was carried out to describe the status 
of “knowledge and practice of the mothers” which can 
be used as a basis for proposing measures to improve the 
effectiveness of prevention for “hand, foot and mouth 
disease” in the study area.

The “cross-sectional descriptive design” was applied 
in the research; Direct interviews were conducted with 

418 mothers who were randomly selected from the list of 
mothers with children under 5 years old in Vinh Long City.

Main results: the percentage of mothers have “good 
knowledge” about “prevention of hand, foot and mouth 
disease” is 74.3%; the percentage of mothers who practice 
well the measures for preventing hand, foot and mouth 
disease is 64.4%. Two factors that have the strongest 
relationship to mothers’ practice are “access to media”; 
and “mothers’ knowledge about  prevention of hand, foot 
and mouth disease”.

Keywords: Knowledge; Practice; “hand, foot and 
mouth disease”; mother; Vinh Long.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
 Bệnh tay chân miệng (TCM) là một bệnh truyền 

nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh lây lan nhanh chóng, 
hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc 
hiệu. Vì vậy, biện pháp phòng bệnh chủ yếu là thực hiện 
các can thiệp y tế công cộng nhằm nâng cao kiến thức, 
thực hành phòng bệnh cho người dân. Trong đó, các bà mẹ 
có con dưới 5 tuổi là người trực tiếp chăm sóc trẻ nhỏ cần 
được ưu tiên can thiệp [1].   

 Tại TP.Vĩnh Long, dịch bệnh TCM đang diễn biến 
phức tạp với số ca mắc hằng năm khoảng 700 ca, cao nhất 
trong số các quận huyện của tỉnh Vĩnh Long [2]. Vì vậy, 
nghiên cứu tìm hiểu kiến thức, thực hành phòng bệnh 
TCM của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi nhằm đưa ra các 
khuyến nghị tăng cường hiệu quả công tác phòng bệnh là 
việc làm cần thiết. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu “Kiến thức, thực hành phòng bệnh tay chân 
miệng của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi và một số yếu 
tố liên quan tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, 

Ngày nhận bài: 01/08/2019                           Ngày phản biện: 09/08/2019                    Ngày duyệt đăng: 16/08/2019

1. Trường Đại học Y tế Công cộng
2. Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
năm 2018“. Các kết quả nghiên cứu được sử dụng làm cơ 
sở đưa ra các khuyến nghị phù hợp nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác phòng bệnh TCM cho trẻ tại địa bàn nghiên 
cứu nói riêng và tại các tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội 
tương tự Vĩnh Long nói chung.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

Đối tượng nghiên cứu: Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi, 
thường trú tại TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu áp dụng thiết kế 
mô tả cắt ngang, thu thập số liệu định lượng.  

Cỡ mẫu: Nghiên cứu áp dụng công thức tính cỡ mẫu 
xác định một tỷ lệ:

n= Z2
(1-α/2) 

Trong đó:
Z1-α/2 = 1,96, tương ứng với mức ý nghĩa α=0,05, 

CI=95%
p = 0,45 - Tỷ lệ ước tính bà mẹ thực hành đúng phòng 

bệnh TCM (tham khảo kết quả nghiên cứu của tác giả 
Phạm Thanh Sơn [3])

d= 0,05 (sai số mong muốn) 
Áp dụng công thức, tính được cỡ mẫu tối thiểu n = 

381; dự trù khoảng 10% các bà mẹ từ chối tham gia, chúng 
tôi đã chọn 418 bà mẹ bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu 
nhiên đơn từ danh sách các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại 
TP.Vĩnh Long để đưa vào nghiên cứu.   

Phương pháp thu thập số liệu: Các bà mẹ được 
phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn. Điều tra 
viên là các cán bộ có kinh nghiệm điều tra cộng đồng tại 
TTYT TP.Vĩnh Long. Các điều tra viên được tập huấn kỹ 
lưỡng trước khi tiến hành thu thập số liệu. 

Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu sau khi làm sạch 

được nhập vào phần mềm Epidata 3.1; phân tích bằng 
phần mềm SPSS 16.0.

Tiêu chuẩn đánh giá: Bộ câu hỏi gồm 8 câu hỏi đánh 
giá kiến thức và 20 câu hỏi đánh giá thực hành. Mỗi câu 
hỏi có thể có một hoặc nhiều lựa chọn, mỗi lựa chọn đúng 
được tính 1 điểm. Tổng số điểm tối đa của phần đánh giá 
kiến thức là 35 điểm; phần đánh giá thực hành là 45 điểm. 
Các bà mẹ đạt 80% số điểm tối đa trở lên được đánh giá là 
có kiến thức hoặc thực hành đạt. Cụ thể như sau:

- Các bà mẹ đạt ≥ 28 điểm phần kiến thức được 
đánh giá là có “kiến thức đạt”

- Các bà mẹ đạt ≥ 36 điểm phần thực hành được 
đánh giá là có “thực hành đạt”  

Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được Hội đồng Đạo 
đức, trường Đại học Y tế Công cộng thông qua. Các bà mẹ 
có quyền từ chối không tham gia nghiên cứu. Nghiên cứu 
chỉ tiến hành phỏng vấn các thông tin liên quan đến kiến 
thức, thực hành phòng bệnh, không khai thác các thông tin 
nhạy cảm và không tác động trực tiếp vào đối tượng. Các 
số liệu thu thập được chỉ phục vụ cho mục đích nghiên 
cứu, không phục vụ cho bất kỳ mục đích nào khác. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn 418 bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi đang sinh sống tại TP.Vĩnh Long về kiến thức, 
thực hành phòng bệnh TCM. Trong đó, khoảng 2/3 số bà mẹ 
dưới 35 tuổi; 1/3 trên 35 tuổi; gần nửa số bà mẹ (49,5%) có 
trình độ từ trung cấp trở lên; tỷ lệ các bà mẹ là cán bộ, viên 
chức là 38,3%, tỷ lệ các bà mẹ làm công nhân là 17,5%; các 
bà mẹ làm nghề buôn bán, kinh doanh chiếm tỷ lệ 15,3%. 
Kết quả điều tra kiến thức, thực hành phòng bệnh TCM của 
các bà mẹ được thể hiện trong các bảng, biểu. 

3.1. Kiến thức của các bà mẹ về phòng chống 
bệnh TCM

Biểu đồ 1. Kiến thức phòng bệnh TCM của các bà mẹ
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Kết quả biểu đồ 1 cho thấy, các bà mẹ có kiến thức 

tương đối tốt về phòng chống bệnh TCM cho trẻ. Tỷ lệ các 
bà mẹ có kiến thức đạt theo tiêu chuẩn đánh giá (được trình 

bày trong phần phương pháp nghiên cứu phía trên) là 77,3%. 
Khi tìm hiểu sâu hơn kiến thức của các bà mẹ về các 

biện pháp phòng bệnh, chúng tôi thu được kết quả như sau:

Số liệu trên bảng 1 cho thấy, trên 80% các bà mẹ đã 
biết một số biện pháp phòng bệnh TCM như “làm sạch 
đồ chơi hàng ngày”; “làm sạch sàn nhà thường xuyên” 
và “rửa tay sạch thường xuyên”. Tuy nhiên, chỉ có 46,1% 
các bà mẹ biết việc “thông gió nhà hàng ngày” là cần thiết 
để phòng bệnh TCM cho trẻ. 

 3.2. Thực hành phòng bệnh TCM cho trẻ của các 
bà mẹ

Nghiên cứu của chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn 418 
bà mẹ được chọn ngẫu nhiên từ danh sách các bà mẹ có 
con dưới 5 tuổi đang sinh sống thường trú tại TP.Vĩnh 
Long về thực hành phòng bệnh TCM cho trẻ, kết quả thu 
được như sau: 

Biểu đồ 2 cho thấy, khoảng 2/3 số bà mẹ (64,4%) đã 
thực hành tốt các biện pháp phòng bệnh TCM cho trẻ. 

Kết quả phân tích chi tiết cho thấy, trên 90% các 
bà mẹ đã thực hiện tốt một số biện pháp phòng bệnh 
TCM như: vệ sinh thường xuyên tay của mình và tay 
của trẻ bằng xà phòng; thường xuyên lau chùi sàn nhà 

(nơi sinh hoạt của trẻ); và xử lý phân, chất thải của trẻ 
đúng cách. 

Tuy nhiên, còn một tỷ lệ nhất định các bà mẹ chưa 
thực hiện tốt việc “vệ sinh đồ chơi của trẻ thường xuyên” 
và “thực hành vệ sinh ăn uống cho trẻ đúng cách”, kết quả 
cụ thể được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1- Kiến thức của các bà mẹ về các biện pháp phòng bệnh TCM

Các biện pháp phòng bệnh TCM Tần số (n) Tỷ lệ (%) (N=418)

Thường xuyên rửa tay sạch 356 85,2

Thông gió nhà sạch sẽ hàng ngày. 193 46,1

Làm sạch đồ chơi, dụng cụ sinh hoạt hàng ngày 371 88,7

Làm sạch sàn nhà thường xuyên 347 83,0

Đưa trẻ đi khám bệnh kịp thời 323 77,3

Cách ly các trường hợp bệnh 317 75,8

Không biết 5 1,2

Biểu đồ 2. Thực hành phòng bệnh TCM của các bà mẹ

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



SỐ 5 (52) - Tháng 09-10/2019

Website: yhoccongdong.vn 19

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Kết quả bảng trên cho thấy có tới 2/3 số bà mẹ (65,6%) 
chỉ vệ sinh đồ chơi cho trẻ khi thấy đồ chơi bẩn và tỷ lệ 
các bà mẹ vệ sinh đồ chơi cho trẻ hàng ngày chỉ đạt 37,6%. 
Còn một tỷ lệ không nhỏ các bà mẹ có thói quen không có 
lợi cho sức khỏe của trẻ nói chung và là yếu tố nguy cơ gây 

bệnh TCM nói riêng như: 13,9% bà mẹ thỉnh thoảng còn 
mớm cơm cho trẻ; 20,1% bà mẹ thỉnh thoảng cho trẻ bốc 
thức ăn và ngậm mút đồ chơi.  

 3.3. Các yếu tố liên quan đến thực hành phòng 
bệnh TCM của các bà mẹ

Bảng 2: Thực hành lau rửa đồ chơi và vệ sinh ăn uống cho trẻ của các bà mẹ

Nội dung thực hành Tần số (n) Tỷ lệ (%) (N =418)

Vệ sinh đồ chơi của trẻ

Hàng ngày 157 37,6

Hàng tuần 142 34,0

Khi thấy đồ chơi bẩn 274 65,6

Không nhớ 3 0,7

Dùng riêng vật dụng ăn uống cho trẻ
Có 348 83,3

Không 70 16,7

Mớm thức ăn cho trẻ
Thỉnh thoảng 58 13,9

Không bao giờ 360 86,1

Cho trẻ bốc thức ăn, mút tay,
ngậm mút đồ chơi

Thỉnh thoảng 84 20,1

Không bao giờ 334 79,9

Nấu chín, đậy kín thức ăn của trẻ

Thường xuyên 379 90,6

Lúc đậy lúc không 25 6,0

Không bao giờ 14 3,4

Bảng 3. Một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng bệnh TCM của các bà mẹ

Yếu tố liên quan

Thực hành
oR

(CI 95%)
PĐạt Không đạt

n % n %

Tuổi

< 35 tuổi 171 63,3 99 36,7 0,881
0,578-1,343

0,556
≥ 35 tuổi 98 66,2 50 33,8

Trình độ học vấn

 ≥ Cấp III 212 67,9 100 32,1 1,822
1,163-2,857

0,008 (p<0,05)
Cấp I- Cấp II 57 53,8 49 46,2
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Kết quả phân tích tại bảng 3 cho thấy các yếu tố liên 
quan có ý nghĩa thống kế đến thực hành phòng bệnh TCM 
của các bà mẹ bao gồm: trình độ học vấn; số con của các 
bà mẹ; tình trạng được tiếp cận thông tin truyền thông; và 
kiến thức phòng bệnh TCM. Trong đó, hai yếu tố “tiếp cận 
thông tin” và “kiến thức phòng bệnh TCM” có mối liên 
quan mạnh nhất, cụ  thể như sau:

- Các bà mẹ “có tiếp cận với thông tin truyền 
thông” có khả năng thực hành tốt về phòng bệnh TCM cao 
hơn 2,7 lần so với các bà mẹ “không tiếp cận với thông tin 
truyền thông” (OR = 2,7; p<0,05).

- Các bà mẹ có “kiến thức đạt” về phòng bệnh TCM 
có khả năng thực hành đạt cao hơn 8,1 lần so với các bà mẹ 
có kiến thức không đạt (OR = 8,1; p<0,001).  

IV. BÀN LUẬN
Nghiên cứu được tiến hành nhằm tìm hiểu “kiến thức, 

thực hành phòng chống bệnh TCM của các bà mẹ có con 
dưới 5 tuổi tại TP. Vĩnh Long”. Đây là một chủ đề nghiên 
cứu có ý nghĩa thực tiễn do số ca bệnh TCM đang có xu 
hướng gia tăng tại địa phương. Nghiên cứu đã áp dụng 
thiết kế khoa học và qui trình thu thập số liệu được kiểm 
soát chặt chẽ để thu được các kết quả có ý nghĩa như sau:

Tỷ lệ các bà mẹ có kiến thức về phòng bệnh TCM 
đạt 77,3%. Kết quả của chúng tôi cao hơn so với kết quả 
nghiên cứu tại một số địa phương khác như: nghiên cứu 
tại huyện Long Thành, Đồng Nai (43,72%) [3]; nghiên 
cứu tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (62,75%) [4]; 
và nghiên cứu tại huyện Gia Lâm, Hà Nội (62,8%) [5]. 
Sự khác biệt này có thể được giải thích do nghiên cứu 
của chúng tôi được thực hiện tại địa bàn thành phố, nơi 
có tỷ lệ các bà mẹ có trình độ học vấn từ trung cấp trở 
lên tương đối cao (49,5%) và có tới 55,8% các bà mẹ là 
cán bộ, công nhân, viên chức. Đồng thời, các địa phương 
triển khai các chương trình truyền thông GDSK khác 
nhau sẽ có các tác động khác nhau tới kiến thức phòng 
bệnh của người dân. 

Đối với phần thực hành, tỷ lệ các bà mẹ tại TP.Vĩnh 
Long có thực hành phòng bệnh TCM đạt là 64,4%. Kết 
quả của chúng tôi cao hơn kết quả của các tác giả Trần Thị 
Anh Đào tại Đồng Nai [3] và Giang Xuân Thiện tại Hậu 
Giang [4]. Sự khác biệt này có thể được lý giải do tỷ lệ các 
bà mẹ trong nghiên cứu của chúng tôi có kiến thức phòng 
bệnh TCM đạt cao hơn so với kết quả nghiên cứu của các 
địa phương khác. Kiến thức tốt là một trong các yếu tố 
quan trọng giúp cho các bà mẹ thực hành tốt các biện pháp 

Nghề nghiệp

CBCNV nhà nước 108 67,5 52 32,5 1,251
0,826-1,897

0,290
Các nghề khác 161 62,4 97 37,6

Thu nhập trung bình của gia đình

>1.300.000đ/ tháng 37 63,9 18 32,7 1,161
0,635-2,120

0,628
≤ 1.300.000đ/ tháng 232 67,3 131 36,1

Số con của bà mẹ dưới 5 tuổi

> 2 trẻ 57 62,0 19 25,0 1,839
1,047-3,236

0,032
(p<0,05)≤ 2 trẻ 212 75,0 130 38,0

Tiếp cận với thông tin truyền thông về phòng bệnh TCM

Có 182 73,7 65 26,3 2,703
1,790-4,083

<0,001
Không 87 50,9 84 49

Kiến thức phòng bệnh TCM của các bà mẹ

Đạt 243 75,2 80 24,8 8,061
(4,807 – 13,518)

<0,001
Không đạt 26 27,4 69 72,6
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phòng bệnh. Trong nghiên cứu của chúng tôi, có tới trên 
90% các bà mẹ đã thực hiện rất tốt một số biện pháp phòng 
bệnh như: Vệ sinh tay thường xuyên bằng xà phòng; lau 
chùi sàn nhà nơi trẻ chơi đùa thường xuyên và xử lý phân 
và chất thải của trẻ đúng cách. Tuy nhiên, có một số biện 
pháp phòng bệnh có tỷ lệ các bà mẹ thực hành chưa tốt còn 
tương đối cao cần được lưu ý là: Vệ sinh đồ chơi cho trẻ 
thường xuyên; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ 
ngậm, mút ngón tay, đồ chơi. Căn cứ vào kết quả nghiên 
cứu, chúng tôi đề xuất cần chú trọng các nội dung trên 
trong các chương trình truyền thông GDSK để nâng cao 
hiệu quả công tác phòng bệnh TCM tại địa phương. 

   Kết quả phân tích thống kê cho thấy, có 4 yếu tố liên 
quan có ý nghĩa thống kế với thực hành của các bà mẹ bao 
gồm: Trình độ học vấn; số con của các bà mẹ; tình trạng 
được tiếp cận thông tin truyền thông; và kiến thức phòng 
bệnh TCM. Trong đó, hai yếu tố “tiếp cận thông tin” và 
“kiến thức phòng bệnh TCM” có mối liên quan mạnh nhất: 
Những bà mẹ “có tiếp cận với thông tin truyền thông” có 
khả năng thực hành tốt phòng chống TCM cao hơn 2,7 
lần so với các bà mẹ “không tiếp cận với thông tin truyền 
thông (OR = 2,7; p<0,05); những bà mẹ có “kiến thức đạt” 
về phòng bệnh TCM có khả năng thực hành đạt cao hơn 
8,1 lần so với các bà mẹ có “kiến thức không đạt” (OR = 
8,1; p<0,001). Mối liên quan giữa “kiến thức” và “thực 
hành” của các bà mẹ trong phòng bệnh TCM cũng được 

chỉ ra trong một số nghiên cứu khác [4], [5]. Tuy nhiên, chỉ 
số chênh OR trong nghiên cứu của chúng tôi có giá trị tới 
8,1; cao hơn so với các nghiên cứu khác thể hiện mối liên 
quan mạnh giữa kiến thức và thực hành phòng bệnh TCM 
của các bà mẹ.  

Nghiên cứu của chúng tôi đã sử dụng phương pháp 
tin cậy để đưa ra được các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa 
khoa học. Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp phân tích 
đơn biến để phân tích các yếu tố liên quan đến thực hành 
của các bà mẹ còn có hạn chế nhất định. Chúng tôi đề xuất 
các nghiên cứu sau có thể áp dụng phương pháp phân tích 
đa biến để đưa ra các kết luận chắc chắn hơn về các yếu tố 
liên quan đến thực hành phòng bệnh TCM của các bà mẹ. 

V. KẾT LUẬN
Sau khi tiến hành nghiên cứu, chúng tôi thu được các 

kết quả chính sau:
 Tỷ lệ các bà mẹ có kiến thức đạt về phòng bệnh TCM 

cho trẻ tương tối cao (77,3%). 
Tỷ lệ các bà mẹ có thực hành đạt là 64,4%. Một số nội 

dung phòng bệnh các bà mẹ thực hiện chưa tốt bao gồm: 
lau rửa đồ chơi thường xuyên và vệ sinh ăn uống cho trẻ.

Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với thực 
hành phòng bệnh TCM của các bà mẹ bao gồm: trình độ 
học vấn; số con của các bà mẹ; tình trạng được tiếp cận 
thông tin truyền thông; và kiến thức phòng bệnh TCM.
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Việt Nam, 1(419).

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



SỐ 5 (52) - Tháng 09-10/2019

Website: yhoccongdong.vn22

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2019

ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG THÔ TRÊN TRẺ BỊ BẠI 
NÃO SAU VIÊM NÃO, VIÊM MÀNG NÃO TẠI BỆNH VIỆN 
VINMEC TIMES CITY

Mai Kiều Anh1 

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá chức năng vận động thô của trẻ 

bị bại não sau viêm não, viêm màng não tại Bệnh viện 
Đa khoa quốc tế Vinmec Times City. Đối tượng: Tổng 
số 28 bệnh nhân được chẩn đoán bại não sau viêm não, 
viêm màng não đang theo dõi và điều trị tại Bệnh viện 
Đa khoa quốc tế Vinmec Times City từ tháng 04/2015 
đến tháng 07/2019. Phương pháp: Các bác sỹ chuyên 
ngành phục hồi chức năng tiến hành khám tổng quát 
và đánh giá chức năng vận động thô (GMFM) và phân 
loại trẻ bại não sau viêm não, viêm màng não theo chức 
năng vận động thô (GMFCS). Kết quả: Điểm trung bình 
GMFM-88 của trẻ bị bại não sau viêm não, viêm màng 
não thấp ở các chức năng ngồi, bò, quỳ, đứng, đi, chạy, 
nhảy và không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 
mức độ GMFCS với từng nhóm tuổi. Kết luận: Trong 
28 trẻ bại não sau viêm não, viêm màng não GMFCS 
ở mức độ 4, 5 chiếm đa số theo phân loại và không có 
sự khác biệt giữa mức độ GMFCS với từng nhóm tuổi. 
Chức năng vận động thô GMFM của trẻ bại não sau 
viêm não, viêm màng não đều thấp.

Từ khóa: Bại não, viêm não, viêm màng não, trương 
lực cơ, vận động thô.

SUMMARY:
ASSeSSmenT of gRoSS moToR funCTIon 

In CHIlDRen CeReBRAl PAlSy RelATeD To 
menIngITIS oR enCePHAlITIS AT vInmeC 
TImeS CITy InTeRnATIonAl HoSPITAl

Objective: Assessment of gross motor function 
in children cerebral palsy related to meningitis or 

encephalitis at Vinmec Times City International Hospital. 
Subjects: 28 patients were diagnosed with cerebral palsy 
related to meningitis or encephalitis at Vinmec Times 
City International Hospital from April 2015 to July 2019. 
Method: Rehabilitation physicians in Vinmec Times 
City conducted a general examination, assess gross motor 
function (GMFM), and classify children with cerebral 
palsy related to meningitis or encephalitis by gross motor 
function (GMFCS). Result: GMFM-88

 average score of children with cerebral palsy related 
to meningitis or encephalitis was low in sitting, crawling, 
kneeling, standing, walking, running, jumping and there 
are not significant differences between the level GMFCS 
statistics for each age group. Conclusion: Among 28 
meningitis or encephalitis patients, the majority of them 
in level 4 and 5 according to GMFCS scale and there 
were not GMFCS differences between 3 age groups. Their 
GMFM gross motor function was much low.

Keywords:  Meningitis or encephalitis, cerebral 
palsy, muscle tone, gross motor function.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Viêm màng não là tình trạng viêm lớp màng mỏng 

bao bọc não và tủy sống (1). Trong khi đó, viêm não lại 
là một tình trạng viêm của nhu mô não, biểu hiện bằng 
sự rối loạn chức năng thần kinh-tâm thần khu trú hoặc 
lan tỏa (2). Cả hai nhóm bệnh này đều để lại nhiều di 
chứng thần kinh nặng nề cho người mắc như mất thính 
giác, mất thị lực, suy giảm nhận thức, rối loạn ngôn 
ngữ, các vấn đề hành vi, suy giảm vận động và co giật, 
thậm chí dẫn đến bại não ở trẻ (3). Năm 2015, số ca 

Ngày nhận bài: 07/08/2019                           Ngày phản biện: 14/08/2019                    Ngày duyệt đăng: 23/08/2019

1. Bệnh viện Vinmec Times City
Điện thoại: 0983 241 276
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mắc viêm màng não và viêm não trên toàn thế giới lần 
lươt là 8,7 triệu người và 4.3 triệu người(4, 5). Tại Việt 
Nam, tỷ lệ viêm não cấp trong khoảng 10 năm có xu 
hướng giảm dần từ 3/100.000 trường hợp/năm xuống 
còn 1,4/100.000 trường hợp/năm (6). Tuy nhiên, bệnh 
sẽ tiến triển nhanh chóng và có khả năng gây tổn thương 
thần kinh nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn đến bại não nếu 
không được điều trị kịp thời. Các phương pháp điều trị  
hiện nay thường được sử dụng bao gồm: dùng thuốc, 
các phương pháp tập luyện phục hồi chức năng làm tăng 
khả năng vận động thô, ghép tế bào gốc(7). Thang đánh 
giá chức năng vận động thô (GMFCS) là một công cụ 
đánh giá chức năng vận động thô của trẻ  bại não sau 
viêm não, viêm màng não chính xác, khách quan, cho 
phép lượng giá những thay đổi rất nhỏ về chức năng vận 
động thô của trẻ bại não như nằm, ngồi, bò, đứng, đi, 
chạy(8). Việc đánh giá chức năng vận động thô cho trẻ 
bại não do viêm não, viêm màng não đóng vai trò quan 
trọng trong việc xác định mức độ tổn thương về vận 
động thô của trẻ. Tuy nhiên, tại Việt Nam cũng như trên 
thế giới chưa có đánh giá nào về chức năng vận động 
thô của trẻ bại não sau viêm não, viêm màng não. Vì 
vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục đích 
đánh giá tình trạng chức năng vận động thô của trẻ bại 
não sau viêm não, viêm màng não.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu trên 28 trẻ bị bại 

não sau viêm não, viêm màng não được điều trị tại Bệnh 
viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City từ tháng 04/2015 
đến tháng 07/2019. Nghiên cứu được cho phép bởi Hội 
đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, Bệnh viện Đa 
khoa quốc tế Vinmec Times City số 381/2015/QD-Vinmec 
ngày 30/10/2014.

2.2. Phương pháp và công cụ nghiên cứu
Các bác sỹ chuyên ngành phục hồi chức năng tiến 

hành khám tổng quát và đánh giá chức năng vận động 
thô (GMFM) và phân loại trẻ bại não sau viêm não, viêm 
màng não theo chức năng vận động thô (GMFCS). Phân 
loại chức năng vận động thô ở trẻ bại não (GMFCS) được 
phát triển đầu tiên năm 1997, mở rộng năm 2007 bởi 
Robert P, giáo sư vật lý trị liệu tại Đại học Drexel, Bỉ. Sự 

phân loại theo GMFCS giải quyết các mục tiêu thiết lập 
bởi Tổ chức Y tế thế giới về phân loại khuyết tật ở trẻ em, 
một hệ thống phân loại tập trung vào những gì trẻ bại não 
có thể thực hiện gắn với những yếu tố môi trường sống, 
sinh hoạt. GMFCS đặc biệt chú trọng đến khả năng ngồi 
và đi. Với 5 mức độ, phân biệt các mức độ rõ ràng, dễ ứng 
dụng trên lâm sàng. 

Khả năng vận động thô của trẻ được đánh giá trên 
5 lĩnh vực với tổng điểm tối đa 264 điểm gồm các phần: 
nằm và lẫy gồm 17 mục với tổng điểm từ 0 đến 51; ngồi 
gồm 20 mục với tổng điểm từ 0 đến 60; bò và quỳ gồm 
14 mục với tổng điểm từ 0 đến 42; đứng gồm 13 mục với 
tổng điểm từ 0 đến 39; đi, chạy, nhảy gồm 24 mục với 
tổng điểm từ 0 đến 72. Cách cho điểm từng mục như sau 
(mỗi mục là một động tác): 0= Trẻ không thể khởi đầu 
một hoạt động; 1=  Trẻ có thể khởi đầu một hoạt động 
và thực hiện được < 10% hoạt động; 2= Trẻ có thể thực 
hiện một phần hoạt động (10 đến dưới 100% hoạt động); 
3= Trẻ có thể thực hiện hoàn toàn một hoạt động (100% 
hoạt động) (8).

Điểm thô sẽ được nhập vào máy tính bằng phần mềm 
ứơc tính khả năng vận động GMAE để tính toán tổng điểm 
của từng lĩnh vực hay chuyển đổi GMFM-88.

2.3. Phân tích thống kê
Thống kê mô tả được sử dụng để mô tả đặc điểm của 

trẻ bại não sau viêm não, viêm màng não. Kiểm định khi 
bình phương được sử dụng để phân tích mối liên quan giữa 
tuổi với mức độ GMFCS. Mức ý nghĩa thống kê đạt được 
khi giá trị p nhỏ hơn 0.05. Phân tích số liệu được thực hiện 
sử dụng phần mềm thống kê STATA phiên bản 12.0.

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
Tổng số 28 trẻ bại não sau viêm não, viêm màng 

não tham gia vào nghiên cứu. Trong đó, trẻ nữ chiếm tỷ 
lệ nhiều nhất 56.6%, còn lại trẻ nam chiếm 46.4%. Trẻ 
nằm trong độ tuổi từ 5 tuổi trở xuống chiếm tỷ lệ cao nhất 
50.0%, tiếp đến trẻ ở độ tuổi từ 5-10 tuổi chiếm 35.7%, trẻ 
có độ tuổi trên 10 chiếm tỷ lệ thấp nhất 14.3%. Trong đó, 
điểm đánh giá GMFCS mức 5 chiếm tỷ lệ lớn nhất 64.3%, 
tiếp theo GMFCS mức 3 và 4 đều chiếm 14.3%, còn lại 
mức 2 chiếm 7.1%. Trong nghiên cứu của GS. Liêm và 
cộng sự, tỷ lệ GMFCS mức 5 chiếm 60%, mức 4 chiếm 
35% và mức 2 chiếm 5%, không có mức 1 và 2 (7).
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Bảng 1: Đặc điểm đối tượng nghiên cứu

Thông tin chung N = 28 (100%)

Giới tính  Nam 13 (46.4%)

 Nữ 15 (53.6%)

Độ tuổi   Dưới 5 tuổi 14 (50.0%)

 5-10 tuổi 10 (35.7%)

  Trên 10 tuổi 4 (14.3%)

Mức độ GMFCS     Mức 2 3 (7.1%)

 Mức 3 4 (14.3%)

 Mức 4 4 (14.3%)

 Mức 5 18 (64.3%)

Bảng 2: Đánh giá chức năng vận động thô của trẻ bại não sau viêm não, viêm màng não

 Chức năng vận động thô n=28 mean (SD)

Tổng điểm GMFM-88 27.3 (24.3)

Nằm và lẫy 32.6 (12.9)

Ngồi 21.3 (21.1)

Quỳ và bò 8.1 (14.3)

Đứng 4.0 (9.3)

Đi, đứng, chạy, nhảy 5.3 (13.2)

Đánh giá chức năng vận động thô 
Khi đánh giá chức năng vận động thô của trẻ bại 

não sau viêm não, viêm màng não, điểm GMFM-88 
của trẻ trung bình là 27.3 điểm. Trong đó, chức năng 
nằm và lẫy có điểm trung bình cao nhất 32.6 điểm, 
tiếp theo chức năng ngồi trung bình 21.3 điểm, các 

chức năng còn lại bò, quỳ, đi, đứng, chạy trung bình 
dưới 8.2 điểm. Tỷ lệ thực hiện được các động tác vận 
động thô trong nghiên cứu của GS. Liêm và cộng sự 
trên những trẻ bại não liên quan đến ngạt oxy là 12% 
và thực hiện được 32% động tác 6 tháng sau khi ghép 
tế bào gốc (7).

Mối liên quan giữa mức độ theo thang GMFCS 
theo nhóm tuổi 

Liên quan đến mức độ nặng của trẻ bại não sau viêm 
não, viêm màng não, trẻ dưới 10 tuổi đa số ở mức độ 5, 

mức độ 4 chiếm tỷ lệ cao nhất ở trẻ trên 10 tuổi. Tuy nhiên, 
không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa mức độ 
GMFCS và nhóm tuổi với giá trị p>0.05. (xem chi tiết 
trong bảng 3)
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Bảng 3: Mối liên quan giữa mức độ bại não theo thang GMFCS và độ tuổi

Mức độ GMFCS
Nhóm tuổi

p-value
Dưới 5 tuổi N (%) 5-10 tuổi N(%) Trên 10 tuổi N(%)

Mức II 0 (0%) 1 (10.0%) 1 (25.0%)

0.053
Mức III 3 (21.4%) 0 (0.0%) 1 (25.0%)

Mức IV 1 (7.1%) 1 (10.0%) 2 (50.0%)

Mức V 10 (71.4%) 8 (80.0%) 0 (0.0%)

IV. KẾT LUẬN
Trong 28 trẻ bại não sau viêm não, viêm màng não, 

GMFCS ở mức độ 4, 5 chiếm đa số theo phân loại và 
không có sự khác biệt rõ rệt giữa mức độ GMFCS theo 
từng nhóm tuổi. Chức năng vận động thô GMFM của trẻ 
bại não sau viêm não, viêm màng não đều thấp. Qua đánh 
giá cho thấy, trẻ bại não sau viêm não, viêm màng não chỉ 

thực hiện được các động tác nằm lẫy là chính, còn lại các 
động tác bò, quỳ, đi, đứng, chạy thì trẻ thực hiện được rất 
ít động tác. Cần tiến hành đánh giá sớm chức năng vận 
động thô cho trẻ bại não sau viêm não, viêm màng não 
sớm có thể cải thiện mức độ GMFCS thông qua các biện 
pháp can thiệp sớm như giáo dục phục hồi chức năng, 
ghép tế bào gốc.  
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ĐÁNH GIÁ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG ĐIỀU TRỊ 
RÁM MÁ BẰNG LASER QS YAG KẾT HỢP SẢN PHẨM 2 THÀNH 
PHẦN 4-N-BUTYLRESORCINOL VÀ AXIT TRANEXAMIC

Nguyễn Tiến Thành1, Nguyễn Văn Thường1,2

TÓM TẮT
Nghiên cứu với mục tiêu đánh giá thay đổi chất 

lượng cuộc sống của người bệnh sau điều trị rám má 
bằng Laser QS YAG kết hợp sản phẩm 2 thành phần 
4-n-butylresorcinol và axit tranexamic. Nghiên cứu thử 
nghiệm lâm sàng có đối chứng so sánh trước và sau khi 
điều trị trên đối tượng bệnh nhân trên 18 tuổi (không có 
thai) hoặc khách hàng sau sinh ngoài 6 tháng đến khám 
và điều trị tại khoa Laser và săn sóc da Bệnh viện Da liễu 
Trung ương (BVDLTW) từ 7/2018-1/2019. Chọn toàn bộ 
các bệnh nhân rám má đến khám và điều trị tại khoa Laser 
và săn sóc da BVDLTW với cỡ mẫu n=37 bệnh nhân. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy bệnh nhân chủ yếu ở độ tuổi lao 
động. Tỷ lệ đối tượng mắc rám má ở má là cao nhất 92,3%; 
má phải/trái 53,9%, thấp nhất ở cằm 15,4%. Phần lớn đối 
tượng có mức độ tăng sắc tố đậm/rất đậm 48,7%. Tỷ lệ thể 
rám má hỗn hợp và rám má kèm theo giãn mạch cao nhất 
37,9%; 35,1%; 78,4% đối tượng có nhóm da IV theo phân 
loại Fitzpatrich. Theo thang điểm DLQI, tỷ lệ bệnh nhân 
đạt hiệu quả bệnh ảnh hưởng ít hoặc không ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống tăng từ 56% lên 85,8% sau 5 tháng 
điều trị. Điều trị rám má bằng phối hợp điều trị Laser QS 
YAG kết hợp thuốc bôi thuốc cho thấy có hiệu quả rõ về 
thay đổi chất lượng cuộc sống của người bệnh.  

Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, rám má, Laser QS 
YAG, 4-n-butylresorcinol và axit tranexamic.

ABSTRACT:
EVALUATION CHANGES IN LIFE QUALITY 

OF PATIENTS WITH MELASMA BY LASER QS 
yAg ComBInIng 2 ComPonenT PRoDuCT 
4-N-BUTYLRESORCINOL AND TRANEXAMIC ACID

The purpose of this research was to evaluate 
changes in the patients’ quality of life after melasma 

treated by laser QS YAG combining 2-component 
product 4-n-butylresorcinol and tranexamic acid. The 
study is controlled clinical trial, compared before and 
after treatment on patients over 18 years of age (not 
pregnant) or women after 6 months of delivering birth, 
coming for examination and treatment at the Laser 
and Skin Care Department in The National Hospital of 
Dermatology and Venereology from 7/2018 to 1/2019. 
Select all melasma patients coming for examination and 
treatment at Laser and Skin Care Department in The 
National Hospital of Dermatology and Venereology 
with sample size n = 37 patients. 

 Research results: Research results show that patients 
are mainly at working age.  The proportion of melasma 
cheek patients is the highest at 92,3%; melasma right/
left cheek 53,9%, melasma chin is the lowest at 15,4%. 
The majority of subjects have a 48,7% increase in dark 
/ very strong pigmentation. The rate of mixed melasma 
and melasma associated with vasodilation was highest 
at 37,9%; 35,1%; 78,4% of subjects with skin group IV 
according to Fitzpatrich classification. According to the 
DLQI score, the proportion of patients has little disease 
affect or no disease affect to their life quality ranges from 
56 % to 85,8% after 5 months of treatment. Melasma 
treatment by laser treatment (especially YAG laser) 
combined with topical medication show a clear effect on 
changes in the patients’ quality of life.

Key words: Life quality, melasma, laser QS YAG, 
4-n-butylresorcinol and tranexamic acid.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Rám má (melasma) là một hiện tượng tăng sắc tố 

da thường gặp, lành tính. Rám má không gây nguy hiểm 
đến tính mạng, tuy nhiên khi rám má lan rộng và tiến 

Ngày nhận bài: 24/07/2019                           Ngày phản biện: 31/07/2019                    Ngày duyệt đăng: 08/08/2019

1. Bệnh viện Da liễu Trung ương 
SĐT:  0988669377, Email: Drthanhnguyentien@gmail.com 
2. Trường Đại học Y Hà Nội
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triển dai dẳng thì có thể gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, 
thậm chí đến chất lượng cuộc sống, nhất là ở những 
người trẻ, hoặc những người có công việc đòi hỏi giao 
tiếp nhiều. Với nhu cầu điều trị rám má ngày càng lớn, 
các phương pháp điều trị rám má ngày càng được quan 
tâm và nghiên cứu. Xu hướng trên thế giới hiện nay 
điều trị rám má bằng phối hợp điều trị Laser (đặc biệt 
là laser YAG) kết hợp thuốc bôi thuốc có thành phần 
được chứng minh là có hiệu quả điều trị rám má đã có 
rất nhiều kết quả khả quan. Phương pháp điều trị này 
cũng được bệnh nhân ưa thích do đây là một trị liệu 
nhẹ nhàng, không đau, không tổn thương da, không 
phải nghỉ dưỡng sau khi điều trị. Chính vì vậy chúng 
tôi tiến hành đề tài “Đánh giá thay đổi chất lượng 
cuộc sống điều trị rám má bằng Laser QS YAG kết 
hợp sản phẩm 2 thành phần 4-n-butylresorcinol và 
axit tranexamic” với mục tiêu: Đánh giá thay đổi chất 
lượng cuộc sống của người bệnh sau điều trị rám má 
bằng Laser QS YAG kết hợp sản phẩm 2 thành phần 
4-n-butylresorcinol và axit tranexamic. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.  Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là bệnh nhân trên 18 tuổi 

(không có thai) hoặc khách hàng sau sinh ngoài 6 tháng 
đến khám và điều trị tại BVDLTW từ 7/2018-1/2019.

* Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: Tất cả bệnh nhân nữ, 
trên 18 tuổi được chẩn đoán rám má.

* Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân dưới 18 tuổi, mới 
sinh con, thơi gian sau sinh con chưa đủ 6 tháng. 

2.2. Thiết kế và cỡ mẫu nghiên cứu: 
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có đối chứng so 

sánh trước và sau khi điều trị. 
Cỡ mẫu thuận tiện: Chọn toàn bộ các bệnh nhân rám 

má chân đến khám và điều trị tại khoa Laser và săn sóc da 
BVDLTW. Thực tế thu thập được n=37 bệnh nhân. 

2.3. Vật liệu, thiết bị, hóa chất
+ Máy laser QS YAG
+ Sản phẩm thuốc bôi 4-n-butylresorcinol và axit 

tranexamic
+ Đèn Wood’s
+ Thiết bị đo màu: máy Mexameter MX 18
+ Một số vật liệu khác: giấy bóng kính, thuốc tê, 

bông cồn…
2.4. Biến số, chỉ số và tiêu chí đánh giá
Biến số, chỉ số: thông tin chung của đối tượng (tuổi, nghề 

nghiệp); vị trí thương tổn, mức độ tăng sắc tố, thể rám má, 
nhóm da, chất lương cuộc sống của đối tượng nghiên cứu.

Tiêu chí đánh giá: Trong nghiên cứu của chúng tôi sử 
dụng bảng chỉ số chất lượng cuộc sống của bệnh da liễu 
(Dermatology Life Quality Index- DLQI): DLQI do các 
tác giả Finlay và Khan đưa ra vào năm 1994 [1]. DLQI là 
một bảng gồm 10 câu hỏi để đánh giá ảnh hưởng của bệnh 
da mạn tính đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, bao 
gồm các câu hỏi liên quan đến triệu chứng và cảm giác, 
hoạt động hàng ngày, giải trí, làm việc, đi học, các mối 
quan hệ cá nhân và sự lo lắng đối với điều trị bệnh rám má. 
Như vậy, DLQI có số điểm từ 0 - 30. Mức độ ảnh hưởng 
của bệnh vảy nến đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân 
được phân loại theo 5 mức độ.

Bảng 1. Phân loại mức độ ảnh hưởng của bệnh rám má theo chỉ số DLQI

Mức độ
ảnh hưởng

Không
ảnh hưởng

Ảnh hưởng
ít

Ảnh hưởng
vừa

Ảnh hưởng
lớn

Ảnh hưởng
cực lớn

Tổng điểm 0-1 2-5 6-10 11-20 21-30

Chỉ số DLQI được đánh giá tại các thời điểm: trước 
điều trị, sau điều trị (5 tháng). Mức giảm điểm DLQI được 
tính theo công thức: Mức giảm DLQI = DLQI trước điều 
trị - DLQI sau điều trị. Thay đổi 5 điểm DLQI được coi là 
thay đổi chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. 

2.5. Phân tích, xử lý số liệu
Số liệu làm sạch, nhập bằng phần mềm Epidata 3.1; 

xử lý số liệu bằng phần mềm Stata 14.0. và được trình 
bày dưới dạng bảng, biểu đồ thể hiện số lượng và tần số 
của các biến số nghiên cứu. Phần phân tích: Kiểm định χ2 

được sử dụng để kiểm định sự khác biệt giữa 2 biến định 
tính, mức ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

2.6. Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu được thông qua Hội đồng đạo đức trường Đại 

học Y Hà Nội và được sự đồng ý của lãnh đạo Bệnh viện Da 
liễu Trung ương. Các đối tượng nghiên cứu được giải thích rõ 
mục tiêu của nghiên cứu và tự nguyện tham gia nghiên cứu.

III. KẾT QUẢ
3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu 
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Bảng 2. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu (n=37)

Đặc điểm chung của đối tượng Số lượng Tỷ lệ %

Nhóm tuổi

<=35 11 29,7

>35-<=45 23 62,2

>45 3 8,1

Tuổi TB (TB±SD) 38,76±8,19 Min-max:19-71

Nghề nghiệp

CBCNV, văn phòng, kế toán.. 17

ND, CN, tự do,… 10

Kinh doanh 6

Khác 4

Tuổi bắt đầu bị bệnh

10-19 1 2,7

20-29 13 35,1

30-39 15 40,5

>40 t 8 21,7

Biểu đồ 1. Vị trí tổn thương rám má của đối tượng (n=37)

Bảng 1 cho thấy phần lớn đối tượng thuộc nhóm tuổi 
35-45 (62,2%); tuổi trung bình là 38,76±8,19. Phần lớn 

đối tượng có tuổi bắt đầu bị bệnh thuộc nhóm 30-39 tuổi 
(40,5%), 20-29 (35,1%).

Tỷ lệ đối tượng mắc rám má ở má là cao nhất trong đó tỷ lệ ở hai bên má cao nhất 92,3%; má phải/trái 53,9%. Thấp 
nhất ở cằm 15,4%. 
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Bảng 3. Mức độ tăng sắc tố và thể rám má của đối tượng (n=37)

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ %

Mức độ tăng sắc tố

Nhẹ 8 21,6

Vừa 11 29,7

Đậm/rất đậm 18 48,7

Thể rám má

Rám thượng bì 1 27,0

Hỗn hợp 28 37,9

Kèm theo giãn mạch 5 35,1

Kèm theo tăng sắc tố 2 5,4

Kèm theo tăng sắc tố và giảm sắc tố 1 2,7

Nhóm da

III 8 21,6

IV 29 78,4

Chung 37 100

Bảng 4. Thay đổi chất lượng cuộc sống trước và sau điều trị rám má (n=37)

Chất lượng cuộc sống
Trước điều trị Sau điều trị

p
Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %

Mức độ ngứa

Không chút nào 30 81,1 37 100

-Ít 5 13,5 0 0

Nhiều/rất nhiều 2 5,4 0 0

Cảm thấy ngượng

Không chút nào 10 27,0 19 51,4

0,001*Ít 14 37,9 18 48,6

Nhiều/rất nhiều 13 35,1 0 0

Bệnh cản trở hoạt động 
(mua sắm, chăm sóc..)

Không chút nào 21 56,8 23 62,2

0,14Ít 7 18,9 11 29,7

Nhiều/rất nhiều 9 24,3 3 8,1

Khó khăn việc mặc quần 
áo

Không chút nào 25 67,6 28 75,7

0,04*Ít 6 16,2 9 24,3

Nhiều/rất nhiều 6 16,2 0 0

Phần lớn đối tượng có mức độ tăng sắc tố đậm/rất 
đậm 48,7%. Tỷ lệ thể rám má hỗn hợp và rám má kèm 

theo giãn mạch cao nhất 37,9%; 35,1%. 78,4% đối tượng 
có nhóm da IV theo phân loại Fitzpatrich. 
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Ảnh hưởng đến hoạt 
động xã hội/giải trí

Không liên quan 18 48,6 26 70,3

<0,01*Ít 7 18,9 10 27,1

Nhiều/rất nhiều 12 21,6 1 2,7

Ảnh hưởng đến hoạt 
động thể thao

Không 26 70,3 29 78,4

0,19Ít 7 18,9 8 21,6

Nhiều/rất nhiều 4 10,8 0 0

Ảnh hưởng đến đi làm/
đi học

Không 29 78,4 31 83,8

0,77Ít 7 18,9 6 16,2

Nhiều/rất nhiều 1 2,7 0 0

Ảnh hưởng đến cuộc 
sống vợ chồng…

Không 26 70,3 26 70,3

0,23Ít 5 13,5 9 24,3

Nhiều/rất nhiều 6 16,2 2 5,4

Ảnh hưởng đến đời sống 
tình dục

Không 31 83,8 31 83,8

-Ít 5 13,5 6 16,2

Nhiều/rất nhiều 1 2,7 0 0

Điều trị gây ảnh hưởng 
bản thân

Không 15 40,6 15 40,6

0,03*Ít 14 37,8 21 56,8

Nhiều/rất nhiều 8 21,6 1 2,7

*sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p<0,05
Kết quả bảng 3 cho thấy hầu hết trước khi điều trị có 

18,9% đối tượng cảm thấy có ngứa, sau điều trị 100% đối 
tượng cho biết không còn ngứa chút nào nữa. Trước điều 
trị có 24,3% đối tượng cho biết rám má có cản trở hoạt 
động đi mua sắm, chăm sóc nhà cửa…; 10,8% ảnh hưởng 
nhiều đến hoạt động thể thao, 2,7% ảnh hưởng đến việc 
đi làm/đi học, 16,2% ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống vợ 
chồng, 2,7% ảnh hưởng nhiều đến đời sống tình dục, tỷ lệ 

này sau điều trị giảm hẳn 8,1%; 0; 2,7%; 0; 0; 5,4%; 0; tuy 
nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

Trước điều trị phần lớn đối tượng cảm thấy ngượng 
(73,3%), 21,6% đối tượng cảm thấy rám má có ảnh hưởng 
nhiều/rất nhiều đến hoạt động giải trí/xã hội của bản thân; 
16,2% khó khăn nhiều trong việc mặc quần áo; 21,6% cho 
biết điều trị gây ảnh hưởng nhiều đến bản thân; sau điều trị 
các tỷ lệ này giảm còn 48,6% và 2,7%; 0%; 2,7% sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 
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Biểu đồ 2. Mức độ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống trước và sau điều trị rám má (n=37)

Trước khi điều trị có 43,2% đối tượng cho biết bệnh 
rám má có ảnh hưởng vừa/lớn đến chất lượng cuộc sống 
của đối tượng; sau khi điều trị tỷ lệ này giảm còn 16,2%, 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

IV. BÀN LUẬN
Rám má vẫn đang là một vấn đề thách thức đối với 

các nhà khoa học. Đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới về 
điều trị rám má từ nhiều năm nay nhưng kết quả vẫn còn 
hạn chế. 

Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trên 37 bệnh 
nhân, phần lớn đối tượng ở độ tuổi lao động thuộc nhóm 
tuổi 35-45 (62,2%); tuổi trung bình là 38,76±8,19. Phần 
lớn đối tượng có tuổi bắt đầu bị bệnh thuộc nhóm 30-39 
tuổi (40,5%), 20-29 tuổi (35,1%).

Tỷ lệ đối tượng mắc rám má ở má là cao nhất 92,3%; 
má phải/trái 53,9%, thấp nhất ở cằm 15,4%. Phần lớn đối 
tượng có mức độ tăng sắc tố đậm/rất đậm 48,7%.  Các thể 
rám má được điều trị đa dang; tỷ lệ thể rám má hỗn hợp 
và rám má kèm theo giãn mạch cao nhất 37,9%; 35,1%. 
75,7% đối tượng có nhóm da IV theo phân loại Fitzpatrich. 

Xu hướng chung trên thế giới trong những năm gần 
đây điều trị rám má thường đa trị liệu, kết hợp Laser QS 
YAG kết hợp với những sản phẩm thuốc bôi điều trị rám 
má, cho kết quả rất khả quan. Hàn Quốc là quốc gia có 
nhiều nghiên cứu ứng dụng Laser, 4-n-butylresorcinol, 
Tranexamic axit trong điều trị rám má. Kết quả các nghiên 
cứu trước đều cho thấy hiệu quả của việc điều trị. Nam Lee 
và cộng sự đã nghiên cứu trên 52 bệnh nhân chiếu laser 
QS YAG năng lượng thấp kết hợp với bôi hóa chất lột da 
bằng dung dịch Jessner trong khoảng 2 tuần cho thấy chỉ 

số MASI giảm rõ rệt [2]; Choi và cộng sự [3] điều trị rám 
má bằng chiếu laser QS YAG năng lượng thấp trong 5 lần 
cho thấy, độ sáng của da tăng, chỉ số melanin giảm rõ rệt. 
Tại Việt Nam cũng có rất nhiều nghiên cứu bệnh rám má 
như nghiên cứu của Nguyễn Văn Thường về điều trị rám 
má bằng Hydroquinone 2%, axit Retinoic 0,05% và kem 
chống nắng [4] hay nghiên cứu của Lê Thái Thanh Vân 
(2015) về nghiên cứu rám má trên phụ nữ có thai và một 
số biện pháp can thiệp [5]. Đều cho thấy hiệu quả của việc 
điều trị rám má tốt lên rõ rệt, điều này sẽ ảnh hưởng 1 phần 
đến thẩm mỹ, tâm lý cũng như chất lượng cuộc sống của 
người bệnh rám má. 

Hiệu quả điều trị rám má không chỉ thể hiện ở việc 
kiểm soát các triệu chứng của bệnh còn gắn liền với cải 
thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Trên 37 bệnh 
nhân được đánh giá đầy đủ cả điểm DLQI sau 4-5 tháng 
theo dõi, tỷ lệ đạt hiệu quả điều trị tăng dần theo thời gian. 

Đánh giá về thay đổi chất lượng cuộc sống của người 
bệnh rám má, kết quả nghiên cứu chúng tôi cho thấy hầu 
hết trước khi điều trị có 18,9% đối tượng cảm thấy có ngứa, 
sau điều trị 100% đối tượng cho biết không còn ngứa chút 
nào nữa. Trước điều trị có 24,3% đối tượng cho biết rám 
má có cản trở hoạt động đi mua sắm, chăm sóc nhà cửa…; 
10,8% ảnh hưởng nhiều đến hoạt động thể thao, 2,7% ảnh 
hưởng đến việc đi làm/đi học, 16,2% ảnh hưởng nhiều đến 
cuộc sống vợ chồng, 2,7% ảnh hưởng nhiều đến đời sống 
tình dục, tỷ lệ này sau điều trị giảm hẳn 8,1%; 0; 2,7%; 0; 
0; 5,4%; 0; tuy nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống 
kê với p<0,05. Trước điều trị phần lớn đối tượng cảm thấy 
ngượng (73,3%), 21,6% đối tượng cảm thấy rám má có 
ảnh hưởng nhiều/rất nhiều đến hoạt động giải trí/xã hội 
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của bản thân; 16,2% khó khăn nhiều trong việc mặc quần 
áo; 21,6% cho biết điều trị gây ảnh hưởng nhiều đến bản 
thân; sau điều trị các tỷ lệ này giảm còn 48,6% và 2,7%; 
0%; 2,7% sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của bệnh rám má đến 
chất lượng cuộc sống của người bệnh theo thang điểm 
DLQI cho thấy trước khi điều trị có 43,2% đối tượng 
cho biết bệnh rám má có ảnh hưởng vừa/lớn đến chất 
lượng cuộc sống của đối tượng; sau khi điều trị tỷ lệ này 
giảm còn 16,2%, tỷ lệ bệnh nhân đạt hiệu quả bệnh ảnh 
hưởng ít hoặc không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc 
sống tăng từ 56,% lên 85,8% sau 5 tháng điều trị sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Tỷ lệ đối 
tượng sau khi điều trị có mức thay đổi điểm CLCS trên 
5 chỉ mới đạt 35,1%. Kết quả này cùng xu hướng với kết 
quả nghiên cứu của Trần Thị Thoan (2018) [6] trên đối 
tượng da liễu khác là bệnh vảy nến tỷ lệ đối tượng điều 
trị bệnh vảy nến có mức độ chất lượng cuộc sống phân 
loại không ảnh hưởng, ít, vừa, lớn/rất lớn trước điều trị 
là 66%, 22%, 9%, 3% tỷ lệ này thay đổi sau điều trị 5 
tháng là 75%, 9%, 13%, 3% tỷ lệ bệnh nhân đạt hiệu 

quả bệnh ảnh hưởng ít hoặc không ảnh hưởng đến chất 
lượng cuộc sống theo thang điểm DLQI, lên đến khoảng 
80% sau 5 tháng điều trị. Điều này cho thấy đối với các 
bệnh nhân da liễu việc áp dụng điều trị các phương pháp 
phù hợp với bệnh có ảnh hưởng rõ rệt và hiệu quả đến 
chất lượng cuộc sống của người bệnh. 

V. KẾT LUẬN
Về đặc điểm bệnh nhân: Bệnh nhân chủ yếu ở độ tuổi 

lao động tỷ lệ đối tượng mắc rám má ở má là cao nhất 
92,3%; má phải/trái 53,9%, thấp nhất ở cằm 15,4%. Phần 
lớn đối tượng có mức độ tăng sắc tố đậm/rất đậm 48,7%. 
Tỷ lệ thể rám má hỗn hợp và rám má kèm theo giãn mạch 
cao nhất 37,9%; 35,1%. 78,4% đối tượng có nhóm da IV 
theo phân loại Fitzpatrich. Theo thang điểm DLQI, tỷ lệ 
bệnh nhân đạt hiệu quả bệnh ảnh hưởng ít hoặc không ảnh 
hưởng đến chất lượng cuộc sống tăng từ 56,% lên 85,8% 
sau 5 tháng điều trị. Điều trị rám má bằng phối hợp điều 
trị Laser (đặc biệt là laser YAG) kết hợp thuốc bôi thuốc 
cho thấy có hiệu quả rõ về thay đổi chất lượng cuộc sống 
của người bệnh.  
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YAG laser for the treatment of melasma”, Journal of Dermatological Treatment,  21(4), tr. 224-228.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



SỐ 5 (52) - Tháng 09-10/2019

Website: yhoccongdong.vn 33

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐAU BỤNG MẠN TÍNH DO RỐI LOẠN CHỨC NĂNG  ĐƯỜNG 
TIÊU HÓA Ở TRẺ EM TUỔI HỌC ĐƯỜNG

Lê Sỹ Hùng1

TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tần suất đau bụng mạn tính 

(ĐBMT) do rối loạn chức năng (RLCN) đường tiêu hóa. 
Phân loại ĐBMT theo Rome III và giá trị của 1 số các 
thăm dò chức năng. Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu: Phương pháp mô tả cắt ngang với 351 bệnh nhi từ 6 
– 15 tuổi đến khám tại phòng khám (PK) Nhi – Bệnh viện 
Bạch Mai. Kết quả: Tỉ lệ trẻ bị ĐBMT chiếm 2,2% trong 
tổng số bệnh nhi đến khám và trong đó có 27,1% có dấu 
hiệu chỉ điểm (nhóm I). 72,9% ĐBMT do RLCN (nhóm 
II). Theo phân loại Rome III ở nhóm II: Đầy bụng khó tiêu 
chiếm 24%, hội chứng ruột kích thích 37%, đau bụng tâm 
lý 33% và Migraine bụng chiếm 6%. Tiến hành nội soi 
đường tiêu hóa trên và siêu âm bụng ở nhóm I và nhóm II 
thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê đối với chẩn đoán xác 
định. Có rối loạn điện não đồ ở nhóm Migraine. Kết luận: 
Phân loại ĐBMT theo Rome III và các chỉ định xét nghiệm 
như siêu âm ổ bụng, nội soi đường tiêu hóa trên không có 
nhiều giá trị cho chẩn đoán và chỉ nên áp dụng cho nhóm 
ĐBMT có dấu hiệu báo động đỏ, chỉ định điện não đồ ở 
nhóm Migraine có ý nghĩa gợi ý cho chẩn đoán.

Từ khóa: Đau bụng mạn tính, Migraine bụng, hội 
chứng ruột kích thích, đau bụng chức năng.

ABSTRACT:
CHRonIC ABDomInAl PAIn Due To 

gASTRoInTeSTInAl DySfunCTIon In 
CHIlDRen AT THe SCHool

Objectives: To determine the frequency of chronic 
abdominal pain (CAP) due to gastrointestinal dysfunction. 
Classification of CAP  according to Rome III and the 
value of a number of functional diagnosis. Subjects and 
methods: Cross - sectional survey with 351 pediatric 
patients from 6 - 15 years old to visit the pediatric clinic 
(PC) of Bach Mai Hospital from july 2012 to August 2013. 
Results: The rate of CAP was 2.2% and 27,1% of them had 
indicative signs (group I). 72,9% CAP due to dyspepsia 
(Group II). Rome III classification: Dyspepsia was 24%, 
Irritable bowel syndrome (IBS) was 37%, psychological 
abdominal pain was 33%, and migraine abdominal pain 

was 6%. Upper GI endoscopy and abdominal ultrasound 
in group I and II showed that significant difference for 
diagnosis. There were disturbances of EEG in migraine 
group. Conclusions: Rome III classification for CAP 
and tests indication such as abominal ultrasound, upper 
GI endoscopy do not have much value for diagnosis and 
that should only be applied to group of patients with 
indication signs. EEG indication in the Migraine group 
have implications for diagnosis.

Keywords: Chronic abdominal pain, migraine 
abdominal pain, IBS, dyspepsia. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
ĐBMT là khi có ít nhất 1 cơn đau trong 1 tuần  và 

kéo dài ít nhất trong khoảng thời gian 2 tháng, đủ làm ảnh 
hưởng đến sinh hoạt, học tập và sức khỏe của bệnh nhân 
(BN) [3], [4]. ĐBMT là một hội chứng thường gặp ở trẻ 
em, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. 
ĐBMT chiếm  2 - 4% số bệnh nhi tới khám tại phòng 
khám chuyên khoa Nhi [1], [2], [5],[6]. Trên thế giới và 
Việt Nam  đã có 1 số nghiên cứu về ĐBMT nhưng chưa đi 
sâu về phân loại các thể lâm sàng cũng như giá trị của một 
số phương pháp thăm dò chức năng cho ĐBMT.

Mục tiêu nghiên cứu: 
1. Khảo sát tần suất ĐBMT do rối loạn chức năng tiêu 

hóa ở trẻ em lứa tuổi học đường.
2. Phân loại, mô tả dịch tễ học lâm sàng và giá trị một 

số các thăm dò chức năng ở bệnh nhi đau bụng mạn tính 
theo phân loại Rome III.

II. ÐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

Ðối tượng nghiên cứu:
- Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: Bệnh nhi từ 06 

- 15 tuổi có ĐBMT đủ theo tiêu chuẩn RomeIII, đồng ý 
tham gia nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn đánh giá (tiêu chuẩn RomeIII): ĐB 
tái diễn là khi có ít nhất 1 cơn đau trong 1 tuần  và ít nhất 
trong khoảng thời gian 2 tháng, đủ làm ảnh hưởng đến sinh 
hoạt, học tập và sức khỏe của BN.

Ngày nhận bài: 08/08/2019                           Ngày phản biện: 16/08/2019                    Ngày duyệt đăng: 22/08/2019

1. Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai
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- Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân: Bệnh nhi < 06 tuổi 

và > 15 tuổi; bệnh nhi và người nhà bệnh nhi không đồng 
ý tham gia nghiên cứu; bệnh nhi đau bụng do bệnh lý khác.

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 07/2012 đến tháng 
08/2013

Nhập và sử lý số liệu: Sử dụng phần mềm theo 
chương trình EPIINFO  (6.04) và SPSS.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.
Cỡ mẫu: Tất cả BN ĐBMT đủ tiêu chuẩn theo Rome 

III trong thời gian nghiên cứu (531 bệnh nhi từ 06 – 15 tuổi 
đến khám tại phòng khám Nhi BVBM).

III. KẾT QUẢ 
1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu

Nhận xét: Trong số 531 bệnh nhi bị ĐBMT có 144 
bệnh nhi (27,1%) có dấu hiệu báo động đỏ và 387 bệnh nhi 
(72,9%) là ĐBMT do rối loạn chức năng.

2. ĐBMT có dấu hiệu báo động đỏ (nhóm I) theo 
Rome III. [2], [3], [4], [9]

Bảng 2.1. Các thể lâm sàng của ĐBMT có dấu hiệu báo động đỏ

STT Các dấu hiệu báo động đỏ của ĐBMT theo Rome III Lê Sỹ Hùng (%) Phạm Thị Ngọc Tuyết (%)

1 Tiền sử gia đình có bệnh dạ dày 40,2 41

2 Đau đánh thức nửa đêm 34,7 35

3 Sút cân 16,7 2

4 Xuất huyết tiêu hóa 13,1 6

5 Đau bụng khu trú 5,6 1

6 Nôn tái diễn 4,9 5

7 Sốt kéo dài 2,1 0

8 Viêm khớp 1,4 41

9 Ban xuất huyết dưới da 1,4 1

10 Tiêu chảy kéo dài 0,7 1

Bảng 1.1 : Phân bố tỷ lệ nam, nữ của nhóm nghiên cứu  (n = 531)

Bảng 1.2. Theo thể lâm sàng

Nhận xét: Tỷ lệ nam/nữ trong nhóm nghiên cứu là 47%/53%
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Nhận xét: Ở trẻ ĐBMT các dấu hiệu báo động đỏ 

được ghi nhận nhiều nhất là tiền sử gia đình có người bị 
bệnh lý dạ dày; đau bụng đánh thức lúc nửa đêm; sút cân 
hay xuất huyết tiêu hóa.

Bảng 2.2. Kết quả NSDD – Siêu âm – ĐNĐ của nhóm I

Kết quả
Bệnh lý Bình thường

p
n % n %

Nội soi  DD - TT(n = 127) 96 75,6 31 24,4 < 0,001

Siêu âm (n = 127) 4 3,1 123 96,9 < 0,001

Điện não đồ (n = 122) 4 3,3 118 96,7 < 0,001

Bảng 3.1. Các thể lâm sàng của ĐBMT chức năng

STT Các thể lâm sàng của ĐBMT chức năng Lê Sỹ Hùng Phạm T. Ngọc Tuyết

1 Đầy bụng khó tiêu 23,8 20

2 HC ruột kích thích 36,7 54

3 ĐBMT chức năng 32,8 29

4 Migraine bụng 6,7 02

Tổng 100% 100%

Nhận xét: Nội soi dạ dày và siêu âm ổ bụng tổng quát 
cho nhóm I ( có dấu hiệu báo động đỏ), thấy có giá trị cho 
việc chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh.

3. Lâm sàng của ĐBMT do rối loạn chức năng 
(nhóm II). [2], [6]; [7]; [8]; [9]

Nhận xét: Trong số 387 bệnh nhi ĐBMT chức năng, 
áp dụng phân loại Rome III, chúng tôi thu được tỷ lệ các 
thể lâm sàng là: đau bụng khó tiêu (23,8%); hội chứng ruột 

kích thích (36,7%); đau bụng tâm lý (32,8%) và Migraine 
bụng là 6,7%.

Bảng 3.2. Kết quả nội soi dạ dày của nhóm II (ĐBMT chức năng)

KQ nội soi

Nhóm

Bình thường Có tổn thương
Tổng P

n % n %

1. Đầy bụng, khó tiêu 67 87,0 10 13,0 77 < 0,001

2. HCRKT 76 96,2 3 3,8 79 < 0,001

3. ĐB tâm lý 119 96,0 5 4,0 124 < 0,001

4. Migraine bụng 24 96,0 1 4,0 25 < 0,001

Tổng 286 93,8 19 6,2 305 < 0,001

Nhận xét: Kết quả nội soi dạ dày cho nhóm ĐBMT chức năng ít có giá trị cho chẩn đoán nguyên nhân đau bụng.
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Nhận xét: Kết quả siêu âm bụng cho nhóm này cũng không có nhiều giá trị cho chẩn đoán nguyên nhân.

Nhận xét: Ghi ĐNĐ cho nhóm Migraine bụng có giá trị gợi ý cho chẩn đoán thể này.
4. So sánh kết quả TDCN giữa 2 nhóm

Bảng 3.3. Kết quả siêu âm nhóm II

KQ siêu âm
Nhóm

Bình thường Bệnh lý Tổng
p

n % n % n

1. Đầy bụng, khó tiêu 84 98,8 1 1,2 85 < 0,001

2. HCRKT 120 99,2 1 0,8 121 < 0,001

3. ĐB tâm lý 121 99,2 1 0,8 122 < 0,001

4. Migraine bụng 25 100 0 0 25 < 0,001

Tổng 350 99,16 3 0,84 353 < 0,001

Bảng 3.4. Kết quả điện não đồ ở nhóm II

KQ ĐNĐ

Nhóm

Bình thường Bệnh lý Tổng
P

n % n % n

1. Đầy bụng, khó tiêu 80 98,8 1 1,2 81

< 0,001
2. HCRKT 101 98,1 2 1,9 103

3. ĐB tâm lý 113 99,1 1 0,9 114

4. Migraine bụng 3 13,6 23 88,4 26

Tổng 297 91,7 27 8,3 324

Bảng 4.1. So sánh kết quả nội soi dạ dày giữa Nhóm I và nhóm II

Nhóm

Kết quả

Nhóm có dấu hiệu BĐĐ (Nhóm I) Nhóm ĐBMCN (Nhóm II)
p

n % n %

Bình thường 31 24,4 286 93,8 < 0,05

Bệnh lý 96 75,6 19 6,2 < 0,01

Tổng 127 100 305 100 < 0,01

p < 0,001  

Nhận xét: Có sự khác biệt rõ giữa kết quả nội soi dạ dày của nhóm I và II để tìm nguyên nhân cho đau bụng 
mạn tính.
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Bảng 4.2. So sánh kết quả siêu âm giữa nhóm I và nhóm II

        Nhóm

Kết quả

Nhóm I Nhóm II

n % n %

Bình thường 120 95 350 99,2

Bệnh lý 6 5 3 0,8

Tổng 126 100 353 100

p < 0,05

Nhận xét: Có sự khác biệt rõ giữa kết quả siêu âm 
bụng ở nhóm I và nhóm II để timg nguyên nhân ĐBMT. 

IV. BÀN LUẬN
Qua kết quả ngiên cứu, chúng tôi thu được 531 bệnh 

nhi bị ĐBMT đến khám tại PK Nhi Bệnh viện Bạch Mai, 
chiếm 2,2% trong số bệnh nhi đến khám. Trong đó tỷ lệ 
nam/nữ là 47/53%.

Dựa vào phân loại RomeIII, chúng tôi có: 144 bệnh 
nhi ĐBMT có dấu hiệu báo động đỏ chiếm 27,1% , trong 
đó thường gặp là: Tiền sử gia đình có bệnh lý về DD – TT: 
40%; đau đánh thức lúc nửa đêm: 34,7%; sút cân: 16,7%; 
xuất huyết tiêu hóa: 13,1%; đau bụng khu trú: 5,6%; nôn 
tái diễn: 4,9% và một số triệu chứng ít gặp khác như: sốt 
kéo dài, viêm khớp, ban xuất huyết dưới da... Tiến hành 
nội soi DD –TT cho nhóm bệnh nhi này, chúng tôi thu 
được kết quả: với 75,6% bệnh nhi có tổn thương và siêu 
âm ổ bụng tổng quát thu được 3,1% có biểu hiện bệnh lý 
và ghi ĐNĐ, thấy có 96,7% cho kết quả bình thường. Đối 
với nhóm bệnh nhi có DHBĐ đỏ là XHTH thì có tới 94,1% 
tổn thương dạ dày qua nội soi dạ dày - tá tràng. Và tiền sử 
gia đình có bệnh lý dạ dày tá tràng qua nội soi DD – TT có 
71% bị tổn thương. 

Trong số 387 bệnh nhi ĐBMT do rối loạn chức năng, 
áp dụng phân loại theo Rome III chúng tôi có các thể lâm 
sàng như sau: Đầy bụng, khó tiêu: 23,8%; hội chứng ruột 
kích thích: 36,7%; đau bụng tâm lý: 32,8%; migrain bụng: 
6,7%. (Kết quả này tương đương với nghiên cứu của tác 
giả Phùng Thị Ngọc Tuyết) [2].

Tiến hành nội soi dạ dày và siêu âm bụng cho nhóm 
II, chúng tôi nhận thấy giá trị để chẩn đoán không có ý 
nghĩa thống kê so với nhóm I.

Riêng nhóm Migraine bụng thì việc ghi điện não đồ 
giúp ích cho việc chẩn đoán 

Qua kết quả trên chúng tôi nhận thấy, giá trị của 
NSDD, siêu âm ổ bụng nên chỉ định ở những bệnh nhi 
ĐBMT có dấu hiệu báo động đỏ, còn nhóm ĐBMCN 
không nhất thiết phải chỉ định các thăm dò chức năng này. 
Cần khám lâm sàng, hỏi kỹ tiền sử để tìm kiếm và loại trừ 
các dấu hiệu báo động đỏ. Khi định hướng trẻ bị Migraine 
bụng thì ĐNĐ có giá trị gợi ý cho chẩn đoán bệnh.

V. KẾT LUẬN
Tần suất ĐBMT ở trẻ em lứa tuổi học đường đến 

khám tại phòng khám Nhi BVBM là 2,2%. Trong 531 
bệnh nhi ĐBMT: 27,1% (ĐBMT có dấu hiệu báo động đỏ) 
và 72,9% (387 bệnh nhi ĐBMT do rối loạn chức năng), 
với 4 thể lâm sàng: Đầy bụng, khó tiêu: 23,8%; hội chứng 
ruột kích thích: 36,7%; đau bụng tâm lý: 32,8%; migrain 
bụng: 6,7%.

Kết quả CLS thu được trong nhóm ĐBMT: Chỉ định 
NSDD, SÂ ở nhóm có dấu hiệu báo động đỏ hết sức cần 
thiết; nhóm ĐBMT do RLCN không nhất thiết phải chỉ 
định siêu âm, NSDD; chỉ định ĐNĐ giúp ích chẩn đoán 
HC Migraine bụng nhưng không đặc hiệu.

VI. KIẾN NGHỊ
Bác sỹ nhi khoa: Trước BN đau bụng tái diễn, nên 

dựa vào tiêu chuẩn Rome III để tiếp cận chẩn đoán, 
thăm khám lâm sàng kỹ tìm kiếm các dấu hiệu báo 
động đỏ để chỉ định cận lâm sàng. Không nên lạm 
dụng các xét nghiệm để tìm nguyên nhân của ĐBMT 
do rối loạn chức năng. Giá trị hàng đầu là: Nội soi dạ 
dày, siêu âm bụng tổng quát. Trường hợp nghi ngờ đến 
hội chứng Migraine nên chỉ định ĐNĐ giúp ích thêm 
cho chẩn đoán. Cần nghiên cứu thêm các biện pháp 
điều trị: Phối hợp dùng thuốc và tâm lý liệu pháp đối 
với ĐBMCN.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÓM TẮT
Duy trì tư thế, vận động đúng sau phẫu thuật đĩa đệm 

cột sống thắt lưng nhằm cải thiện dấu hiệu đau và giảm nguy 
cơ tái phát. Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức, thực 
hành về tư thế, vận động sau phẫu thuật đĩa đệm cột sống 
thắt lưng của người bệnh sau can thiệp giáo dục sức khỏe. 
Phương pháp: Đánh giá sự thay đổi, so sánh trước sau can 
thiệp không có nhóm chứng. Kết quả: Kiến thức thay đổi, 
điểm số trước can thiệp từ 11,60 ± 2,31 tăng lên sau can 
thiệp 26,37 ± 2,50, điểm trung bình tăng 14,77 ± 3,42. Thực 
hành trước can thiệp điểm số 14,33 ± 2,02 sau can thiệp tăng 
47,10 ± 3,70, điểm trung bình tăng32,77 ± 4,55. Xếp loại 
kiến thức trước can thiệp loại tốt và khá không có, sau can 
thiệp tăng lần lượt là 26,7% và 60%. Thực hành trước can 
thiệp loại tốt, khá không có, trung bình 3,3%, sau can thiệp 
thực hành tốt 6,7%, khá 53,3%, trung bình 40,0%.

Từ khóa: Thoát vị đĩa đệm, tư thế vận động, tư thế 
vận động cột sống, vận động sau phẫu thuật, tư thế vận 
động sau phẫu thuật.

SUMMARY:
CHANGING KNOWLEDGE, PRACTICE ON 

THE POSTURE, MOVEMENT AFTER LUMBAR 
SPIne HeRnIA SuRgeRy of THe PATIenTS 
WHo ARe TReATeD AT nAm DInH geneRAl 
HPSPITAl In 2018

Maintaining posture and moving correctly after 
lumbar spine hernia surgery aims to improve pain 
signs and reduce the risk of recrudescence. Objectives: 
Evaluate the change of knowledge, practice of posture, 
movement after lumbar spine hernia surgery of patients 
after health education intervention. Method: Assess the 
change, compare after and before the intervention without 
control. Results: Knowledge and score changed before 

intervention from 11.60 ± 2.31 increased after intervention 
26.37 ± 2.50, the average score increased by 14.77 ± 
3.42. Practices before the intervention score 14.33 ± 2.02 
after intervention it increased 47.10 ± 3.70, the average 
score increased by 32.77 ± 4.55.  Knowledge ranking 
before intervention was good and there isn’t moderate 
rank, average rank occupied 3.3%, after the intervention, 
it increased by 26.7% and 60% respectively. Practicing 
before the intervention is good, the average is 3.3%, there 
isn’t moderate rank. After intervention, the good practice 
is 6.7%, the quite good is 53.3%, and the average is 40.0%.

Keywords: Disc hernia, motor posture, spinal 
posture, movement after surgery, posture after surgery. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thoát vị đĩa đệm có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng 

cho người bệnh do đĩa đệm thoát vị chèn ép tuỷ cổ gây liệt, 
chèn ép thần kinh vùng thắt lưng cùng gây chứng đại tiểu 
tiện không tự chủ do rối loạn cơ tròn. Khi bị chèn ép rễ thần 
kinh cơ bị teo ở các chi làm cho sinh hoạt bị ảnh hưởng trầm 
trọng, thậm chí mất khả năng lao động, đôi khi để lại di 
chứng tàn phế suốt đời gây suy giảm chất lượng cuộc sống. 
Có nhiều phương pháp điều trị đã được áp dụng nhằm phục 
hồi rối loạn thần kinh, giảm nguy cơ tái phát. Khi liệu trình 
nội khoa không hiệu quả, cần can thiệp ngoại khoa nhằm 
giải phóng khối thoát vị chèn ép, cải thiện chức năng thần 
kinh. Quá trình chăm sóc, điều trị và phục hồi sau phẫu thuật 
đòi hỏi người bệnh phải thực hiện và duy trì tư thế, vận động 
phù hợp với mỗi giai đoạn, nhằm cải thiện dấu hiệu đau, hạn 
chế biến chứng và giảm nguy cơ tái phát. Nghiên cứu đo 
lường hiệu quả can thiệp giáo dục sức khỏe, tiến hành với 
mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức, thực hành về tư 
thế, vận động sau phẫu thuật đĩa đệm cột sống thắt lưng của 
người bệnh sau can thiệp giáo dục sức khỏe.

Ngày nhận bài: 07/08/2019                           Ngày phản biện: 12/08/2019                    Ngày duyệt đăng: 29/08/2019

THAY ĐỔI KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ TƯ THẾ, VẬN ĐỘNG 
SAU PHẪU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT 
LƯNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
TỈNH NAM ĐỊNH, NĂM 2018

Vũ Mạnh Độ1, Đỗ Thị Mai1

1. Khoa Y tế Công cộng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨu
2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu 
 Người bệnh thoát vị đĩa đệm (TVĐĐ) cột sống thắt 

lưng (CSTL) sau phẫu thuật điều trị tại khoa Ngoại Thần 
kinh. Thời gian từ tháng 1/2018 - 11/2018, tại BVĐK tỉnh 
Nam Định.

2.2. Thiết kế nghiên cứu: Đánh giá trước và sau can 
thiệp không có nhóm chứng. 

2.3. Mẫu và phương pháp chọn mẫu: Tất cả người 
bệnh phẫu thuật TVĐĐ CSTL đồng ý và tự nguyện tham 
gia nghiên cứu. 

2.4. Nội dung và hình thức can thiệp
2.4.1. Nội dung can thiệp: Theo nội dung nghiên cứu.
- Kiến thức sử dụng nẹp hỗ trợ cột sống sau phẫu 

thuật: thời gian, tần xuất đeo nẹp. 
- Thời gian sau phẫu thuật vị đĩa đệm người bệnh 

được tập và duy trì vận động
- Tư thế, vận động trong sinh hoạt sau phẫu thuật 

thoát vị đĩa đệm cột sống
- Thay đổi tư thế, vận động khi mang vác vật nặng
- Thực hành tư thế, vận động trong đời sống sinh hoạt 

và trong khi làm việc.
2.4.2. Hình thức can thiệp: Truyền thông GDSK 

nhằm thay đổi kiến thức và thói quen về tư thế vận động 
của người bệnh.

2.5. Thu thập số liệu: Phỏng vấn trực tiếp và quan sát 
thực hành thông qua bảng kiểm.

- Thu thập số liệu trước can thiệp giáo dục (t1): Tiến 
hành khi hoàn thành thủ tục nhập viện. 

- Truyền thông giáo dục sức khỏe: Hướng dẫn người 
bệnh tư thế, vận động an toàn sau phẫu thuật. Hỗ trợ mang 
đai cột sống và làm mẫu tư thế, vận động và yêu cầu thực 
hiện, đồng thời phát hình vẽ tư thế đúng để quan sát, thực 
hiện và duy trì. 

- Thu thập số liệu sau can thiệp giáo dục (t2): Thực 
hiện trước khi làm thủ tục ra viện. 

2.6. Các biến số trong nghiên cứu
- Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu.
- Thực trạng nhận thức về tư thế, vận động sau phẫu 

thuật thoát vị ĐĐCS.
- Thực trạng thực hành về tư thế, vận động sau phẫu 

thuật thoát vị ĐĐCS.
- Thay đổi kiến thức về tư thế, vận động sau can thiệp 

giáo dục.
- Thay đổi thực hành về tư thế, vận động sau can thiệp 

giáo dục.

2.7. Thước đo, tiêu chuẩn đánh giá
2.7.1. Công cụ thu thập số liệu
- Bộ câu hỏi phỏng vấn người bệnh về kiến thức, thực 

hành tư thế, vận động sau phẫu thuật TVĐĐ CSTL thông 
qua bộ câu hỏi gồm 2 phần 

- Bảng kiểm hướng dẫn, đánh giá thực hành về tư thế, 
vận động của người bệnh 

2.7.2. Cách đánh giá
- Đánh giá kiến thức: Mỗi câu hỏi trả lời đúng tương ứng 

với 1 điểm. Tổng điểm đạt được dao động từ 0 đến 33 điểm. 
- Đánh giá thực hành tư thế, vận động: Mỗi tư thế, 

vận động đúng đầy đủ tương ứng 2 điểm, thực hiện đúng 
1 phần hoặc không đầy đủ được 1 điểm, thực hiện không 
đúng hoặc không thực hiện được 0 điểm. Tổng số điểm 
đạt được cho phần thực hành dao động từ 0 đến 60 điểm 
(Trong đó có 32 điểm về tư thế, 28 điểm về hỗ trợ vận 
động và thay đổi tư thế). 

- Kiến thức lựa chọn không chính xác, thực hành 
không đúng, không phù hợp thì không được tính điểm, sau 
đó qui về thang điểm 100. 

+ Điểm đánh giá cho phần kiến thức qui về điểm số 
100, bằng cách lấy điểm số trả lời đúng phần kiến thức/
Tổng số điểm phần kiến thức x 100. 

+ Điểm đạt đánh giá cho phần thực hành qui về điểm 
số 100, bằng cách lấy điểm số thực hành đạt được/Tổng số 
điểm phần thực hành x 100. 

- Đánh giá chung cho từng phần lý thuyết, thực hành và 
chia làm 4 mức độ theo thang điểm 100, xếp loại như sau:

+ Tốt: Tổng số điểm đạt được từ 85 - 100 
+ Khá: Tổng số điểm đạt được từ 70 - 84 
+ Trung bình: Tổng số điểm đạt được từ 50 - 69
+ Kém: Tổng số điểm đạt được dưới 50.
2.8. Phương pháp phân tích số liệu: Nhập số liệu từ 

phiếu điều tra và quản lý dữ liệu trên máy tính với phần 
mềm Epidata 3.1. Số liệu được xử lý theo chương trình 
SPSS 18.0.

2.9. Đạo đức nghiên cứu: Tất cả người bệnh nhân 
đồng thuận tham gia nghiên cứu, cho phép sử dụng các 
thông tin y học phục vụ nghiên cứu khoa học và đảm bảo 
bí mật các thông tin cá nhân. Nghiên cứu đã được Hội 
đồng đạo đức của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 
cho phép thực hiện.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu kiến thức, thực hành về tư thế vận động 

của 30 đối tượng sau phẫu thuật TVĐĐ CSTL, nhóm tuổi từ 
40 - 60 chiếm (76,7%), làm ruộng-lao động tự do (60,0%), 
HS SV (6,7%), nữ giới (53,3%), nam giới (46,7%).
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Bảng 1. Thay đổi kiến thức về tư thế, vận động trước và sau can thiệp 

Điểm số

Thời điểm đánh giá

Điểm thấp nhất
(Min)

Điểm cao nhất
(Max)

Trung bình
(  ± SD)

p
(t-test)

Trước can thiệp (1) 6 17 11,60 ± 2,31

Sau can thiệp (2) 22 32 26,37 ± 2,50 p(2-1)< 0,0001

Tăng điểm (2-1) 9 24 14,77 ± 3,42

Bảng 2. Thay đổi thực hành về tư thế, vận động trước và sau can thiệp 

Điểm số

Thời điểm đánh giá
Điểm thấp nhất

(Min)
Điểm cao nhất

(Max)
Trung bình
(  ± SD)

p
(t-test)

Trước can thiệp (T1) 10 18 14,33 ± 2,02

Sau can thiệp (T2) 40 52 47,10 ± 3,70 p(2-1)< 0,0001

Tăng điểm (2-1) 24 42 32,77 ± 4,55

Biểu đồ 1. Xếp loại kiến thức, thực hành đúng trước và sau can thiệp

Nhận xét: Kết quả trên cho thấy thay đổi điểm số thực 
hành về tư thế, vận động của người bệnh trước can thiệp 

thực hiện đúng điểm số là 14,33 ± 2,02 sau can thiệp tăng rất 
cao 47,10 ± 3,70, điểm số trung bình chênh là 32,77 ± 4,55.

 Nhận xét: Thay đổi về kiến thức trả lời đúng trước can 
thiệp loại tốt và khá không có, sau can thiệp tăng lên 26,7% 
và 60%, kiến thức kém giảm từ 93,3% còn 10%. Thực hành 

trước can thiệp thực hiện đúng loại tốt và khá không có, loại 
trung bình 3,3%. Sau can thiệp thực hiện đúng xếp loại tốt 
tỷ lệ đạt 6,7%, loại khá 53,3% và không có thực hành kém.

Nhận xét: Bảng số liệu trên cho thấy điểm số kiến 
thức về tư thế, vận động của người bệnh có sự thay đổi rõ 
rệt giữa trước can thiệp trả lời đúng điểm số là 11,60 ± 2,31 

và sau can thiệp mức điểm 26,37 ± 2,50, điểm số trung 
bình tăng cao 14,77 ± 3,42.
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Iv. BÀN LUẬN
Can thiệp giáo dục sức khoẻ nhằm cung cấp kiến 

thức đúng, phù hợp làm cho đối tượng hiểu biết rõ các 
vấn đề sức khỏe liên quan, từ đó họ thay đổi nhận thức 
các vấn đề liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 
bản thân, gia đình và cộng đồng. Truyền thông GDSK 
làm cho người bệnh nhận thức đúng tình trạng sức khoẻ 
cần cải thiện, từ đó có hiểu biết thấu đáo vấn đề liên quan 
đến hành vi, thói quen không đúng nhằm giảm thiểu yếu 
tố nguy cơ, mang lại tình trạng sức khỏe tốt. Kết quả 
làm thay đổi nhận thức và hành vi của người bệnh theo 
chiều hướng tích cực, từ nghi ngờ, ngần ngại chuyển sang 
đồng tình, ủng hộ và làm theo. Sự cải thiện điểm số về 
kiến thức còn cho thấy mong muốn tiếp cận thông tin 
của người bệnh, để có kiến thức tự chăm sóc đúng khi 
được ra viện hòa nhập cộng đồng. Kết quả thu được về 
tư thế, vận động của người bệnh có sự thay đổi rõ rệt 
giữa trước can thiệp là 11,60 ± 2,31 và sau can thiệp mức 
điểm 26,37 ± 2,50, điểm số trung bình tăng cao 14,77 ± 
3,42. Việc thay đổi hành vi diễn ra theo chúng tôi cần có 
thời gian, để đi đến mục tiêu cuối cùng của quá trình là 
thực hiện và duy trì hành vi mới, đối tượng phải trải qua 
các bước trung gian. Trên mỗi bước của bậc thang đó đối 
tượng có thể dừng lại, từ chối các bước vì không quan 
tâm hoặc không thích ứng với vấn đề hoặc có quan tâm 
có tin tưởng nhưng thiếu kỹ năng thực hiện hoặc khi thực 
hiện nhưng bị thất bại nên buồn chán, nản chí và nhiều 
yếu tố khác cản trở. Vì thế khi truyền thông cần xác định 
người bệnh đang ở giai đoạn nào của quá trình, có động 
cơ bước tiếp sang giai đoạn sau rất cần có thêm thông tin 
và các hỗ trợ khác và cách tiếp cận phù hợp.

Thực hành về tư thế, vận động thấy được sự thay đổi 
trước can thiệp là 14,33 ± 2,02 sau can thiệp tăng rất cao 
47,10 ± 3,70, điểm số trung bình chênh là 32,77 ± 4,55. 
Xếp loại kiến thức về tư thế vận động trước và can thiệp 
thu được loại tốt và khá không có trường hợp nào, sau 

can thiệp tăng lên lần lượt là 26,7% và 60%, kiến thức 
kém giảm từ 93,3% còn 10%. Thực hành về tư thế, vận 
động cũng thay đổi rõ rệt, trước can thiệp loại tốt, khá 
không có trường hợp nào đạt, trung bình tỷ lệ là 3,3%, 
sau can thiệp tỷ lệ đạt thay đổi rõ rệt, tỷ lệ thực hành 
tốt chiếm 6,7%, khá chiếm 53,3%, trung bình chiếm tỷ 
lệ 40,0% và không còn trường hợp nào thực hành kém. 
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng kiến thức và thực hành 
có mối liên quan chặt chẽ trong hành vi sức khỏe, thay 
đổi có thể không dễ dàng nhưng các nhà khoa học đã tìm 
ra nhiều cách giúp con người thay đổi hành vi. Qua mô 
hình “Các giai đoạn thay đổi” ta thấy hiếm khi nào là dễ 
dàng và thường đòi hỏi một quá trình từ từ nhiều bước 
để đạt được mục tiêu. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
cũng thể hiện rõ sự thay đổi tương đồng của người bệnh, 
kiến thức tỷ lệ thuận với việc thực hiện và duy trì tư thế 
đúng sau phẫu thuật thông qua quan sát thực hành trên 
người bệnh cho thấy hiệu quả của việc can thiệp giáo dục. 
Tuy nhiên, với cỡ mẫu không đủ lớn và thời gian theo dõi 
chưa đủ dài để khẳng định chắc chắn những thay đổi từ 
phía người bệnh là lâu dài và bền vững.  

V. KẾT LUẬN
 Kiến thức về tư thế, vận động sau phẫu thuật thoát vị 

đĩa đệm cột sống có sự thay đổi rõ rệt, điểm số trước can 
thiệp từ 11,60 ± 2,31 tăng lên sau can thiệp 26,37 ± 2,50, 
điểm trung bình tăng 14,77 ± 3,42. Thực hành về tư thế, 
vận động có sự cải thiện đáng kể, điểm số trước can thiệp 
là 14,33 ± 2,02 sau can thiệp 47,10 ± 3,70, điểm trung bình 
tăng là 32,77 ± 4,55. Xếp loại kiến thức về tư thế, vận động 
sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống trước can thiệp 
loại tốt và khá không có, sau can thiệp đã tăng lần lượt là 
26,7% và 60%. Thực hành về tư thế, vận động trước can 
thiệp loại tốt, khá không có, loại trung bình chiếm tỷ lệ 
3,3%. Sau can thiệp tỷ lệ thực hành tốt chiếm 6,7%, loại 
khá chiếm 53,3%, loại trung bình chiếm tỷ lệ 40,0%.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện trên 91 bệnh nhân mắc 

bệnh trứng cá thông thường mức độ trung bình và nhẹ tại 
Bệnh viện Da liễu Trung ương kết quả cho thấy: tỷ lệ nam, 
nữ là 33,0% và 67,0%. Mụn trứng cá nhiều nhất trong 
nhóm tuổi ≤19 tuổi và 20 – 24 tuổi 42,9%; tuổi trung bình 
là 20,8±4,1. 100% bệnh nhân có tổn thương trên mặt trong 
đó tổn thương rải rác toàn mặt chiếm tỷ lệ cao nhất 56,0%, 
đa phần người bệnh có thời gian mắc bệnh ≥12 tháng với 
tỷ lệ 75,8%. Phần lớn bệnh nhân có mức độ tổn thương 
trung bình tỷ lệ 95,6%. Có mối liên quan giữa thói quen ăn 
đồ ngọt với mức độ tổn thương (p<0,05). 

Từ khóa:  Mụn trứng cá, lâm sàng, da liễu

ABSTRACT:
ClInICAl feATuReS of mIlD AnD moDeRATe 

ACne vulgARIS AT nATIonAl HoSPITAl of 
DeRmATology AnD veneReology

This study was performed on 91 patients who has 
mild and moderate acne vulgaris at National Hospital of 
Dermatology and Venereology, showed that male and 
female rate were 33.0% and 67.0%.  Acne vulgaris has 
highest rate in the age group under 19 and from 20 to 24 
years old with 42.9%, the mean age was 20.8±4.1. 100% 
of patients have facial lesions, in which scattered lesions 
in the whole face account for the highest rate of 56.0%, 
most patients have a period of over 12 months with a rate 
of 75.8%. Most patients have an average lesion rate of 
95.6%. There is an association between the habit of eating 
sweets and the severe of acne (p <0.05).

 Keywords: Acne, clinical, dermatology.

I . ĐẶT VẤN ĐỀ
Trứng cá là một bệnh lý của nang lông tuyến bã, thường 

xuất hiện từ tuổi dậy thì và có thể tiến triển mãn tính trong 

nhiều năm. Bệnh thường biểu hiện với những tổn thương 
đa dạng: nhân trứng cá, sẩn, mụn mủ, nốt và nang [1]. Diễn 
biến của bệnh có thể giới hạn, nhưng nếu không được điều 
trị hay điều trị không đúng sẽ để lại những di chứng về sau. 
Nhiều nghiên cứu về bệnh trứng cá cho thấy độ tuổi thường 
gặp là ở nhóm tuổi thanh thiếu niên, chiếm tỷ lệ từ 60 – 90% 
[2], [3], [4]. Độ tuổi trung bình khởi phát bệnh là 17 tuổi [5], 
tỷ lệ mụn trứng cá ở nam giới cao hơn nữ [3], [4]. Theo số 
liệu thống kê tại Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2013, 
số bệnh nhân đến khám vị trứng cá chiếm 14,61% chỉ đứng 
thức hai sau viêm da cơ địa. Bệnh được cho là chịu ảnh 
hưởng của nhiều yếu tố như: yếu tố gia đình [2], chế độ ăn 
[6], tình trạng lo âu, căng thẳng [7], nội tiết [8], tác động cơ 
học [9]... Mặc dù là một bệnh da thông thường không gây 
nguy hiểm nhưng có thể ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng 
cuộc sống và tâm lý của bệnh nhân [3], [10]. Việc hiểu rõ 
về đặc điểm lâm sàng cùng những yếu tố liên quan đến bệnh 
sinh mụn là rất cần thiết cho các bác sĩ trong tiếp cận điều trị 
những bệnh nhân này. Với mong muốn làm rõ thêm về đặc 
điểm dịch tễ học, biểu hiện lâm sàng và các yếu tố liên quan 
đến bệnh, góp phần vào công tác điều trị, giảm nhẹ gánh 
nặng bệnh tật cho bệnh nhân, chúng tôi thực hiện nghiên 
cứu này với mục tiêu: 

“Mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh trứng cá thông 
thường mức độ trung bình và nhẹ tại Bệnh viện Da liễu 
Trung ương”.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: Các bệnh nhân được 
chẩn đoán xác định là trứng cá thông thường tại Bệnh viện 
Da liễu Trung ương. 

- Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân mắc trứng cá 
thông thường mức độ nhẹ và trung bình theo phân loại của 
Karen Mc Coy [15].
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- Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân mắc trứng cá thuộc 

các thể lâm sàng khác, bệnh nhân bị trứng cá thông thường 
mức độ nặng theo phân loại của Karen Mc Coy [15].

- Tiêu chuẩn chẩn đoán: Chẩn đoán trứng cá thông 
thường chủ yếu dựa vào lâm sàng: thương tổn cơ bản là 
các nhân trứng cá, sẩn viêm, mụn mủ, cục, nang trứng cá, 
thường khu trú ở vùng mặt, ngực, lưng, vai.

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
- Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: 
● Phương pháp chọn mẫu: Nghiên cứu áp dụng 

phương pháp chọn mẫu thuận tiện, chọn toàn bộ các bệnh 
nhân mắc trứng cá thể thông thường đến khám và điều trị.

● Cỡ mẫu: Có 91 bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu.
- Phân loại mức độ tổn thương: Phân loại dựa trên 

đặc điểm lâm sàng và đếm số lượng tổn thương, chúng tôi 
sử dụng cách chia độ của tác giả Karen McCoy [15]. 

● Mức độ nhẹ: Có dưới 20 thương tổn không viêm, 

hoặc dưới 15 thương tổn viêm hoặc tổng số lượng thương 
tổn dưới 30.

● Mức độ trung bình: Có từ 20 – 100 thương tổn 
không viêm, hoặc 15- 50 thương tổn viêm, hoặc tổn số 
lượng thương tổn từ 30 -125.

● Mức độ nặng: Có trên 5 nang, cục hoặc trên 100 
thương tổn không viêm, hoặc tổng thương tổn viêm trên 
50, hoặc tổng số thương tổn trên 125.

2.3. Phân tích và xử lý số liệu: Số liệu sau khi 
thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và nhập bằng 
phần mềm Epidata 3.2 sau đó xử lý thống kê bằng phần 
mềm Stata 12 bằng các thuật toán thống kê mô tả và 
phân tích.

2.4. Đạo đức trong nghiên cứu: Nghiên cứu được 
thông qua Hội đồng Nghiên cứu khoa học của Bệnh viện 
Da liễu Trung ương. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm Số lượng(n) Tỷ lệ (%)

Nhóm tuổi

≤19 39 42,9

20 – 24 39 42,9

≥25 14 14,2

TB±ĐLC 20,8±4,1

Giới
Nam 30 33,0

Nữ 61 67,0

Thói quen ăn đồ ngọt
Có 77 84,6

Không 14 15,4

Thói quen thức khuya
Có 65 71,4

Không 26 29,6

Kinh nguyệt
(n=61)

Đều 38 62,3

Không đều 23 37,7

Tiền sử mụn trứng cá gia đình
Có 43 47,3

Không 48 52,7

Tổng 91 100

Nhận xét: Kết quả bảng trên cho thấy tuổi trung bình 
của đối tượng nghiên cứu là 20,8±4,1; nhóm tuổi ≤19 và 
20 – 24 chiểm tỷ lệ  cao nhất 42,9%. Nữ giới chiểm tỷ lệ 
cao hơn nam giới (67,0%). Có 84,6% đối tượng nghiên 

cứu có thói quen ăn đồ ngọt, 71,4% đối tượng có thói quen 
thức khuya. Trong nhóm bệnh nhân nữ có 23/61 bệnh nhân 
có kinh nguyệt không đều. Có 47,3% bệnh nhân có tiền sử 
gia đình mắc mụn trứng cá. 
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Nhận xét: Kết quả bảng trên cho thấy về vị trí tổn thương, 
tổn thương rải rác toàn mặt chiếm tỷ lệ cao nhất với tỷ lệ 56,0%, 

tiếp theo là má với tỷ lệ 41,8%. Về thời gian mắc bệnh, đa phần 
bệnh nhân có thời gian mắc ≥12 tháng chiếm tỷ lệ 75,8%. 

Bảng 3.2. Đặc điểm về vị trí tổn thương và thời gian mắc bệnh

Đặc điểm Số lượng (n) Tỷ lệ (%)

Vị trí tổn thương

Trán 26 28,6
Mũi/ cằm 6 5,5

Má 38 41,8
Rải rác toàn mặt 51 56,0

Thời gian mắc bệnh
<12 tháng 22 24,2
≥12 tháng 69 75,8

Tổng 91 100

Biểu đồ 3.1. Phân loại mức độ tổn thương

Bảng 3.3. Một số yếu tố liên quan đến mức độ bệnh 

Mức độ tổn thương
Đặc điểm

Nhẹ Trung bình Tổng
p

n % n % n %

Nhóm tuổi

≤19 3 7,7 36 92,3 39 100

>0,0520 – 24 0 0 39 100 39 100

≥25 1 7,7 12 92,3 13 100

Giới
Nam 0 0 30 100 30 100

>0,05
Nữ 4 6,6 57 93,4 61 100

Thói quen ăn đồ ngọt
Có 1 1,5 64 98,5 65 100

<0,05
Không 3 11,5 23 88,5 26 100

Thói quen thức 
khuya

Có 3 3,9 74 96,1 77 100
>0,05

Không 1 7,1 13 92,9 14 100

Kinh nguyệt
Đều 2 5,3 36 94,7 38 100

>0,05
Không đều 2 8,7 21 91,3 23 100

Tiền sử mụn trứng cá 
gia đình

Có 3 7,0 40 93,0 43 100
>0,05

Không 1 2,1 47 97,9 48 100

Nhận xét: Kết quả biểu đồ trên cho thấy phần lớn bệnh nhân có tổn thương mức độ vừa (95,6%)
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Nhận xét: Kết quả bảng trên cho thấy có mối liên 

quan giữa thói quen ăn đồ ngọt với mức độ bệnh, trong đó 
những người có thói quen ăn đồ ngọt có tỷ lệ mức độ tổn 
thương trung bình cao hơn so với những người không có 
thói quen ăn đồ ngọt (p<0,05).  

IV. BÀN LUẬN
Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trên 91 bệnh 

nhân mắc bệnh trứng cá thông thường thể nhẹ và trung 
bình kết quả cho thấy, về tuổi mụn trứng cá gặp nhiều nhất 
trong 2 nhóm tuổi là ≤ 19 tuổi (42,9%) và nhóm 20 – 24 
tuổi (42,9%), trung bình 20,8 ±4,1. Kết quả này so tương 
đồng với tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung nghiên cứu cho 
thấy tỷ lệ mụn trứng cá cao nhất ở lứa tuổi 20 – 24 chiếm 
47,6%[11]. Theo nghiên cứu của tác giả Lê Thị Kim tuổi 
trung bình của bệnh nhân tương ứng là 20,08±4,23 [12]. 
Về giới tính kết quả tương đồng với nghiên cứu của tác giả 
Tchiu Bích Xuân với tỷ lệ nữ giới 57,6% [13], tỷ lệ nam 
giới ít hơn nữ giới một phần là do nữ giới thường chú ý đến 
vẻ bề ngoài hơn nam giới nên họ có xu hướng tìm kiếm các 
các biện pháp điều trị mụn trứng cá hơn nam giới. Đa phần 
bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi có thói quen ăn 
đồ ngọt, thức khuya với tỷ lệ >70% kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi cao hơn so với tác giả Lê Thị Kim [12]. Trong 
61 bệnh nhân nữ được khảo sát, có 37,7% bệnh nhân có 
rối loạn kinh nguyệt, có 47,3% bênh nhân có tiền sử thành 
viên trong gia đình mắc mụn trứng cá, các kết quả này 
cũng tương đồng với nghiên cứu của tác giả Tchiu Bích 
Xuân [13]. 

Về đặc điểm lâm sàng, trứng cá thường thấy ở các 
vùng da mỡ, có số lượng tuyến bã tập trung cao như vùng 
mặt, ngực, liên bả, riêng ở vùng mặt, số lượng tuyến cao 
gấp 5 lần các vùng khác. Có lẽ vì thế, trứng cá gặp nhiều 
hơn cả là ở vùng mặt, ngực, lưng. Nghiên cứu của chúng 
tôi cho thấy 100% các tổn thương là tập trung ở vùng mặt 
trong đó rải rác toàn mặt chiếm tỷ lệ cao nhất là 56,0%, tập 
trung ở vùng má là 41,8%, trán (28,6%), mũi/cằm (5,5%). 
Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của tác giả Balaji 
Adityan và cộng sự cho thấy 100% bệnh nhân đều có vị trí 
thương tổn trên mặt [1], tác giả Nguyễn Minh Long tỷ lệ 
này là 98,57% tổn thương trên mặt [14]. Về thời gian mắc 
bệnh nghiên cứu cho thấy đa phần bệnh nhân có thời gian 
mắc bệnh ≥12 tháng với tỷ lệ 75,8%, kết quả này cao hơn 
so với nghiên cứu của tác giả Lê Thị Kim có 40,0% bệnh 
nhân có thời gian mắc bệnh ≥12 tháng [12]. Sự khác biệt 
này có thể do bệnh nhân khi đến khám tại Bệnh viện Da 

liễu Trung ương là tuyến cuối thì thời gian mắc đã diễn ra 
khá dài, mặt khác bệnh mụn trứng cá thông thường là một 
bệnh ngoài da không nguy hiểm nên bệnh nhân không ý 
thức được việc điều trị sớm sẽ giảm bớt những di chứng 
của bệnh. Về mức độ nặng của bệnh trên lâm sàng, chúng 
tôi sử dụng phương pháp đếm số lượng thương tổn và phân 
loại theo tác giả Karen McCoy [15], kết quả cho thấy có 
87/91 bệnh nhân có tổn thương mức độ trung bình với tỷ lệ 
95,6%, 4/91 bệnh nhân có tổn thương mức độ nhẹ với tỷ lệ 
4,4%. Kết quả này cao hơn so với kết quả nghiên cứu của 
nhiều tác giả trong và ngoài nước như nghiên cứu của tác 
giả Tchiu Bích Xuân có 56/315 bệnh nhân có mức độ tổn 
thương nhẹ (17,8%); 259/315 có mức độ tổn thương mức 
độ trung bình (82,2%) [13], tác giả Nguyễn Minh Long và 
cộng sự chỉ ra có 40% bệnh nhân có mức độ tổn thương 
trung bình và 60% bệnh nhân có mức độ tổn thương nhẹ 
[14], nghiên cứu  của tác giả Yiwei Shen và cộng sự, tỷ lệ 
mụn trứng cá nhẹ, trung bình lần lượt là 72,4% và 27,4% 
[4]. Nguyên nhân có thể do nơi chúng tôi thực hiện nghiên 
cứu là bệnh viện chuyên khoa trung ương thường tiếp nhận 
những bệnh nhân có mức độ tổn thương nặng hơn, mặt 
khác sự khác biệt này có thể do việc sử dụng các công cụ 
phân loại là khác nhau đối với từng nghiên cứu. Về một số 
yếu tố liên quan đến mức độ tổn thương, kết quả cho thấy 
có mối liên quan giữa thói quen ăn đồ ngọt và mức độ tổn 
thương (p<0,05), trong đó những người có thói quen ăn đồ 
ngọt có tỷ lệ tổn thương mức độ vừa cao hơn so với người 
không có thói quen ăn đồ ngọt, kết quả này tương đồng với 
nghiên cứu của tác giả Ferdowsian HR và cộng sự [16]. 
Tuy nhiên các yếu tố liên quan khác như tuổi, giới, thói 
quen thức khuya, kinh nguyệt, tiền sử mụn trứng cá gia 
đình đều không mang lại ý nghĩa thống kê (p>0,05), do đó 
chúng tôi cũng cần tiến hành thêm những nghiên cứu với 
cỡ mẫu lớn hơn để xác định rõ về mối liên quan của các 
yếu tố này với mức độ tổn thương.

V. KẾT LUẬN
Trong số 91 bệnh nhân tham gia nghiên cứu tỷ lệ 

nam, nữ là 33,0% và 67,0%. Mụn trứng cá nhiều nhất 
trong nhóm tuổi ≤19 tuổi và 20 – 24 tuổi 42,9%; tuổi trung 
bình là 20,8±4,1. 100% bệnh nhân có tổn thương trên mặt 
trong đó tổn thương rải rác toàn mặt chiếm tỷ lệ cao nhất 
56,0%, đa phần người bệnh có thời gian mắc bệnh ≥12 
tháng với tỷ lệ 75,8%. Phần lớn bệnh nhân có mức độ tổn 
thương trung bình tỷ lệ 95,6%. Có mối liên quan giữa thói 
quen ăn đồ ngọt với mức độ tổn thương (p<0,05). 
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÓm TẮT
Nhu cầu là một hiện tượng tâm lý của con người, 

là đòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng chính đáng về vật 
chất và tinh thần để họ tồn tại và phát triển. Tùy theo trình 
độ nhận thức, môi trường sống, những đặc điểm tâm, sinh 
lý mà mỗi người lại có những nhu cầu khác nhau. Nhu cầu 
người bệnh ở các cơ sở y tế hiện nay rất phong phú, đa 
dạng: họ luôn có mong muốn được khám, chữa bệnh và 
chăm sóc sức khỏe kịp thời, tận tình, chu đáo bằng các 
phương pháp an toàn, hiệu quả, do vậy các cơ sở y tế cần 
nỗ lực thường xuyên đáp ứng tốt.

Từ khóa: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhu 
cầu khám chữa bệnh của người bệnh.

SUMMARY:
SuRveyIng THe level of meeTIng THe 

RECOMMENDED NEEDS, PRESENT DISEASE OF 
THe DISeASe In THe CenTRAl CenTRAl 108 
HoSPITAl

Demand is a psychological phenomenon of people, 
a legitimate requirement, desire, and aspiration to exist 
and develop. Depending on the level of awareness, living 
environment, psychological characteristics, each person 
has different needs. The demand for patients in medical 
facilities is now very rich and diverse: they always have 
the desire to seek medical examination and treatment, and 
take care of health in a timely, caring and attentive manner 
through safe and effective methods. fruits, so health 
facilities need to make regular efforts to respond well.

Keywords: Central Military Hospital 108, medical 
examination and treatment needs of patients.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khi bàn thảo về nhu cầu con người, từ trước đến 

nay đã có khá nhiều ngành khoa học quan tâm nghiên 

cứu (Triết học, Tâm lý học, Giáo dục học, Xã hội học, 
Kinh tế - chính trị, Đạo đức học…), tiêu biểu có một số 
tác giả trong và ngoài nước như Aristoteles cho rằng, nhu 
cầu là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người 
cảm nhận được. Theo ông, con người có hai loại nhu cầu 
chính: “nhu cầu vật chất” và “nhu cầu tinh thần”. Tác giả 
Abraham Maslow quan niệm, “nhu cầu là yếu tố thúc đẩy 
bên trong để con người tích cực hoạt động”, tác giả chia 
nhu cầu con người thành năm thứ bậc: sinh lý, an toàn, 
tham dự, (được) công nhận, tự thể hiện... Tác giả Boris 
M. Genkin: “nhu cầu con người là những mong muốn 
được bù đắp những thiếu thốn của bản thân về cái gì đó”, 
tác giả chia nhu cầu thành hai nhóm: nhu cầu tồn tại và 
nhu cầu đạt mục đích sống. 

Theo từ điển Tiếng Việt, “nhu cầu con người là những 
đòi hỏi của họ về đời sống, tự nhiên và xã hội”; theo GS,TS 
Vũ Dũng – Viện trưởng Viện Tâm lý học “nhu cầu là một 
hiện tượng tâm lý của con người; là đòi hỏi, mong muốn, 
nguyện vọng của con người về vật chất và tinh thần để tồn 
tại và phát triển”. Theo PGS.TS Ngô Minh Tuấn- Học viện 
Chính trị, Bộ Quốc phòng: “ Nhu cầu là cảm giác thiếu hụt 
một cái gì đó mà con người cảm nhận được”, là cội nguồn 
của tính tích cực, nhu cầu con người không có giới hạn. Từ 
các quan niệm trên về nhu cầu, theo tác giả, nhu cầu được 
khám chữa bệnh của người bệnh ở Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 là khả năng họ được bệnh viện đáp ứng tốt 
nhất những điều kiện về chất lượng dịch vụ thăm khám, 
chữa trị bằng các phương pháp, phương tiện y tế tiến tiến, 
hiện đại và sớm được điều trị khỏi bệnh.

Khi xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần con 
người được cải thiện thì nhu cầu được khám, chữa bệnh 
duy trì sức khỏe của người bệnh (khách hàng) hiện nay rất 
lớn. Thực tế những năm qua có rất nhiều khách hàng cùng 
chung mong muốn được khám bệnh, chữa bệnh từ phía 
nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; 

Ngày nhận bài: 05/07/2019                           Ngày phản biện: 11/07/2019                    Ngày duyệt đăng: 29/07/2019

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU KHÁM, CHỮA 
BỆNH CỦA NGƯỜI BỆNH Ở BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG 
QUÂN ĐỘI 108 HIỆN NAY
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bởi lẽ ở đó người bệnh sẽ được các y, bác sỹ thăm, khám 
tận tình, chỉ dẫn chu đáo và họ sẽ được điều trị bằng các 
phương pháp y khoa tiên tiến, hiện đại, còn có sự cam kết 
về chất lượng điều trị an toàn, hiệu quả từ phía bệnh viện, 
đảm bảo phù hợp với nhu cầu người bệnh và tình trạng sức 
khỏe cũng như điều kiện hoàn cảnh gia đình của từng 
người bệnh. 

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Mục tiêu nghiên cứu
Tại buổi Tọa đàm có sự phối hợp giữa Bộ Y tế và Báo 

Nhân dân tổ chức (08/01/2019) tại Hà Nội về “Nâng cao 
chất lượng khám, chữa bệnh: Trách nhiệm, thách thức và 
sẻ chia”. Theo PGS. TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng 
Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Hiện 
nay, hệ thống bệnh viện Việt Nam được sắp xếp trên cơ 
sở phân bố rộng khắp, thuận tiện cho khả năng tiếp cận 
rộng rãi của các bộ phận dân số khác nhau trong toàn xã 
hội. Các bệnh viện được chia thành ba tuyến (tuyến trung 
ương, tuyến tỉnh và tuyến huyện) với tổng số hơn 199 
nghìn giường bệnh, đạt tỷ lệ 22,3 giường bệnh/10 nghìn 
dân. Ngoài ra, còn có 157 bệnh viện tư nhân, hơn 30 nghìn 
phòng khám tư nhân và cơ sở dịch vụ y tế. Mạng lưới KCB 
cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra, đã phát triển đồng 
bộ cả y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, bảo đảm việc chăm 
sóc sức khỏe cho nhân dân và đạt được nhiều thành tựu 
đáng kể. Ðáp ứng về cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh phổ 
cập cho nhân dân.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, là Trung tâm Y 
tế lớn, tuyến cuối toàn quân - xếp hạng đặc biệt cấp quốc 
gia (2010), có nhiệm vụ chăm sóc, điều trị, bảo vệ sức 
khỏe cho các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên 
Trung ương Đảng, các cán bộ chiến sĩ quân đội và toàn thể 
nhân dân. Thực tế cho thấy, mỗi ngày bệnh viện có hàng 
chục nghìn lượt bệnh nhân đến thăm khám, chữa bệnh. 
Trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển mạnh mẽ của ngành Y 
tế nói chung, trong Quân đội nói riêng nhằm đáp ứng các 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng phong phú của bộ 
đội và nhân dân. Do vậy, bệnh viện luôn có bước phát triển 
xứng tầm về nguồn nhân lực y, bác sỹ; đầu tư trang thiết 
bị hiện đại; ứng dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật 
trong khám và điều trị, xây dựng cảnh quan môi trường 
làm việc “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Khi bệnh viện có môi 
trường làm việc tốt, người bệnh và người nhà sẽ có tâm lý 
thoải mái, tin tưởng, tạo cho người bệnh yên tâm điều trị, 
theo đó hiệu quả khám chữa bệnh sẽ được nâng cao. Hiểu 
được nhu cầu cơ bản của người bệnh và tâm lý người nhà 
khi họ đến với bệnh viện không chỉ là điều kiện rất quan 

trọng để các nhân viên y tế thực hiện các nội dung chăm 
sóc cơ bản mà còn là cơ sở thiết lập chẩn đoán đúng tình 
trạng bệnh, xây dựng kế hoạch chăm sóc và thực hiện đúng 
phác đố điều trị, bảo đảm độ chính xác cao và tuyệt đối an 
toàn cho người bệnh.

Nội dung bài viết nhằm thực hiện hai mục tiêu: (1) 
Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nhằm thỏa mãn các nhu 
cầu khám, chữa bệnh của người bệnh; (2) Tạo niềm tin 
vững chắc cho người bệnh và người nhà về chất lượng dịch 
vụ y tế của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

2. Phương pháp nghiên cứu 
Để đánh giá đúng thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu 

khám, chữa bệnh của người bệnh ở Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 hiện nay, tác giả đã sử dụng tổng hợp các 
phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu lý thuyết về “nhu 
cầu con người”, đưa ra khái niệm về nhu cầu khám, chữa 
bệnh của người bệnh; quan sát kết quả tần suất bệnh nhân 
đến khám, chữa bệnh hằng ngày tại bệnh viện; tiến hành 
trao đổi phỏng vấn trực tiếp với đại diện 20 người bệnh, 
10 người nhà người bệnh; phương pháp xử lý số liệu bằng 
thống kê toán học.

- Đối tượng khảo sát: (230 người bệnh +115 người 
nhà người bệnh).

- Nội dung điều tra khảo sát: Thực trạng nhu cầu 
khám, chữa bệnh của người bệnh ở Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 hiện nay.

- Thời gian điều tra khảo sát: 05 đến 15 tháng 7 năm 2019.
- Cách thức tiến hành: Xây dựng hai loại mẫu phiếu 

khảo sát cho hai nhóm khách thể nghiên cứu (230 người 
bệnh và 115 người nhà người bệnh).

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Tạo cơ sở để đánh giá khách quan, chính xác thực 

trạng nhu cầu khám, chữa bệnh của người bệnh ở Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 hiện nay, tác giả xây dựng 
bộ tiêu chí khảo sát cho hai nhóm đối tượng nghiên cứu: 
người bệnh và người nhà người bệnh với các biểu hiện cụ 
thể như sau:

- Cảnh quan, môi trường bệnh viện “sáng, xanh, 
sạch, đẹp”.

- Thái độ, cử chỉ niềm nở đón tiếp người bệnh của 
điều dưỡng. 

- Năng lực tư vấn, khám, chẩn đoán, điều trị bệnh 
của bác sỹ.

- Giá cả viện phí cho các loại dịch vụ khám, chữa 
bệnh phù hợp. 

Chia sự đánh giá 4 tiêu chí thành 3 mức độ với quy 
ước điểm như sau:
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Bảng 1. Kết quả khảo sát thực trạng nhu cầu khám, chữa bệnh của người bệnh ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 hiện nay. Theo tự đánh giá của 230 người bệnh:

TT Nội dung tiêu chí
Mức độ biểu hiện

ĐTB Thứ bậc
Tốt Khá Trung bình

1 Cảnh quan, môi trường bệnh viện “sáng, 
xanh, sạch, đẹp”. 143 67 20 2.53 1

2 Thái độ, cử chỉ đón tiếp người bệnh niềm nở 
của điều dưỡng. 94 108 28 2.28 3

3 Năng lực tư vấn, khám, chẩn đoán, điều trị 
bệnh của bác sỹ. 98 115 17 2.35 2

4 Giá cả viện phí cho các loại dịch vụ khám, 
chữa bệnh phù hợp. 96 63 71 2.11 4

 Điểm trung bình chung   2.31

Bảng 2. Kết quả khảo sát thực trạng nhu cầu khám, chữa bệnh của người bệnh ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 hiện nay. Theo tự đánh giá của 115 người nhà người bệnh:

TT Nội dung tiêu chí
Mức độ biểu hiện

ĐTB Thứ bậc
Tốt Khá Trung bình

1 Cảnh quan, môi trường bệnh viện “sáng, 
xanh, sạch, đẹp”. 62 47 06 2.48 1

2 Thái độ, cử chỉ đón tiếp người bệnh niềm nở 
của điều dưỡng. 51 52 12 2.33 2

3 Năng lực tư vấn, khám, chẩn đoán, điều trị 
bệnh của bác sỹ. 54 44 17 2.32 3

4 Giá cả viện phí cho các loại dịch vụ khám, 
chữa bệnh phù hợp. 12 68 35 1.80 4

Điểm trung bình chung   2.07

Tốt (3 điểm), Khá (2 điểm), Trung bình (1 điểm).
Sử dụng công thức tính khoảng điểm: L = 1n

n
−

Trong đó:
- L: là khoảng điểm.
- n: là số mức độ các khoảng điểm).
- Ta có L = 0,67.
Áp dụng công thức tính điểm trung bình cộng ( X ) 

đối với từng tiêu chí, xác định thứ hạng của từng tiêu chí, 
điểm trung bình cộng của từng tiêu chí được quy ước ở ba 

mức độ như sau:
- Tốt (từ ≥ 2.34 ÷ 3 điểm).
- Khá (từ ≥1.67÷ ≥ 2.34 điểm).
- Trung bình (từ 1 ÷ <1.67 điểm).
Sau khi có được ( X ) của từng tiêu chí, chúng tôi 

sẽ có kết luận về thực trạng nhu cầu khám, chữa bệnh của 
người bệnh và người nhà ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 hiện nay. Sau khi thực hiện quy trình phát phiếu khảo 
sát, thu phiếu, phân tích cho ra kết quả cụ thể như sau:

Để tăng tính thuyết phục về thực trạng nhu cầu khám, 
chữa bệnh của người bệnh ở Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 hiện nay, tác giả tiến hành nội dung phỏng vấn 20 

người bệnh + 10 người nhà người bệnh. Nội dung khảo 
sát mức độ hài lòng về các tiêu chí đưa ra khảo sát ở trên. 

Kết quả trao đổi với 20 người bệnh đều cho rằng: 
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IV. KẾT LUẬn 
1. Căn cứ kết quả khảo sát 230 người bệnh ở Bảng 

1 cho thấy: 100% người bệnh đều đồng tình đánh giá cao 
nội dung bộ tiêu chí đánh giá thực trạng nhu cầu khám, 
chữa bệnh của người bệnh ở Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 hiện nay; bảm đảm phù hợp với đối tượng, nhiệm 
vụ nghiên cứu. Nhận xét cả 4 tiêu chí đều được đánh giá 
mức độ khá. Trong đó khá hơn cả là Tiêu chí 1 “Cảnh 
quan, môi trường bệnh viện “sáng, xanh, sạch, đẹp”. 
(ĐTB = 2.53); thấp nhất là Tiêu chí 4 “Giá cả viện phí 
cho các loại dịch vụ khám, chữa bệnh phù hợp khả năng 
người bệnh”. (ĐTB = 2.11).

2. Căn cứ kết quả khảo sát 115 người nhà người bệnh 
ở Bảng 2 cho thấy: Các người nhà đều có sự đánh giá cao 
bộ tiêu chí khảo sát thực trạng nhu cầu khám, chữa bệnh 
của người ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hiện 
nay; các tiêu chí phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ nghiên 
cứu. Nhận xét, cả 4 tiêu chí đêu được đánh giá mức độ 
khá. Trong đó khá hơn cả là Tiêu chí 1 “Cảnh quan, môi 
trường bệnh viện “sáng, xanh, sạch, đẹp”.  (ĐTB = 2.48); 

thấp nhất là Tiêu chí 4 “Giá cả viện phí cho các loại dịch 
vụ khám, chữa bệnh phù hợp khả năng người bệnh”. (ĐTB 
= 1.80). Độ lệch chuẩn trung bình của hai nhóm khách thể 
được khảo sát là 024; xác suất P = 99.76%, điều đó cho 
thấy kết quả khảo sát hai nhóm khách thể trên có mối liên 
hệ tuyến tính với nhau, đảm bảo độ tin cậy khoa học.

V. NỘI DUNG KHUYẾN KHỊ
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII 

(25/10/2017), Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 20- NQ/
TƯ “Về tăng cương công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân nhân trong tình hình mới”. Quán triệt Nghị 
quyết trên, hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu được khám, 
chữa bệnh của người bệnh ở Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 hiện nay. Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện tiếp 
tục chỉ đạo, định hướng sát sao các cơ quan, đơn vị toàn 
Bệnh viện nhằm có các biện pháp liên tục cải tiến nâng 
cao chất lượng cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh cho 
các đối tượng khách hàng, bảo đảm phù hợp với đặc điểm 
nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, khoa chuyên ngành; 

Xây dựng bộ tiêu chí trên là phù hợp với nội dung nghiên 
cứu và thể hiện rõ ý được hỏi, làm cho người được hỏi dễ 
trả lời theo các nội dung câu hỏi. Các người bệnh khi được 
hỏi còn khẳng định khi họ được đến Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 thăm khám, điều trị thì tâm lý rất yên tâm về 
trình độ tay nghề các y, bác sỹ ở đây; bệnh viện được trang 
bị nhiều máy móc hiện đại, đồng bộ; cảnh quan bệnh viện 
sạch sẽ và có không gian thoáng đãng làm thỏa mãn nhu 
cầu thẩm mỹ các khách hàng và để lại nhiều ấn tượng tốt 
đẹp về bệnh viện sau thời gian được điều trị tại đây. 

Kết quả trao đổi 10 người nhà người bệnh: Cũng chung 

nhận định về nội dung bộ tiêu chí đánh giá trên, họ còn cho 
rằng việc người thân họ được đến khám, chữa bệnh tại một 
cơ sở y tế lớn, có uy tín như Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 là đáng mừng, đáp ứng nhu cầu mong muốn của 
nhiều bệnh nhân và người nhà. Họ tin tưởng khi người bệnh 
được điều trị ở Bệnh viện 108 sẽ có nhiều cơ hội khỏi bệnh 
hơn so với một số cơ sở y tế tuyến dưới ở các địa phương.

Từ số liệu khảo sát thu được ở Bảng 1 và 2, tác giả 
tiến hành xây dựng Biểu đồ biểu thị thực trạng nhu cầu 
khám, chữa bệnh của người bệnh ở Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 như sau:

Biểu đồ: Thực trạng nhu cầu khám, chữa bệnh của người bệnh ở bệnh viện TWQĐ 108
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tập trung cải tạo, làm mới cảnh quan môi trường làm việc 
theo hướng “xanh, sạch, đẹp và thân thiện”.

 Định kỳ hằng tháng, quý trong năm, Ban Giám đốc 
Bệnh viện chỉ đạo các đơn vị lựa chọn các điều dưỡng, bác 
sỹ gửi đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 
phương pháp tác phong làm việc, kỹ năng giao tiếp ứng xử 
với khách hàng; chủ động đầu tư các máy móc, trang bị y tế 

hiện đại; thường xuyên có sự kết nối, chia sẻ kinh nghiệm 
chuyên môn với các bệnh viện đầu ngành ở Trung ương 
(Bạch Mai, Việt Đức, Phụ Sản; Huyết học và Truyền máu 
Trung ương…) nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch 
vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện, đáp ứng tốt hơn các nhu 
cầu phong phú của khách hàng, góp phần cải thiện, chăm sóc, 
bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Y tế và Báo Nhân dân (08/01.2019). Tọa đàm “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh: Trách nhiệm, thách 
thức và sẻ chia”.

2. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Báo cáo kết quả công tác khám, chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2019.
3. Chương trình số 52/CTr- BYT (18/6/2009) “Về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa 

bệnh  vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế”. Do Bộ Y tế ban hành.
4. ĐCSVN, Nghị quyết số 20- NQ/TƯ (25/10/2017) “Về tăng cương công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân nhân trong tình hình mới”.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu trên 99 nhân viên y tế của 6 khoa Lâm 

sàng của Bệnh viện Y học cổ truyền Đăk Lăk nhằm xác 
định tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay thường quy của và phân tích 
một số yếu tố liên quan đến tuân thủ vệ sinh tay thường 
quy của nhân viên y tế. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả 
cắt ngang điều tra kiến thức, thái độ và quan sát thực hành 
vệ sinh tay thường quy. Kết quả: Tỷ lệ NVYT tuân thủ 
VSTTQ là 12,12%, kiến thức và thái độ của nhân viên y tế 
có mối liên quan đến tuân thủ VSTTQ, với P < 0,05. Công 
tác kiểm tra giám sát, quy chế thi đua, khen thưởng; công 
tác tập huấn đào tạo và tính dễ tiếp cận của các phương 
tiện phục vụ của dung dịch VST liên quan tới vệ sinh tay 
của nhân viên y tế. Kết luận: Tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay 
của nhân viên y tế tương đối thấp, có sự liên quan tới kiến 
thức và thái độ.

Từ khoá: Vệ sinh tay thường quy, nhân viên y tế, yếu 
tố liên quan.

ABSTRACT:
ComPlIAnCe WITH RouTIne HAnD 

HygIene of meDICAl STAffS AT DAK lAK 
TRADITIonAl meDICIne HoSPITAl In 2019

The study on 99 medical staffs from 6 clinical 
wards of the Dak Lak Traditional MedicalHospital was 
conducted to determine compliance with routine hand 
hygiene and to analyze some related factors to routine 
hand hygiene compliance of medical staffs. Methodology: 
Descriptive studies cross-examine knowledge, attitudes 
and observations of routine hand hygiene practices. 
The results show that the percentage of health staffs 
who complied with routine hand hygiene was 12.12%, 
and the knowledge and attitudes of hospital staffs were 

related to RHH compliance, with P<0.05. Inspection and 
supervision, regulations on emulation and commendation; 
training and accessibility solutions related to hand hygiene 
of health staffs. Conclusion: Hospital staffs’ hand hygiene 
compliance rates are relatively low, related to knowledge 
and attitudes.

Keywords: Routine hand hygiene, hospital staffs, 
related factors.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) hiện đang là một 

vấn đề mang tính cấp bách y tế toàn cầu, vì nó làm tăng 
tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ chết và kéo dài thời gian nằm viện, 
tăng chi phí điều trị [2]. Thủ phạm chính gây lên NKBV 
là phổ vi khuẩn vãng lai, tuy nhiên có thể loại bỏ phổ vi 
khuẩn này một cách dễ dàng bằng vệ sinh tay thường quy 
(VSTTQ). 

Từ lâu VST luôn được coi là biện pháp đơn giản, 
hiệu quả và rẻ tiền nhất trong chi phí, cứu sống hàng 
triệu người…[4]. Tuy nhiên, việc thực hiện tuân thủ 
VST đơn giản này ở các cơ sở KBCB ở nước ta thường 
rất thấp [4].

Bệnh viện Y học Cổ truyền (YHCT) tỉnh Đắk Lắk 
có 220 giường bệnh nội trú. Bệnh nhân nhập viện điều trị 
nội, ngoại trú hầu hết phải thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 
YHCT và y học hiện đại. Theo báo cáo năm 2018 của BV 
tổng số lượt khám bệnh 20213 lượt, nội trú 6237 ca, ngoại 
trú 2435 ca trong đó thực hiện tổng thủ thuật các dịch vụ 
lên đến 410971 lượt bao gồm: Điện châm, thủy châm cứu, 
laser nội mạch, điện xung, bó paraphin, tập phục hồi chức 
năng.[5]. Việc thực hiện tất cả các dịch vụ kỹ thuật trên 
đều đòi hỏi NVYT phải tuân thủ VSTTQ từ khâu chuẩn bị 
cho đến khâu kết thúc.

Ngày nhận bài: 11/07/2019                           Ngày phản biện: 19/07/2019                    Ngày duyệt đăng: 25/07/2019
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Nhiều nghiên cứu đánh giá tuân thủ VSTTQ tại nhiều 

BV trong nước nhưng rất ít nghiên cứu tại BV chuyên khoa 
như YHCT. Xuất phát từ thực tế trên tôi tiến hành nghiên 
cứu đề tài: “Tuân thủ vệ sinh tay thường quy của nhân viên 
y tế và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Y học Cổ truyền 
tỉnh Đắk Lắk năm 2019” với mục tiêu 1). Xác định tỷ lệ 
tuân thủ vệ sinh tay thường quy của nhân viên y tế tại Bệnh 
viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk năm 2019. 2) Phân tích 
một số yếu tố liên quan đến tuân thủ vệ sinh tay.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Nhân viên y tế của 6 khoa: Nội tổng hợp, Ngoại tổng 

hợp, Châm cứu dưỡng sinh, Lão khoa, Phục hồi chức năng 
(PHCN), Khám bệnh tại Bệnh viện YHCT tỉnh Đắk Lắk

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 02/2019 đến tháng 
7/2019.

2.2. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang 
2.3. Cỡ mẫu
Trong nghiên cứu này có 99 NVYT và 396 cơ hội 

VST (mỗi NVYT được quan sát 4 cơ hội VSTTQ)
2.4. Công cụ

Bộ công cụ nghiên cứu được xây dựng dựa trên tiêu 
chuẩn và bộ công cụ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và 
Bộ Y tế [4] bao gồm:

Phiếu điều tra kiến thức: Bộ câu hỏi phát vấn kiến 
thức, thái độ về VST bao gồm 20 câu hỏi về kiến thức VST 
và 8 câu hỏi đánh giá thái độ của NVYT về VST. Đánh giá 
kiến thức, NVYT trả lời đúng 15 câu trở lên là đạt yêu cầu.

Bảng kiểm quan sát thực hành VST bao gồm 2 tiêu 
chí đánh giá: (1) Cơ hội tuân thủ VST tại 5 thời điểm và 
(2) Thực hiện 6 bước của quy trình VST.

Một nhân viên y tế được coi là tuân thủ VST khi đảm 
bảo 2 yêu cầu: (1) Tuân thủ tất cả các cơ hội VST mà 
NVYT được quan sát (cả 4 cơ hội); (2) Tuân thủ ở tất cả 
các quy trình VST được quan sát.

2.5. Xử lý và phân tích số liệu
Mọi thông tin được quản lý và nhập liệu bằng phần 

mềm Epidata 3.0 và phân tích số liệu bằng phần mềm 
SPSS 20.0.

2.6. Đạo đức trong nghiên cứu
Nghiên cứu được chấp thuận bởi Hội đồng Đạo đức 

của Trường Đại học Y tế Công cộng số: 30/2019/YTCC.

III. KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm chung của ĐTNC

Bảng 3.1: Đặc điểm chung của nhóm đối tượng nghiên cứu

Thông tin Tần số (n) Tỷ lệ %

Tuổi

 ≤ 39 66 66,67

 > 39 33 33,33

Tuổi trung bình: 38,37 ±8,63

Giới
 Nam 25 25,25

 Nữ 74 74,75

Nơi công tác

 Khoa Nội 16 16,16

 Khoa Lão khoa 18 18,18

 Khoa Ngoại 10 10,10

 Khoa Châm cứu dưỡng sinh 18 18,18

 Khoa khám 18 18,18

 Khoa Phục hồi chức năng 19 19,19

Thâm niên công 
tác tại bệnh viện

 < 5 năm 12 12,12

  ≥ 5 năm 87 87,88

Trình độ học vấn
 Đại học, Sau đại học 34 34,34

 Cao đẳng,Trung học chuyên nghiệp, Phổ thông 65 65,66
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Bảng 3.2. Tỷ lệ TTVSTTQ theo cơ hội/thời điểm cần quan sát của NVYT

Thời điểm tuân thủ vệ sinh tay thường quy
Số cơ hội VSTTQ 
quan sát được (a)

Số cơ hội 
TTVSTTQ (b)

Tỷ lệ TTVSTTQ
(b/a*100)

1. Trước khi tiếp xúc trực tiếp với NB 171 84 49,12

2. Trước khi làm thủ thuật vô khuẩn 12 12 100

3. Sau khi tiếp xúc với người bệnh 167 119 71,25

4. Sau khi tiếp xúc với máu và dịch cơ thể 10 9 90

5. Sau khi tiếp xúc với vùng xung quanh người bệnh 36 28 77,78

Tổng 396 252 63,63

Bảng 3.3 Phương pháp VSTTQ trong số cơ hội TTVSTTQ

Thời điểm VSTTQ
VST bằng nước và xà phòng VST bằng dung dịch chứa cồn

n (%) n (%)

1. Trước khi tiếp xúc trực tiếp với NB 45 53,57 39 46,43

2. Trước khi làm thủ thuật vô khuẩn 4 33,33 8 66,67

3. Sau khi tiếp xúc với người bệnh 78 65,54 41 34,46

4. Sau khi tiếp xúc với máu và dịch cơ thể 5 55,56 4 44,44

5. Sau khi tiếp xúc với vùng xung quanh người bệnh 18 64,28 10 35,72

Tổng 150 59,52 102 40,48

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ TTVSTTQ theo cơ hội/thời điểm cần quan sát của từng chức danh NVYT

3.2. Thực trạng TTVSTTQ của NVYT tại BV YHCT tỉnh Đắk Lăk
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Bảng 3.4. Tỷ lệ tuân thủ quy trình 6 bước VSTTQ  trong các cơ  hội VSTTQ được quan sát

STT Các bước của
quy trình

Số cơ hội quan sát các bước 
VSTTQ (a)

Số cơ hội TTVSTTQ
(b)

Tỷ lệ tuân thủ 
(b/a*100)

1 Bước 1 252 246 97,62

2 Bước 2 252 247 98,01

3 Bước 3 252 221 87,69

4 Bước 4 252 78 30,95

5 Bước 5 252 78 30,95

6 Bước 6 252 213 84,52

Đủ 6 bước 252 55 21,82

Bảng 3.5. Tuân thủ VSTTQ theo khoa phòng

Khoa
Tuân thủ VSTTQ Chưa tuân thủ VSTTQ

p
n % n %

Khoa Nội 2 12,5 14 87,5

0,670 
(fisher’s 

exact test)

Khoa Lão khoa 1 5,56 17 94,44

Khoa Ngoại 1 10 9 90

Khoa Châm cứu dưỡng sinh 1 5,56 17 94,44

Khoa Khám 4 22,22 14 77,78

Khoa Phục hồi chức năng 3 15,79 16 84,21

Tổng 12 12,12 87 87,88

Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ nhân viên y tế tuân thủ VST thường quy
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Bảng 3.6. Tỷ lệ  NVYT tuân thủ VSTTQ theo chức danh

Chức danh Tổng số NVYT
Tuân thủ VSTTQ Chưa tuân thủ VSTTQ

p
n % n %

Bác sỹ 19 4 21,05 15 78,95

0,026

(fisher’s exact 
test)

Điều dưỡng 31 2 6,45 29 93,55

Y sỹ 35 2 5,71 33 94,29

KTV 6 3 50,0 3 50,0

Hộ lý 8 1 12,5 7 87,5

Cộng 99 12 12,12 87 87,87

Bảng 3.7. Mối liên quan giữa kiến thức với TTVSTTQ của NVYT

Yếu tố Chưa TTVSTTQ n (%) TTVSTTQ n (%) OR (CI95%) p

 Kiến thức

 Chưa đạt 44(97,78)  1(12,22) 11,3
(1,4-18,7) 0,023

 Đạt 43(79,63) 11(20,37)

Biểu đồ 3.4. Thái độ chung về VSTTQ của NVYT

3.3. Một số yếu tố liên quan đến TTVSTTQ của NVYT
3.3.1. Mối liên qua giữa yếu tố cá nhân của ĐTNC với TTVSTTQ

Biểu đồ 3.4 cho thấy chỉ có 39,39% NVYT có thái độ tích cực về VSTTQ, còn 60,61% NVYT chưa có thái độ tích 
cực về VSTTQ.
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3.3.2. Ảnh hưởng của yếu tố tổ chức, quản lý với 
thực hành TTVSTTQ

Công  tác tập huấn: Chưa thực sự chú trọng đến chất 
lượng của buổi tập huấn.

Công tác kiểm tra, giám sát: BV chưa có giám sát 
chuyên trách

Công tác quy định, thi đua và chế độ khen thưởng
BV chưa có cơ chế xử phạt đủ mạnh có sức răn đe với 

những trường hợp NVYT không TTVSTTQ
3.3.3. Các yếu tố trang thiết bị, phương tiện VSTTQ
Khả năng tiếp cận trang thiết bị, phương tiện VSTTQ: 

Chưa có dung dịch VST trong phòng bệnh hay tại các 
giường bệnh nặng.

3.3.4. Yếu tố khối lượng công việc
Khối lượng công việc ủa NVYT quá tải theo mùa.

IV. BÀN LUẬN
4.1. Thực trạng TTVSTTQ của NVYT BV YHCT 

tỉnh Đắk Lắk năm 2019
Trong NC này chúng tôi thực hiện quan sát 99 NVYT 

với 396 cơ hội vệ sinh tay, NVYT sẽ được quan sát 4 lần 
(4 cơ hội VSTTQ) để đánh giá việc TTVSTTQ. Và các cơ 
hội VSTTQ được đánh giá theo 5 thời điểm (trước khi tiếp 
xúc NB, trước khi làm các thủ thuật vô khuẩn, sau khi tiếp 
xúc với máu và dịch cơ thể, sau khi tiếp xúc với NB và sau 
khi tiếp xúc với các đồ vật xung quanh NB). 

Tại thời điểm khi tiếp xúc trực tiếp với NB, chỉ có 
49,12% NVYT TTVSTTQ điều này có thể thấy rằng 
NVYT vẫn còn chủ quan với việc phòng chống NKBV, 
đây có thể là nguyên nhân tiềm ẩn việc lây nhiễm chéo 
tại BV. Trên thực tế một số NVYT thực hiện thăm khám, 
chăm sóc, châm cứu và điều trị cho NB, thỉnh thoảng chỉ 
sử dụng một đôi găng tay từ đầu đến cuối buổi mà không 
cần phải VST. Một số cho rằng NB nằm điều trị tại BV 
YHCT thường bệnh mang tính lành và không dính máu 
bẩn như các BV Tây y nên không cần thiết phải VSTTQ cả 
trước khi tiếp xúc và sau khi tiếp xúc với NB. Đây là quan 
điểm chưa đúng và cần có biện pháp khắc phục

Tỷ lệ tuân thủ các quy trình VSTTQ theo từng cơ hội 

cho thấy hầu hết NVYT chỉ chú ý thực hiện VST ở những 
thời điểm có khả năng lây nhiễm cao, có khả năng lây 
nhiễm cho NB và bản thân NVYT. Còn đối với những cơ 
hội mà khả năng lây nhiễm không rõ ràng thì NVYT ít 
TTVSTTQ hơn.

Khi quan sát quy trình VSTTQ của NVYT, trong 
số 252 cơ hội quan sát VSTTQ thì chỉ có 55 cơ hội thực 
hiện đủ 6 bước VSTTQ (chiếm 21,82%). Kết quả NC của 
chúng tôi thấp hơn so với kết quả NC của tác giả Nguyễn 
Thị Thu Huyền (2018) tỷ lệ chấp hành quy trình VST là 
68,4% [3]. Tỷ lệ NVYT thực hiện đầy đủ ở các bước 1,2,3 
và 6 chiếm tỷ lệ cao nhất, tỷ lệ thấp ở các bước 4 và bước 
5 (30,95%). Điều này có thể thấy việc TTVSTTQ của 
NVYT mới chỉ dừng lại ở việc có thực hiện chứ chưa chú 
trọng vào việc thực hiện đúng trình tự kỹ thuật. Nguyên 
nhân là do NVYT cho rằng công việc nhiều, cứ có VST là 
được.. hoặc làm qua loa để đối phó.

Khi xem xét việc TTVSTTQ theo từng khoa cho thấy 
tại khoa Khám cao nhất là 22,22%; thấp nhất ở khoa Lão 
khoa và khoa Châm cứu dưỡng sinh (5,56%). Nguyên 
nhân khoa Khám được trang bị đầy đủ dịch cồn VSTTQ 
để trên bàn khám, việc phân loại tiếp xúc ngay ban đầu với 
NB khi chưa biệt bệnh gì nên đa số NVYT đề phòng cao, 
còn các khoa mới chỉ được trang bị ở ngoài các hành lang 
mà chưa được trang bị vào trong phòng bệnh.

4.2. Một số yếu tố liên quan, ảnh hưởng đến việc 
TTVSTTQ của NVYT Bệnh viện YHCT Đắk Lắk

Yếu tố kiến thức với TTVSTTQ
Một số NC trong nước và trên thế giới cũng đã phân 

tích các mối liên quan và chỉ ra rằng giữa kiến thức với 
việc TTVSTTQ của NVYT có mối liên quan chặt chẽ với 
nhau, mức tăng TTVSTTQ tỷ lệ thuận kiến thức VSTTQ. 
KQNC của chúng tôi cũng chỉ ra kiến thức có mối liên 
quan đến thực hành TTVSTTQ, cụ thể: những NVYT có 
kiến thức về VSTTQ đạt thì TTVSTTQ cao gấp 11,3 lần 
so với những NVYT có kiến thức về VSTTQ chưa đạt, với 
p<0,05.

Yếu tố thái độ của NVYT với TTVSTTQ
Thái độ tích cực sẽ thúc đẩy thực hành tốt; KQNC 

Bảng 3.8. Mối liên quan giữa thái độ với TTVSTTQ của NVYT

Yếu tố Chưa TTVSTTQ n (%) TTVSTTQ n (%) OR (CI95%) p

 Thái độ

 Chưa đạt 38(97,44) 1(2,56) 8,5
(1,1-9,6) 0,044

 Đạt 49(81,67) 11(18,33)

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



SỐ 5 (52) - Tháng 09-10/2019

Website: yhoccongdong.vn60

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2019
cũng chỉ ra rằng thái độ có liên quan đến thực hành p < 
0,05 giống như NC của Hoàng Thị Hiền tại BV Hòe Nhai 
và NC của Nguyễn Thị Thu Huyền tại BV Tim Hà nội 
cũng cho kết quả tương tự với p<0,05 [1,3].

Yếu tố khối lượng công việc
Nhiều KQNC chỉ ra rằng trong công việc vấn đề quá 

tải cũng là yếu tố gây cản trở đến mức độ TTVSTTQ. 
Trong nghiên cứu này, sự quá tải công việc của ĐD được 
nhắc tới trong thảo luận nhóm. Một số ý kiến cho rằng khi 
lượng NB đông khiến cho ĐD không đủ thời gian VST. 
KQNC tương đồng với NC của DidierPittet (2000) chỉ ra 
rằng: Tỷ lệ tuân thủ VST càng giảm khi các cơ hội VST 
tăng lên. Nếu nhu cầu chăm sóc và điều trị NB phát sinh 
thêm 10 cơ hội VST trong 1 giờ thì tỷ lệ tuân thủ sẽ giảm 
khoảng 5% (±2%) [6].

Công tác kiểm tra, giám sát
KQNC định tính cho thấy bộ phận giám sát tại BV 

YHCT tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều hạn chế như thiếu cán 
bộ KSNK, bộ phận giám sát vẫn phải kiêm nhiệm và chưa 
được đào tào chuyên sâu. Công tác KSNK tại bệnh viện 
được chú trọng tuy nhiên hiệu quả mang lại chưa cao, số 
cán bộ TTVSTTQ còn thấp, việc giám sát mang tính hình 
thức; trong quá trình giám sát còn ngại va chạm, đây là vấn 
đề mà đơn vị phải lưu tâm để công tác KSNK tại bệnh viện 
ngày một hiệu quả thì công tác kiểm tra giám sát cần phải 
thực hiện nghiêm túc. 

V. KẾT LUẬN
Tỷ lệ tỷ lệ tuân thủ VSTTQ của NVYT tại BV YHCT 

tỉnh Đắk Lắk năm 2019.
Tỷ lệ TTVSTTQ theo cơ hội quan sát của NVYT là 

63,63%. Tỷ lệ TTVSTTQ đủ 6 bước đúng quy trình thấp 
chỉ có  21,82%.

Tỷ lệ TTVSTTQ chung của NVYT tại BV là khá thấp 
chỉ có 12,12%.

Một số yếu tố liên quan đến TTVSTTQ
Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức 

và thái độ về VST của NVYT với thực hành TTVSTTQ: 
những NVYT có kiến thức đạt thì TTVSTTQ cao gấp 
11,3 lần những NVYT kiến thức không đạt P<0,05. 
Ngoài ra còn có các yếu tố ảnh hưởng đến TTVSTTQ: 
Kiểm tra giám sát, công tác đào tạo tập huấn, quy định 
khen thưởng, trang thiết bị, sự tiếp cận phương tiện, khối 
lượng công việc. 

VI. KHUYẾN NGHỊ
Đối với Khoa KSNK: Tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát việc TTVSTTQ của NVYT tại BV, áp dụng quy 
định thưởng phạt nghiêm minh.

Đối với BV: Tăng cường đào tạo, tập huấn có chất 
lượng về VST, mở các cuộc thi hưởng ứng ngày VST, 
phân công 01 người chuyên trách giám sát, xây dựng quy 
định và có chế tài thưởng phạt rõ ràng về TTVSTTQ; lắp 
các dung dịch cồn sát khuẩn tay nhanh vào trong buồng 
bệnh và gắn đầu giường NB, bố trí nhân lực một cách hợp 
lý để giảm quá tải công việc NVYT.

Đối với NVYT: Luôn chấp hành tốt các quy định của 
BV đề ra.
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TÓm TẮT
Hoàn cảnh, lý do nghiên cứu: Tỷ lệ mổ đẻ đang ngày 

càng gia tăng trong những năm gần đây. Mổ đẻ ảnh hưởng 
nhiều đến sự tiết sữa và nuôi con bằng sữa mẹ. Phương 
pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang phỏng vấn và quan 
sát bữa bú của 260 sản phụ (SP) sau mổ đẻ tại khoa Sản – 
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, ngày thứ 3, không có biến 
chứng. Kết quả: 11,5% SP có kiến thức tốt về nuôi con 
bằng sữa mẹ (NCBSM); 26,3% khá và 52,3% có kiến thức 
kém. Thời điểm cho con bú lần đầu của SP < 6 giờ là 7,0%; 
có 58,8% SP đã cho con ăn thức ăn khác trước lần bú mẹ 
đầu tiên; có 51,2% trẻ ngậm bắt vú chưa tốt; có 18,0% SP 
thực hành đạt, còn lại chưa đạt chiếm 82,0%. Có 3 yếu tố 
liên quan đến kiến thức của sản phụ sau mổ đẻ về NCBSM 
là trình độ học vấn PTTH trở lên (OR= 3,15; 95%CI: 1,69 
– 5,85); sản phụ sống ở thành thị (OR= 2,40; 95%CI: 1,32 
– 4,37); NVYT tư vấn (OR= 2,74; 95%CI: 1,58 – 4,76). 
Có 2 mối liên quan đến thực hành NCBSM là cán bộ viên 
chức (OR= 3,3; 95%CI: 1,53 – 7,19); được NVYT tư vấn 
(OR= 11,08; 95%CI: 4,63– 26,47). Kết luận: Các yếu tố 
liên quan đến NCBSM của sản phụ sau mổ đẻ là trình độ 
học vấn, ở thành thị, cán bộ viên chức và NVYT tư vấn. 

Kiến nghị: Tăng cường truyền thông về kiến thức  
NCBSM cho phụ nữ mang thai và sau đẻ; Bệnh viện cần 
có những quy định cụ thể hơn để thúc đẩy việc cho trẻ  bú 
mẹ sau mổ càng sớm càng tốt, NVYT cần hỗ trợ giúp đỡ 
các SP sau mổ đẻ cho con bú. 

Từ khóa: Sau mổ lấy thai, NCBSM sau mổ đẻ.

SummARy
CuRRenT STATuS of fACToRS RelATeD 

To BReAST-feeDIng of Women AfTeR 
CeSAReAn DelIveRy In oBSTeTRICS 
DePARTmenT - DuC gIAng geneRAl 

HoSPITAl In 2018 
Circumstances, the reasons for the study: 

Caesarean section rates are increasing in recent years. 
Lactation greatly affects milk secretion and breastfeeding.

Methods: Cross-sectional study of interviews and 
observation of nursing of 260 women after cesarean section 
in obstetrics department - Duc Giang General Hospital, day 
3, without complications.Results:only 11.5% of women 
have good knowledge about breast-feeding; 26.3% were 
good and 52.3% had poor knowledge. The time of first 
breastfeeding of women <6 hours accounted for only 
7.0%; 58.8% of mothers gave their babies other food / 
drink before their first breastfeeding; 51.2% of babies are 
not good at attaching to breast. 18.0% of pregnant women 
practice, the rest is not yet accounted for 82.0%. There are 
3 factors related to knowledge of pregnant women after 
cesarean section on breastfeeding, high school education or 
higher (OR = 3.15; 95% CI: 1.69 - 5.85); women living in 
urban areas (OR = 2.40; 95% CI: 1.32 - 4.37); consulting 
medical staff (OR = 2.74; 95% CI: 1.58 - 4.76). There 
are 2 linkages to breastfeeding practice among officials 
who are breastfeeding (OR = 3.31; 95% CI: 1.53 - 7.19); 
counseled by medical staff (OR = 11.08; 95% CI: 4.63– 
26.47).Conclusion: The factors related to breast-feeding of 
pregnant women after cesarean section are education level, 
in urban areas, public officials and medical staff consulting.

 Recommendation: Enhance communication on 
breastfeeding knowledge for pregnant and postpartum 
women; The hospital needs to have more specific 
regulations to promote breastfeeding after surgery as soon 
as possible, counselors need to support pregnant women 
after the caesarean section. 

Keywords: After cesarean section, breast-feeding 
after cesarean section.
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THỰC TRẠNG NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ VÀ MỘT SỐ YẾU 
TỐ LIÊN QUAN CỦA  SẢN PHỤ SAU ĐẺ MỔ TẠI KHOA SẢN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG NĂM 2018

Mã Thị Hồng Liên1, Phạm Huy Hiền Hào2, Nguyễn Thùy Trang3  

1. Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.
2. Trường Đại học Y Hà Nội.
3. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ                
Hiện nay, tỷ lệ mổ đẻ tăng cao, theo Hyattsville M.D., 

tỷ lệ mổ đẻ ở nhiều nước trên thế giới tăng nhanh trong 
vòng 20 năm trở lại đây, đặc biệt là các nước phát triển. Ở 
Hoa Kỳ, năm 1988 tỷ lệ mổ đẻ trung bình của cả nước là 
25%, đến năm 2004 tỷ lệ mổ đẻ tăng lên đến 29,1% [1]. 
Tại Việt Nam, tỷ lệ mổ đẻ cũng ngày càng gia tăng, theo 
nghiên cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỷ lệ mổ đẻ 
năm 1998 là 20,6%, đến năm 2013, tỷ lệ mổ đẻ là 39% [2].

Mổ đẻ ảnh hưởng nhiều đến hiện sự tiết sữa và nuôi 
con bằng sữa mẹ (NCBSM) [2]. Nếu giai đoạn ngay sau đẻ 
mổ, sản phụ (SP) và trẻ sơ sinh được chăm sóc một cách 
khoa học sẽ tạo tiền đề tốt cho sức khỏe của mẹ và con, 
giúp cho sữa của bà mẹ về nhanh hơn, số lượng sữa nhiều 
hơn góp phần giảm thiểu tỷ lệ tử vong bệnh tật, trẻ sơ sinh 
sớm thích nghi với môi trường mới sau sinh để phát triển.

 Mục tiêu nghiên cứu
1. Mô tả thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ của sản 

phụ sau đẻ mổ tại khoa Sản - Bệnh viện đa khoa Đức 
Giang, năm 2018.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến nuôi con 
bằng sữa mẹ của sản phụ sau đẻ mổ tại khoa Sản - Bệnh 
viện đa khoa Đức Giang, năm 2018.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU  

1. Đối tượng 
Sản phụ đẻ mổ thai đủ tháng, khỏe mạnh, sau mổ 

ngày thứ 3, đang nuôi con bằng sữa mẹ, điều tra viên có 
thể quan sát được bữa bú của trẻ.

2. Phương pháp
Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang
* Cỡ mẫu
Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho nghiên cứu mô tả 

tỷ lệ mắc quần thể: n = Z2
(1- α/2)p(1 – p)/(p.ε)2

Trong đó:  

- n: cỡ mẫu nghiên cứu
- p = 0,6: Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức tốt về cho trẻ bú 

sớm sau sinh (Nghiên cứu của Bùi Thị Duyên và cộng sự  
năm 2013) [3]

- ε: giá trị tương đối. Lấy ε = 0,1.
- α: mức ý nghĩa thống kê. Lấy α = 0,05.
- Z1- α/2: giá trị Z thu được từ bảng Z ứng với giá trị α 

được chọn, là 1,96.
Vậy, ta có cỡ mẫu của nghiên cứu là:
n = 1,962 x 0,6 x 0,4/(0,6 x 0,1)2 = 257 (người)
- Vậy, cỡ mẫu nghiên cứu được chọn là: 260 (sản phụ).          
* Kỹ thuật chọn mẫu nghiên cứu
Chọn tất cả các đối tượng đủ tiêu chuẩn nghiên cứu tại 

khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Đức Giang từ 10/2018 đến 
tháng 3/2019 đến khi đủ cỡ mẫu thì dừng lại.

* Quy trình thực hiện
+ Tập huấn điều tra viên (ĐTV)
+ Sử dụng bộ câu hỏi đã được thiết kế sẵn để phỏng 

vấn (các SP làm việc độc lập tại giường). Đánh giá kiến 
thức và thực hành về NCBSM bằng thang điểm.

+ Quan sát bữa bú của trẻ để đánh giá thực hành của 
SP về cho con bú. Thực hành ngậm bắt vú đúng/ chưa 
đúng được đánh giá bằng thang điểm.

3. Phương pháp xử lý số liệu và nhận định kết quả
Sử dụng phần mềm thống kê y học SPSS 16.0 với các 

thuật toán thống kê

III. KẾT QUẢ 
1. Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ của sản phụ 

sau mổ
1.1. Kiến thức của các bà mẹ về nuôi con bằng sữa mẹ
- Số sản phụ có kiến thức đúng về thời gian cho trẻ bú 

hoàn toàn bằng sữa mẹ chiếm tỷ lệ khá cao 77,7% và thời 
gian cai sữa cho con là 86,5%. Tuy nhiên, chỉ có 26,9% SP 
biết phải vắt hết sữa còn lại sau bữa bú để duy trì nguồn 
sữa mẹ.

Biểu đồ 3.1. Đánh giá kiến thức của sản phụ về nuôi con bằng sữa mẹ
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- Qua đánh giá kiến thức của các SP về NCBSM, 

chúng tôi thấy SP có kiến thức kém chiếm tỷ lệ cao nhất 
52,3%, số SP có kiến thức khá là 36,2%, còn SP có kiến 

thức tốt chiếm tỷ lệ thấp nhất 11,5%.
1.2. Thực hành của các bà mẹ về nuôi con bằng 

sữa mẹ

- Có 88,5 % sản phụ cho con bú lần đầu tiên > 6 giờ sau mổ đẻ, chỉ có 7,0% sản phụ cho con bú ≤ 6 giờ sau mổ.

- Có 58,8% sản phụ đã cho con ăn/ uống các loại thức ăn trước lần bú sữa mẹ đầu tiên, số sản phụ không cho con 
ăn thức ăn khác trước khi bú mẹ là 41,2%.

Bảng 3.1. Thời điểm cho con bú lần đầu của sản phụ

Thời điểm cho bú lần đầu Số lượng Tỷ lệ %

 ≤ 6 giờ 18 7,0%

 > 6 giờ 230 88,5%

 Không nhớ chính xác 12 4,5%

Bảng 3.2. Tỷ lệ bà mẹ cho con ăn loại thức ăn/nước uống trước lần bú mẹ đầu tiên

Thực hành Số lượng Tỷ lệ %

Có ăn/uống 153 58,8

Không ăn/uống 107 41,2

 Tổng 260 100

Bảng 3.3. Đánh giá thực hành về NCBSM

Nội dung Số lượng (n) Tỷ lệ %

Thực hành NCBSM đạt 47 18,0%

Thực hành NCBSM chưa đạt 213 82,0%

Tổng 260 100,0

Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ trẻ ngậm bắt vú tốt / không tốt

Tỷ lệ trẻ ngậm bắt vú chưa tốt chiếm 51,2%, số trẻ ngậm bắt vú tốt chỉ chiếm 48,8%.
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- Số sản phụ thực hành NCBSM chưa đạt chiếm tỷ 

lệ khá cao 82,0%. Số sản phụ thực hành NCBSM đạt chỉ 
chiếm 18,0%.

2. Các yếu tố liên quan đến NCBSM ở sản phụ sau 
đẻ mổ

2.1. Các yếu tố liên quan đến kiến thức về nuôi con 
bằng sữa mẹ sau mổ 

-  Các sản phụ có nghề nghiệp là cán bộ viên chức có 
kiến thức về NCBSM từ khá trở lên cao gấp 2,9 lần so với 
các ngành nghề khác. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 

với 95%CI (1,55- 5,42).
- Các sản phụ có trình độ học vấn trên PTTH trở 

lên có kiến thức về NCBSM từ khá trở lên cao gấp 3,94 
lần so với các sản phụ có trình độ học vấn từ THPT trở 
xuống. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với 95%CI 
(1,91 – 5,52).

- Có sự khác biệt rất lớn có ý nghĩa thống kê giữa nơi 
ở của sản phụ với kiến thức NCBSM, các sản phụ ở thành 
thị có kiến thức từ khá trở lên cao gấp 3,25 lần so với các 
sản phụ ở nông thôn 95%CI (1,91 – 5,52).

- Khi khảo sát các sản phụ về kiến thức NCBSM, số 
sản phụ được nhân viên y tế (NVYT)  hướng dẫn cách cho 
trẻ bú có kiến thức khá tốt cao gấp 2,91 lần so với các sản 
phụ không được NVYT, sự khác biệt này có ý nghĩa thống 
kê với 95%CI (1,53- 4,21).

2.2. Các yếu tố liên quan thực hành NCBSM sau 
đẻ mổ

- Các sản phụ trên 35 tuổi có tỷ lệ thực hành NCBSM 

đạt cao gấp 3,8 lần so với các bà mẹ dưới 35 tuổi. Sự khác 
biệt này có ý nghĩa thống kê với 95% CI (1,11- 8,85). 

- Có mối liên quan giữa nghề nghiệp với thực 
hành NCBSM, trong đó nhóm sản phụ là cán bộ viên 
chức có tỷ lệ thực hành NCBSM đạt cao gấp 3,23 lần 
so với các sản phụ thuộc nhóm nghề nghiệp khác. 
Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với 95% CI 
(1,55 – 6,74).

Bảng 3.4. Liên quan giữa được NVYT hướng dẫn cho trẻ bú với kiến thức NCBSM 

Kiến thức

NVYT Tư vấn

Trung bình trở lên Yếu
 Tổng oR

95%CIn % n %

Có 69 62,7 41 37,3 110
2,54

(1,53- 4,21)Không 55 36,7 95 63,3 150

Tổng 124 136 260

Bảng 3.5. Liên quan giữa được NVYT hướng dẫn cho trẻ bú với thực hành  NCBSM

Thực hành

NVYT Tư vấn

Đạt Chưa đạt
Tổng oR

95%CIn % n %

Có 40 36,4% 70 63,6% 110
11,67

(4,98- 27,38)Không 7 4,7% 143 95,3% 150

Tổng 47 213 260
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- Có mối liên quan đối với những sản phụ được NVYT 

tư vấn với thực hành NCBSM. Những sản phụ được NVYT 
tư vấn có thực hành đạt về NCBSM cao gấp 11,67 lần so với 
những sản phụ không được hướng dẫn. Sự khác biệt này có 
ý nghĩa thống kê với 95%CI (4,98- 27,38).

IV. BÀN LUẬN
1. Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ của sản phụ 

sau mổ
1.1. Kiến thức của các bà mẹ về nuôi con bằng sữa mẹ
Theo kết quả của chúng tôi tại biểu đồ 3.1. đánh giá 

kiến thức của các bà mẹ về NCBSM chỉ có 11,5% các bà 
mẹ được phỏng vấn có kiến thức tốt về NCBSM, thấp 
hơn so với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Việt Dũng 
(2014) có 15,9% bà mẹ ở xã Ngọc Hồi, Thanh Trì có kiến 
thức tốt về NCBSM [4], thấp hơn rất nhiều so với kết quả 
nghiên cứu của Tôn Thị Anh Tú (2010) tại Bệnh viện Nhi 
Đồng I của các bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi là 43,3% 
[5]. Cũng trong biểu đồ 3.1 số bà mẹ có kiến thức khá 
36,2% và kiến thức kém chiếm tỷ lệ cao nhất 52,3%. Kết 
quả này phù hợp vì đa số đối tượng nghiên cứu sống ở 
vùng nông thôn và trình độ học vấn từ PTTH trở xuống 
chiếm tỷ lệ khá cao. Chính vì vậy nhân viên y tế nên tư 
vấn về NCBSM cho sản phụ trước và sau khi sinh là vô 
cùng cần thiết để giúp cho sản phụ hiểu rõ về tầm quan 
trọng của việc NCBSM.

1.2. Thực hành của các bà mẹ về nuôi con bằng 
sữa mẹ

1.2. 1.Thời điểm cho con bú lần đầu của sản phụ
Theo kết quả tại bảng 3.1 có 88,5% sản phụ cho con 

bú lần đầu sau mổ đẻ > 6 giờ, tỷ lệ bà mẹ cho con bú lần 
đầu < 6 giờ chiếm tỷ lệ rất thấp 7,0%. Kết quả này cũng 
tương đồng với kết quả Kong SK , Lee DT (2004) có 7,4% 
sản phụ sau mổ tại các Bệnh viện của Hong Kong cho con 
bú dưới 6 giờ sau mổ [6].

1.2.2. Thực hành cho trẻ ăn uống trước lần bú đầu tiên
Theo khuyến nghị của WHO, không cần phải cho trẻ 

sơ sinh ăn/uống một thức ăn nước uống nào khác trước 
khi bú mẹ lần đầu, vì các thực phẩm này có thể gây nhiễm 
khuẩn cho trẻ, tăng tỷ lệ dị ứng, làm cho trẻ bú kém, bỏ 
bú, ảnh hưởng tới việc tiết sữa sau này. Tại bảng 3.2 chúng 
tôi thấy rằng tỷ lệ sản phụ cho con ăn/ uống thức ăn khác  
trước lần bú mẹ đầu tiên là 58,8% thấp hơn so với nghiên 
cứu của Phạm Thị Phương Thảo (2015) có 69,5% các bà 
mẹ cho con ăn/ uống thức ăn khác trước lần bú mẹ đầu 
tiên [7].

1.2.3. Thực hành ngậm bắt vú của trẻ khi cho trẻ bú 
sữa mẹ

Nghiên cứu của chúng tôi tại biểu đồ 3.2 được tổng 
hợp lại từ các tiêu chí đánh giá thì có 48,8% trẻ ngậm bắt 
vú tốt, thấp hơn so với nghiên cứu của Phạm Thị Phương 
Thảo (2013) của các bà mẹ có con dưới 6 tháng tại Phòng 
khám dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Trung ương 66,0% [7]. 
Kết quả của chúng tôi cao hơn nghiên cứu của tác giả Phạm 
Thị Yến Nhi (2014) có 34,1% trẻ ngậm bắt vú đúng [8].

1.2.4. Đánh giá thực hành NCBSM
Thực hành NCBSM bao gồm những hành vi về 

NCBSM và cách cho con bú, tại bảng 3.3 của chúng tôi 
thấy rằng tỷ lệ các bà mẹ có thực hành NCBSM đạt rất 
thấp chỉ chiếm 18,2%. Theo nghiên cứu của Tôn Thị Anh 
Tú (2010) tại Bệnh viên Nhi Đồng I thì tỷ lệ thực hành đạt 
về NCBSM là 37,3%, cao hơn rất nhiều so với nghiên cứu 
của chúng tôi [5].

2. Các yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành 
nCBSm

2.1. Các yếu tố liên quan đến kiến thức 
Tìm hiểu mối liên quan giữa đặc điểm chung và kiến 

thức NCBSM chúng tôi thấy rằng trình độ học vấn cũng có 
liên quan đến kiến thức NCBSM. Những bà mẹ có trình độ 
học vấn trên PTTH có kiến thức về NCBSM cao gấp 3,15 
lần so với các bà mẹ có trình độ học vấn dưới PTTH, với 
95%CI là 1,69 – 5,85. 

Những sản phụ ở thành thị có kiến thức về NCBSM 
cao gấp 2,40 lần so với các sản phụ vùng nông thôn với 
95%CI (1,32 – 4,37). Những sản phụ được NVYT tư vấn 
sau đẻ mổ có kiến thức từ trung bình trở lên về NCBSM 
cao gấp 2,74 lần so với các sản phụ được không được 
NVYT tư vấn, với 95%CI (1,58 – 4,76). Vì vậy NVYT 
cần phải tăng cường tư vấn, hỗ trợ cho các bà mẹ sau sinh 
để họ nâng cao kiến thức về NCBSM.

2.2. Các yếu tố liên quan đến thực hành NCBSM
Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, những sản 

phụ thuộc nhóm nghề nghiệp là cán bộ, viên chức có thực 
hành NCBSM cao gấp 3,31 lần các sản phụ không phải 
cán bộ viên chức với 95% CI (1,53 – 7,19). Các sản phụ 
được NVYT hướng dẫn cách cho trẻ bú có thực hành 
NCBSM 11,8 lần so với các sản phụ không được NVYT 
hướng dẫn, với 95%CI (4,63 – 26,47). Vì vậy, khi chăm 
sóc các sản phụ sau mổ lấy thai, các nhân viên y tế cần tư 
vấn và hướng dẫn cho các sản phụ cho trẻ bú càng sớm 
càng tốt khi trẻ được tiếp xúc với mẹ.

V. KẾT LUẬN
* Thực trạng kiến thức 
- Kiến thức của các sản phụ về NCBSM còn nhiều 

hạn chế: Chỉ có 26,9% SP biết phải vắt hết sữa còn lại 
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sau bữa bú để duy trì nguồn sữa mẹ. Sản phụ có kiến thức 
tốt về NCBSM là 11,5% ; 26,3% khá và 52,3% có kiến 
thức kém.

* Thực trạng thực hành
- Thực hành về NCBSM của các sản phụ cũng còn 

nhiều hạn chế:
+ Thời điểm cho con bú lần đầu của sản phụ < 6 giờ 

chỉ chiếm 7,0%; 58,8% bà mẹ đã cho con ăn/uống thức 
ăn khác trước lần bú mẹ đầu tiên; 51,2% trẻ ngậm bắt vú 
chưa tốt;

- Đánh giá chung về thực hành NCBSM: Có 18,0% 
sản phụ thực hành đạt, còn lại chưa đạt chiếm 82,0%.

* Các yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành
- Những sản phụ có trình độ học vấn PTTH trở lên, 

ở thành thị và được NVYT tư vấn lần lượt có kiến thức 
NCBSM cao gấp 3,15; 2,40; 2,74 lần so với những sản phụ 
có trình độ học vấn PTTH trở xuống, sống ở nông thôn và 

không được NVYT tư vấn.
- Những sản phụ có nghề nghiệp là cán bộ viên chức, 

được NVYT tư vấn lần lượt có thực hành NCBSM cao 
gấp 3,31; 11,08 lần so với những sản phụ có nghề nghiệp 
không phải cán bộ viên chức, không được NVYT tư vấn.

VI. KIẾN NGHỊ
- Trong quá trình khám thai và quản lý thai nghén tại 

bệnh viện, bác sĩ và hộ sinh cần tư vấn và có những biện pháp 
truyền thông riêng biệt phù hợp cho phụ nữ sống ở nông thôn 
hoặc có trình độ văn hóa thấp về NCBSM sau sinh.

- Bệnh viện cần có những quy định cụ thể hơn để cho 
trẻ bú mẹ sau mổ càng sớm càng tốt. 

- Hộ sinh cần tập trung hơn trong việc tư vấn và hỗ 
trợ sản phụ NCBSM sau mổ. Các sản phụ trước khi ra viện 
cần được quan sát bữa bú để được hỗ trợ giúp đỡ kịp thời 
từ NVYT.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HIỆU QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THOÁI HÓA KHỚP GỐI 
SAU TIÊM HYALURONIC ACID NỘI KHỚP

Nguyễn Thị Bích1, Vương Thị Hòa2

TÓm TẮT 
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả chăm sóc cho người 

bệnh thoái hóa khớp gối sau tiêm dung dịch hyaluronic 
acid nội khớp. Phương pháp: Lựa chọn 91 người bệnh 
thoái hóa khớp gối nguyên phát, tiêm dung dịch hyaluronic 
acid nội khớp, thực hiện chăm sóc điều dưỡng sau tiêm 
trong 3 ngày; đánh giá kết quả thông qua thang điểm VAS, 
Lesquesne, tầm vận động khớp và sự hài lòng của người 
bệnh. Kết quả: So với thời điểm trước nghiên cứu, người 
bệnh giảm 37.3% cảm giác đau theo VAS; tăng 30.6% 
chức năng khớp gối theo thang đểm Lequesne; tăng 4.1% 
tầm vận động gấp khớp gối; người bệnh hài lòng với quá 
trình chăm sóc ở mức 76.2 điểm.

Từ khóa: Thoái hóa khớp gối, chăm sóc điều dưỡng, 
Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

SUMMARY:
effICICACy of nuRSIng CARe foR Knee 

oSTeoARTHRITIS PATIenT’S AfTeR InTRA-
HyAluRonIC ACID

Objective: evaluate the effectiveness of nursing care 
for knee osteoarthritis patient’s after injection of intra-
articular hyaluronic acid. Methods: selecting 91 knee 
osteoarthritis patients, intra-articular hyaluronic injection, 
nursing care after injecting for 3 days; evaluate results 
through a VAS score, Lesquesne scale, knee movement 
ability. Results: compared with the time before the study, 
VAS score reduced 37.3%; knee movement ability increased 
30.6% by the Lequesne score; 4.1% increase folded knee 
score; patients are satisfied with nursing care at 76.2 points.

Keywords: Knee osteoarthritis, nursing care, Tue 
Tinh hospital.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thoái hóa khớp gối (THKG) là một bệnh thường gặp 

ở Việt Nam cũng như trên thế giới, chiếm khoảng 15-34% 

dân số. Bệnh tiến triển từ từ với đặc trưng là suy thoái cấu 
trúc và chức năng của tế bào sụn khớp, lượng dịch nhầy 
bài tiết vào ổ khớp giảm dần dẫn tới hiện tượng khô khớp; 
biểu hiện lâm sàng là đau có tính chất cơ học, lục khục 
khớp khi cử động, hạn chế vận động…[1]. Hiện nay, cùng 
với sự phát triển của y học, có nhiều phương pháp được 
đề xuất sử dụng cho người bệnh thoái hóa khớp gối. Trong 
đó, liệu pháp bổ sung dịch nhầy khớp bằng phương pháp 
tiêm dung dịch hyaluronic acid (HA) vào ổ khớp ngày 
càng được ứng dụng phổ biến. Tuy vậy, do tác dụng sinh 
học của thuốc, những người bệnh sau tiêm HA nội khớp 
thường gặp phải biểu hiện đau, có thể kèm theo hạn chế 
vận động khớp.

Bệnh viện Tuệ Tĩnh (BVTT) là bệnh viện thực hành 
của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, là cơ sở 
khám chữa bệnh theo hướng kết hợp y học hiện đại với y 
học cổ truyền. Tại đây, những người bệnh thoái hóa khớp 
gối sau tiêm HA nội khớp được thực hiện chăm sóc điều 
dưỡng sau tiêm với mục đích làm hạn chế biểu hiện gây 
đau do tác dụng sinh học HA. Quá trình chăm sóc bước 
đầu cho thấy hiệu quả khả quan, giúp người bệnh giảm đau 
sau tiêm; tuy vậy, chưa có báo cáo nào công bố về tác dụng 
của quá trình này. Với mục đích có thể xác định rõ hơn về 
tác dụng của quá trình chăm sóc này, chúng tôi nghiên cứu 
đề tài với mục tiêu: Đánh giá hiệu quả chăm sóc cho người 
bệnh thoái hóa khớp gối sau tiêm dung dịch HA nội khớp.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
91 người bệnh được chẩn đoán THKG nguyên phát, 

tiêm HA nội khớp mũi đầu tiên trong phác đồ 3 mũi, điều 
trị nội trú tại Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Tuệ Tĩnh 
trong thời gian từ tháng 3/2019 đến tháng 7/2019. Người 
bệnh được chẩn đoán thoái hóa khớp gối nguyên phát theo 
tiêu chuẩn ACR – 1991 của Hội Thấp khớp học Mỹ.

Ngày nhận bài: 25/07/2019                           Ngày phản biện: 06/08/2019                    Ngày duyệt đăng: 13/08/2019

1. Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
2. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
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2.2. Phương pháp nghiên cứu
Sau khi được lựa chọn, người bệnh được thu thập các 

chỉ tiêu nghiên cứu trước tiêm (D0); tiêm HA nội khớp 
gối, sau đó được thực hiện các bước chăm sóc sau tiêm 
theo quy trình của Khoa Cơ xương khớp BVTT 2 lần/ngày 
trong 3 ngày liên tục. 

Thu thập chỉ tiêu nghiên cứu tại các thời điểm sau 
tiêm 1, 2 và 3 ngày (D1, D2, D3), bao gồm: cảm giác đau 
theo thang điểm VAS (visual analog scale); khả năng vận 
động khớp gối theo thang điểm Lequesne; tầm vận động 
gấp khớp khớp gối bằng thước đo tầm vận động ở tư thế 
zero; mức độ hài lòng của người bệnh theo thang điểm của 
Bộ Y tế. Hiệu  quả của quy trình được đánh giá thông qua 

so sánh các chỉ tiêu nghiên cứu tại các thời điểm.
2.3. Phương pháp xử lý số liệu
Các biến số định tính được trình bày kết quả theo tỉ lệ 

phần trăm (%), biến số định lượng được trình bày bằng giá 
trị trung bình và độ lệch chuẩn (  ± SD). Số liệu được 
xử lý bằng phương pháp y sinh học với sự hỗ trợ của phần 
mềm SPSS 20.0. Sử dụng thuật toán χ2 với số liệu định 
tính; so sánh trước sau bằng thuật toán so sánh từng cặp 
paired-sample T-test.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm người bệnh nghiên cứu
Tuổi và giới tính:

Nhận xét: Tuổi trung bình của người bệnh nghiên cứu 
là 62.0±8.7 tuổi, người bệnh nhỏ tuổi nhất là 40, lớn tuổi 
nhất là 80 tuổi. Đa số bệnh nhân nghiên cứu tập trung ở độ 
tuổi 50-69, chiếm 69.3%; trong đó nhóm bệnh nhân 60-69 

tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất (42.9%).
Về đặc điểm giới tinh, người bệnh nghiên cứu chủ yếu là 

nữ giới, chiếm 80.2% tổng số; tỉ lệ người bệnh nam: nữ là 1:4.
Thời gian mắc bệnh:

Biểu đồ 3.1. Phân bố người bệnh theo nhóm tuổi

Bảng 3.1. Phân bố người bệnh theo thời gian mắc bệnh

Thời gian mắc bệnh
Nam (n=18) Nữ (n=73) Tổng số (n=91)

Số lượng % Số lượng % Số lượng %

< 5 năm 4 22.2 9 12.3 13 14.3

5÷10 năm 13 72.2 46 63.0 59 64.8

> 10 năm 1 5.6 18 24.7 19 20.9

Nhận xét: Thời gian mắc bệnh trung bình của đối 
tượng nghiên cứu là 8.1 ± 4.2 năm, bệnh nhân có thời gian 
mắc bệnh nhiều nhất là 20 năm, ít nhất là 1 năm. Tính tới 

thời điểm điều trị, số năm mắc bệnh của nữ giới có xu 
hướng cao hơn nam giới.

Giai đoạn bệnh trên xquang:

Tỷ lệ %
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Bảng 3.2. Giai đoạn bệnh và thời gian mắc bệnh

Phân loại xquang
<5 năm (n=13) 5-10 năm (n=59) >10 năm (n=19) 

Số lượng % Số lượng % Số lượng %

Giai đoạn 1 8 61.5 8 13.6 0 0.0

Giai đoạn 2 5 38.5 31 52.5 7 36.8

Giai đoạn 3 0 0.0 20 33.9 12 63.2

Giai đoạn 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Biểu đồ 3.2. Diễn biến điểm VAS tại các thời điểm nghiên cứu

Biểu đồ 3.3. Diễn biến điểm Lequesne tại các thời điểm nghiên cứu

Nhận xét: Trong số 91 người bệnh, theo phân 
loại xquang của Kellgren và Lawgrence, 47.3% có 
mức độ bệnh ở giai đoạn 2; 35.2% thuộc giai đoạn 3 

và 17.5% ở giai đoạn 1; không có người bệnh thuộc 
giai đoạn 4.

3.2. Tác dụng theo thang điểm VAS

Nhận xét: Mức độ đau trung bình theo thang 
điểm VAS của người bệnh nghiên cứu tại thời điểm 
D0 là 3.43±1.05 điểm, thuộc mức độ đau trung bình. 
Tại thời điểm 1 ngày sau tiêm, điểm VAS trung bình 
có xu hướng tăng cao. Hai ngày tiếp theo (D2 và D3), 

điểm VAS trung bình giảm nhanh, giảm 19.1% và 
37.3% so với D0, xuống mức độ đau nhẹ; sự khác 
biệt điểm VAS giữa D3 với thời điểm D0 có ý nghĩa 
với p<0.01.

3.3. Tác dụng theo thang điểm Lequesne

Điểm Lequesne
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Nhận xét: Tại các thời điểm nghiên cứu sau khi thực 

hiện quy trình chăm sóc, chức năng khớp gối trung bình có 
xu hướng được cải thiện dần; tuy vậy tại D1 và D2 sự khác 
biệt so với thời điểm trước nghiên cứu chưa có ý nghĩa. 

Tại thời điểm D3, chức năng khớp gối được cải thiện rõ 
rệt, điểm Lequesne giảm 30.6% so với D0, sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê với p<0.001.

3.4. Tác dụng theo tầm vận động

Nhận xét: Tầm vận động khớp gối của người bệnh 
nghiên cứu giảm nhẹ tại thời điểm 1 ngày sau tiêm. Tại 
thời điểm D2 và D3, vận động gấp khớp gối dần được cải 

thiện, tăng 4.1% so với thời điểm D0; khác biệt có ý nghĩa 
với p<0.05.

3.5. Mức độ hài lòng của người bệnh

Nhận xét: Kết quả đánh giá của người bệnh về năng 
lực chuyên môn đối với quy trình chăm sóc người bệnh 
sau tiêm cho thấy, đa số người bệnh đánh giá tốt với 

cán bộ thực hiện quy trình. 100% kết quả trả lời đánh 
giá 4-5 điểm trong thang điểm 5, với điểm trung bình là 
4.88±0.35 điểm.

Bảng 3.3. Mức độ hài lòng của người bệnh với năng lực chuyên môn

Câu hỏi

Rất kém
(1 điểm)

Kém 
(2 điểm)

TB
(3 điểm)

Tốt
(4 điểm)

Rất tốt
(5 điểm) Tổng hợp

(  ± SD)
Sl % Sl % Sl % Sl % Sl %

D1 0 0 0 0 0 0 22 24.2 69 75.8 4.76±0.42

D2 0 0 0 0 0 0 10 11.0 81 89.0 4.89±0.30

D3 0 0 0 0 0 0 9 9.9 82 90.1 4.90±0.31

D4 0 0 0 0 0 0 13 14.3 78 85.7 4.86±0.37

D5 0 0 0 0 0 0 9 9.9 82 90.1 4.90±0.31

D6 0 0 0 0 0 0 0 0.0 91 100.0 5.00±0.00

D7 0 0 0 0 0 0 16 17.6 75 82.4 4.82±0.39

Trung bình: 4.88±0.35 điểm

Biểu đồ 3.4. Tầm vận động tại các thời điểm nghiên cứu

Tầm vận động (độ)
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Bảng 3.4. Mức độ hài lòng của người bệnh với dịch vụ

Câu hỏi
Rất kém
(1 điểm)

Kém 
(2 điểm)

TB
(3 điểm)

Tốt
(4 điểm)

Rất tốt
(5 điểm) Tổng hợp

(  ± SD)
Sl % Sl % Sl % Sl % Sl %

E1 0 0 0 0 0 0 10 11.0 81 89.0 4.89±0.30

E2 0 0 0 0 0 0 15 16.5 76 83.5 4.84±0.39

E3 0 0 0 0 0 0 21 23.1 69 75.8 4.71±0.43

E4 0 0 0 0 0 0 9 9.9 82 90.1 4.90±0.31

E5 0 0 0 0 0 0 19 20.9 72 79.1 4.79±0.42

Trung bình: 4.83±0.41 điểm

Nhận xét: Kết quả đánh giá của người bệnh về chất 
lượng dịch vụ đối với quy trình chăm sóc người bệnh sau 
tiêm cho thấy, đa số người bệnh đánh giá tốt với cán bộ 

thực hiện quy trình; không có người bệnh nào trả lời câu 
hỏi với đáp án trung bình, kém và rất kém. Điểm trung 
bình là 4.83±0.41 điểm.

Bảng 3.5. Đánh giá chung mức độ hài lòng của bệnh nhân

Câu hỏi
Đáp án 1
(0-20%)

Đáp án 2
(21-40%)

Đáp án 3
(41-60%)

Đáp án 4
(61-80%)

Đáp án 5
(81-100%) Tổng hợp

(  ± SD)
Sl % Sl % Sl % Sl % Sl %

G1 0 0 0 0 3 3.3 17 18.7 71 78.0 76.2±10.2

G2 0 0 0 0 15 16.5 25 27.5 51 56.0

Nhận xét: Với câu hỏi G1 về đánh giá chung về mức 
độ hài lòng, 78.0% số bệnh nhân lựa chọn đáp án 5 (đáp 
ứng được khoảng 90% kỳ vọng), 3.3% chọn đáp án 3 (chỉ 
đáp ứng khoảng 50%). Với câu hỏi G2, 56.0% số người 
bệnh chắc chắn muốn quay lại điều trị, 16.5% cân nhắc 
chuyển viện khác.

IV. BÀN LUẬN
Về đặc điểm người bệnh nghiên cứu, trong nghiên 

cứu của chúng tôi thu thập 91 người bệnh thoái hóa khớp 
gối, kết quả được trình bày tại biểu đồ 3.1, tuổi trung bình 
của người bệnh là 62.0 tuổi, chủ yếu tập trung ở độ tuổi 
50-69, chiếm tỉ lệ 69.3%, bệnh nhân ít tuổi nhất là 40 tuổi 
và cao tuổi nhất là 80 tuổi. Tuổi trung bình trong nghiên 
cứu của chúng tôi tương đương với số liệu báo cáo của 
một số tác giả khác như: Nguyễn Thị Thanh Phượng, 64.1 
tuổi; đồng thời phù hợp với số liệu công bố của nhiều tác 
giả khác về dịch tễ của bệnh thoái hóa khớp, ít gặp ở người 

dưới 40 và bệnh tăng dần theo độ tuổi [2]. Về đặc điểm 
giới tính, người bệnh thoái hóa khớp gối chiếm 80.2% là 
nữ giới. Sự khác biệt về tỉ lệ mắc bệnh theo giới đã được 
nhiều tác giả đưa ra giả thiết. Thoái hóa khớp gối liên quan 
tới sự phát triển sụn trong giai đoạn phát triển, theo sinh 
lý, nam giới có độ dày và thể tích sụn nhiều hơn nữ giới. 
Ngoài ra, quá trình lão hóa khớp liên quan mật thiết tới sự 
suy giảm hoạt động của hormon estrogen ở nữ giới; trước 
40 tuổi, tỉ lệ mắc thoái hóa khớp ở nam và nữ giới không 
có sự khác biệt; sau tuổi mãn kinh, tỉ lệ mắc thoái hoá khớp 
tăng cao và vượt trội so với ở nam giới là do sự suy giảm 
nồng độ hormon theo độ tuổi [3], [4].

Kết quả trình bày ở biểu đồ 3.2 cho thấy, mức độ đau 
trung bình theo thang điểm VAS của người bệnh nghiên 
cứu tại thời điểm D0 là 3.43±1.05 điểm, thuộc mức độ 
đau trung bình. Tại thời điểm 1 ngày sau tiêm, điểm VAS 
trung bình có xu hướng tăng lên, đây là hiện tượng rất 
thường gặp. Do tác dụng sinh học của thuốc, sau tiêm, 
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các phân tử HA xu hướng thẩm thấu vào mô, chúng tác 
động lên tế bào sụn kích thích chuyển hóa; do có chế 
này, người bệnh thường có cảm giác khác biệt so với 
trước khi tiêm, tùy từng cơ địa, người bệnh có cảm nhận 
khác nhau: từ râm ran tới cảm giác đau, một số trường 
hợp thấy sưng nề, nóng đỏ và giảm tầm vận động khớp. 
Do cơ chế này, người bệnh sau tiêm thường được chỉ 
định uống thuốc giảm đau chống viêm để dự phòng cảm 
giác đau. Trong nghiên cứu của chúng tôi, sau khi tiêm, 
người bệnh được chăm sóc bằng quy trình thực hiện tại 
khớp gối. Kết quả cho thấy, tại thời điểm hai ngày tiếp 
theo (D2 và D3), điểm VAS trung bình giảm nhanh, giảm 
19.1% và 37.3% so với D0, xuống mức độ đau nhẹ; sự 
khác biệt điểm VAS giữa D3 với thời điểm D0 có ý nghĩa 
với p<0.01; không có người bệnh nào cần sử dụng thuốc 
giảm đau. Kết quả này cho thấy rằng, quy trình chăm sóc 
có tác dụng trong việc giảm cường độ đau trên người 
bệnh sau tiêm HA tại khớp gối.

Số liệu tại biểu đồ 3.3 và 3.4 cho thấy, tại các thời 
điểm nghiên cứu sau khi thực hiện quy trình chăm sóc, 
chức năng khớp gối trung bình có xu hướng được cải thiện 
dần; tuy vậy tại D1 và D2 sự khác biệt so với thời điểm trước 
nghiên cứu chưa có ý nghĩa. Tại thời điểm D3, chức năng 
khớp gối được cải thiện rõ rệt, điểm Lequesne giảm 30.6% 
so với D0, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0.01. 
Tầm vận động khớp gối của người bệnh nghiên cứu giảm 
nhẹ tại thời điểm 1 ngày sau tiêm. Tại thời điểm D2 và D3, 
vận động gấp khớp gối được cải thiện rõ rệt; khác biệt có 
ý nghĩa so với thời điểm D0 tương ứng với p<0.05. Kết 
quả này cho thấy, sau 2-3 ngày tiêm nội khớp HA và thực 
hiện quy trình chăm sóc, chức năng khớp gối và tầm vận 
động gấp khớp gối được cải thiện đáng kể, nhanh hơn so 
với các báo cáo của tác giả trong các nghiên cứu trước đây 

[5]. Hiện tượng này có thể được giải thích thông qua cơ 
chế tác dụng của các bước trong quy trình chăm sóc. Với 
các động tác cơ bản như: xoa, bóp, vận động tại khớp và 
phần mềm quanh khớp có thể làm cải thiện tuần hoàn mô 
mềm quanh khớp, thúc đẩy nhanh hơn việc thẩm thấu của 
HA vào mô, qua đó rút ngắn thời gian gây tác dụng sinh 
học của của thuốc, vì vậy thời gian người bệnh cảm giác 
đau hơn sau tiêm được rút ngắn. Ngoài ra, các động tác 
trong quy trình chăm sóc còn làm mềm cân cơ dây chằng 
quanh khớp, cùng với tăng tuần hoàn nên chức năng vận 
động khớp được cải thiện; minh chứng là tầm vận động và 
chức năng khớp gối được cải thiện sau 2-3 ngày sau tiêm. 
Số liệu ở các bảng 3.3, 3.4 và 3.5 cho thấy, người bệnh 
khá hài lòng với việc thực hiện chăm sóc sau tiêm; trong 
quá trình thực hiện, chúng tôi không ghi nhận bất kỳ phản 
ánh khó chịu nào về tác dụng không mong muốn của quy 
trình chăm sóc. Điều này cho thấy, chăm sóc điều dưỡng 
sau tiêm HA nội khớp gối cho kết quả khả quan, góp phần 
nâng cao hiệu quả điều trị. Kết quả này là do đơn thuần 
tác dụng cơ học hay do các cơ chế sinh học, hóa học nào 
khác? Nghiên cứu của chúng tôi chỉ được tiến hành tại một 
trung tâm, trên số lượng người bệnh chưa nhiều, chưa có 
các phương tiện hóa sinh để tìm hiểu; do đó để hiểu rõ và 
khẳng định, chúng tôi cần có các nghiên cứu sâu hơn nữa.

V. KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu trên 91 người bệnh, chúng tôi đưa ra 

kết luận: thực hiện chăm sóc điều dưỡng sau tiêm HA nội 
khớp gối trong 3 ngày liên tục sau tiêm giúp người bệnh 
giảm 37.3% cảm giác đau theo VAS, tăng 30.6% chức 
năng khớp gối theo thang đểm Lequesne và tăng 4.1% tầm 
vận động gấp khớp gối; người bệnh hài lòng với quá trình 
chăm sóc ở mức 76.2 điểm.
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TÓM TẮT
Từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2018 chúng tôi tiến 

hành khảo sát thái độ và thực hành của điều dưỡng viên 
về tiêm an toàn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư 
chúng tôi thu được kết quả: Tỷ lệ điều dưỡng viên thực 
hành đạt cả 4 kỹ thuật tiêm là 21,4% trong đó: có 61,4% 
điều dưỡng viên thực hành đạt kỹ thuật tiêm bắp; có 60% 
điều dưỡng viên thực hành đạt kỹ thuật tiêm dưới da; 
có 52,9% điều dưỡng viên thực hành đạt kỹ thuật tiêm 
tĩnh mạch và có 51,4% điều dưỡng viên thực hành đạt kỹ 
thuật tiêm trong da. 

Từ khóa: Tiêm an toàn, điều dưỡng.

ABSTRACT:
STATuS of ATTITuDeS AnD PRACTICeS 

of nuRSeS on SAfe InJeCTIon AT geneRAl 
HoSPITAl of vu THu DISTRICT In 2018

From 6/2018 to 12/2018, we conducted a survey 
of attitudes and practices of nurses on safe injection at 
general hospital of Vu Thu District. We attained results: 
The proportion of nurses who right practiced all 4 injecting 
techniques was 21.4%, in which 61,4% of nurses practiced 
the right intramuscular injection technique; 60% of nurses 
practiced the right hypodermic injection technique; 
52,9% of nurses practiced the right intravenous injection 
technique; 51,4% of nurses practiced the right intradermal 
injection technique.

Key words: Safe injection, nurses.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại Việt Nam, từ năm 2001 đến nay được sự quan 

tâm của Bộ Y tế, Hội Điều dưỡng Việt Nam đã phát động 
phong trào “Tiêm an toàn’’ trong toàn quốc đồng thời tiến 
hành những khảo sát về thực trạng tiêm an toàn vào những 
năm 2002,  2005, 2008 và 2009. Kết quả khảo sát cho thấy: 
55% nhân viên y tế (NVYT) còn chưa cập nhật thông tin 
về an toàn liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn, tỷ lệ 

người bệnh được kê đơn sử dụng thuốc tiêm cao (71,5%),  
phần lớn NVYT chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật và các 
thao tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành tiêm, chưa 
báo cáo và theo dõi rủi ro do vật sắc nhọn (87,7%) [19].

Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư là Bệnh viện tuyến 
huyện Hạng II. Mỗi năm Bệnh viện đã đón nhận và điều 
trị khoảng 12.000 lượt người bệnh điều trị nội trú và đã có 
hàng nghìn mũi tiêm được thực hiện mỗi năm nhằm phục 
vụ cho công tác điều trị, chăm sóc người bệnh. Vì vậy, 
chúng tôi  tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu sau: 

Mô tả thực trạng thái độ và thực hành về tiêm an toàn 
của Điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa bàn nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành tại Bệnh viện đa khoa 

huyện Vũ thư  
2.2. Đối tượng nghiên cứu
- Điều dưỡng viên hiện đang làm việc tại các khoa 

lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư.
- Các loại mũi tiêm bắp, tiêm trong da,tiêm dưới 

da,tiêm tĩnh mạch được thực hiện tại thời gian quan sát.
2.3. Thời gian nghiên cứu
Từ tháng 06/2018 đến tháng 12/2018
2.4. Phương pháp nghiên cứu 
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu dịch tễ học 

mô tả với điều tra cắt ngang có kết hợp phân tích nhằm: 
+ Xác định thực trạng và kiến thức về tiêm an toàn 

của điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư. 
+ Tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới tiêm an toàn tại 

Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư. 
- Cỡ mẫu điều dưỡng viên: Chọn toàn bộ điều dưỡng 

viên đang làm việc tại 7 khoa lâm sàng của Bệnh viện đa 
khoa huyện Vũ Thư gồm 75 người.

Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 18.0

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Ngày nhận bài: 31/07/2019                           Ngày phản biện: 07/08/2019                    Ngày duyệt đăng: 15/08/2019

THỰC TRẠNG THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG 
VIÊN VỀ TIÊM AN TOÀN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN 
VŨ THƯ NĂM 2018 

Phí Đức Long1, Đinh Thị Huyền Trang1, Đặng Thị Bích Hợp1

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
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Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ số mũi tiêm mà điều dưỡng viên thực hiện trong ngày (n=70)

Có 40% điều dưỡng viên thực hiện tiêm từ 11-20 mũi 
mỗi ngày; 21,4% điều dưỡng viên thực hiện tiêm dưới 5 
mũi mỗi ngày; điều dưỡng viên thực hiện tiêm 6-10 mũi 

chiếm 22,9%. Thấp nhất (15,7%) điều dưỡng viên thực 
hiện tiêm trên 20 mũi mỗi ngày.

Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành đạt về kỹ thuật tiêm bắp (n=70)

Tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành đạt về kỹ thuật tiêm bắp chiếm 61,4%. Có 38,6% điều dưỡng viên thực hành chưa 
đạt về kỹ thuật tiêm bắp. 

Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành đạt về kỹ thuật tiêm dưới da (n=70) 

Có 60% điều dưỡng viên thực hành đạt về kỹ thuật tiêm dưới da; có 40% điều dưỡng viên thực hành chưa đạt. 
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Khi xét về kỹ thuật tiêm thì chỉ có 52,9% điều 
dưỡng viên thực hành đạt 20 bước tiêm tĩnh mạch; còn 

lại 47,1% điều dưỡng viên thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh 
mạch chưa đạt. 

Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành đạt về kỹ thuật tiêm tĩnh mạch(n=70)

Bảng 3.24. Kỹ thuật tiêm trong da của điều dưỡng viên

STT Các bước tiến hành Sl %

1. Điều dưỡng viên rửa tay thường quy/sát khuẩn tay nhanh. 64 91,4

2. Thực hiện 5 đúng 70 100

3. Kiểm tra lại thuốc, sát khuẩn ống thuốc 63 90,0

4. Xé vỏ bao bơm tiêm và thay kim lấy thuốc 63 90,0

5. Rút thuốc vào bơm tiêm 70 100

6. Thay kim tiêm, cho vào bao vừa đựng bơm tiêm vô khuẩn 63 90,0

7. Bộc lộ vùng tiêm, xác định vị trí tiêm 70 100

8. Sát khuẩn vùng tiêm từ trong ra ngoài theo hình xoáy ốc 64 91,4

9. Cầm bơm tiêm, đuổi khí 67 95,7

10. Căng da, đâm chếch 10-15 độ so với mặt da, kim tiêm song song với mặt da 67 95,7

11. Bơm thuốc chậm khi có cảm giác nặng tay. 68 97,1

12. Hết thuốc, căng da rút kim nhanh 67 95,7

13. Sát khuẩn lại vị trí tiêm 67 95,7

14. Hướng dẫn người bệnh những điều cần thiết 64 91,4

15. Thu dọn dụng cụ, rửa tay 63 90,0

16. Ghi hồ sơ 68 97,1

Tất cả các bước của kỹ thuật tiêm trong da đều đạt 
từ 90% trở lên điều dưỡng viên thực hành đạt. Có 3 bước: 
Bước 2: Thực hiện 5 đúng-nhận định người bệnh-giải 

thích cho người bệnh biết việc sắp làm; Bước 5: Rút thuốc 
vào bơm tiêm; Bước 7: Bộc lộ vùng tiêm, xác định vị trí 
tiêm thực hành đúng của điều dưỡng viên đạt 100%. 
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Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành đạt cả 4 kỹ thuật tiêm

Biểu đồ 3.9. Tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành tiêm đạt các loại mũi tiêm (n=70)

Kết quả biểu đồ trên cho thấy tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành đạt cả 4 kỹ thuật tiêm 21,4% và chưa thực hành đạt 
cả 4 kỹ thuật là 78,6%. 

Qua biểu đồ 3.8 và biểu đồ 3.9 ta thấy: Chỉ có 21,4% 
điều dưỡng viên thực hành đạt cả 4 kỹ thuật tiêm. Trong 4 
kỹ thuật tiêm thì kỹ thuật tiêm bắp có nhiều điều dưỡng viên 
thực hành đạt nhiều nhất (61,4%); kỹ thuật tiêm trong da có 
số điều dưỡng viên thực hành đạt ít nhất (51,4%). Còn lại 
kỹ thuật tiêm dưới da và kỹ thuật tiêm tĩnh mạch tỷ lệ điều 
dưỡng viên thực hành đạt lần lượt là 60,0% và 52,9%. 

IV. KẾT LUẬN
Tỷ lệ điều dưỡng viên thực hành đạt cả 4 kỹ thuật 

tiêm là 21,4% trong đó: có 61,4% điều dưỡng viên thực 
hành đạt kỹ thuật tiêm bắp; có 60% điều dưỡng viên thực 
hành đạt kỹ thuật tiêm dưới da; có 52,9% điều dưỡng viên 
thực hành đạt kỹ thuật tiêm tĩnh mạch và có 51,4% điều 
dưỡng viên thực hành đạt kỹ thuật tiêm trong da. 
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TÓM TẮT
Từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2018 chúng tôi tiến 

hành khảo sát yếu tố liên quan tới kiến thức của điều 
dưỡng viên về tiêm an toàn tại Bệnh viện Đa khoa huyện 
Vũ Thư cho thấy có mối liên quan giữa số lần tập huấn và 
kiến thức về tiêm an toàn của điều dưỡng viên với OR = 
63; CI 95%: 1,2 – 3,2.

Từ khóa: Tiêm an toàn, điều dưỡng.

ABSTRACT:
SeveRAl fACToRS RelATeD To THe 

KnoWleDge of nuRSeS ABouT SAfe 
InJeCTIon AT vu THu DISTRICT geneRAl 
HoSPITAl In 2018

From 6/2018 to 12/2018, we conducted a survey 
of factors related to the knowledge of nurses on safe 
injection at Vu Thu General Hospital. We attained results: 
There was an association between the number of training 
sessions and the safety injection knowledge of nurses with 
OR = 63; CI 95%: 1,2 – 3,2.

Key words: Safe injection, nurses.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo WHO tiêm an toàn là một quy trình tiêm 

không gây nguy hại cho người nhận mũi tiêm, không 
gây phơi nhiễm cho người thực hiện mũi tiêm, không 
tạo chất thải nguy hại cho người khác và cộng đồng. 
Tiêm không an toàn có thể gây lây nhiễm nhiều loại 
tác nhân gây bệnh khác nhau như virus, vi khuẩn, nấm, 
ký sinh trùng [66]. Tiêm không an toàn cũng có thể 
gây các biến chứng khác như áp-xe và phản ứng nhiễm 
độc. Đặc biệt tiêm không an toàn là nguy cơ lây truyền 
tác nhân gây bệnh đường máu như virus viêm gan B, 
C và virus HIV làm nguy hại đến cuộc sống và đe dọa 

tính mạng của con người [8],[20],[57]. Chính vì vậy 
Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra tuyên bố chung về hệ 
thống tiêm an toàn mà mục đích của nó là “Nâng cao 
nhận thức về nguy cơ của tiêm và thực hành tiêm an 
toàn”. Vì vậy, chúng tôi  tiến hành nghiên cứu đề tài 
với mục tiêu sau: 

Mô tả tả một số yếu tố liên quan tới kiến thức của điều 
dưỡng viên về việc tiêm an toàn tại Bệnh viện Đa khoa 
huyện Vũ Thư.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa bàn nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành tại Bệnh viện đa khoa 

huyện Vũ Thư  
2.2. Đối tượng nghiên cứu
- Điều dưỡng viên hiện đang làm việc tại các khoa 

lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư
- Các loại mũi tiêm bắp, tiêm trong da, tiêm dưới da, 

tiêm tĩnh mạch được thực hiện tại thời gian quan sát
2.3. Thời gian nghiên cứu
Từ tháng 06/2018 đến tháng 12/2018
2.4. Phương pháp nghiên cứu 
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu dịch tễ học 

mô tả với điều tra cắt ngang có kết hợp phân tích nhằm: 
+ Xác định thực trạng và kiến thức về tiêm an toàn 

của điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư. 
+ Tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới tiêm an toàn tại 

Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư. 
- Cỡ mẫu điều dưỡng viên: Chọn toàn bộ điều dưỡng 

viên đang làm việc tại 7 khoa Lâm sàng của Bệnh viện đa 
khoa huyện Vũ Thư gồm 75 người.

Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 18.0.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Ngày nhận bài: 31/07/2019                           Ngày phản biện: 10/08/2019                    Ngày duyệt đăng: 15/08/2019

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI KIẾN THỨC CỦA ĐIỀU 
DƯỠNG VIÊN VỀ TIÊM AN TOÀN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
HUYỆN VŨ THƯ NĂM 2018

Phạm Thị Luân1, Phí Đức Long2, Đặng Thị Bích Hợp2, Đinh Thị Huyền Trang2

1. Bệnh viện đa khoa Vũ Thư
2. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
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Bảng 3.1. Mối liên quan giữa kiến thức đạt và thực hành đạt

Thực hành chưa đạt Thực hành đạt Tổng

Kiến thức chưa đạt 2 1 3

Kiến thức đạt 53 14 67

Tổng 55 15 70

OR(95%CI) OR=0,53 (0,04<OR<6,3)

Bảng 3.2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức của điều dưỡng viên

Yếu tố liên quan Kiến thức chưa đạt (%) Kiến thức đạt (%) oR OR  (95%CI)

Nhóm tuổi

<40 tuổi 1 (2,1) 47(97,9) 1 0,02 – 6,3

>40 tuổi 1 (5,6) 17 (94,4) 0,36

Giới

Nam 1 (7,1) 13(92,9) 1

Nữ 1 (1,9) 51(98,1) 3,92 0,2 - 70

Trình độ học vấn

Trung cấp 1(3,4) 28(96,6) 1

Cao đẳng, đại học 1(2,7) 36(97,3) 1,2 0,1 - 21,9

Số lần tập huấn

1 lần tập huấn 1(50,0) 1(50,0) 1

Nhiều hơn 1 lần 1(1,6) 63(98,4) 63 1,2 - 3,2

Bảng 3.1 cho chúng ta thấy không có mối liên quan giữa kiến thức đạt và thực hành đạt với OR=0,53 
(CI95%=0,04-6,3). 

Kết quả bảng 3.2 cho thấy, có mối liên quan giữa số lần 
tập huấn và kiến thức đạt về tiêm an toàn của điều dưỡng 
viên. Tỷ lệ có kiến thức đạt về tiêm an toàn của nhóm điều 

dưỡng tham gia tập huấn về tiêm an toàn nhiều hơn 1 lần 
cao hơn 63 lần so với nhóm điều dưỡng tham gia tập huấn 1 
lần về tiêm an toàn (OR = 63; CI 95%: 1,2 – 3,2). 
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Bảng 3.3. Một số yếu tố liên quan đến thực hành đạt của điều dưỡng viên

Yếu tố liên quan Thực hành chưa đạt (%) Thực hành đạt (%) oR OR  95%CI

Nhóm tuổi

≤40 tuổi 41 13 1

>40 tuổi 14 2 0,45 0,1-2,3

Giới

Nam 11 1 1

Nữ 44 14 3,5 0,4- 30,7

Trình độ học vấn

Trung cấp 22 9 1

Cao đẳng, đại học 33 6 0,4 0,1-1,4

Số lần tập huấn

1 lần tập huấn 2 1 1

Nhiều hơn 1 lần 53 14 0,5 0,1-6,3

Bảng 3.4. Một số yếu tố liên quan giữa kiến thức với một số kỹ thuật tiêm

Yếu tố liên quan Kiến thức chưa đạt (%) Kiến thức đạt (%) oR OR 95%CI

Rửa thay thường quy, sát khuẩn nhanh

Không 0 22 -

Có 3 45

Kiểm tra lại thuốc, sát khuẩn ống thuốc

Không 0 3 -

Có 20 47

Xé vỏ bao tiêm và thay kim lấy thuốc

Không 1 2 1,2 0,1 - 13,9

Có 20 47

Thay kim, cho vào bao đựng bơm

Không 1 2 1,2 0,1 - 13,9

Có 20 47

Kết quả bảng trên cho thấy không có mối liên quan 
giữa nhóm tuổi, giới, trình độ học vấn, thâm niên công tác 

và số lần được tập huấn với thực hành đạt về tiêm an toàn 
của điều dưỡng viên. 
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Sát khuẩn vùng tiêm theo hình xoắn ốc đường kính trên 10cm

Không 2 1 7,5 0,6 – 97,2

Có 14 53

Rút nhẹ nòng bơm tiêm

Không 1 2 1,9 0,2 – 22,9

Có 14 53

Hướng dẫn người bệnh những điều cần thiết

Không 2 1 5,4 0,4 – 67,6

Có 18 49

Ghi hồ sơ

Không 0 3 -

Có 19 48

Qua bảng trên ta thấy không có mối liên quan giữa 
kiến thức đạt với một số kỹ thuật tiêm của điều dưỡng 
viên: rửa tay thường quy, sát khuẩn nhanh; kiểm tra thuốc, 
sát khuẩn ống thuốc; xé vỏ bao tiêm và thay kim lấy thuốc; 
thay kim, cho vào bao đựng bơm; sát khuẩn vùng tiêm 
theo hình xoắn ốc đường kính trên 10cm; rút nhẹ nòng 

bơm tiêm; hướng dẫn người bệnh những điều cần thiết; 
ghi hồ sơ. 

IV. KẾT LUẬN
Có mối liên quan giữa số lần tập huấn và kiến thức về tiêm 

an toàn của điều dưỡng viên với OR = 63; CI 95%: 1,2 – 3,2.
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y tế xã/phường thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam năm 2016, Luận văn thạc sỹ y học. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
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TÓm TẮT 
Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp phân 

tích định lượng và định tính, sử dụng nguồn số liệu thứ cấp 
và thông tin định tính thu thập từ cơ quan Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) Việt Nam và BHXH tại 7 tỉnh, thành phố đại diện 
theo các vùng sinh thái, nhằm mục tiêu mô tả thực trạng 
thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) 
và phân tích một số nguyên nhân mất cân đối thu-chi quỹ 
KCB BHYT tại Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện nay tại Việt Nam 
thực hiện 2 phương thức thanh toán BHYT là theo phí/giá 
dịch vụ (86% cơ sở KCB) và theo định suất (14% cơ sở 
KCB). Phương thức thanh toán theo ca bệnh mới thực hiện 
thí điểm. Mặc dù, phương thức thanh toán theo phí dịch 
vụ được kiểm soát bởi trần đa tuyến đến, quỹ KCB BHYT 
và dự toán giao nhưng tình trạng mất cân đối quỹ KCB 
BHYT đã bắt đầu xảy ra từ năm 2016 và tiếp tục trầm 
trọng hơn trong năm 2017 (60/64 tỉnh/thành phố không 
cân đối được quỹ KCB BHYT). 

Từ khóa: Bảo hiểm y tế, phương thức thanh toán Bảo 
hiểm y tế, sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế, Việt Nam,…

SummARy
PAymenT meCHAnISm of HeAlTH 

InSuRAnCe AnD CAuSeS of ImBAlAnCe 
of PAymenT foR HeAlTH CARe funD In 
vIeTnAm

A cross-sectional study was conducted in 2019, aimed 
to describe the current situation of payment mechanism 
for health insurance and define the cause of balance of 
payment deficit for health care fund in Vietnam. The study 
design employing with the quantitative (secondary data) 
and qualitative approaches that collected from Vietnam 
Social Insurance agencies and social insurance in 7 
provinces of Vietnam. 

The results showed that basically there are two 
payment methods including fee-for-services (accounted 
for 86%) and capitation (14%) in Vietnam haelthcare 
system. Diagnosis-related group (DRG) just was piloted 
in some healthcare facilities. Although, the fee-for-service 
payment method was controlled by the ceiling fees, the 
health care fund and the delivery estimation, but the 
imbalance of payment for the health care fund still occured 
since 2016 and continued to be more seriously in 2017 
(60/64 provinces/cities have to deal with the imbalance of 
payment for health care fund).

Keywords: Health insurance, payment mechanism, 
heath care fund, Vietnam,…

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phương thức chi trả là công cụ quan trọng để tăng 

cường chất lượng và hiệu quả trong cung cấp dịch vụ y tế 
của cơ sở khám chữa bệnh, do vậy việc lựa chọn phương 
thức chi trả cho phù hợp là vô cùng quan trọng đối với 
các nhà quản lý. Thông qua tác động khuyến khích về tài 
chính, phương thức chi trả có thể làm thay đổi hành vi của 
cơ sở KCB và người sử dụng dịch vụ y tế [1]. Luật BHYT 
của Việt Nam hiện hành quy định 3 phương thức chi trả 
chi phí KCB BHYT gồm i) thanh toán theo phí/giá dịch 
vụ, ii) thanh toán theo định suất và iii) thanh toán theo ca 
bệnh. Hiện nay, phương pháp chi trả theo ca bệnh mới chỉ 
áp dụng thí điểm [2]. Chi trả theo phí dịch vụ là phương 
thức cơ sở KCB được chi trả theo từng dịch vụ đã cung 
cấp. Phương thức theo phí dịch vụ có ưu điểm là thúc đẩy 
năng suất cung cấp dịch vụ và công suất hoạt động của 
cơ sở KCB. Phương thức này thường được áp dụng cho 
các nhóm dịch vụ cần được khuyến khích cung ứng và 
sử dụng. Tuy nhiên, chính điều này cũng dễ dẫn đến tình 
trạng lạm dụng dịch vụ y tế nhiều hơn mức cần thiết hoặc 
tăng chỉ định các dịch vụ y tế đắt tiền gây gia tăng chi 
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phí [9]. Đối với phương thức chi trả theo định suất, cơ sở 
KCB được trả một khoản kinh phí nhất định theo định kỳ 
(thường là 1 năm), tính theo số người đăng ký tại cơ sở đó. 
Ưu điểm của phương thức này là khuyến khích cơ sở KCB 
tăng cường hiệu quả trong cung cấp DVYT. Tuy nhiên, 
phương thức này có thể ảnh hưởng đến chất lượng DVYT 
[9]. Thực tế, trong quá trình thực hiện Luật BHYT đã nảy 
sinh nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến việc thanh 
quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Vì vậy, nghiên 
cứu được tiến hành với mục tiêu mô tả phương thức thanh 
toán chi phí khám chữa bệnh BHYT và phân tích một số 
nguyên nhân gây mất cân đối thu – chi quỹ KCB bảo hiểm 
y tế tại Việt Nam.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, 

kết hợp phân tích số liệu sẵn có và định tính. Nghiên cứu 
được thực hiện tại Hà Nội và 6 tỉnh đại diện cho 6 vùng 
kinh tế xã hội gồm: Lai Châu, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đắc 
Lắk, Cần Thơ và Đồng Nai. 

Thu thập số liệu
Thời gian thu thập số liệu từ tháng 6-12/2018
Số liệu thứ cấp: Báo cáo tình hình thực hiện Luật 

BHYT và đề xuất sửa đổi, bổ sung của 63 tỉnh, thành phố; 
số liệu sẵn có tại các tỉnh thực hiện khảo sát.

Số liệu sơ cấp: Thu thập qua phỏng vấn sâu và thảo 
luận nhóm các bên liên quan:

- Vụ BHYT (Bộ Y tế), Sở Y tế (lãnh đạo và chuyên viên)
- Cơ quan BHXH Việt Nam và 6 tỉnh (lãnh đạo và 

chuyên viên của Phòng Giám định Bảo hiểm y tế, Phòng 
Tài chính – Kế toán) 

- Cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng KCB BHYT 
tuyến trung ương, tuyến tỉnh, huyện và tư nhân 

- Người dân tại cộng đồng (có thẻ và không có thẻ BHYT)
Xử lý và phân tích số liệu
Số liệu định lượng từ số liệu sẵn có của cơ quan 

BHXH, báo cáo đánh giá thực hiện Luật BHYT từ 63 tỉnh 
thành phố, được nhập số liệu bằng phần mềm Excel. Số 
liệu định tính từ các cuộc phỏng vấn sâu/thảo luận nhóm 
được gỡ băng và phân tích theo phương pháp mã mở có 
chủ đề.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
1. Phương thức thanh toán chi phí khám chữa 

bệnh BHYT
Theo báo cáo của BHXH Việt Nam và các tỉnh, 

phương thức thanh toán chủ yếu cho các cơ sở KCB là 
theo phí dịch vụ (chiếm 86% tổng cơ sở KCB năm 2018); 
tỷ lệ cơ sở KCB thực hiện thanh toán theo định suất giảm 
dần xuống còn 14%, 2018 (xem bảng 1) [2].

Bảng 1: Cơ sở KCB BHYT theo phương thức thanh toán tại Việt Nam từ năm 2015-2018

Cơ sở KCB
2015 2016 2017 2018

Phí dịch 
vụ

Định 
suất

Phí dịch 
vụ

Định 
suất

Phí dịch 
vụ

Định 
suất

Phí dịch 
vụ

Định 
suất

- Tuyến TW 56 13 60 10 37 6 38 5

- Tuyến tỉnh và tương đương 403 133 505 67 551 93 586 67

- Tuyến huyện và tương đương 643 563 842 353 761 482 1117 246

- Khác (YTCQ) 274 4 206 51 208 31 209 2

Tổng số cơ sở KCB 1376 713 1613 481 1557 612 1950 320

Tỷ lệ (%) 65,9 34,1 77,0 22,9 71,8 28,2 85,9 14,1

Mặc dù, phương thức thanh toán theo phí dịch vụ tại 
Việt Nam được kiểm soát bởi trần đa tuyến đến, quỹ KCB 
BHYT và dự toán giao nhưng việc mất cân đối quỹ KCB 
BHYT đã xảy ra ở hầu hết các tỉnh/thành phố [2]. Theo 
báo cáo của cơ quan BHXH Việt Nam về tình hình sử 
dụng quỹ KCB BHYT năm 2017, thì 60/63 tỉnh, thành phố 
chi vượt quỹ được sử dụng trong kỳ, chỉ có 3 tỉnh, thành 
phố cân đối được quỹ KCB là Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai 

và Bình Dương [18].
Kết quả phân tích cho thấy nguyên nhân dẫn đến mất 

cân đối thu-chi quỹ KCB BHYT có thể là do: Tăng giá dịch 
vụ y tế; mức đóng BHYT thấp trong khi quyền lợi hưởng 
khá rộng; phương thức thanh toán theo phí dịch vụ khuyến 
khích tăng cung cấp dịch vụ; cách tính dự toán giao chưa 
phù hợp; và không kiểm soát được chi phí chuyển tuyến 
[3] (Xem hình 1)
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Hình 1: Một số nguyên nhân mất cân đối thu – chi quỹ KCB BHYT

Trước hết, quỹ KCB BHYT mất cân đối là do giá dịch 
vụ y tế điều chỉnh tăng trong thời gian gần đây. Hơn nữa, 
phạm vi quyền lợi BHYT rộng, thiếu sự ưu tiên, trong khi 
mức đóng BHYT thấp. Ví dụ, danh mục thuốc BHYT có 
số lượng thuốc thương mại, biệt dược lớn là nguyên nhân 
dẫn đến sự mất cân đối quỹ KCB BHYT [3].

Một nguyên nhân quan trọng là hầu hết các cơ sở 
KCB thực hiện phương thức thanh toán theo phí dịch vụ, 
nên chưa chủ động kiểm soát chi phí, gây vượt trần, quỹ 
[18]. Đặc biệt, trong bối cảnh các cơ sở KCB thực hiện “tự 
chủ”, dễ dẫn đến các cơ sở y tế có xu hướng tập trung vào 
việc tăng thu. Ví dụ tại Đắk Lắk một số cơ sở KCB chỉ 
định xét nghiệm cận lâm sàng không cần thiết, tách DVKT 
để tăng số thanh toán, áp giá dịch vụ cao hơn….

Phương thức thanh toán theo định suất được áp dụng 
cho các cơ sở có thẻ đăng ký KCB ban đầu. Tại Việt Nam, 
suất phí định suất chưa phù hợp và cơ chế thanh toán chi 
phí chuyển tuyến – vượt tuyến trừ ngược vào quỹ KCB 
định suất ban đầu dẫn đến cơ sở quản lý quỹ không kiểm 
soát quỹ KCB: “Suất phí thấp, không kiểm soát được chi 
phí chuyển đi và “thông tuyến” dẫn đến tình trạng khó 
kiểm soát quỹ KCB BHYT tại cơ sở nhận khoán quỹ” 
(TLN – SYT Hà Nội, Bắc Giang). Vì vậy, hầu hết các 
bệnh viện không nhận thanh toán theo định suất vì không 
quản lý được vấn đề chi phí đa tuyến đi. 

Nguyên nhân vượt quỹ KCB BHYT do cơ sở giữ quỹ 
không kiểm soát được chi phí chuyển tuyến là khá phổ 
biến. Ví dụ tại một bệnh viện huyện ở Bắc Ninh, chi phí 
đa tuyến chiếm 60% tổng chi phí KCB BHYT (30% bệnh 
nhân chuyển tuyến). Trầm trọng hơn nữa là việc trừ ngược 
chi phí chuyển tuyến gây ra tình trạng “giữ bệnh nhân” 
lại điều trị trong khi vượt quá khả năng chuyên môn, ảnh 
hưởng đến chất lượng KCB BHYT. Thực tế, có trường 
hợp người bệnh phải mất từ 3-5 triệu cho môi giới làm thủ 
tục chuyển viện (PVS người bệnh).

Theo ý kiến của địa phương, ngay cả cách tính dự 
toán giao cũng chưa phù hợp, nên dẫn đến vượt dự toán: 
“Cách giao dự toán chi phí KCB BHYT chưa phù hợp vì 

không dựa trên việc sử dụng quỹ KCB BHYT của cơ sở 
KCB năm trước, nên dẫn đến vượt dự toán” (TLN- cơ sở 
KCB tỉnh Bắc Giang).

Kinh nghiệm quốc tế
Phương thức chi trả theo phí dịch vụ ở Tây Âu và 

Nhật Bản khác so với ở Việt Nam. Cụ thể, mô hình chi 
trả theo phí dịch vụ ở Tây Âu quy định trần thanh toán tối 
đa, giá và khối lượng dịch vụ được xác định theo trần chi 
trả. Chiến lược này tránh được gia tăng chi phí liên quan 
tới phương thức thanh toán theo phí dịch vụ ở nhiều nước. 
Thứ hai, đối với các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân nội trú, 
các nước có xu hướng chuyển sang phương thức kết hợp 
khoán tổng ngân sách và thanh toán theo trường hợp bệnh. 
Ở Tây Âu, hầu hết các nước đã chuyển sang chi trả theo 
hiệu quả hoạt động, phối hợp chi trả cho mỗi lần nhập viện 
tính theo nhóm chẩn đoán, tổng số tiền chi trả nằm trong 
số tiền khoán tổng ngân sách [4]. 

Là người mua dịch vụ với khối lượng lớn, tạo cho bên 
mua (cơ quan BHYT) sức mạnh lớn trong thương lượng 
để đàm phán giá với nhà cung cấp, kiểm soát sử dụng, 
chất lượng dịch vụ như tại Thái Lan. Cơ quan BHYT Thái 
Lan (NHSO) là nhà mua dịch vụ y tế lớn nhất ở Thái Lan 
sử dụng lợi thế mạnh của mình để thương lượng giảm giá 
thuốc, sản phẩm và can thiệp y tế. Thêm vào đó, sự kết 
hợp của phương thức thanh toán phối hợp (định suất cho 
ngoại trú và DRGs cho nội trú) với khoán tổng ngân sách 
cho bệnh nhân nội trú đã góp phần kiểm soát hiệu quả chi 
phí. Hệ thống thanh toán trọn gói đã khuyến khích các cơ 
sở KCB kiểm soát chi phí bằng cách kê đơn thuốc gốc, 
chỉ định dịch vụ hợp lý và khuyến khích dự phòng. Đồng 
thời, để đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế, cơ quan BHYT 
Thái Lan đã thiết lập cơ chế quản lý khiếu nại 24/24 của 
cơ quan BHYT; đảm bảo chất lượng qua kiểm định chất 
lượng bệnh viện; kiểm toán ngẫu nhiên với các hình phạt 
tài chính tại chỗ; đánh giá tần suất sử dụng dịch vụ để theo 
dõi tỷ lệ sử dụng, và khảo sát sự hài lòng của người bệnh 
thông qua các tổ chức độc lập [4]. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy không có hệ thống 
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thanh toán chi phí nào là tối ưu; hệ thống thanh toán và 
động lực khuyến khích nhà cung cấp dịch vụ cần được 
thiết kế để giải quyết được các vấn đề chính sách và mục 
tiêu riêng của ngành Y tế của mỗi nước.

IV. KHUYẾN NGHỊ 
Để tăng cường hiệu quả sử dụng quỹ KCB BHYT 

thông qua cải tiến phương thức thanh toán chi phí KCB 
BHYT, nghiên cứu đưa ra những đề xuất sau: 

Trước hết, cần loại bỏ chi phí chuyển tuyến và chi phí 
khám chữa bệnh vượt tuyến ra khỏi quỹ định suất hoặc quỹ 
KCB BHYT. Chi phí chuyển tuyến nên tách riêng và theo 
phí dịch vụ có trần đối với điều trị ngoại trú và chi trả theo 
trường hợp bệnh đối với bệnh nhân nội trú. 

Sau đó, cải cách hệ thống thanh toán theo định suất: 
Nên loại bỏ dịch vụ nội trú ra khỏi thanh toán theo định 

suất vì khó có thể dự báo chi phí điều trị nội trú. Các dịch 
vụ nội trú có thể thanh toán theo trường hợp bệnh hoặc phí 
dịch vụ có trần; cần đưa ra các hệ số điều chỉnh theo khu 
vực địa lý và tuổi/giới tính dựa trên kết quả xác định sự 
khác biệt trong chi phí thực tế, để nâng cao sự công bằng 
của hệ thống thanh toán.

Cải cách hệ thống thanh toán theo phí dịch vụ: Biểu 
phí/giá dịch vụ nên được sử dụng như một đòn bẩy chính 
sách để khuyến khích sử dụng các dịch vụ hiệu quả, không 
khuyến khích sử dụng các dịch vụ chi phí cao nhưng hiệu 
quả thấp bằng cách quy định mức phí tương đối thấp cho 
các dịch vụ đó; có thể kết hợp phương thức thanh toán theo 
phí/giá dịch vụ với trần theo tổng ngân sách. 

Cuối cùng, thực hiện lộ trình chuyển sang phương 
thức kết hợp khoản tổng ngân sách và thanh toán theo 
trường hợp bệnh.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÓm TẮT 
Đặt vấn đề: Trong năm vừa qua đã có một số nhân 

viên khối hành chính không hoàn thành nhiệm vụ được giao, 
trong khi các nhân viên y tế khác như bác sĩ, điều dưỡng đều 
hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó, chúng tôi 
tiến hành nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến 
động lực làm việc của nhân viên khối hành chính. 

Phương pháp: Mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng 
và định tính. Phỏng vấn trực tiếp 133 nhân viên hành chính, 
phỏng vấn sâu 08 cuộc gồm Phó giám đốc và trưởng các 
phòng ban và 03 thảo luận nhóm dành cho chuyên viên, 
viên chức không có chuyên môn y khoa. Thời gian nghiên 
cứu từ tháng 03/2019 – 10/2019.

Kết quả: Động lực làm việc của nhân viên khối hành 
chính Bệnh viện Tai Mũi Họng, thành phố Hồ Chí Minh 
chưa cao, tỷ lệ 52,4%. Các yếu tố “hài lòng với công việc”, 
“sự cam kết” và “sự tận tâm” có điểm trung bình tương 
ứng là 4,07; 3,82 và 4,0. Yếu tố ảnh hưởng tích cực bao 
gồm: thu nhập tăng thêm, danh hiệu lao động tiên tiến và 
chiến sĩ thi đua, đi học nâng cao trình độ, đầy đủ trang thiết 
bị để làm việc, quan hệ đồng nghiệp và quan hệ với lãnh 
đạo tốt. Những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực bao gồm: chưa 
có hệ số khuyến khích nhân viên trình độ cao, chưa có kế 
hoạch đào tạo phát triển nhân viên, tiêu chí “nghiên cứu 
khoa học” tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua còn cao so với 
khả năng của các nhân viên, cơ sở vật chất còn chật hẹp, 
chưa có tiêu chí đánh giá thực hiện công việc cho nhân 
viên, việc đánh giá thực hiện công việc còn có sự cả nể của 
cán bộ quản lý.

Kết luận: Nâng cao động lực cho NVHC, bệnh viện 
cần xây dựng các tiêu chí đánh giá thực hiện công việc 
theo bản mô tả công việc và thục hiện đánh giá một cách 
công khai và minh bạch. Xây dựng qui hoạch phát triển để 
mở rộng bệnh viện, sao cho các nhân viên khối hành chính 
có cơ sở vật chất làm việc rộng rãi và khang trang.

Từ khoá: Động lực làm việc; nhân viên khối hành 
chính tại bệnh viện

ABSTRACT:
WoRK moTIvATIon AnD ASSoCIATeD 

fACToRS of ADmInISTRATIve STAff AT enT 
HOSPITAL OF HOCHIMINH CITY, IN 2019

Background: In the past year, there have been 
a number of administrative personnel who have not 
completed their assigned tasks, while other health 
workers such as doctors and nurses have completed and 
completed the tasks well. Therefore, we conduct research 
to investigate factors affecting the work motivation of 
administrative staff.

Methods: Cross sectional descriptions, quantitative 
and qualitative combinations. Direct interview with 133 
administrative staff, in-depth interview with 08 members 
including deputy directors and heads of departments and 
03 group discussions for specialists and officials without 
medical expertise. Research period from 03/2019 - 10/2019.

Result: The work motivation of the administrative 
staff of ENT Hospital in Ho Chi Minh City is not high, at 
52.4%. The factors of “job satisfaction”, “commitment” 
and “devotion” have a mean score of 4.07; 3.82 and 4.0. 
Positive influencing factors include: increased income, 
advanced labor titles and emulation soldiers, advanced 
education, adequate equipment for work, co-operative 
relations and relationships with good leadership. Negative 
influencing factors include: no high-level employee 
incentive system, no employee development training plan, 
the “scientific research” criterion awarded high-quality 
emulation soldiers Compared to the ability of the staff, 
facilities are still narrow, there are no criteria to evaluate 
the performance of the employees, the evaluation of the 
work also has the respect of the managers.

Ngày nhận bài: 02/08/2019                           Ngày phản biện: 09/08/2019                    Ngày duyệt đăng: 15/08/2019

ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 
CỦA NHÂN VIÊN KHỐI HÀNH CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN TAI 
MŨI HỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019

Phan Thị Hoàng Anh1, Nguyễn Đức Thành2 

1. Bệnh viện Tai Mũi Họng, thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đại học Y tế Công cộng Hà Nội
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Conclusion: Improving motivation for NVHC, the 

hospital needs to develop evaluation criteria to carry out 
the work according to the job description and implement 
the assessment publicly and transparently. Having a 
development plan to expand the hospital, the administrative 
staff has a spacious working facilities.

Keywords: Work motivation; administrative staff at 
the hospital.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhiều yếu tố như giá trị riêng của nhân viên y tế 

(NVYT), đạo đức nghề nghiệp, sự trả công, môi trường 
làm việc, sự hỗ trợ của hệ thống y tế… tác động đến động 
lực làm việc của NVYT. Họ sẽ cống hiến tối đa kỹ năng và 
năng lực làm việc nếu động lực làm việc của họ yếu kém. 
Như vậy, muốn NVYT có động lực làm việc tốt cần phải 
đề cao giá trị đạo đức của NVYT, trả công thỏa đáng, tạo 
môi trường làm việc tốt và các việc hỗ trợ cho NVYT, đặc 
biệt là đảm bảo có đầy đủ các trang thiết bị, thuốc thiết 
yếu, cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin y tế.

Theo Thông tư 08/2007/TTLT BYT ngày 05/6/2007, 
khối quản lý, hành chính chiếm tỷ lệ 18-20% trong tổng số 
cán bộ viên chức của cả bệnh viện (BV) [2]. Thực tế cho 
thấy những công việc của NV khối hành chính lại hỗ trợ 
nhiều cho chất lượng khám chữa bệnh tại BV. Tuy nhiên, 
NV khối hành chính (NVHC) phải đảm nhiệm các công 
việc có tính lặp đi lặp lại và lâu ngày dễ gây nhàm chán, 
tẻ nhạt, không mang tính mới mẻ, dễ làm cho họ chán nản 
trong công việc. 

Trong năm vừa qua đã có một số NVKHC không 
hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong khi các bác sỹ, 
điều dưỡng đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Vậy câu hỏi đặt ra là: Động lực làm việc của NVKHC BV 
TMH Tp.HCM như thế nào? Những yếu tố nào ảnh hưởng 
tới động lực làm việc của họ? Để trả lời hai câu hỏi trên, 
chúng tôi nghiên cứu (NC) khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 
đến động lực làm việc của NVKHC với các mục tiêu sau:

Mục tiêu nghiên cứu:
1. Mô tả động lực làm việc của NVKHC tại BV TMH 

Tp.HCM năm 2019.
2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến động lực 

làm việc của NVKHC BV TMH Tp.HCM năm 2019.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng NC:
- Tất cả NV đang làm việc trực tiếp tại khối hành 

chính BV TMH.

- Ban Giám đốc, Trưởng phó các phòng ban chức 
danh nghề nghiệp của các phòng ban

Tiêu chí lựa chọn
- Viên chức, người lao động có thời gian công tác tối 

thiểu là 1 năm trở lên.
- Đồng ý tham gia NC trên tinh thần tự nguyện sau 

khi đã được nhóm NC thông báo cụ thể mục đích và nội 
dung NC.

Tiêu chí loại trừ
- Viên chức, người lao động không có mặt tại BV 

trong thời gian NC.
- Viên chức, người lao động từ chối tham gia NC.
Thời gian NC: Từ tháng 03 đến tháng 10 năm 2019.
Địa điểm NC: BV Tai Mũi Họng Tp.HCM
2.2 Thiết kế NC: 
- Mô tả cắt ngang, kết hợp NC định lượng và định 

tính; NC định lượng được tiến hành trước, NC định tính 
thực hiện sau;. 

- Phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, người phỏng vấn 
hỏi các câu hỏi dựa trên các nhóm chủ đề đã soạn sẵn theo 
các mục tiêu NC. 

- Số liệu định lượng được xử lý bằng phần mềm Stata. 
Số liệu định tính được xử lý và phân tích theo nội dung 
phỏng vấn sâu, phân tích dữ liệu theo từng chủ đề.

- NC đã được thông qua Hội đồng Y đức trường Đại 
học Y tế Công cộng Hà Nội.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm NVKHC tham gia NC
Khảo sát 82 NVKHC, ghi nhận 45,1% là nam và 

54,9% là nữ. Số lượng NV làm việc tại bệnh viện có độ 
tuổi trung bình là 39,5. Nhóm tuổi từ 30- dưới 40 chiếm tỷ 
lệ cao nhất, 42,7%. Thấp nhất là nhóm tuổi dưới 30, chiếm 
18,3%. Các NV là nguồn thu nhập chính của gia đình 
chiếm tỷ lệ 72,0%%, gấp khoảng 2,5 lần so với các NV 
không phải là nguồn thu nhập chính của gia đình, chiếm 
28%. Về trình độ chuyên môn, NV có trình độ đại học 
chiếm tỷ lệ cao nhất, 52,4% và trình độ trên đại học chiếm 
tỷ lệ 14,6%. Vẫn còn 32,9% NV có trình độ dưới đại học. 

3.2. Động lực làm việc của NVKHC
a) Sự hài lòng với công việc
“Yếu tố hài lòng với công việc”. Điểm trung bình của 

yếu tố này ở mức tương đối cao, đạt 4,07 ± 0,74, điểm 
trung bình của các tiểu mục từ 3,85 đến 4,48. Điểm trung 
bình cao nhất ở tiểu mục “NV có động lực làm việc”, 4,48 
± 0,7 và thấp nhất ở tiểu mục “hài lòng với cơ hội sử dụng 
khả năng của bản thân”, 3,85 ± 0,7.
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Bảng 1: Động lực làm việc với sự hài lòng công việc

STT Nội dung

Mức độ đồng ý; n (%)

TB ĐLCRất không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Bình 
thường

Đồng ý
Rất 

đồng ý

1 KHÔNG có động lực làm việc 49 (59,8) 24 (29,3) 9 (11,0) 1,51 0,7

1.1 Câu hỏi sau khi mã hoá 9 (11,0) 24 (29,3) 49 (59,8) 4,48 0,7

2 Rất hài lòng với công việc 28 (33,7) 37 (44,6) 18 (21,7) 3,88 0,7

3
Hài lòng với cơ hội sử dụng 
khả năng của bản thân

30 (36,1) 35 (42,2) 18 (21,7) 3,85 0,8

Điểm trung bình yếu tố hài lòng với công việc 4,07 0,7

Bảng 2: Động lực làm việc với sự cam kết với tổ chức

STT Nội dung

Mức độ đồng ý; n (%)

TB ĐLCRất không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Bình 
thường Đồng ý Rất đồng 

ý

1 Nhận thấy giá trị của bản thân 
khi làm việc ở BV 33 (39,8) 33 (39,8) 17 (20,5) 3,80 0,8

2 Tự hào khi làm việc ở BV 25 (30,1) 41 (49,4) 17 (20,5) 3,90 0.7

3 Vui vì làm việc ở BV này hơn là 
làm ở những BV khác 29 (34,9) 43 (51,8) 11 (13,3) 3,78 0,7

4 BV đã truyền cảm hứng để làm 
tốt công việc của mình 30 (36,1) 40 (48,2) 13 (15,7) 3,79 0,7

Điểm trung bình yếu tố cam kết với tổ chức 3,82 0,7

b) Sự cam kết với tổ chức
“Yếu tố cam kết với tổ chức”. Điểm trung bình của 

yếu tố này ở mức thấp, đạt 3,82 ± 0,7, điểm trung bình của 
các tiểu mục từ 3,78 đến 3,9. Điểm trung bình cao nhất ở 

tiểu mục “NV tự hào khi làm việc tại BV”, 3,9 ± 0,7 và 
thấp nhất ở tiểu mục “Vui vì làm việc ở BV này hơn là làm 
ở những BV khác”, 3,78 ± 0,7. 

c) Sự tận tâm
Yếu tố “sự tận tâm”. Điểm trung bình của yếu tố này 

ở mức tương đối cao, đạt 4,0 ± 0,7, điểm trung bình của 
các tiểu mục từ 3,98 đến 4,1. Điểm trung bình cao nhất ở 

tiểu mục “Bản thân chấp hành giờ giấc làm việc”, 4,1 ± 
0,7 và thấp nhất ở tiểu mục “Bản thân là NV chăm chỉ”, 
3,94 ± 0,7. 
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Bảng 3: Động lực làm việc với sự tận tâm 

STT Nội dung
Mức độ đồng ý; n (%)

TB ĐLCRất không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Bình 
thường Đồng ý Rất đồng 

ý

1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
mình hiệu quả và có hiệu quả 19 (22,9) 47 (56,6) 17 (20,5) 3,98 0,7

2 Bản thân là NV chăm chỉ 25 (30,1) 38 (45,8) 20 (24,1) 3,94 0,7

3 Bản thân chấp hành giờ giấc 
làm việc 17 (20,5) 41 (49,4) 25 (30,1) 4,1 0,7

Điểm trung bình yếu tố sự tận tâm 4,0 0,7

Tỷ lệ NV có động lực làm việc theo thang đo là 
52,4%, không có động lực làm việc là 47,6%.

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 
của NVKHC

a) Yếu tố ảnh hưởng tích cực bao gồm: thu nhập tăng 
thêm, danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua, đi 
học nâng cao trình độ, đầy đủ trang thiết bị để làm việc, 
quan hệ đồng nghiệp và quan hệ với lãnh đạo tốt. 

Cách thức chi trả thu nhập của các NV được quy định 
cụ thể trong qui chế chi tiêu nội bộ của BV. 

“Quy chế chi tiêu nội bộ xét thu nhập tăng thêm của 
BV một số tham số như trình độ chuyên môn, như sau đại 
học có hệ số từ 1,2 - 1,4, đại học có hệ số từ 0,8 - 1,1 và 
trình độ từ cao đẳng trở xuống có hệ số 0,5 - 0,7. Các 
NVKHC chúng tôi đa số có trình độ đại học trở xuống nên 
lúc nào cũng có thu nhập thấp so với NV khối lâm sàng” 
(TLN NV).

Các NVKHC đều được động viên đi học để nâng cao 
trình độ, đáp ứng nhu cầu công việc:

 “Chúng tôi luôn tạo điều kiện cho NV đi học nâng cao 
trình độ, các NV trình độ đại học chúng tôi cũng khuyến 
khích đi học sau đại học. Việc học tập sẽ giúp các NV phát 
triển năng lực và gắn bó với BV hơn” (PVS lãnh đạo BV).

b) Yếu tố ảnh hưởng tiêu cực bao gồm: Chưa có hệ 
số khuyến khích NV trình độ cao, chưa có kế hoạch đào 
tạo phát triển NV, tiêu chí “NC khoa học” tặng danh hiệu 
chiến sĩ thi đua còn cao so với khả năng của các NV, cơ sở 
vật chất còn chật hẹp, chưa có tiêu chí đánh giá thực hiện 
công việc cho NV, việc đánh giá thực hiện công việc còn 
có sự cả nể của cán bộ quản lý.

Khối hành chính có trình độ cao nhưng thâm niên 
ngắn có thu nhập thấp hơn những NV trình độ vừa phải, 
nhưng lại có thâm niên dài. Đây là điểm bất cập trong việc 

chi trả của BV cho NVKHC ảnh hưởng không nhỏ tới 
động lực làm việc của các NV.

“Hiện tại BV chúng tôi chưa tính đến tham số vị trí, 
vai trò của các phòng chức năng khi tính chi trả thu nhập 
tăng thêm. Bên cạnh đó, cũng chưa có hệ số chi trả thu 
hút NV có trình độ chuyên môn cao” (PVS lãnh đạo BV).

Về các tiêu chí thi đua danh hiệu lao động tiên tiến 
BV đặt ra là phù hợp, khuyến khích các NV phấn đấu 
để đạt. 

“Các tiêu chí lao động tiên tiến BV xây dựng chúng 
tôi cho là phù hợp, giúp các NV đều có thể đạt được khi nỗ 
lực trong công việc” (TLN NV). 

Tuy nhiên, cả hai khối đều được áp dụng tiêu chí đạt 
danh hiệu chiến sĩ thi đua như nhau. Kết quả là các danh 
hiệu chiến sĩ thi đua đều được rơi vào các NV khối lâm 
sàng, rất hiếm khi NVKHC đạt được.

Đa số các NV đi học đều phải tự bỏ kinh phí mà không 
được BV hỗ trợ gì. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng tới động 
lực của các NV, tạo nên tình trạng không muốn đi học. 

“BV có hỗ trợ kinh phí cho NV đi học, nhưng cũng chỉ 
hỗ trợ 50% cho một số đối tượng NV. Ngoài ra, khi chúng 
tôi muốn đi học thì không biết đã đủ điều kiện chưa, quy 
trình xin đi học như thế nào” (TLN NV).  

IV. BÀN LUẬN
Động lực làm việc của NVKHC BV TMH Tp.HCM 

với “Yếu tố hài lòng với công việc” bao gồm 03 tiểu mục 
có điểm trung bình từ 3,85 đến 4,48. Điểm trung bình 
ở tiểu mục “Hài lòng với công việc” là 3,88 ± 0,7. Kết 
quả này tương đồng với kết quả của N.V.Tuấn NC trên 
cùng đối tượng [2] và cao hơn so với kết quả trong các 
NC trước đây cũng thực hiện tại các BV công lập như của 
P.X.A.Đào (3,53) [3], H.N.T.Mai (3,7) [4] và H.N.Thành 
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(3,84) [5]. Các kết quả này cho thấy, NV y tế đều chưa 
hài lòng với công việc và chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc 
thực hiện công việc với các mức độ khác nhau. Đây là 
vấn đề mà lãnh đạo BV TMH nói chung và các BV công 
lập khác nói riêng cần phải chú ý, nỗ lực đáp ứng các nhu 
cầu, kỳ vọng của NVKHC. Thực tế cho thấy các NVKHC 
thực hiện nhiều công việc, dù không trực tiếp tham gia đến 
chuyên môn lâm sàng, nhưng không thể thiếu và hỗ trợ 
đắc lực cho công tác chuyên môn khám chữa bệnh [1], [7].

Điểm trung bình của tiểu mục “bản thân là NV chăm 
chỉ” 3,94. Kết quả này thấp hơn so với kết quả trong NC 
của P.X.A.Đào, 4,04 [3], và thấp hơn nhiều so với các NC 
ở ngoài nước như của Mbindyo và cộng sự, 4,5 và của 
Mutale và cộng sự (4,6) [8], [9], nhưng cao hơn so với kết 
quả NC khác (3,82) [5]. Đặc thù của NVKHC là cần phải 
có mặt tại cơ sở y tế toàn thời gian nhằm hỗ trợ cho công 
tác điều trị. 

Điểm trung bình tiểu mục “bản thân chấp hành 
giờ giấc làm việc” là 4,1. Kết quả này thấp hơn so với 
một số NC trong và ngoài nước, như của Huỳnh Ngọc 
Tuyết Mai, 4,29 [4], của Mbindyo và cộng sự, 4,27 [8]. 

Tuy nhiên, kết quả lại cao hơn so với của một số tác giả 
khác như của Mutale, 3,98 [9], P.X.A.Đào, 4,04 [3] và 
N.V.Tuấn, 3,85 [2]. Kết quả này có thể giải thích là BV 
xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, có những qui định về 
chấp hành giờ giấc, xây dựng chế tài nếu NV vi phạm. 
Cụ thể, nếu đi muộn 3 ngày trong một tháng thì sẽ bị hạ 
đánh giá một bậc [10]. Việc hạ bậc này sẽ ảnh hưởng tới 
thu nhập tăng thêm của NV. Như vậy, cho thấy việc NV 
chấp hành giờ làm việc là do một phần có qui định BV 
xây dựng tác động vào. Các nhà lãnh đạo quản lý BV 
thực tế mong muốn các NV tự giác có những hành vi tốt 
chứ không phải bằng những qui định, nhất là những qui 
định ảnh hưởng tới thu nhập của NV.

V. KẾT LUẬN
Nâng cao động lực cho NVKHC, BV cần xây dựng 

các tiêu chí đánh giá thực hiện công việc theo bản mô tả 
công việc và thục hiện đánh giá một cách công khai và 
minh bạch. Xây dựng qui hoạch phát triển để mở rộng BV, 
sao cho các NVKHC có cơ sở vật chất làm việc rộng rãi 
và khang trang.
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TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Đặc thù công việc của khối hành chính 

tại bệnh viện có tính lặp đi lặp lại, gây nhàm chán, hiệu quả 
công việc không cao. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 
của nhân viên khối hành chính. 

Phương pháp: Mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng 
và định tính. Phỏng vấn trực tiếp 133 nhân viên hành chính, 
phỏng vấn sâu 08 cuộc gồm phó giám đốc và trưởng các 
phòng ban và 03 thảo luận nhóm dành cho chuyên viên, 
viên chức không có chuyên môn y khoa. Thời gian nghiên 
cứu từ tháng 03/2019 – 07/2019.

Kết quả: Tỷ lệ nhân viên hành chính có động lực 
làm việc là 75,9%, trong đó sự hài lòng (78,2%), sự tận 
tâm (75,9%).  Các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến động lực 
làm việc của nhân viên khối hành chính bao gồm đào tạo 
và phát triển, quản trị và điều hành, quan hệ trong công 
việc và văn hóa làm việc. Các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực 
bao gồm thu nhập, các chế độ đãi ngộ khác và điều kiện 
làm việc.

Kết luận: Để tăng cường động lực cho nhân viên 
hành chính, bệnh viện cần tạo điều kiện làm thêm tăng thu 
nhập, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ công 
việc cho nhân viên hành chính cũng như đa dạng hóa đầu 
công việc và luân chuyển nhân viên để tránh nhàm chán. 

Từ khoá: Động lực làm việc; nhân viên khối hành 
chính tại bệnh viện

ABSTRACT:
WoRK moTIvATIon AnD ITS ASSoCIATeD 

fACToRS of ADmInISTRATIve STAff 
AT HoSPITAl foR TRAumATology AnD 
ORTHOPAEDICS OF HOCHIMINH CITY, IN 2019

Background: The job characteristics of the 
administrative department in the hospital are repetitive, 
boring and not highly effective. Therefore, we conduct 
research to investigate factors affecting the work 
motivation of administrative staff.

Methods: Cross sectional descriptions, quantitative 
and qualitative combinations. Direct interview with 133 
administrative staff, in-depth interview with 08 members 
including deputy directors and head of departments and 
03 group discussions for specialists and officials without 
medical expertise. Research period from 03/2019 - 
07/2019.

Results: The proportion of administrative staff 
with work motivation is 75.9%, in which satisfaction 
(78.2%), conscientiousness (75.9%). Positive influences 
that contribute to the work motivation of administrative 
staff are training and development, administration and 
administration, work relations and work culture. Negative 
influences are income, other remuneration regimes and 
working conditions.

Conclusion: In order to enhance the work motivation 
for administrative staff, hospitals need to create conditions 
to increase income, upgrade infrastructure and equipment 
to serve the work of administrative staff as well as diversify 
early work and staff rotation to avoid boredom. 

Keywords: Work motivation; administrative staff at 
the hospital.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Động lực làm việc là sự khao khát, tự nguyện của người 

lao động (NLĐ) để tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới việc 
đạt các mục tiêu của tổ chức. Động lực cá nhân là kết quả 
của nhiều nguồn lực hoạt động đồng thời trong con người, 

Ngày nhận bài: 18/07/2019                           Ngày phản biện: 25/07/2019                    Ngày duyệt đăng: 31/07/2019

ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 
CỦA NHÂN VIÊN KHỐI HÀNH CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN 
CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 
NĂM 2019

Hoàng Thị Mai1, Nguyễn Đức Thành2 

1. Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình
2. Đại học Y tế Công cộng Hà Nội
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trong môi trường sống và làm việc của con người. Do đó, 
hành vi có động lực trong tổ chức là kết quả tổng hợp của 
sự kết hợp tác động của nhiều yếu tố: văn hóa tổ chức, kiểu 
lãnh đạo, cấu trúc của tổ chức và các chính sách về nhân lực, 
cũng như việc thực hiện các chính sách đó. Các yếu tố thuộc 
về cá nhân NLĐ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo 
động lực làm việc cho chính mình; chẳng hạn như: nhu cầu, 
mục đích, các quan niệm về giá trị [1].

Động lực làm việc của nhân viên y tế (NVYT) bị tác 
động bởi nhiều yếu tố bao gồm giá trị riêng của NVYT, 
đạo đức nghề nghiệp, sự trả công, môi trường làm việc, sự 
hỗ trợ của hệ thống y tế,… Kỹ năng và năng lực làm việc 
của NVYT không được tận dụng nếu động lực làm việc 
của NVYT yếu kém, muốn NVYT có động lực làm việc 
tốt cần phải đề cao giá trị đạo đức của NVYT, trả công 
thỏa đáng, tạo môi trường làm việc tốt và các việc hỗ trợ 
cho NVYT, đặc biệt là đảm bảo có đầy đủ các trang thiết 
bị, thuốc thiết yếu, cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin y tế.

Theo Thông tư 08/2007/TTLT BYT ngày 05/6/2007, 
khối quản lý, hành chính chiếm tỷ lệ 18-20% trong tổng 
số cán bộ viên chức của cả bệnh viện (BV) [2]. Hoạt động 
chung tại BV không thể tách rời nhân viên khối hành chính 
(NVKHC) với khối lâm sàng và cận lâm sàng, tất cả là một 
mắt xích, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khối lâm sàng 
và cận lâm sàng tại BV Chấn thương Chỉnh hình (CTCH) 
cho rằng, công việc của nhân viên khối hành chính đơn 
giản là ngồi bàn giấy với hồ sơ, sắp xếp và ghi chép, nhưng 
trên thực tế, ngày nay công việc của nhân viên khối hành 
chính lại không đơn giản như cách chúng ta vẫn nghĩ. Có 
nhiều yêu cầu công việc cần phải thực hiện đối với họ, xử 
lý công việc theo đúng quy định của pháp luật.

Trong năm vừa qua đã có một số NVKHC không 
hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong khi các nhân viên y 
tế khối lâm sàng và cận lâm sàng đều hoàn thành và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Vậy câu hỏi đặt ra là: Động lực làm 
việc của NVKHC của BV CTCH Tp.HCM như thế nào? 
Những yếu tố nào ảnh hưởng tới động lực làm việc của 
họ? Để trả lời hai câu hỏi trên, chúng tôi nghiên cứu (NC) 
khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 
NVKHC với các mục tiêu sau:

Mục tiêu NC:
1. Mô tả động lực làm việc của NVKHC tại BV 

CTCH Tp.HCM năm 2019.
2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến động lực 

làm việc của NVKHC BV CTCH Tp.HCM năm 2019.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng NC

- Tất cả nhân viên đang làm việc trực tiếp tại khối 
hành chính BV CTCH.

- Ban Giám đốc, Trưởng phó các phòng ban chức 
danh nghề nghiệp của các phòng ban

Tiêu chí lựa chọn
- Viên chức, NLĐ có thời gian công tác tối thiểu là 1 

năm trở lên.
- Đồng ý tham gia NC trên tinh thần tự nguyện.
Tiêu chí loại trừ
- Viên chức, NLĐ không có mặt, hoặc từ chối tham 

gia NC.
Thời gian NC: Từ tháng 03 đến tháng 07 năm 2019.
Địa điểm NC: BV Chấn thương Chỉnh hình Tp.HCM
2.2. Thiết kế NC
- Mô tả cắt ngang, kết hợp NC định lượng và định 

tính; NC định lượng được tiến hành trước, NC định tính 
thực hiện sau. 

- Sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu, thảo luận 
nhóm, người phỏng vấn hỏi các câu hỏi dựa trên các nhóm 
chủ đề đã soạn sẵn theo các mục tiêu nghiên cứu. 

- Số liệu định lượng được xử lý bằng phần mềm Stata. 
Số liệu định tính được xử lý và phân tích theo nội dung 
phỏng vấn sâu, phân tích dữ liệu theo từng chủ đề.

- NC đã được thông qua Hội đồng Y đức trường Đại 
học Y tế Công cộng Hà Nội.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm NVKHC tham gia NC
Khảo sát 133 NVKHC, ghi nhận 54,1% là nam và 

45,9% là nữ. Về độ tuổi, nhóm 40-49 tuổi chiếm tỷ lệ cao 
nhất với 39,8%, ở vị trí thứ 2 là nhóm 30-30 tuổi với 27,8%. 
2 nhóm còn lại là nhóm trên 50 tuổi và nhóm dưới 30 tuổi 
với tỷ lệ lần lượt là 18,0% và 14,3%. Về tình trạng hôn nhân, 
đa số NVHC đã lập gia đình với 70,7%. Số còn độc thân 
chiếm khoảng 24,1% và còn lại một ít đã ly hôn hoặc góa 
bụa (5,3%). Về trình độc học vấn, gần 50% có trình độ từ 
đại học trở lên (đại học: 36,1% và sau đại học 13,5%), 50% 
còn lại là có trình độ cao đẳng, trung cấp (24,15%) và trình 
độ khác (26,3%). Về thâm niên công tác, trên 15 năm chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 43,1%. Nhóm có thâm niên 6-15 năm xếp 
ở vị trí thứ 2 với 31,6% và nhóm có thời gian làm việc dưới 
5 năm chiếm 26,3%. Về loại hợp đồng làm việc, đối tượng 
nghiên cứu thuộc biên chế chiếm số đông với 70,7% nhưng 
có cũng có đến gần 1/3 là cán bộ hợp đồng (29,3%).

3.2. Động lực làm việc của NVKHC
a) Sự hài lòng với công việc
Trong số 3 nội dung cấu thành nên sự hài lòng với 

công việc, nội dung rất hài lòng về công việc là nội dung 
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có nhiều ý kiến đồng ý nhất (84,2%) với điểm trung bình 
ở mức 4,35. Hài lòng với cơ hội sử dụng khả năng của 
bản thân là nội dung có ý kiến đồng ý thứ hai (81,9%) với 

mức điểm trung bình 4,19. Nội dung cuối về việc đồng ý 
có động lực làm việc chỉ có tỷ lệ dưới 80% và mức điểm 
trung bình dưới 4,0.

Bảng 1: Động lực làm việc với sự hài lòng công việc 

STT Nội dung

Mức độ đồng ý; n (%)

TB ĐLCRất không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Bình 
thường

Đồng ý
Rất 

đồng ý

A1 Có động lực làm việc 8 (0,8) 7 (5,3) 26 (19,5) 78 (58,6) 21 (15,8) 3,83 0,780

A2 Rất hài lòng với công việc 0 (0,0) 0 (0,0) 21 (15,8) 44 (33,1) 68 (51,1) 4,35 0,741

A3
Hài lòng với cơ hội sử dụng 
khả năng của bản thân

0 (0,0) 0 (0,0) 24 (18,0) 60 (45,1) 49 (36,8) 4,19 0,719

Bảng 2: Động lực làm việc với sự cam kết với tổ chức 

STT Nội dung
Mức độ đồng ý; n (%)

TB ĐLCRất không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Bình 
thường Đồng ý Rất đồng 

ý

1 Nhận thấy giá trị của bản thân 
khi làm việc ở BV 0 (0,0) 1 (0,8) 15 (11,3) 87 (65,4) 30 (22,6) 4,10 0,601

2 Tự hào khi làm việc ở BV 0 (0,0) 0 (0,0) 26 (19,5) 100 (75,2) 7 (5,3) 3,86 0,479

3 Vui vì làm việc ở BV này hơn 
là làm ở những viện khác 0 (0,0) 1 (0,8) 23 (17,3) 91 (68,4) 18 (13,5) 3,95 0,581

4 BV đã truyền cảm hứng để làm 
tốt công việc của mình 0 (0,0) 3 (2,3) 21 (15,8) 104 (78,2) 5 (3,8) 3,83 0,510

b) Sự cam kết với tổ chức
Trong số 4 nội dung cấu thành nên sự cám kết với tổ 

chức, chỉ có duy nhất nội dung nhận thấy giá trị của bản 
thân khi làm việc ở BV là nội dung có tỷ lệ ý kiến đồng ý 
và điểm trung bình cao (88,0% và 4,10). Ba nội dung còn 

lại đều có tỷ lệ ý kiến đồng ý ở mức trên dưới 80% và điểm 
trung bình dưới 4,0. Cụ thể, tự hào khi làm việc ở BV có tỷ 
lệ đồng ý ở mức 80,5%, cảm thấy vui khi làm việc tại viện 
có tỷ lệ đồng ý ở mức 81,9% và BV đã truyền cảm hứng để 
làm tốt công việc có tỷ lệ đồng ý ở mức 82%.

c) Tỷ lệ NVHC có động lực làm việc
Tổng hợp động lực làm việc chung của NVKHC tại BV 

thông qua 3 cấu phần và 10 tiểu mục cho thấy cấu phần về hài 
lòng với công việc có tỷ có lệ động lực cao nhất với 78,2%. 

Hai cấu phần còn lại (cam kết với tổ chức và tận tâm với công 
việc) có tỷ lệ có động lực thấp hơn một chút và cùng ở mức 
75,9%. Cuối cùng, đánh giá tổng hợp cho thấy tỷ lệ NVKHC 
có động lực làm việc tại thời điểm nghiên cứu là 75,9%.
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3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 
của NVKHC

a) Các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến động lực làm 
việc của NVKHC bao gồm đào tạo và phát triển, quản trị 
và điều hành, quan hệ trong công việc và văn hóa làm việc. 

Việc triển khai chính sách đào tạo này còn được thông 
suốt giữa các cấp quản lý cũng như các khoa phòng trong 
BV. Quá trình tiến hành đào tạo được các nhân viên nhận 
xét rằng có sự phân bổ phù hợp giữa nhu cầu cá nhân và 
yêu cầu chuyên môn công việc.

“Riêng về đào tạo thì có thể nói BV có chính sách rất 
phù hợp và hỗ trợ anh chị em nhân viên chúng tôi đi học, 
đi đào tạo để được nâng cao trình độ. Việc chúng tôi được 
đào tạo đều được dựa trên nhu cầu của bản thân và yêu 
cầu chuyên môn công việc. Đi học về xong cảm thấy giúp 
ích được cho BV và bản thân” (TLN chuyên viên).

Nhiều nhân viên cho biết lãnh đạo BV và các quản 
lý khoa phòng nhìn chung có sự ghi nhận và đánh giá phù 
hợp với năng lực của nhân viên. Không những vậy, BV 
cũng có chính sách tăng cường hỗ trợ năng lực thông qua 
giám sát và đào tạo để giúp cho nhân viên nâng cao năng 
lực và mức độ tự tin. 

“Ban giám đốc đã ban hành các quy chế và quy trình 
liên quan đến việc quản lý, triển khai và đánh giá việc thực 
hiện công việc ở cấp độ toàn cơ quan một cách rõ ràng 
và phù hợp. Điều này làm cho anh chị em nhân viên khối 
hành chính nói riêng và cả BV nói chung cảm thấy yên 
tâm và làm việc có động lực vì mình được đánh giá đúng 
theo khả năng và đóng góp của mình, tùy theo từng vị trí”. 
(TLN chuyên viên)

b) Các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực bao gồm thu nhập, 
các chế độ đãi ngộ khác và điều kiện làm việc.

Việc chưa có các chính sách hoặc các hoạt động nhằm 
tăng thu nhập cho đa số NVKHC là yếu tố ảnh hưởng tiêu 
cực đến đến động lực làm việc của họ.

 “Chế độ tiền lương và phụ cấp hiện tại được BV thực 
hiện đúng theo quy định nhưng chưa có nhiều chính sách 
ưu đãi để tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho anh chị em 
khối hành chính” (TLN chuyên viên).

Việc hiện chưa có các phần mềm chuyên dụng phục 
vụ cho công tác quản lý, điều hành và triển khai các công 
việc của NVKHC.

“Nhìn chung, cơ sở hạ tầng hiện nay của BV chưa 
đáp ứng được yêu cầu công việc và đang trong tình trạng 
xuống cấp. Diện tích BV hạn chế đồng thời trang thiết bị 
mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của nhân viên và 
cán bộ. BV cũng đang nỗ lực để nâng cấp, cải tạo” (TLN 
chuyên viên).

IV. BÀN LUẬN
Tỷ lệ NVKHC có động lực làm việc tại BV CTCH 

Tp.HCM năm 2019 đạt ở mức 78,2%. Đây là tỷ lệ ở mức 
tương đối cao so với các nghiên cứu khác về động làm việc 
của NVYT. Cụ thể so với các NC của V.V.Tài tại Quảng 
Ninh (51,5%, 2010), N.Đ.Toàn tại Lạng Sơn (47%, 2013), 
T.V.Hảo tại Đồng Tháp (58,8%, 2015) và H.N.T.Mai tại 
Tp. HCM (65,8%, 2017) tỷ lệ NVYT có động lực làm việc 
trong NC này cao hơn khá nhiều [3,4,5,6]. Có sự khác biệt 
vì nghiên cứu này tìm hiểu động lực làm việc của chỉ riêng 
các NVKHC tại BV. Điều này có thể cho thấy dường như 
động lực làm việc của khối lâm sàng thấp hơn một chút so 
với khối hành chính tại các BV.

NC của Marc Bonenberger và Ameneh cũng chỉ ra 
kết quả tương tự với việc nêu rất rõ điều kiện làm việc là 

Hình 1: Tỷ lệ NVKHC chính có động lực làm việc
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yếu tố tác động rất lớn đến mức độ hài lòng của nhân viên 
trong BV [7,8]. Tuy nhiên, đối với BV CTCH Tp. HCM, 
để cải thiện vấn đề này trong một thời gian ngắn là điều 
không hề dễ dàng vì đa số các NVKHC hiện nay phàn nàn 
chủ yếu trong vấn đề này phần nhiều liên quan đến cơ sở 
hạ tầng và trang thiết bị không đáp ứng được nhu cầu công 
việc của họ. Muốn giải quyết được vấn đề này, chắc chắn 
BV sẽ cần có lộ trình dài hơi với việc huy động nguồn lực 
từ nhiều nguồn, có thể thông qua xã hội hóa cũng như đổi 
mới khả năng cung cấp dịch vụ để tăng nguồn và quay trở 
lại tái đầu tư cho BV [9].

NC H.N.Thành cho thấy việc đào tạo nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp có những tác động tích 
cực đến động lực làm việc nhân viên tại BV. Điều 

này góp phần giúp họ cảm yêu thích hơn đối với công 
việc và gắn bó hơn với đơn vị, tổ chức [10]. NC của 
H.T.T.Hằng và cộng sự tại BVĐK Vĩnh Long cũng cho 
thấy nhu cầu được đào tạo và phát triển chuyên môn là 
nhu cầu quan trọng và không thể thiếu đối với NVYT. 
Đây là một trong những yếu tố làm tăng động lực làm 
việc của họ [11].

V. KẾT LUẬN
Để tăng cường động lực cho NVKHC, BV cần tạo 

điều kiện làm thêm tăng thu nhập, nâng cấp cơ sở hạ tầng 
và trang thiết bị phục vụ công việc cho NVKHC cũng như 
đa dạng hóa đầu công việc và luân chuyển nhân viên để 
tránh nhàm chán.
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TÓM TẮT
Thừa cân - béo phì (TCBP) làm tăng nguy cơ mắc các 

vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là ở lứa tuổi học 
sinh nói chung và học sinh trung học phổ thông (THPT) 
nói riêng. Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu: 
Xác định tỷ lệ thừa cân béo phì và phân tích một số yếu tố 
liên quan ở học sinh tại một số trường trung học phổ thông 
trên địa bàn Hà Nội năm 2019. Phương pháp nghiên cứu: 
Mô tả cắt ngang trên 400 học sinh tại 4 trường. Kết quả: Tỷ 
lệ thừa cân và béo phì ở học sinh một số trường THPT trên 
địa bàn Hà Nội lần lượt là 16,5% và 3,5%, trong đó tỷ lệ 
TCBP ở khu vực nội thành cao hơn khu vực ngoại thành, 
ở trẻ nam cao hơn trẻ nữ, sở thích đối với nước ngọt có gas 
và đồ ăn nhanh làm tăng nguy cơ TCBP, thích ăn các loại 
rau và hoa quả làm giảm nguy cơ TCBP, thường xuyên 
tiêu thụ đồ ăn ngọt, nước ngọt, đồ ăn nhanh, ít tham gia thể 
dục thể thao làm tăng nguy cơ TCBP.

Từ khóa: Thừa cân béo phì, trung học phổ thông, 
Hà Nội.

ABSTRACT
oveRWeIgHT AnD oBeSITy Among 

STuDenTS In Some HIgH SCHoolS In 
HAnoI 2019

The objective of this research is to determine the 
prevalence of overweight and obesity and some associated 
factors among students in some high schools in Hanoi 
2019. Results: The prevalence of overweight and obesity 
were 16.5% and 3.5%, respectively, higher in boys than 
girls. The urban area had higher prevalence of overweight 
and obesity than rural area. Children who had preference 
towards carbonated soft drinks or fast food were more 
likely to be overweight or obesity while children who liked 
vegetables and fruits were less likely to be overweight or 

obesity. Children who frequently had sweet foods, soft 
drinks, energy drinks, bubble tea, fast foods are more 
likely to be overweight or obesity. Grilling or frying meats 
had higher risk of overweight and obesity than boiling. 
Children who had less than 60 minutes of sports or exercise 
a day were more likely to be overweight or obesity.

Keywords: Overweight and obesity, high school, 
Hanoi.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Béo phì hiện nay được coi là một bệnh có thể phòng 

ngừa được bằng lối sống và chế độ ăn uống lành mạnh. 
Béo phì làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh không lây nhiễm và 
để lại hậu quả nặng nề thậm chí tử vong. Béo phì ở người 
lớn làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 (ĐTĐ 
type 2), tăng huyết áp (THA), bệnh mạch vành, đột quỵ, 
một số loại ung thư, ngừng thở khi ngủ, viêm xương khớp 
và ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản. TCBP ở trẻ em 
gây nhiều ảnh hưởng xấu và làm tăng nguy cơ béo phì khi 
trưởng thành. Trẻ TCBP có nguy cơ mắc các vấn đề sức 
khỏe nghiêm trọng bao gồm ĐTĐ type 2, THA, hen suyễn 
và các vấn đề hô hấp, rối loạn giấc ngủ, bệnh về gan và 
các vấn đề tâm lý như trầm cảm, tự ti [1]. Tỷ lệ TCBP trên 
thế giới đang ngày một gia tăng. Tỷ lệ TCBP ở châu Mỹ là 
61,1%, châu Âu là 54,8%, đông Địa Trung Hải là 46,0%, 
châu Phi là 26,9%, Đông Nam Á là 13,7%, Tây Thái Bình 
Dương là 25,4% [2]. Nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho thấy tỷ lệ 
TCBP ở trẻ em là 18,5% [3], ở Trung Quốc tỷ lệ TCBP ở 
trẻ em là 14,4% [4], ở khu vực Mỹ Latinh tỷ lệ này là 20-
25% [5]. Tại Việt Nam, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ TCBP ở 
người trưởng thành khu vực Hà Nội là 14,88% [6], ở học 
sinh tiểu học là 28,1% [7], nghiên cứu ở học sinh THPT tại 
Hà Nội năm 2015 cho thấy tỷ lệ TCBP là 7,8% [8].  Tỷ lệ 
TCBP đang ngày một gia tăng và trở thành vấn đề nghiêm 
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trọng đối với cả những nước phát triển và đang phát triển, 
tập trung cao ở khu vực thành thị, làm gia tăng gánh nặng 
bệnh tật cho cả người lớn và trẻ em, cả nam giới và nữ 
giới. Hiện nay đã có nhiều nghiên cứu về TCBP, tuy nhiên 
những nghiên cứu về TCBP ở học sinh THPT trên địa bàn 
Hà Nội vẫn còn hạn chế. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu này với mục tiêu:

Xác định tỷ lệ thừa cân béo phì và phân tích một số 
yếu tố liên quan ở học sinh tại một số trường trung học phổ 
thông trên địa bàn Hà Nội năm 2019.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
Thời gian và địa điểm: Từ tháng 03/2019 đến tháng 

09/2019 tại 4 trường THPT thuộc 2 quận (THPT Thăng 
Long quận Hai Bà Trưng và THPT Cầu Giấy quận Cầu 
Giấy) và 2 huyện (THPT Quảng Oai huyện Ba Vì và 
THPT Ngọc Hồi huyện Thanh Trì).

Đối tượng nghiên cứu: Học sinh đang học tại các 
trường THPT trên.

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.
Cỡ mẫu và chọn mẫu: Chọn ngẫu nhiên 2 quận 

nội thành và 2 huyện ngoại thành thành phố Hà Nội vào 
nghiên cứu (quận Hai Bà Trưng, quận Cầu Giấy, huyện Ba 
Vì và huyện Thanh Trì được chọn).

Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ 

lệ tính được cỡ mẫu n=181, cộng thêm 10% bỏ cuộc và 
làm tròn được cỡ mẫu là 200 học sinh cho mỗi khu vực nội 
thành và ngoại thành, tổng số mẫu điều tra là 400 học sinh.

Cách chọn mẫu: Nhiều giai đoạn. Chọn ngẫu nhiên 2 
quận nội thành và 2 huyện ngoại thành thành phố Hà Nội, 
mỗi quận huyện chọn ngẫu nhiên 1 trường THPT, mỗi 
trường THPT chọn ngẫu nhiên 100 học sinh vào nghiên cứu. 

Phương pháp thu thập thông tin: Phỏng vấn bằng bộ 
câu hỏi, kết hợp cân và đo và tính toán chỉ số khối cơ thể.

Cách đánh giá: Kiến thức của trẻ được đánh giá bằng 
bộ câu hỏi, đánh giá trẻ có kiến thức khi trả lời đúng tối 
thiểu 50%.

Đánh giá tình trạng TCBP của học sinh theo tiêu 
chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, sử dụng chỉ số khối 
cơ thể (BMI) theo tuổi, trẻ thừa cân khi BMI theo tuổi > 
+1SD, trẻ béo phì khi BMI theo tuổi > +2SD [1]. 

Phân tích thống kê: Số liệu được làm sạch và nhập 
bằng phần mềm Epidata 3.1. Các phân tích sẽ được thực 
hiện bằng phần mềm SPSS 25.

Đạo đức trong nghiên cứu: Đối tượng được giải thích 
về mục đích nghiên cứu và tự nguyện tham gia. Các thông 
tin thu thập chỉ phục vụ nghiên cứu và được giữ bí mật. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thông tin chung về đối tượng 

Bảng 1: Phân bố trẻ theo giới và khu vực

Giới
Ngoại thành Nội thành Chung

n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % n Tỷ lệ %

Nam 102 51,0% 105 52,5% 207 51,7%

Nữ 98 49,0% 95 47,5% 193 48,3%

Tổng 200 100% 200 100% 400 100%

Bảng 2: Phân bố trẻ theo giới và tuổi 

Giới
15 tuổi 16 tuổi 17 tuổi

n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % n Tỷ lệ %

Nam 69 56,1% 68 47,2% 70 52,6%

Nữ 54 43,9% 76 52,8% 63 47,4%

Tổng 123 100% 144 100% 133 100%

Tỷ lệ trẻ theo giới đồng đều giữa khu vực nội thành và ngoại thành, tỷ lệ trẻ nam cao hơn trẻ nữ, tỷ lệ chung là 
51,7% trẻ nam và 48,3% trẻ nữ.
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Bảng 3: Tỷ lệ TCBP theo khu vực  

TCBP
Ngoại thành Nội thành Chung

n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % n Tỷ lệ %

Thừa cân 19 9,5% 47 23,5% 66 16,5%

Béo phì 2 1,0% 12 6,0% 14 3,5%

Bảng 4: Tỷ lệ TCBP theo giới 

TCBP
Nam Nữ Chung

n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % n Tỷ lệ %

Thừa cân 51 24,6% 15 7,8% 66 16,5%

Béo phì 12 5,8% 2 1,0% 14 3,5%

Bảng 5: Liên quan giữa sở thích ăn uống và TCBP

Đồ ăn đồ uống ưa thích
TCBP oR

(95% CI)Có Không

Nước ngọt có gas
Có 49 154 1,7

(1,03-2,81)Không 31 166

Thịt
Có 30 137 0,8

(0,49-1,33)Không 50 183

Rau, trái cây
Có 29 161 0,6

(0,34-0,93)Không 51 159

Thức ăn nhanh
Có 55 176 1,8

(1,07-3,03)Không 25 144

Phân bố trẻ theo giới chưa đồng đều giữa các nhóm 
tuổi. Ở nhóm trẻ 15 và 17 tuổi, trẻ nam chiếm tỷ lệ cao 
hơn (56,1% và 53,6%). Ở nhóm trẻ 16 tuổi, tỷ lệ trẻ nam 

(47,2%) thấp hơn trẻ nữ (52,8%).
2. Thực trạng thừa cân béo phì ở học sinh 

p (c2 test): p<0,001.
Tỷ lệ thừa cân và béo phì ở khu vực ngoại thành là 

9,5% và 1,0%, thấp hơn khu vực nội thành (23,5% và 

6,0%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Tỷ lệ 
thừa cân và béo phì chung của học sinh THPT tại Hà Nội 
là 16,5% và 3,5%.

p (c2 test): p<0,001.
Tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ nam là 24,6% và 5,8%, 

cao hơn trẻ nữ (7,8% và 1,0%), sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với p<0,001.
3. Một số yếu tố liên quan đến thừa cân béo phì
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Bảng 7: Tuần suất tiêu thụ một số loại đồ uống và TCBP

Đồ uống
TCBP oR

(95% CI)Có Không

Nước ngọt có gas
≥4 lần/ tuần 17 35 2,2

(1,16-4,17)<4 lần/tuần 63 285

Sinh tố
≥4 lần/ tuần 8 35 0,9

(0,40-2,04)<4 lần/tuần 72 285

Nước tăng lực
≥4 lần/ tuần 15 27 2,5

(1,26-4,97)<4 lần/tuần 65 293

Trà sữa
≥4 lần/ tuần 10 18 2,4

(1,06-5,42)<4 lần/tuần 70 302

Bảng 6: Tần suất tiêu thụ một số loại đồ ăn ngọt và TCBP

Đồ ăn
TCBP oR

(95% CI)Có Không

Bánh rán
≥4 lần/ tuần 9 14 2,8

(1,15-6,66)<4 lần/tuần 71 306

Chè ngọt
≥4 lần/ tuần 8 13 2,6

(1,05-6,57)<4 lần/tuần 72 307

Kem
≥4 lần/ tuần 5 29 0,7

(0,25-1,79)<4 lần/tuần 75 291

Trẻ thích uống nước ngọt có gas có nguy cơ TCBP 
gấp 1,7 lần trẻ không có sở thích này, trẻ thích ăn thức ăn 
nhanh có nguy cơ TCBP gấp 1,8 lần trẻ không thích, trẻ 

thích ăn rau, trái cây có nguy cơ TCBP bằng 0,6 lần trẻ 
không thích ăn. Chưa tìm ra mối liên quan giữa sở thích ăn 
các loại thịt và TCBP.

Trẻ thường xuyên tiêu thụ bánh rán từ 4 lần/tuần trở 
lên có nguy cơ TCBP gấp 2,8 lần trẻ tiêu thụ ít hơn, trẻ tiêu 
thụ chè ngọt từ 4 lần/tuần trở lên có nguy cơ TCBP gấp 2,6 

lần những trẻ còn lại. Chưa tìm được sự liên quan giữa tiêu 
thụ kem và TCBP.

Trẻ tiêu thụ nước ngọt có gas, nước tăng lực và trà sữa 
từ 4 lần/tuần trở lên có nguy cơ TCBP cao hơn những trẻ 

tiêu thụ ít hơn lần lượt là 2,2 lần, 2,5 lần và 2,5 lần. Chưa tìm 
được mối liên quan giữa tần suất tiêu thụ sinh tố và TCBP.
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Bảng 8: Tần suất tiêu thụ một số loại đồ ăn nhanh và TCBP

Đồ ăn nhanh
TCBP oR

(95% CI)Có Không

Xúc xích
≥4 lần/ tuần 15 29 2,3

(1,17-4,55)<4 lần/tuần 65 290

Khoai tây chiên
≥4 lần/ tuần 2 9 0,9

(0,19-4,18)<4 lần/tuần 78 311

Hamburger
≥4 lần/ tuần 6 8 3,2

(1,07-9,39)<4 lần/tuần 74 312

Pizza
≥4 lần/ tuần 5 5 4,2

(1,19-14,88)<4 lần/tuần 75 315

Doner kebab
≥4 lần/ tuần 7 8 3,7

(1,31-10,64)<4 lần/tuần 73 312

Bảng 9: Cách chế biến món ăn thường sử dụng tại nhà và TCBP

Cách chế biến
TCBP oR

(95% CI)Có Không

Rau
Xào 10 48 0,8

(0,38-1,75)Luộc 41 161

Thịt
Rán/quay 48 130 2,1

(1,25-3,47)Luộc 30 169

Bảng 10: Hoạt động thể dục thể thao và TCBP

Hoạt động thể dục thể thao
TCBP oR

(95% CI)Có Không

<60 phút/ngày 70 242 2,3
(1,11-4,59)≥60 phút/ngày 10 78

Trẻ thường xuyên tiêu thụ xúc xích, hamburger, pizza 
và doner kebab từ 4 lần/tuần trở lên có nguy cơ TCBP cao 
hơn những trẻ tiêu thụ ít hơn lần lượt là 2,3 lần, 3,2 lần, 4,2 

lần và 3,7 lần. Chưa tìm được mối liên quan giữa tiêu thụ 
khoai tây chiên và TCBP.

Những trẻ ăn thịt được chế biến bằng phương pháp 
rán hoặc quay có nguy cơ TCBP bằng 2,1 lần những trẻ 
thuộc gia đình có thói quen chế biến thịt bằng phương 

pháp luộc. Chưa tìm ra mối liên quan giữa cách chế biến 
rau và TCBP.
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Trẻ có thời gian hoạt động thể thể dục thể thao ít hơn 

60 phút mỗi ngày có nguy cơ TCBP bằng 2,3 lần những trẻ 
tham gia từ 60 phút trở lên mỗi ngày.

IV. BÀN LUẬN
Nghiên cứu được thực hiện trên 496 học sinh THPT 

cho thấy tỷ lệ TCBP ở hai khu vực nội thành và ngoại 
thành có sự khác biệt rõ rệt, trong đó ở khu vực nội thành 
tỷ lệ thừa cân là 23,5%, tỷ lệ béo phì là 6,0% cao hơn khu 
vực ngoại thành (9,5% và 1,0%), sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với p<0,001. Tỷ lệ thừa cân và béo phì chung là 
16,5% và 3,5%, cao hơn kết quả nghiên cứu năm 2015 
của Lê Thị Thu Hà tiến hành trên 2 trường THPT tại Hà 
Nội (6,3% và 1,5%), tuy nhiên kết quả của Lê Thị Thu Hà 
cũng cho thấy tỷ lệ TCBP ở khu vực nội thành cao hơn 
ngoại thành với p<0,01 [8]. Nghiên cứu ở đối tượng người 
trưởng thành, học sinh tiểu học cũng cho thẩy tỷ lệ TCBP 
ở nội thành cao hơn ngoại thành [6],[7]. So sánh giữa hai 
giới cũng có sự khác biệt rõ, ở trẻ nam tỷ lệ thừa cân và 
béo phì lần lượt là 24,6% và 5,8%, cao hơn nhiều so với 
trẻ nữ (7,8% và 1,0%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
với p <0,001. Các nghiên cứu khác ở học sinh tiểu học và 
THPT cũng cho kết quả tỷ lệ TCBP ở trẻ nam cao hơn trẻ 
nữ [7],[8],[9]. 

Các loại đồ ăn nhanh thường có mùi vị ngon và hấp 
dẫn, thường được bán kèm nước ngọt có gas, trong khi 
các đồ ăn, đồ uống ngọt khác có tỷ lệ đường cao, cung cấp 
nhiều năng lượng. Nghiên cứu này cho thấy trẻ thích uống 
nước ngọt có gas và ăn các loại thức ăn nhanh có nguy cơ 
TCBP cao hơn trẻ không thích lần lượt là 1,7 lần và 1,8 
lần, trong khi trẻ thích ăn các loại rau và trái cây có TCBP 
thấp hơn (OR = 0,6). Tần suất tiêu thụ một số loại đồ ăn và 
đồ uống cũng liên quan đến TCBP, trong đó tiêu thụ một 
số loại đồ ăn ngọt từ 4 lần/tuần làm tăng nguy cơ TCBP 
bao gồm: bánh rán (OR = 2,8), chè ngọt (OR = 2,6); tiêu 
thụ một số loại đồ uống từ 4 lần/tuần làm tăng nguy cơ 
TCBP bao gồm: nước ngọt có gas (OR = 2,2), nước tăng 
lực (OR = 2,5), trà sữa (OR = 2,4); tiêu thụ một số loại 
thức ăn nhanh từ 4 lần/tuần làm tăng nguy cơ TCBP bao 
gồm: xúc xích (OR = 2,3), hamburger (OR = 3,2), pizza 
(OR = 4,2), doner kebab (OR = 3,7). Thức ăn nhanh có 
thành phần dinh dưỡng thiếu cân bằng, hàm lượng đường 
và chất béo cao cung cấp dư thừa năng lượng làm tăng 
nguy cơ TCBP, loại thức ăn này đang ngày càng trở nên 
phổ biến hơn và được coi là lý do khiến tình trạng TCBP 
gia tăng nhanh chóng. Nghiên cứu của Nguyễn Đỗ Huy 
năm 2013 tiến hành trên đối tượng học sinh tiểu học cũng 

cho kết quả trẻ thích ăn đồ ngọt, thức ăn giàu chất béo, ít 
ăn rau và hoa quả có nguy cơ TCBP cao hơn [9].

Cách chế biến thức ăn cũng liên quan đến TCBP, 
trong đó chế biến thịt bằng phương pháp rán/quay có nguy 
cơ TCBP bằng 2,1 lần chế biến thịt bằng phương pháp 
luộc. Dầu thực vật và mỡ động vật cung cấp năng lượng 
đồng thời hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong dầu như 
vitamin A, D, E, K, tuy nhiên tiêu thụ quá nhiều dầu mỡ 
làm tăng nguy cơ TCBP. Chế biến thịt bằng phương pháp 
quay hoặc rán sử dụng nhiều dầu, muối và các loại gia vị, 
đồng thời chế biến dưới nhiệt độ cao làm biến đổi thực 
phẩm, làm tăng thêm hàm lượng chất béo và năng lượng 
cho món ăn, trong khi chế biến bằng phương pháp luộc 
không bị tác động nhiều bởi nhiệt độ như rán, quay đồng 
thời hạn chế được việc sử dụng muối. Tuy nhiên chưa tìm 
được mối liên quan giữa cách chế biến rau và TCBP. 

Các hoạt động thể dục thể thao có vai trò quan trọng 
trong phòng ngừa và cải thiện tình trạng TCBP. Trẻ em 
trong độ tuổi từ 6-17 tuổi nên có thời gian hoạt động thể 
dục thể thao ít nhất 60 phút mỗi ngày [10]. Nghiên cứu 
này cho thấy trẻ có thời gian tham gia các hoạt động thể 
dục thể thao ít hơn 60 phút mỗi ngày hoặc không tham gia 
thể dục thể thao có nguy cơ TCBP bằng 2,3 lần trẻ tham 
gia hoạt động thể dục thể thao nhiều hơn. Nghiên cứu của 
Nguyễn Đỗ Huy  cũng cũng cho kết quả trẻ không thường 
xuyên tập thể dục thể thao có nguy cơ TCBP cao hơn trẻ 
thường xuyên tập thể dục thể thao [9].

V. KẾT LUẬN
Tỷ lệ thừa cân và béo phì ở học sinh một số trường 

THPT trên địa bàn Hà Nội lần lượt là 16,5% và 3,5%, 
trong đó tỷ lệ TCBP ở khu vực nội thành cao hơn khu 
vực ngoại thành, ở trẻ nam cao hơn trẻ nữ. Nghiên cứu 
tìm thấy mối liên quan giữa TCBP và một số yếu tố liên 
quan, trong đó sở thích đối với nước ngọt có gas và thức 
ăn nhanh làm tăng nguy cơ TCBP, sở thích đối với rau và 
các loại hoa quả làm giảm nguy cơ TCBP, thường xuyên 
tiêu thụ các loại đồ ăn ngọt (bánh rán, chè ngọt) làm tăng 
nguy cơ TCBP, thường xuyên tiêu thụ các loại đồ uống 
ngọt (nước ngọt có gas, nước tăng lực, trà sữa) làm tăng 
nguy cơ TCBP, tiêu thụ các loại thức ăn nhanh (xúc xích, 
hamburger, pizza, doner kebab) làm tăng nguy cơ TCBP, 
ăn thịt chế biến bằng phương pháp quay. Rán làm tăng 
nguy cơ TCBP, những trẻ tham gia các hoạt động thể dục 
thể thao ít hơn 60 phút mỗi ngày hoặc không tham gia có 
nguy cơ TCBP cao hơn những trẻ tham gia thể dục thể thao 
tối thiểu 60 phút mỗi ngày.
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THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MỘT SỐ LOẠI VI SINH VẬT TRONG 
NƯỚC ĐÁ  DÙNG LIỀN TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC 
ĐÁ DÙNG LIỀN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Lê Minh Tiến1

TÓM TẮT
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành nhằm 

đánh giá thực trạng ô nhiễm vi sinh vật trong nước đá dùng 
liền tại các cơ sở sản xuất nước đá dùng liền thuộc tỉnh 
Quảng Bình năm 2016, kết quả cho thấy:

100% số cơ sở sản xuất có giấy chứng nhận về an 
toàn thực phẩm; 100% cơ sở khử khuẩn nước bằng biện 
pháp lọc, 65% số cơ sở sục Ozon; 10% có sử dụng Clo 
để khử khuẩn.

 Tỷ lệ mẫu nước đá dùng liền đạt tiêu chuẩn về vi sinh 
là 14/20 mẫu (chiếm 70,0%); số mẫu không đạt tiêu chuẩn 
vệ sinh là 6/20 mẫu (chiếm 30%).

Có 95,0% số mẫu đạt tiêu chuẩn về bào tử vi khuẩn 
kỵ khí khử sunfit; 85,0% đạt tiêu chuẩn về trực khuẩn mủ 
xanh (Pseudomonas aeruginosa); 80,0% đạt tiêu chuẩn về 
E.coli và có 70,0% số mẫu đạt tiêu chuẩn về Streptococci 
feacal (Liên cầu khuẩn đường ruột) và Coliforms.

Từ kết quả nghiên cứu đã cho thấy, cần đẩy mạnh 
công tác quản lý, thanh kiểm tra cơ sở sản xuất nước đá 
dùng liền nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, khống chế các 
bệnh liên quan đến sử dụng nước đá dùng liền.

Từ khóa: Cơ sở sản xuất, nước đá dùng liền, an toàn 
thực phẩm, tỉnh Quảng Bình.

SUMMARY:
THe SITuATIon of Some 

mICRoBIologICAl ConTAmInATIon In 
eDIBle ICe AT eDIBle ICe PRoDuCTIon 
ESTABLISHMENTS IN QUANG BINH PROVINCE

The cross-sectional descriptive study was conducted 
to assess the situation of microbiological contamination 
in edible ice production establishments in Quang Binh 
province in 2016, the results showed that: 

100% of production establishments have food safety 
certificates; 100% of edible ice production establishments 
disinfect water by filtration, 65% of Ozon tubers; 10% 

use chlorine to disinfect. The rate of edible ice samples 
meeting microbiological standards is 14/20 samples 
(accounting for 70.0%); the number of samples that do 
not meet hygiene standards is 6/20 samples (accounting 
for 30%).

There were 95.0% of samples meeting the standards of 
sulfite anaerobic bacteria spores; 85.0% meet the standards 
for green pus bacillus (Pseudomonas aeruginosa); 80.0% 
meet the standard for E.coli and 70.0% of the samples 
meet the criteria for Streptococci feacal (Coliform 
Streptococcus) and Coliforms.

From the research results, it is necessary to promote 
the management and inspection of the edible ice production 
establishments to ensure food safety and control diseases 
related to the use of edible ice.

Keywords: Production establishments, edible ice, 
food safety, Quang Binh province.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
An toàn thực phẩm (ATTP) đóng vai trò quan trọng 

trong chiến lược bảo vệ sức khỏe con người. Khi sự giao 
lưu thương mại ngày càng mở rộng thì vấn đề hội nhập 
quốc tế đòi hỏi mỗi nước không những cần tăng số lượng 
sản phẩm mà còn phải đáp ứng các yêu cầu chất lượng an 
toàn thực phẩm [1].

Nước đá dùng liền là nước đá được sản xuất từ nước 
đạt yêu cầu dùng cho ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT 
về chất lượng nước ăn uống được ban hành kèm theo 
Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/06/2009 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế, được đóng gói, cung cấp để ăn uống trực 
tiếp. Nước đá dùng liền không bao gồm các loại nước đá 
được sản xuất để bảo quản thực phẩm hoặc dùng cho các 
mục đích khác [2].

Theo quy định của Bộ Y tế, nước đá sử dụng trong 
ăn uống phải được sản xuất từ nguồn nước phù hợp với 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng nước 

Ngày nhận bài: 15/07/2019                          Ngày phản biện: 25/07/2019                    Ngày duyệt đăng: 02/08/2019

1. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0913564557, Email: Minhtien.ytdp@gmail.com
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ăn uống [3]. Tất cả các cơ sở sản xuất nước đá dùng liền 
phải thực hiện đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 
nước đá dùng liền. Cụ thể, nguồn nước sản xuất đá phải 
đáp ứng các yêu cầu quy định tại QCVN 01:2009/BYT về 
chất lượng nước ăn uống, được xử lý qua hệ thống lọc và 
diệt vi khuẩn bằng tia cực tím… Tuy nhiên, thực tế đang 
diễn ra tại các cơ sở sản xuất nước đá trên địa bàn lại hoàn 
toàn trái ngược, chất lượng ATTP của nước đá dường như 
đang bị lãng quên.

Tại Quảng Bình, du lịch đang phát triển mạnh, do đó 
sự gia tăng các cơ sở sản xuất kinh doanh nhà hàng, khách 
sạn và các dịch vụ ăn uống với nhiều loại hình đa dạng, vì 
vậy công tác quản lý chất lượng ATTP đã phức tạp nay lại 
càng phức tạp hơn. Để góp phần đánh giá thực trạng ATTP 
và tình hình vệ sinh tại các cơ sở sản xuất nước đá dùng 
liền địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm góp phần bảo vệ sức 
khỏe cho người tiêu dùng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
này với mục tiêu sau:

Mô tả thực trạng ô nhiễm một số loại vi sinh vật trong 
nước đá dùng liền tại các cơ sở sản xuất nước đá dùng liền 
thuộc tỉnh Quảng Bình. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm, đối tượng nghiên cứu: 
- Địa điểm nghiên cứu: Tỉnh Quảng Bình
- Đối tượng nghiên cứu:
+ Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền

+ Các mẫu nước đá dùng liền
- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 2- tháng 4/2016
2.2. Phương pháp nghiên cứu: 
- Thiết kế nghiên cứu: Áp dụng thiết kế nghiên cứu 

mô tả cắt ngang 
- Chọn cơ sở sản xuất nước đá dùng liền: Chọn toàn 

bộ các cơ sở sản xuất nước đá dùng liền tại tỉnh Quảng 
Bình (20 cơ sở sản xuất). 

2.3. Kỹ thuật áp dụng trong nghiên cứu
2.3.1. Kỹ thuật lấy mẫu: Lấy mẫu nước đá dùng liền 

theo quy định của Thông tư 16/2009/ TT-BKHVCN ngày 
02 tháng 06 năm 2009:

+ Mẫu đá dùng liền được lấy ngẫu nhiên tại tất cả các 
cơ sở sản xuất nước đá dùng liền, với số lượng 05kg/01 
mẫu để tiến hành xét nghiệm 05 chỉ tiêu Vi sinh theo 
QCVN10:2011/BYT

+ Mẫu sau khi được lấy bảo quản trong túi nilon tiến 
hành niêm phong có chữ ký của người lấy mẫu, người đại 
diện chủ cơ sở và cán bộ Chi cục ATTP tỉnh.

+ Tiến hành lập biên bản lấy mẫu theo quy định tại 
phụ lục II của Thông tư.

+ Mẫu sau khi được lấy tiến hành bảo quản trong thùng 
lạnh cách nhiệt và gửi mẫu đến ngay Khoa Xét nghiệm Trung 
tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình không quá 02 giờ.

2.3.2. Phương pháp xét nghiệm vi khuẩn:  Xét 
nghiệm 05 loại vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh theo tiêu chuẩn 
Việt Nam và Tiêu chuẩn Quốc tế, cụ thể như sau:

TT Tên chỉ tiêu xét nghiệm Phương pháp thử

01 Streptoccoci feacal  TCVN 6189-2: 2009

02 Coliforms TCVN 6187-1: 2009

03 Escherichia  coli TCVN 6187-1: 2009

04 Pseudomonas aeruginosa ISO 16266: 2006

05 Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunfit TCVN 6191-2:1996 

2.3.3. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vệ sinh 
thực phẩm:

-Yêu cầu chỉ tiêu vi sinh: Các chỉ tiêu trong nước đá 
dùng liền được quy định như sau:
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n: Số đơn vị mẫu tối thiểu phải lấy kiểm tra.
c : Số đơn vị mẫu tối đa được chấp nhận khi phát hiện 

nhiễm vi sinh vật lớn hơn m và nhỏ hơn M.
m: Mức giới hạn tối đa vi sinh vật có thể được chấp 

nhận trong một đơn vị mẫu.
M: Là mức giới hạn tối đa vi sinh vật mà không mẫu 

nào được phép vượt quá.
Đánh giá mẫu nước đá dùng liền đạt tiêu chuẩn 

ATTP về mặt vi sinh: Mẫu nước đá dùng liền đạt tiêu 
chuẩn là mẫu không nhiễm các vi sinh vật hoặc dưới mức 
giới hạn tối đa cho phép.

2.4. Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS 21.0. 

2.5. Đạo đức trong nghiên cứu: Đề cương nghiên 
cứu đã được thông qua tại Hội đồng thuộc Trường Đại học 
Y Dược Thái Bình. Nghiên cứu không gây bất kỳ một ảnh 
hưởng gì đến môi trường. Các thông tin thu được được 
hoàn toàn giữ bí mật và kết quả nghiên cứu chỉ phục vụ 
cho mục đích khoa học.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 Trong tổng số 20 cơ sở sản xuất nước đá dùng liền 

được điều tra, 100% cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm. Kết quả về đặc điểm chung tại cơ sở sản 
xuất và thực trạng ô nhiễm một số loại vi sinh vật như sau:

Kiểm tra lần đầu:

Kiểm tra lần hai:

Tên chỉ tiêu Lượng mẫu Yêu cầu

1. E coli 1 x 250 gam Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào

2. Coliform 1 x 250 gam

Nếu số vi khuẩn (bào tử)>1 và <2 thì kiểm tra lần thứ 2
Nếu số vi khuẩn (bào tử)>2 thì loại bỏ

3. Streptococci feacal 1 x 250 gam

4. Pseudomonas aeruginosa 1 x 250 gam

5. Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit 1 x 250 gam

Tên chỉ tiêu
Gới hạn tối đa cho phép (Trong 1 gam sản phẩm)

n1 c2 m3 m4

1. Coliform 4 1 0 2

2. Streptococci feacal 4 1 0 2

3. Pseudomonas aeruginosa 4 1 0 2

4. Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit 4 1 0 2

Bảng 1. Một số đặc điểm của các cơ sở sản xuất nước đá (n=20)

Đặc điểm Giá trị trung bình Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất

Số năm làm nghề 4,78 ± 3,33 0,5 11,1

Sản lượng trung bình/ngày (kg) 2925 ± 1506 1000 7000

Qua kết quả bảng 1 cho thấy, số năm làm nghề trung 
bình của các cơ sở sản xuất là 4,78 ± 3,33 năm. Sản lượng 

trung bình là 2925 ± 1506kg ; ngày thấp nhất là 1000kg và 
cao nhất là 7000kg. 
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Bảng 2. Các biện pháp khử khuẩn nước tại cơ sở sản xuất (n=20)

TT Biện pháp Sl Tỷ lệ (%)

1 Lọc 20 100,0

2 Clo 2 10,0

3 Sục Ozon 13 65,0

Bảng 3. Thực trạng nhiễm vi khuẩn trong nước đá dùng liền tại các cơ sở sản xuất (n=20)

Số mẫu
Đạt TCVS Không đạt TCVS

Sl % Sl %

Nội thành 11 2 18,2 9 81,8

Ngoại thành 9 4 44,4 5 55,6

Chung 20 14 70,0 6 30,0

Bảng 4. Tỷ lệ một số loại vi khuẩn trong nước đá dùng liền đạt tiêu chuẩn vệ sinh (n=20)

TT Vi khuẩn
Đạt TCVS

Sl Tỷ lệ (%)

1 E.coli 16 80,0

2 Coliforms 14 70,0

3 Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunfit 19 95,0

4 Streptococci feacal (Liên cầu khuẩn đường ruột) 14 70,0

5 Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) 17 85,0

Qua kết quả bảng 2 cho thấy 100% số cơ sở đều khử khuẩn nước bằng biện pháp lọc, 65% số cơ sở sục Ozon; 10% 
có sử dụng Clo để khử khuẩn.

Qua kết quả bảng 3 cho thấy: Tỷ lệ mẫu nước đá dùng 
liền đạt tiêu chuẩn về vi sinh là 14/20 mẫu (chiếm 70,0%); 
số mẫu không đạt tiêu chuẩn vệ sinh là 6/20 mẫu (chiếm 

30%). Trong số các mẫu bị nhiễm khuẩn, những cơ sở ở 
vùng ngoại thành, nông thôn có chiếm 66,7%, cao hơn so 
với những cơ sở ở nội thành (50,0%). 

Qua kết quả bảng 4 cho thấy 95,0% số mẫu đạt tiêu 
chuẩn về bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunfit; 85,0% đạt tiêu 
chuẩn về Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa); 

80,0% đạt tiêu chuẩn về E.coli và có 70,0% số mẫu đạt tiêu 
chuẩn về Streptococci feacal (Liên cầu khuẩn đường ruột) 
và Coliforms.
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Bảng 5. Tỷ lệ mẫu nước đá dùng liền không đạt tiêu chuẩn vi khuẩn theo loại VSV (n=6)

Số loại vi khuẩn

1 loại 2 loại 3 loại 4 loại 5 loại

SL (n= 06) 0 2 1 2 1

Tỷ lệ (%) 0 33,0 17,0 33,0 17,0

Kết quả bảng 5 cho biết về số loại vi khuẩn trong 
mẫu nước: có 1/06 mẫu (17,0%) có 5 loại vi khuẩn; 2/06 
mẫu (33,0%) có 4 loại; 1/06 mẫu (17,0%) có 3 loại; 2/06 
mẫu (33,0%) có 2 loại và không có mẫu nào chỉ có 1 loại 
vi khuẩn.

IV. BÀN LUẬN
Nước đá là nước ở dạng tinh thể, thu được khi làm 

lạnh nước xuống dưới 0oC tại áp suất thường. Trách nhiệm 
của tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nước 
đá dùng liền phải công bố hợp quy phù hợp với các quy 
định, đang ký bản công bố hợp quy tại cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ Y tế và đảm 
bảo chất lượng vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công 
bố [2],[3].

Trong nghiên cứu này của chúng tôi, cho thấy 100% 
cơ sở có giấy chứng nhận An toàn thực phẩm, tại các cơ 
sở đều sử dụng biện pháp khử khuẩn, số năm làm nghề 
trung bình của các cơ sở sản xuất là 4,78 ± 3,33 năm. Khi 
tiến hành xét nghiệm một số vi khuẩn chỉ điểm, kết quả 
cho thấy: Tỷ lệ mẫu nước đá dùng liền đạt tiêu chuẩn vệ 
sinh về vi sinh vật là 14/20 mẫu (chiếm 70,0%); số mẫu 
không đạt tiêu chuẩn vệ sinh là 6/20 mẫu (chiếm 30%). 
Có 95,0% số mẫu đạt tiêu chuẩn về bào tử vi khuẩn kỵ khí 
khử Sunfit; 85,0% đạt tiêu chuẩn về trực khuẩn mủ xanh 
(Pseudomonas aeruginosa); 80,0% đạt tiêu chuẩn về E.coli 
và có 70,0% số mẫu đạt tiêu chuẩn về Streptococci feacal 
(Liên cầu khuẩn đường ruột) và Coliforms 

Nhóm Coliforms: Bao gồm tất cả các vi khuẩn hiếu 
khí và kỵ khí tuỳ tiện. Coliforms sống ở đường tiêu hoá 
của người, động vật hoặc trong đất, nước. Nhóm Coliforms 
bao gồm các loài E.coli, Citrobacter, Klebsiella và Serratia. 
Coliforms tồn tại trong đất và các bề mặt dai dẳng hơn 
E.coli. Vì vậy, Coliforms không hoàn toàn khẳng định 
thực phẩm nhiễm từ nguồn phân mà là chỉ điểm tình trạng 
thiếu vệ sinh [4]

Về nguyên nhân mẫu nước đá dùng liền không 
đạt TCVS, nhóm Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas 
aeruginosa), Streptococci feacal (Liên cầu khuẩn đường 

ruột), coliforms và E.coli có thể là do thiếu vệ sinh ở dụng 
cụ chế biến hoặc bàn tay người sản xuất, các nguồn nước 
được lọc không đúng quy trình và nguồn nước nhiễm 
bẩn vi khuẩn chỉ điểm nhiễm phân. Với tỷ lệ mẫu nước 
đá dùng liền không đạt TCVS về Trực khuẩn mủ xanh 
(Pseudomonas aeruginosa), Streptococci feacal (Liên cầu 
khuẩn đường ruột), Coliforms và E. coli là vấn đề cần 
được các nhà quản lý ATTP quan tâm hơn nữa trong việc 
gìn giữ sức khoẻ cho người tiêu dùng và cộng đồng. 

Trong kết quả nghiên cứu cũng cho thấy: Có 1/06 
mẫu (17,0%) có 5 loại vi khuẩn; 2/06 mẫu (33,0%) có 4 
loại; 1/06 mẫu (17,0%) có 3 loại; 2/06 mẫu (33,0%) có 2 
loại và không có mẫu nào chỉ có 1 loại vi khuẩn.

Như vậy, theo chúng tôi, vấn đề quan ngại nhất của 
nước đá dùng liền vẫn là ô nhiễm vi sinh vật. Đây là vấn 
đề nan giải cho chúng ta trong việc kiểm soát ATTP ở các 
cơ sở sản xuất và kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Một nghiên cứu của Tatsuya Nakayama, Nguyen 
Cong Ha, Phong Quoc Le [5] đã cho thấy, nước đá từ các 
nhà hàng ở Việt Nam có khả năng phát triển trên môi trường 
thạch có chứa cefotaxime (BG-CTX). Trong số 119 chủng 
BG-CTX được phân lập ở Việt Nam, 40%, 39% và 12% 
được xác định là Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., 
and Stenotrophomonas maltophilia

Tình hình nhiễm vi sinh vật trong nước đá dùng liền 
cũng đang là vấn đề báo động ở một số  nước như, tại 
Indonesia, theo Diana E. Waturangi, Melissa Wennars và 
cộng sự khi nghiên cứu, đã đưa ra giả thuyết rằng nước đá 
được sử dụng trong thức ăn đường phố có thể là một trong 
những nguồn gây ô nhiễm Vibrio cholerae. Nghiên cứu 
này ghi nhận sự nhiễm V. cholerae trong nước đá dùng 
liền từ các khu vực khác nhau của Jakarta, Indonesia [6].

Từ những kết quả trên chúng tôi cho rằng, nguyên 
nhân gây ô nhiễm vi khuẩn vào trong nước đá có thể do 
bản thân nước đầu nguồn bị nhiễm, hoặc  là do bàn tay 
người không được vệ sinh trong quá trình sản xuất và kinh 
doanh, dụng cụ chế biến và bao gói bảo quản nước đá cũng 
như do bị nhiễm bụi mang mầm vi khuẩn từ môi trường 
vào... Do vậy chúng ta chỉ có thể đánh giá thông qua việc 
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xét nghiệm vi sinh vật chỉ thị mới đánh giá được tình trạng 
vệ sinh của nước đá dùng liền sản xuất tại các cơ sở. 

V. KẾT LUẬN
Tại các cơ sở sản xuất nước đá dùng liền: 100% số 

cơ sở sản xuất có giấy chứng nhận về An toàn thực phẩm; 
100% cơ sở khử khuẩn nước bằng biện pháp lọc, 65% số 
cơ sở sục Ozon; 10% có sử dụng Clo để khử khuẩn.

 Tỷ lệ mẫu nước đá dùng liền đạt tiêu chuẩn về vi sinh 
là 14/20 mẫu (chiếm 70,0%); số mẫu không đạt tiêu chuẩn 
vệ sinh là 6/20 mẫu (chiếm 30%).

Có 95,0% số mẫu đạt tiêu chuẩn về bào tử vi khuẩn 
kỵ khí khử sunfit; 85,0% đạt tiêu chuẩn về Trực khuẩn mủ 
xanh (Pseudomonas aeruginosa); 80,0% đạt tiêu chuẩn về 
E.coli và có 70,0% số mẫu đạt tiêu chuẩn về Streptococci 
feacal (Liên cầu khuẩn đường ruột) và Coliforms.

KHUYẾN NGHỊ
Cần đẩy mạnh công tác quản lý, thanh kiểm tra cơ sở 

sản xuất nước đá dùng liền nhằm đảm bảo an toàn thực 
phẩm, khống chế các bệnh liên quan đến sử dụng nước đá 
dùng liền.
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THỰC TRẠNG PHÂN LOẠI CHẤT THẢI Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ  
Y TẾ TẠI HUYỆN VÕ NHAI - TỈNH THÁI NGUYÊN 

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa1, Trương Viết Trường1, Đỗ Văn Hàm1, Hạc Văn Vinh1

TÓM TẮT
Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả, thiết kế nghiên 

cứu cắt ngang, các tác giả đã nghiên cứu ở 15 trạm y tế và 
các khoa phòng của Bệnh viện huyện Võ Nhai tỉnh Thái 
Nguyên cho thấy có 66,7% số trạm y tế phân loại không 
đúng chất thải y tế vào dụng cụ có màu vàng, 86,7% các 
trạm y tế phân loại không đúng chất thải y tế không nguy 
hại vào các dụng cụ có màu đen; 73,3% các trạm y tế 
phân loại không đúng chất thải y tế thông thường vào 
các dụng cụ có màu xanh; 33,3% các trạm y tế phân loại 
không đúng chất thải y tế tái chế vào các dụng cụ có màu 
trắng; 60,0% các trạm y tế không phân loại chất thải y tế 
tại nơi phát sinh; 64,3% đến 71,4% các khoa phân loại 
đúng chất thải rắn y tế nguy hại tại nơi phát sinh, phân 
loại đúng mã màu vàng, màu xanh đối với bao bì, dụng 
cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm; 14,2% số khoa 
phân loại đúng mã màu đen đối với bao bì, dụng cụ, thiết 
bị lưu chứa chất thải lây nhiễm.   

Các tác giả khuyến nghị các trạm y tế và các khoa 
phòng của Bệnh viện huyện Võ Nhai cần thực hiện đúng 
cách phân loại chất thải y tế.

Từ khóa: Chất thải y tế. 

 ABSTRACT
SITuATIon of ClASSIfICATIon of 

meDICAl WASTe AT HeAlTH fACIlITIeS In 
vo nHAI DISTRICT - THAI nguyen PRovInCe

By descriptive research method, cross-sectional 
study design, the authors studied at 15 health stations 
and departments of hospitals of Vo Nhai district, Thai 
Nguyen province showed that 66.7% of health stations 
incorrect classification of medical waste, 86.7% of 
health stations incorrectly classify non-hazardous 
medical waste into black instruments; 73.3% of health 
stations incorrectly classify common medical waste 
into green devices; 33.3% of health stations incorrectly 
classify recycled medical wastes into white devices; 

60.0% of health stations do not classify medical waste 
at the place of arising; 64.3% to 71.4% of departments 
correctly classify hazardous medical solid wastes at their 
place of generation, correctly classify yellow and blue 
codes for packaging, tools and equipment containing 
infectious waste infection; 14.2% of faculties correctly 
classify black codes for packaging, tools and equipment 
containing infectious waste.

The authors recommend that the medical stations and 
departments of Vo Nhai district hospitals have to properly 
classify medical waste.

Keywords: Medical waste.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở Việt Nam, lượng chất thải y tế ngày càng tăng 

nhưng hầu hết các cơ sở y tế chưa có hướng giải quyết 
đúng đắn, ý thức về tác hại do chất thải y tế chưa cao 
ở hầu hết người dân và cũng chưa có sự quan tâm đặc 
biệt của các tổ chức cũng như cơ quan chức năng cho 
vấn đề này. Chất thải y tế nếu không được xử lý tốt thì 
sẽ là một trong những nguy cơ gây ô nhiễm nghiêm 
trọng đối với môi trường sống, là nguồn gây ô nhiễm 
trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Vì vậy việc quản 
lý và xử lý chất thải y tế là một trong những mục tiêu 
quan trọng trong chiến lược bảo vệ môi trường của 
Việt Nam. Ngày 31/12/2015 Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên 
và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT về việc ban hành Quy 
định về quản lý CTYT. Thực trạng phân loại chất thải 
y tế tại các trạm y tế hiện nay ra sao? Chính vì vậy 
chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu: Mô 
tả được thực trạng phân loại chất thải y tế tại các cơ 
sở y tế tại huyện Võ Nhai năm 2017.  Số liệu của bài 
báo được trích từ nguồn số liệu của đề tài “Thực trạng, 
yếu tố ảnh hưởng và đề xuất một số giải pháp về xử lý 
chất thải y tế ở tuyến y tế cơ sở công lập tại huyện Võ 
Nhai - tỉnh Thái Nguyên”.   

Ngày nhận bài: 19/08/2019                           Ngày phản biện: 24/08/2019                    Ngày duyệt đăng: 04/09/2019

1. Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu 
- Các trạm y tế và Bệnh viện huyện tại huyện Võ Nhai. 
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu.
- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 2 năm 2017 đến 

tháng 6 năm 2017
- Địa điểm nghiên cứu: 
 15 trạm y tế xã, thị trấn và Bệnh viện huyện của 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 
Trong đó 5 trạm y tế gần trung tâm y tế huyện (< 

7km) gồm các xã: xã Phú Thượng, La Hiên, thị trấn Đình 
Cả, xã Lâu Thượng, xã Tràng Xá. 

 10 trạm y tế xa trung tâm y tế huyện (> 7km ) gồm 
các xã: xã Bình Long, xã Dân Tiến, xã Thần Sa, xã Thượng 
Nung, xã Sảng Mộc, xã Nghinh Tường, xã Vũ Chấn, xã 
Liên Minh, xã Phương Giao, xã Cúc Đường.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu mô tả, thiết kế nghiên cứu 

cắt ngang. 
2.3.2. Cỡ mẫu, chọn mẫu nghiên cứu 
Chọn toàn bộ 15 trạm y tế và các khoa phòng của 

bệnh viện huyện trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 
Nguyên. Trong đó 5 trạm y tế gần trung tâm y tế huyện và 
10 trạm y tế xa trung tâm y tế huyện. 

2.4. Chỉ số nghiên cứu
Tỷ lệ các trạm y tế thực hiện phân loại chất thải y tế 

vào dụng cụ có mầu vàng đối với chất thải lây nhiễm;
Tỷ lệ các trạm y tế thực hiện phân loại chất thải y tế 

vào dụng cụ có mầu đen đối với chất thải nguy hại không 
lây nhiễm;

Tỷ lệ các trạm y tế thực hiện phân loại chất thải y tế 
vào dụng cụ có mầu xanh  đối với chất thải thông thường;

Tỷ lệ các trạm y tế thực hiện phân loại chất thải y tế 
vào dụng cụ có mầu trắng  đối với chất thải tái chế;

Tỷ lệ các trạm y tế phân loại chất thải y tế tại nơi 
phát sinh;

Tỷ lệ các khoa phòng phân loại chất thải y tế đúng 
theo quy định.

2.5. Kỹ thuật thu thập số liệu và tiêu chuẩn 
đánh giá

2.5.1. Công cụ thu thập số liệu
Bảng kiểm đánh giá phân loại chất thải y tế theo 

Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế - Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 

2.5.2. Phương pháp thu thập số liệu
Quan sát quá trình phân loại chất thải y tế bằng bảng 

kiểm dựa trên Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-
BTNMT của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.5.3. Tiêu chí đánh giá chỉ số nghiên cứu
Đánh giá các chỉ số về phân loại chất thải y tế theo 

Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT
Phân loại chất thải y tế: Phải được thực hiện ngay tại 

thời điểm chất thải phát sinh và phải đựng chất thải trong 
các túi hoặc thùng theo đúng quy định. 

- Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: Đựng trong thùng 
hoặc hộp có màu vàng. Chất thải lây nhiễm sắc nhọn bao 
gồm kim tiêm, bơm tiêm kèm hoặc không kèm kim tiêm, 
dao mổ, pipet Pasteur, các lam kính xét nghiệm, đĩa nuôi 
cấy bằng thủy tinh, các lọ thủy tinh dính máu hay các vật 
sắc nhọn khác…

- Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: Đựng trong túi 
hoặc thùng có lót túi và có màu vàng. Chất thải lây nhiễm 
không sắc nhọn bao gồm những vật liệu bị thấm máu, thấm 
dịch cơ thể và các chất bài tiết của người bệnh (băng, bông, 
gạc, dây truyền dịch, ống dẫn lưu…); môi trường nuôi cấy 
và các dụng cụ lưu giữ các tác nhân lây nhiễm ở trong 
phòng xét nghiệm, các đĩa nuôi cấy bằng nhựa và các dụng 
cụ sử dụng để cấy chuyển, phân lập; chất thải dược phẩm: 
dược phẩm quá hạn, dược phẩm bị nhiễm khuẩn, các thuốc 
gây độc tế bào, các loại huyết thanh, vaccin sống và vaccin 
giảm độc lực cần thải bỏ. Các chất thải của động vật, xác 
xúc vật bị nhiễm hoặc được tiêm các tác nhân lây nhiễm; 
mọi loại chất thải phát sinh từ các buồng cách ly. 

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: Đựng trong túi 
hoặc thùng có lót túi và có màu vàng. Những vật liệu bị 
thấm máu, thấm dịch cơ thể và các chất bài tiết của người 
bệnh (băng, bông, gạc, dây truyền dịch, ống dẫn lưu…); 
môi trường nuôi cấy và các dụng cụ lưu giữ các tác nhân 
lây nhiễm ở trong phòng xét nghiệm, các đĩa nuôi cấy bằng 
nhựa và các dụng cụ sử dụng để cấy chuyển, phân lập; mọi 
loại chất thải phát sinh từ các buồng cách ly. 

- Chất thải giải phẫu đựng trong 2 lần túi hoặc trong 
thùng có lót túi và có màu vàng. Chất thải giải phẫu bao 
gồm các mô và các tổ chức, phủ tạng của cơ thể (dù nhiễm 
khuẩn hay không nhiễm khuẩn). 

- Chất thải không lây nhiễm dạng rắn đựng trong 
túi hoặc thùng lót túi và có màu đen. Chất thải không lây 
nhiễm dạng rắn bao gồm: Chất hàn răng amalgam thải bỏ; 
các thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy 
ngân và các kim loại nặng; bóng đèn huỳnh quang thải bỏ; 
các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện; 
bao bì mềm, giẻ lau thải; chất thải là vỏ chai thuốc, lọ 
thuốc, các dụng cụ dính thuốc thuộc nhóm gây độc tế bào 
hoặc có cảnh báo nguy hại; bùn thải từ hệ thống xử lý nước 
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thải y tế; chất hấp thụ, vật liệu lọc thải bỏ từ quá trình xử 
lý khí thải.

* Quy định về màu sắc của túi, hộp và thùng đựng 
chất thải

- Màu vàng: Đựng chất thải lâm sàng, bên ngoài phải 
có biểu tượng về nguy hại sinh học.

- Màu xanh: Đựng chất thải sinh hoạt.
- Màu đen: Đựng chất thải hóa học, chất thải phóng 

xạ, thuốc gây độc tế bào.
- Các túi, hộp và thùng đựng có các màu trên chỉ 

được sử dụng để đựng chất thải và không dùng vào mục 
đích khác.

* Tiêu chuẩn túi đựng chất thải
- Túi đựng chất thải để đem đi đốt phải là túi nhựa 

PE hoặc PP, không dùng túi nhựa PVC vì khi đốt sẽ tạo ra 
nhiều chất gây ô nhiễm.

- Thành túi dày, kích thước túi phù hợp với lượng chất 
thải phát sinh, thể tích tối đa của túi là 0,1 m3

- Bên ngoài túi phải có đường kẻ ngang ở mức 2/3 túi 
và có dòng chữ “Không được đựng quá vạch này”.

* Tiêu chuẩn của các hộp đựng các vật sắc nhọn
- Làm bằng các vật liệu cứng, không bị xuyên thủng, 

không bị rò rỉ và có thể thiêu đốt được.

- Dung tích hộp: Cần có hộp đựng với kích thước 
khác nhau (2,5 lít, 6 lít, 12 lít và 20 lít) phù hợp với lượng 
các vật sắc nhọn phát sinh.

- Các hộp đựng vật sắc nhọn phải thiết kế sao cho 
thuận lợi cho việc thu gom cả bơm và kim tiêm, khi di 
chuyển chất thải bên trong không bị đổ ra ngoài, có quai 
và có nắp để dán kín lại khi hộp đã đầy 2/3. Hộp có màu 
vàng, có nhãn đề “Chỉ đựng vật sắc nhọn” . 

Phân loại đúng chất thải y tế theo quy định đánh giá của 
Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT, phân loại không 
đúng là không thực hiện các quy định của thông tư này. 

2.6. Đạo đức trong nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu vì mục đích phục vụ sức khỏe cộng 

đồng, không vì lợi ích kinh tế, thực hiện nghiêm túc và đầy 
đủ các quy định về y đức của ngành Y tế. 

Đề tài đã được thông qua Hội đồng Y đức của trường 
Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. 

2.7. Xử lý số liệu
Số liệu sau khi thu thập được làm sạch, mã hóa và 

nhập dữ liệu vào máy tính, sử dụng phần mềm EpiData 
3.1; Phân tích số liệu bằng sử dụng phần mềm SPSS 26.0. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 3.1. Tỷ lệ các trạm y tế thực hiện phân loại chất thải y tế vào dụng cụ có màu vàng đối với chất thải lây nhiễm   

Phân loại
Địa điểm

Phân loại không đúng Phân loại đúng

Sl TL% Sl TL%

TYT xa trung tâm (SL=10) 7 70,0 3 30,0

TYT gần trung tâm (SL=5) 3 60,0 2 40,0

Tổng số (SL= 15) 10 66,7 5 33,3

Bảng 3.2. Tỷ lệ các trạm y tế thực hiện phân loại chất thải y tế vào dụng cụ có màu đen
đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm   

Phân loại
Địa điểm

Phân loại không đúng Phân loại đúng

Sl TL% Sl TL%

TYT xa trung tâm (SL=10) 9 90,0 1 10,0

TYT gần trung tâm (SL=5) 4 80,0 1 20,0

Tổng số (SL= 15) 13 86,7 2 13,3

Nhận xét: 66,7% số trạm y tế phân loại không đúng 
và 33,3% số trạm y tế phân loại  đúng, 70% các trạm y tế ở 

xa trung tâm có phân loại không đúng vào dụng cụ có màu 
vàng đối với chất thải lây nhiễm. 
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Nhận xét:  86,7% các trạm y tế phân loại không đúng 

chất thải y tế không nguy hại vào các dụng cụ có màu đen. 
Có 90% các trạm y tế ở xa trung tâm và 80% các trạm y tế 

ở gần trung tâm phân loại không đúng chất thải y tế không 
nguy hại vào các dụng cụ có màu đen

Nhận xét: 73,3% các trạm y tế phân loại không đúng 
chất thải y tế thông thường vào các dụng cụ có màu xanh. 
Có 70% các trạm y tế ở xa trung tâm và 80% các trạm y tế 

ở gần trung tâm phân loại không đúng chất thải y tế thông 
thường vào các dụng cụ có màu xanh. 

Bảng 3.3. Tỷ lệ các trạm y tế thực hiện phân loại chất thải y tế vào dụng cụ có màu xanh đối với chất thải thông thường 

Phân loại
Địa điểm

Phân loại không đúng Phân loại đúng

Sl TL% Sl TL%

TYT xa trung tâm (SL=10) 7 70,0 3 30,0

TYT gần trung tâm (SL=5) 4 80,0 1 20,0

Tổng số (SL= 15) 11 73,3 4 26,7

Nhận xét: 33,3% các trạm y tế phân loại không đúng 
chất thải y tế tái chế vào các dụng cụ có màu trắng. 40,0% 
các trạm y tế ở xa trung tâm và 20% các trạm y tế ở gần 

trung tâm phân loại không đúng chất thải y tế tái chế vào 
các dụng cụ có màu trắng. 

Nhận xét: 60,0% các trạm y tế không phân loại chất thải y tế tại nơi phát sinh. Trong đó có 60,0 % các trạm y tế ở 
xa trung tâm và ở gần trung tâm.  

Bảng 3.4. Tỷ lệ các trạm y tế thực hiện phân loại chất thải y tế vào dụng cụ có mầu trắng  đối với chất thải tái chế

Phân loại
Địa điểm

Phân loại không đúng Phân loại đúng

Sl TL% Sl TL%

TYT xa trung tâm (SL=10) 4 40,0 6 60,0

TYT gần trung tâm (SL=5) 1 20,0 4 80,0

Tổng số (SL= 15) 5 33,3 10 66,7

Bảng 3.5. Tỷ lệ các trạm y tế phân loại chất thải y tế tại nơi phát sinh

 Phân loại

Địa điểm

Không phân loại tại nơi phát sinh Có phân loại tại nơi phát sinh

Sl TL% Sl TL%

TYT xa trung tâm (SL=10) 6 60,0 4 40,0

TYT gần trung tâm (SL=5) 3 60,0 2 40,0

Tổng số (SL= 15) 9 60,0 6 40,0
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Bảng 3.6. Thực trạng phân loại chất thải y tế tại các khoa phòng của Bệnh viện huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Phân loại SL (=14) Tỷ lệ %

Số khoa thực hiện phân loại đúng chất thải rắn y tế nguy hại ngay tại nơi phát sinh 10/14 71,4

Số khoa phân loại đúng mã màu vàng đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải 
lây nhiễm 9/14 64,3

Số khoa phân loại đúng mã màu đen đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải nguy 
hại không lây nhiễm 2/14 14,2

Số khoa phân loại đúng mã màu xanh đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải 
y tế thông thường 11/14 78,6

Số khoa phân loại đúng mã màu trắng đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải 
tái chế 9/14 64,3

Nhận xét: 64,3% đến 71,4% các khoa phân loại đúng 
chất thải rắn y tế nguy hại tại nơi phát sinh, phân loại đúng 
mã màu vàng, màu xanh đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị 
lưu chứa chất thải lây nhiễm; 14,2% số khoa phân loại 
đúng mã màu đen đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa 
chất thải lây nhiễm.    

IV. BÀN LUẬN
Y tế và các dịch vụ y tế đang phát triển phục vụ 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng tốt hơn, nhiều 
hơn, nhưng các chất thải của nó đang là vấn đề cần phải 
quan tâm xử lý. Các nghiên cứu dịch tễ học trên thế giới 
đã chứng minh, chất thải y tế có ảnh hưởng lớn đến sức 
khỏe của cán bộ, nhân viên y tế và cộng đồng dân cư. 
Chất thải y tế là chất thải phát sinh trong quá trình hoạt 
động của các cơ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại, 
chất thải y tế thông thường và nước thải  y tế. 66,7% 
số trạm y tế phân loại không đúng chất thải y tế  vào 
các dụng cụ có màu vàng, 86,7% các trạm y tế phân loại 
không đúng chất thải y tế không nguy hại vào các dụng 
cụ có màu đen; 73,3% các trạm y tế phân loại không đúng 
chất thải y tế thông thường vào các dụng cụ có màu xanh; 
33,3% các trạm y tế phân loại không đúng chất thải y tế 
tái chế vào các dụng cụ có màu trắng; 60,0% các trạm y 
tế không phân loại chất thải y tế tại nơi phát sinh; 64,3% 
đến 71,4% các khoa phân loại đúng chất thải rắn y tế 
nguy hại tại nơi phát sinh, phân loại đúng mã màu vàng, 

màu xanh đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất 
thải lây nhiễm; 14,2% số khoa phân loại đúng mã màu 
đen đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải 
lây nhiễm.        

V. KẾT LUẬN 
66,7% số trạm y tế phân loại không đúng chất thải y 

tế  vào các dụng cụ có màu vàng;
86,7% các trạm y tế phân loại không đúng chất thải y 

tế không nguy hại vào các dụng cụ có màu đen; 
73,3% các trạm y tế phân loại không đúng chất thải y 

tế thông thường vào các dụng cụ có màu xanh; 
33,3% các trạm y tế phân loại không đúng chất thải y 

tế tái chế vào các dụng cụ có màu trắng; 
60,0% các trạm y tế không phân loại chất thải y tế tại 

nơi phát sinh; 
64,3% đến 71,4% các khoa phân loại đúng chất thải 

rắn y tế nguy hại tại nơi phát sinh, phân loại đúng mã màu 
vàng, màu xanh đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa 
chất thải lây nhiễm; 14,2% số khoa phân loại đúng mã 
màu đen đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất 
thải lây nhiễm.

VI. KHUYẾN NGHỊ
Các trạm y tế và các khoa phòng của Bệnh viện 

huyện Võ Nhai cần thực hiện phân loại chất thải y tế theo 
quy định.
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THỰC TRẠNG THU GOM CHẤT THẢI Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ  Y 
TẾ TẠI HUYỆN VÕ NHAI - TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa1, Trương Viết Trường1, Đỗ Văn Hàm1, Hạc Văn Vinh1

TÓM TẮT
Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả, thiết kế nghiên 

cứu cắt ngang, các tác giả đã nghiên cứu ở 15 trạm y tế và 
các khoa phòng của Bệnh viện huyện Võ Nhai tỉnh Thái 
Nguyên cho thấy có 60,0% số trạm y tế thu gom chất thải y 
tế vào túi hộp chuẩn không đúng quy định, 66,7% các trạm 
y tế thu gom chất thải y tế vào hộp chuẩn không theo quy 
định, 46,7% các trạm y tế thực hiện thu gom không đúng 
chất thải y tế vào thùng đựng chất thải y tế, 28,6% số khoa 
phòng của bệnh viện huyện thu gom chất thải lây nhiễm 
sắc nhọn vào hộp đựng vật sắc nhọn, 14,3% số khoa thu 
gom chất thải y tế vào thùng đựng chất thải y tế. Các tác 
giả khuyến nghị các trạm y tế và các khoa phòng của Bệnh 
viện huyện Võ Nhai cần thực hiện đúng cách thu gom chất 
thải y tế. 

Từ khóa: Chất thải y tế; Bệnh viện huyện Võ Nhai.

ABSTRACT
SITuATIon of ColleCTIon of meDICAl 

WASTe AT HeAlTH fACIlITIeS In vo nHAI 
DISTRICT - THAI nguyen PRovInCe

By descriptive research method, cross-sectional 
study design, the authors studied at 15 health stations 
and departments of Vo Nhai district hospital in Thai 
Nguyen province showed that 60.0% of health stations 
collecting medical waste in standard bags not according 
to regulations, 66.7% of health stations collect medical 
wastes in standard boxes not in compliance, 46.7% of 
medical stations do not collect. Right medical waste 
into medical waste bins, 28.6% of the district hospital 
departments collect sharp infectious waste into sharps 
containers. 14.3% of departments collect medical waste 
into medical waste bins. The authors recommend that 
the medical stations and departments of Vo Nhai district 
Hospitals have to collect medical waste.

Keywords: Medical waste; Vo Nhai district Hospitals.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chất thải y tế nếu không được thu gom và xử lý 

tốt thì sẽ là một trong những nguy cơ gây ô nhiễm 
nghiêm trọng đối với môi trường sống, là nguồn gây 
ô nhiễm trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng [1]; [3]. Vì 
vậy việc quản lý và xử lý chất thải y tế là một trong 
những mục tiêu quan trọng trong chiến lược bảo vệ 
môi trường của Việt Nam. Ngày 31/12/2015 Bộ Y tế 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 
liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT về việc ban 
hành Quy định về quản lý CTYT. Thực trạng thu gom 
chất thải y tế tại các trạm y tế hiện nay ra sao? Chính 
vì vậy chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu: 
Mô tả được thực trạng thu gom chất thải y tế tại các 
cơ sở y tế tại huyện Võ Nhai năm 2017. Số liệu của 
bài báo được trích từ nguồn số liệu của đề tài “Thực 
trạng, yếu tố ảnh hưởng và đề xuất một số giải pháp 
về xử lý chất thải y tế ở tuyến y tế cơ sở công lập tại 
huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên”.   

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu 
- Các trạm y tế và bệnh viện huyện tại huyện Võ Nhai 
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu.
- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 2 năm 2017 đến 

tháng 6 năm 2017
- Địa điểm nghiên cứu: 
 15 trạm y tế xã, thị trấn của huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên và bệnh viện huyện. 
Trong đó 5 trạm y tế gần trung tâm y tế huyện (< 

7km) gồm các xã: xã Phú Thượng, La Hiên, thị trấn Đình 
Cả, xã Lâu Thượng, xã Tràng Xá. 

 10 trạm y tế xa trung tâm y tế huyện (> 7km ) gồm 
các xã: xã Bình Long, xã Dân Tiến, xã Thần Sa, xã Thượng 
Nung, xã Sảng Mộc, xã Nghinh Tường, xã Vũ Chấn, xã 
Liên Minh, xã Phương Giao, xã Cúc Đường.

Ngày nhận bài: 19/08/2019                           Ngày phản biện: 25/08/2019                    Ngày duyệt đăng: 04/09/2019

1. Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên
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2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu mô tả, thiết kế nghiên cứu 

cắt ngang. 
2.3.2. Cỡ mẫu, chọn mẫu nghiên cứu 
Chọn toàn bộ 15 trạm y tế trên địa bàn huyện Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Trong đó 5 trạm y tế gần trung 
tâm y tế huyện và 10 trạm y tế xa trung tâm y tế huyện và 
bệnh viện huyện. 

2.4. Chỉ số nghiên cứu
Tỷ lệ các trạm y tế và các khoa phòng thực hiện thu 

gom chất thải y tế vào túi hộp chuẩn theo quy định. 
Tỷ lệ các trạm y tế và các khoa phòng thực hiện thu 

gom chất thải y tế vào hộp chuẩn theo quy định. 
Tỷ lệ các trạm y tế và các khoa phòng thực hiện thu 

gom chất thải y tế vào thùng đựng chất thải y tế. 
2.5. Kỹ thuật thu thập số liệu và tiêu chuẩn 

đánh giá
2.5.1. Công cụ thu thập số liệu
Bảng kiểm đánh giá thu gom chất thải y tế theo Thông 

tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế - Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 
2.5.2. Phương pháp thu thập số liệu
Quan sát quá trình thu gom chất thải y tế bằng bảng 

kiểm dựa trên thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-
BTNMT của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thu gom đúng chất thải y tế theo quy định đánh giá 
của Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT, thu gom 
không đúng là không thực hiện các quy định của Thông 
tư này. 

2.6. Đạo đức trong nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu vì mục đích phục vụ sức khỏe cộng 

đồng, không vì lợi ích kinh tế, thực hiện nghiêm túc và đầy 
đủ các quy định về y đức của ngành Y tế. 

Đề tài đã được thông qua Hội đồng Y đức của Trường 
Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. 

2.7. Xử lý số liệu
Số liệu sau khi thu thập được làm sạch, mã hóa và 

nhập dữ liệu vào máy tính, sử dụng phần mềm EpiData 
3.1; Phân tích số liệu bằng sử dụng phần mềm SPSS 26.0. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 3.1. Tỷ lệ các trạm y tế thực hiện thu gom chất thải y tế vào túi hộp chuẩn theo quy định 

Thu gom
Địa điểm

Không thu gom theo kích thước hộp Có thu gom theo kích thước hộp

Sl TL% Sl TL%

TYT xa trung tâm (SL=10) 5 50,0 5 50,0

TYT gần trung tâm (SL=5) 4 80,0 1 20,0

Tổng số (SL= 15) 9 60,0 6 40,0

Bảng 3.2. Tỷ lệ các trạm y tế thực hiện thu gom chất thải y tế vào hộp sắc nhọn  

Thu gom
Địa điểm

Không thu gom vào hộp sắc nhọn Có thu gom vào hộp sắc nhọn

Sl TL% Sl TL%

TYT xa trung tâm (SL=10) 7 70,0 3 30,0

TYT gần trung tâm (SL=5) 3 60,0 2 40,0

Tổng số (SL= 15) 10 66,7 5 33,3

Nhận xét: 60,0 % số trạm y tế thu gom chất thải y tế vào 
túi hộp chuẩn không đúng quy định. Trong đó có 50% số trạm 

y tế ở xa trung tâm và 80% số trạm y tế ở gần trung tâm không 
thực hiện đúng thu gom chất thải y tế vào túi hộp chuẩn. 

Nhận xét:  66,7% các trạm y tế thu gom chất thải y tế 
vào hộp chuẩn không theo quy định, trong đó có 70,0% là 

các trạm y tế ở xa trung tâm và 60,0% các trạm y tế ở gần 
trung tâm. 
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Bảng 3.4. Tỷ lệ các khoa phòng thu gom chất thải y tế tại Bệnh viện huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Thu gom CTYT SL (=14) TL %

Số khoa thu gom CTYT theo kích thước của túi hộp chuẩn theo quy định 7/14 50,0

Số khoa thu gom CT lây nhiễm sắc nhọn vào hộp đựng vật sắc nhọn. 4/14 28,6

Số khoa thu gom CTYT vào thùng đựng chất thải y tế 2/14 14,3

Bảng 3.3. Tỷ lệ các trạm y tế thực hiện thu gom chất thải y tế vào thùng đựng chất thải y tế

Thu gom
Địa điểm

Không thu gom vào thùng đựng CTYT Có thu gom vào thùng đựng CTYT

Sl TL% Sl TL%

TYT xa trung tâm (SL=10) 5 50,0 5 50,0

TYT gần trung tâm (SL=5) 2 40,0 3 60,0

Tổng số (SL= 15) 7 46,7 8 53,3

Nhận xét: 46,7% các trạm y tế thực hiện thu gom 
không đúng chất thải y tế vào thùng đựng chất thải y tế, 

trong đó có 50,0% là các trạm y tế ở xa trung tâm và 40,0% 
các trạm y tế ở gần trung tâm.  

Nhận xét: 28,6% số khoa thu gom chất thải lây nhiễm 
sắc nhọn vào hộp đựng vật sắc nhọn. 14,3% số khoa thu 
gom chất thải y tế vào thùng đựng chất thải y tế. Có 50,0% 
số khoa thu gom chất thải y tế theo kích thước túi hộp 
chuẩn theo quy định. 

IV. BÀN LUẬN
Thu gom chất thải y tế là một công đoạn quan trọng 

trong quá trình xử lý chất thải y tế. Thu gom chất thải y tế 
lây nhiễm bao gồm thu gom từ nơi phát sinh về nơi lưu giữ 
chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế; trong quá trình thu 
gom túi đựng buộc kín, nắp thùng kín, không rơi, rò rỉ khi 
thu gom; cơ sở y tế quy định tuyến đường, địa điểm thu 
gom; chất thải y tế có nguy cơ cao phải xử lý sơ bộ trước 
khi thu gom về khu lưu giữ, xử lý chất thải trong khuôn 
viên cơ sở y tế. Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm 
được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải y tế 
trong khuôn viên cơ sở y tế.   

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 60,0 % số 
trạm y tế thu gom chất thải y tế vào túi hộp chuẩn không 
đúng quy định. Trong đó có 50% số trạm y tế ở xa trung 
tâm và 80% số trạm y tế ở gần trung tâm không thực hiện 
đúng thu gom chất thải y tế vào túi hộp chuẩn theo quy 
định. 66,7% các trạm y tế thu gom chất thải y tế vào hộp 
chuẩn không theo quy định, trong đó có 70,0% là các trạm 

y tế ở xa trung tâm và 60,0% các trạm y tế ở gần trung tâm. 
46,7% các trạm y tế thực hiện thu gom không đúng chất 
thải y tế vào thùng đựng chất thải y tế, trong đó có 50,0% 
là các trạm y tế ở xa trung tâm và 40,0% các trạm y tế ở 
gần trung tâm. 28,6% số khoa thu gom chất thải lây nhiễm 
sắc nhọn vào hộp đựng vật sắc nhọn. 14,3% số khoa thu 
gom chất thải y tế vào thùng đựng chất thải y tế. Có 50,0% 
số khoa thu gom chất thải y tế theo kích thước túi hộp 
chuẩn theo quy định. 

  Nghiên cứu của các tác giả khác cho thấy về phương 
tiện thu gom, phân loại, vận chuyển và lưu giữ chất thải 
rắn y tế hầu hết các chỉ tiêu tại các bệnh viện đều chưa 
đạt. Hoạt động thu gom, phân loại chất thải nhìn chung 
đã làm tốt, vẫn có khoảng 50% bệnh viện có phương tiện 
vận chuyển và có từ 95,5% - 100% bệnh viện có nơi lưu 
giữ chất thải không theo đúng quy chế quản lý chất thải y 
tế [4], [5].

V. KẾT LUẬN 
60,0% số trạm y tế thu gom chất thải y tế vào túi hộp 

chuẩn không đúng quy định. 
66,7% các trạm y tế thu gom chất thải y tế vào hộp 

chuẩn không theo quy định.
  46,7% các trạm y tế thực hiện thu gom không đúng 

chất thải y tế vào thùng đựng chất thải y tế. 
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
28,6% số khoa phòng của bệnh viện huyện thu gom 

chất thải lây nhiễm sắc nhọn vào hộp đựng vật sắc nhọn. 
14,3% số khoa thu gom chất thải y tế vào thùng đựng chất 
thải y tế. 

VI. KHUYẾN NGHỊ
Các trạm y tế và các khoa phòng của Bệnh viện 

huyện Võ Nhai cần thực hiện thu gom chất thải y tế theo 
quy định.
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BÀI GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ Y HỌC CỘNG ĐỒNG

Tạp chí “Y HỌC CỘNG ĐỒNG”  xuất bản 06 số/năm, đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan 
về Y, Dược học cộng đồng, sức khỏe môi trường, y sinh học và y xã hội học, những thông tin Y-Dược học 
trong nước và quốc tế, thông tin về nghiên cứu và đào tạo.

I. Một số yêu cầu về bài đăng công trình nghiên cứu khoa học.
1. Bài gửi đăng công trình nghiên cứu khoa học chưa đăng ở bất kỳ tạp chí quốc gia nào.
2. Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam. 
Bài gửi đăng đánh máy bằng tiếng Việt, rõ ràng, cách dòng, một bài không dài quá 7 trang khổ A4, kể cả bảng biểu 

và tài liệu tham khảo. Chỉ sử dụng những bảng, biểu, hình ảnh cần thiết và phải có chú thích rõ. Mỗi bài viết không 
quá 5 hình. Cuối bài phải nêu rõ xuất xứ của công trình, làm tại đâu, thời gian, số điện thoại cần liên hệ, địa chỉ Email.

3. Các danh từ tiếng Việt nếu dịch từ tiếng nước ngoài viết kèm theo tiếng nước ngoài. Các chữ viết tắt phải có chú 
thích các từ gốc của các chữ viết tắt.

4. Trình tự các mục trong bài:
a) Đầu đề
b) Họ và tên tác giả: Không ghi học hàm, học vị, chức danh. Có ghi chú đơn vị công tác của từng tác giả ở cuối trang 

thứ nhất bài báo.
c) Nội dung:
Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh (tối đa 150 từ). Ghi từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh.
Đặt vấn đề: bao gồm cả phần mục tiêu nghiên cứu.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
Kết quả nghiên cứu và bàn luận.
Kết luận.
Tài liệu tham khảo
d) Tài liệu tham khảo (không quá 10 tài liệu)
Đánh số thứ tự tài liệu tiếng Việt (vần ABC theo tên tác giả) sau đó đến tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, 

tiếng Nga  (vần ABC theo họ)... Mỗi tài liệu đề họ, tên tác giả, tên bài, tên tạp chí, năm xuất bản, số trang. Tên sách: tên 
tác giả, tên nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang. 

Ví dụ: 1. Vũ Triệu An, Nguyễn Ngọc Lan: Điều tra HLA ở bộ tộc người Êđê, Y học thực hành, 1999, 4,17-25. 2. Wright 
P Krisnakone P Kobayashi A: “Using Immunoglobulin in treatment of Asthma”. J.of Internet. Immunol., 2005,17,19-20.

5. Tác giả cần gửi kèm một thư xác định bài báo là của mình, thêm: “Tôi cam đoan chịu trách nhiệm hoàn toàn 
về sự xác thực của các thí nghiệm, các tin tức, các tư liệu thu thập được và sự phân tích các dữ kiện, bài viết này chưa 
được gửi đăng ở báo nào khác”. Tác giả sẽ chịu trách nhiệm trước công luận và độc giả về quyền tác giả và nội dung 
gửi bài đăng.

Mỗi tác giả đứng tên đầu của bài báo chỉ được đăng tối đa một bài trong cùng một số.
II. Đối với các bài tổng quan, thông tin, bài dịch.
- Đối với các bài tổng quan cần có đầy đủ các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã được trích dẫn trong bài. Tác 

giả bài tổng quan ghi rõ chức danh, học hàm, học vị, chuyên ngành, cơ quan và hội chuyên khoa ở phần ghi chú cuối 
trang đầu tiên của bài tổng quan. Bài tổng quan cũng được đánh máy trên khổ A4 và không dài quá 7 trang kể cả biểu 
bảng và tài liệu tham khảo.

- Các thông tin, bài dịch cần ghi rõ xuất xứ của nguồn dữ liệu. Đối với bài dịch cần chụp toàn văn bài báo tiếng nước 
ngoài gửi kèm theo bản dịch.

III. Lệ phí đăng bài khoa học: 800.000 đồng/bài (tám trăm nghìn đồng), gửi về tài khoản: Tạp chí Y học Cộng đồng: 
0861100688668, Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Bài viết xin gửi về Ban biên tập TẠP CHÍ Y HỌC CỘNG ĐỒNG
Địa chỉ: số 24 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 0243 7621898 - Fax: 0243 7621899
Email: tapchiyhcd@gmail.com
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