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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỄM KHUẨN HUYẾT TẠI
BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG, 2012 – 2017
Phạm Thị Hồng Nhung1, Lê Kiến Ngãi1, Trần Minh Điển1

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn huyết (NKH) là một trong
những loại nhiễm khuẩn bệnh viện dẫn đầu về tỷ lệ mắc
và tử vong trên toàn cầu. Giám sát ca bệnh và các thực
hành của nhân viên y tế là rất cần thiết trong việc dự
phòng NKH.
Mục Tiêu: Mô tả hệ thống và đánh giá 6 thuộc tính
(tính đơn giản, tính linh hoạt, tính chấp nhận, tính kịp
thời, tính ổn định, chất lượng dữ liệu) của hệ thống giám
sát NKH, Bệnh viện Nhi Trung ương, 2012 - 2017, theo
hướng dẫn của US.CDC (1).
Phương pháp: Nghiên cứu định tính được thực hiện
qua phỏng vấn sâu 18 đại diện các bên liên quan (khoa
Kiểm soát nhiễm khuẩn, Vi sinh, khoa Hồi sức, Lãnh đạo
Bệnh viện). Giải băng và phân tích các thông tin chính
theo chủ đề.
Kết quả: Đây là hệ thống giám sát chủ động, với cấu
trúc hoạt động một chiều khá đơn giản, các bên liên quan
ít và dễ tương tác. Định nghĩa ca bệnh phức tạp, chưa phù
hợp. Hệ thống có điểm mạnh về tính đơn giản và tính chấp
nhận cao, 4 thuộc tính còn lại chưa nhận được đánh giá cao.
Thông tin báo cáo ca bệnh thường xuyên bị chậm dẫn đến
mất ca bệnh do chưa có quy trình cụ thể. 9 tháng đầu năm
2016 dừng hoạt động vì thay đổi nhân lực và phần mềm.
Kết luận: Hệ thống giám sát cần được áp dụng định
nghĩa ca bệnh mới của US. CDC, 2017 và bổ sung quy
trình phù hợp với hoạt động của hệ thống.
Từ khóa: Đánh giá hệ thống giám sát, nhiễm khuẩn
huyết, nhiễm khuẩn bệnh viện.
ABSTRACT:
ENVALUATION OF SURVEILLANCE SYSTEM
OF BLOOD STREAM INFECTION IN VIET NAM
NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL, 2012 - 2017
Background: Blood-stream infections (BSIs) are
common nosocomial infections and have been one of

leading causes of death in the world. Surveilllane case of
BSIs and practice of health care worker are very usefull to
prevent BSI.
Objective: This study discrible BSIs surveillance
system and evaluated on 6 attributes (simplicity, flexibility,
acceptability, timeliness, stability, data quality) following
guidelines for evaluating public health surveillance
systems of US. CDC
Method: In-depth interviews with 18 stakeholders
belong to Infection control, Mycrobiology department, 5
intensive care units, leader of hospital. Key informants are
used to collect qualitative data.
Results: The BSIs surveillance system is an active
and simple. The number of stakeholder is low and easy
interactive. The however, the case definition is compicated
and isn’t consistented with the system’s structure and
operations. Flexibility, The system can adapt well to
changes while maintaining the structure. The system have
strengthen about Acceptability and simplelicity. The case
detection wasn’t performed in a timely manner, which
has led to late response and miss case. Because, lacking
guidelines which specify roles and responsibilities of
stakeholders. The system experienced a breakdown 9
months due to staffing shortages and transformation of the
hospital management software.
Conclusions: The new BSI case definition adopted
by CDC in 2017, should be applied. It’s also critical to
develop guidelines which specify roles and responsibilities
of stakeholders.
Keywords: Envaluation of surveillance system;
blood stream; nosocomial infections.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhiễm khuẩn huyết là một trong những loại nhiễm
trùng bệnh viện thường gặp nhất gây ra các thất bại trong
điều trị và tăng tỷ lệ tử vong tại các khoa điều trị tích cực
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(1). Nhiễm khuẩn huyết liên quan đến đường truyền trung
tâm (CLABSI) là loại nhiễm trùng có tỷ lệ mắc và chết cao
nhất trong các loại nhiễm trùng huyết. Mỗi năm, tại Mỹ có
khoảng 80.000 NKH có liên quan tới đặt catheter trên tổng
số 250.000 ca NKH và gây ra 2.400 – 20.000 ca tử vong/
năm. Chi phí trung bình cho 1 ca có NKH là từ 34.508
USD – 56.000 USD và tổng chi phí có thể lên tới 296
triệu – 2,3 tỷ USD/năm (1). Tuy nhiên, NKH nói chung
và đặc biệt là CLABSI nói riêng có thể ngăn ngừa và kiểm
soát được thông qua việc tăng cường tuân thủ về kiểm soát
nhiễm khuẩn của nhân viên y tế (3).
Tại Việt Nam, hiện chưa có hệ thống giám sát quốc gia
về vấn đề này, số liệu từ các nghiên cứu cho thấy, tỷ suất
mới mắc NKH ở các khoa Hồi sức tích cực khoảng 9,6/1000
ngày đặt đường truyền trung tâm, thời gian nằm viện tăng
thêm 4 ngày so với nhóm bệnh nhân không có NKH (5).
Bệnh viện Nhi Trung ương đã bắt đầu xây dựng hệ thống
giám sát NKH từ năm 2012 và duy trì đến nay. Tuy nhiên,
NKH liên quan đến đường truyền trung tâm tại bệnh viện
vẫn ở mức cao (173 ca trong 6 tháng đầu năm 2017), chiếm
30% tổng số các loại nhiễm khuẩn bệnh viện. Chúng tôi tiến
hành nghiên cứu đánh giá hệ thống nhằm phát hiện các vấn
đề của hệ thống để tiến hành các hoạt động cải tiến tiếp theo
nhằm giảm tỷ lệ mắc NKH, CLABSI tại các khoa hồi sức
tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương.

2019

Mục tiêu của nghiên cứu:
1. Mô tả một số đặc điểm về cấu trúc và hoạt động
của hệ thống giám sát NKH, Bệnh viện Nhi Trung ương,
2012 - 2017.
2. Đánh giá 6 thuộc tính (tính đơn giản, tính linh hoạt,
tính chấp nhận, tính kịp thời, tính ổn định, chất lượng dữ
liệu) của hệ thống giám sát NKH, Bệnh viện Nhi Trung
ương, 2012 - 2017, theo hướng dẫn của US.CDC.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định tính
Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng đạo đức của
Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017. Nghiên cứu được
tiến hành tháng 03 năm 2018.
Thu thập thông tin: Phỏng vấn sâu 18 đối tượng
của hệ thống giám sát bao gồm: 01 lãnh đạo bệnh viện,
05 lãnh đạo khoa lâm sàng, 01 lãnh đạo khoa Kiểm soát
nhiễm khuẩn, 02 nhân viên của kiểm soát nhiễm khuẩn,
09 bác sĩ và diều dưỡng tại mạng lưới kiểm soát nhiếm
khuẩn của các khoa hồi sức của Bệnh viện. Các thông
tin được thu thập gồm cấu trúc hoạt động của hệ thống,
định nghĩa ca bệnh, các chỉ số của hệ thống và đánh giá
hệ thống theo 6 thuộc tính của hệ thống giám sát theo
“Hướng dẫn đánh giá hệ thống giám sát” của CDC năm
2011 (2).

Bảng 1: Định nghĩa các thuộc tính của hệ thống giám sát
Thuộc tính

Định nghĩa

Tính đơn giản

Hệ thống có cấu trúc đơn giản và dễ hoạt động và đáp được các mục tiêu của hệ thống giám sát.

Tính linh hoạt

Có khả năng đáp ứng được các thay đổi về thông tin khi cần hoặc hoạt động trong điều kiện hạn
chế về thời gian, nguồn lực. Một hệ thống linh hoạt có thể thay đổi được định nghĩa, công nghệ,
nguồn báo cáo. Hoặc có hệ thống dữ liệu có thể tích hợp với nhiều hệ thống khác.

Chất lượng dữ liệu

Phản ánh tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu trong hệ thống

Tính chấp nhận

Phản ánh tính chấp nhận, sẵn sàng tham gia của các bên liên quan thực hiện các công việc trong
hệ thống.

Tính kịp thời

Phản ánh tốc độ giữa các bước thực hiện trong hệ thống

Tỉnh ổn định

Đề cập đến độ tin cậy của hệ thống (trong khả năng thu thập dữ liệu, quản lý, cung cấp dữ liệu
chuẩn) và tính khả dụng (sẵn sàng hoạt động khi cần thiết).

Phân tích dữ liệu: Giải băng, sử dụng các thông tin
chính và dựa trên kinh nghiệm, hiểu biết của nhóm nghiên
cứu để tiến hành vẽ mô hình cấu trúc, hoạt động của hệ
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III. KẾT QUẢ
Mô tả hệ thống giám sát

Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức hệ thống và nhiệm vụ của các bên liên quan

Hệ thống có cấu trúc đơn giản, đa phần các hoạt động

một chiều, tác động gián tiếp lên bệnh nhân.

Bảng 2: Định nghĩa ca bệnh của hệ thống
Tiêu chí ca bệnh NKH

Nghi ngờ

Chắc chắn

Ca bệnh lâm sàng

Trẻ> 1 tuổi

Trẻ ≤ 1 tuổi

Gồm: Da tái, rét run, kích thích hoặc li bì...
Và ít nhất 2 triệu chứng sau: thở nhanh, tăng nhịp tim,
hoặc tụt huyết, thời gian làm đầy vô niệu mạch kéo dài,
Không có nhiễm khuẩn tại vị
vô niệu (<0,5ml)
trí khác và bác sĩ chẩn đoán
Gồm: Da tái, rét run, nổi vân tím, phát ban, xuất huyết, và điều trị kháng sinh theo
phù cứng bì, tăng hoặc giảm trương lực cơ, kích thích hướng NKH.
hoặc li bì ...
Và có ít nhất 1 triệu chứng: Sốt hoặc tụt huyết áp,
ngừng thở, tim đập chậm

Ca bệnh cận lâm sàng
Vi khuẩn gây bệnh

Tác nhân này không liên quan
tới vị trí nhiễm trùng khác

Vi khuẩn cộng sinh

- Có ít nhất 2 lần cấy máu và
cho kết quả kháng sinh đồ như
Trẻ> 1 tuổi: Sốt > 380 C, ớn lạnh, tụt huyết áp (ít nhất
nhau
một dấu hiệu)
- Hoặc 1 lần cấy máu ở bệnh
Trẻ ≤ 1 tuổi: Sốt > 380C, hạ thân nhiệt < 370C, ngưng
nhân đang điều trị kháng sinh
thở, tim đập chậm
đường tĩnh mạch
- Hoặc PCR vi khuẩn (+)
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Hệ thống hoạt động từ năm 2012, tuy nhiên chưa ban
hành định nghĩa ca bệnh tại thời điểm này. Sử dụng kết quả
xét nghiệm máu (CPR, bạch cầu…) và kết quả cấy vi sinh
trên phần mềm quản lý dữ liệu của bệnh viện để kết luận ca
bệnh. Định nghĩa ca bệnh được ban hành năm 2014, nhưng
chưa thực sự rõ ràng và khá phức tạp. Ca bệnh lâm sàng,

phụ thuộc hoàn toàn vào bác sỹ lâm sàng. Ca bệnh cận
lâm sàng ngoài việc sử dụng tiêu chí có cấy máu dương
tính, mặc dù ít tiêu chí ca bệnh lâm sàng nhưng vẫn cần
thời gian theo dõi diễn biến của bệnh nhân để xác định ca
NKH. Điều này gây nhiều khó khăn trong quá trình giám
sát, thu thập dữ liệu.

Sơ đồ 2: Sơ đồ các bước hoạt động của hệ thống

Các khâu hoạt động của hệ thống khá rõ ràng, tuy
nhiên cần đưa ra và phổ biến rõ về chức năng, nhiệm vụ
của các bên liên quan vì hiện tại vẫn có nhiều bác sỹ, điều

dưỡng mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn còn nhầm lẫn
trong quá trình thực hiện.
Các thuộc tính của hệ thống giám sát

Bảng 3: Điểm mạnh, điểm yếu các thuộc tính của hệ thống giám sát
Thuộc tính

Điểm mạnh

Điểm yếu

- Cấu trúc 1 chiều, đơn giản
- Thiếu quy trình vận hành cụ thể
Tính đơn giản - Bên liên quan ít, khoảng cách gần về - Định nghĩa ca bệnh có ca lâm sàng và xét nghiệm, không
địa lý dễ dàng tương tác
phù hợp với cấu trúc và hoạt động hiện tại của hệ thống.
- Thích nghi tốt với nhiều lần thay đổi
nội dung báo cáo
- Năm 2016, bệnh viện chuyển đổi
phần mềm quản lý bệnh nhân, và thiếu
Tính linh hoạt
nhân lực hệ thống bị gián đoạn trong 9
tháng đầu năm. Khắc phục bằng cách
chép tay và chia sẻ thông tin qua zalo,
facebook nhóm giám sát.

Chất lượng
dữ liệu

6

- Năm 2014, thông qua định nghĩa ca bệnh giám sát có cả
ca lâm sàng và ca xét nghiệm. Thất bại sau 6 tháng thử
nghiệm. Hầu hết các tiêu chí của ca cận lâm sàng không
được sử dụng trong thu thập ca bệnh. Không ghi nhận ca
lâm sàng nào.
- Về mặt cấu trúc, hệ thống sẽ thay đổi từ giám sát chủ động
của khoa KSNK sang giám sát thụ động, yêu cầu sự chủ
động rất lớn từ khoa lâm sàng khi thu thập ca bệnh lâm sàng.

- 5/5 bác sỹ trả lời xác định ca bệnh theo kinh nghiệm lâm
sàng ít khi dựa vào định nghĩa ca bệnh.
- Kiểm tra các thông tin trên phiếu thu - Nhân viên KSNK trả lời không kiểm tra lại việc xác định
thập ca bệnh và bổ sung thông tin còn ca bệnh của Bác sỹ mạng lưới trước khi nhập
thiếu trước khi nhập phiếu
- Thông tin trên phiếu ca bệnh thường xuyên bị khoa Lâm
sàng bỏ sót (trừ khoa Hồi sức sơ sinh). Do nhầm lẫn nhiễm
vụ giữa các bên liên quan.
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- Ban Lãnh đạo Bệnh viện, lãnh đạo
các bên liên quan rất ủng hộ việc từ
Tính chấp nhận lúc thành lập và duy trì, và mong đợi
và cam kết sẵn sàng tham gia các hoạt
động cải thiện hệ thống

- Các thành viên khác của hệ thống đều chấp nhận việc duy
trì của hệ thống, với việc cải thiện thì cũng không có ý kiến,
thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo
- BS Mạng lưới KSNK chưa thực sự hài lòng vì đây là công
việc phải gánh ngoài công tác điều trị, mà không có tiền
công chi trả thêm.

- Có quy định về thời gian Khoa KSNK
gửi mạng lưới viên vào lúc 3h chiều
hàng ngày, và thông tin ca bệnh phải
Tính kịp thời được phản hồi lại vào 10h sáng hôm
sau, trừ cuối tuần và nghỉ lễ
Thời gian quy định cho báo cáo, mỗi
quý một lần, và báo cáo tổng kết năm

- KSNK chưa gửi thông tin ca bệnh hàng ngày
- Khoa Lâm sàng thường dồn ca vào báo cáo cả tuần. Khi
được hỏi lý do 100% trả lời là vì bận và một số nghĩ là làm
để báo cáo nên chưa cần ngay.
- Xảy ra mất ca bệnh do bệnh nhân chuyển khoa, chuyển viện.
- Đáp ứng chậm trong cách ly phòng ngừa
- 100% thành viên được hỏi đều cho rằng nên tăng tần suất
báo cáo tháng/ 1 lần

Tính ổn định

Các bước thu thập thông tin của hệ thống chủ yếu phụ thuộc
vào con người
Nhân lực không nhận được đào tạo, khó tìm được người
thay thế vào hệ thống. Năm 2016 hệ thống tạm dừng hoạt
động 9 tháng do bệnh viện mở rộng và huy động nhân lực
vào các vị trí khác nhau dẫn đến mất người trong hệ thống,
mà không có người thay thế.

IV. BÀN LUẬN
Nghiên cứu tập trung đánh giá về hệ thống giám sát
nhiễm khuẩn huyết, tuy nhiên kết quả đánh giá này phù
hợp cho cả hệ thống giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện nói
chung vì hai hệ thống này tương đồng gần như tất cả (cấu
trúc, vận hành, hoạt động…), chỉ khác nhau là khi nói đến
hệ thống giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện cần phải xem
xét thêm về các loại định nghĩa ca bệnh khác đang được
duy trì ở hệ thống như: Viêm phổi liên quan đến thở máy,
nhiễm khuẩn tiết niệu.
Điểm mạnh của hệ thống và khả năng thực hiện
cải thiện
Hệ thống giám sát NKH tại Bệnh viện Nhi Trung
ương, theo góc nhìn của y tế công cộng là hệ thống giám
sát chủ động, có cấu trúc, vận hành một chiều như trên là
khá đơn giản và phù hợp với việc giám sát ca bệnh theo
tiêu chuẩn vi sinh. Điểm mạnh thứ 2, tính chấp nhận rất
cao lên đến 100% từ các bên liên quan. Ban lãnh đạo bệnh
viện, lãnh đạo các khoa/phòng không chỉ dừng lại ở việc
sẵn sàng tham gia các hoạt động của hệ thống mà còn thể
hiện mong muốn và sự sẵn sàng cam kết thúc tham gia, tạo
điều kiện thúc đẩy hoạt động của hệ thống. Với các điểm
mạnh trên, việc cải thiện hệ thống nên thực hiện sớm tại
Bệnh viện Nhi Trung ương.

Một số điểm cần cải thiện để nâng cao hệ thống
giám sát
Định nghĩa ca bệnh giám sát hiện tại của hệ thống
gần như không được sử dụng trong các hoạt động của hệ
thống do nhiều lý do, trong đó có việc chưa thực sự phù
hợp với vận hành của hệ thống. Tuy nhiên, định nghĩa ca
bệnh giám sát là rất quan trọng đối với một hệ thống giám
sát, nó giúp thống nhất trong phân loại, xử lý, phân tích
dữ liệu từ đó quyết định đến kết quả giám sát và việc sử
dụng kết quả giám sát (9). Hiện nay, xu hướng giám sát ca
bệnh NKBV nói chung và NKH nói riêng dựa trên bằng
chứng vi sinh đang được khuyến cáo và triển khai áp dụng
tại nhiều quốc gia phát triển vì mang tính rõ ràng và đơn
giản hơn ca lâm sàng (7, 9). Với cấu trúc, vận hành… của
hệ thống hiện tại việc áp dụng định nghĩa ca bệnh theo xu
hướng là hoàn toàn phù hợp.
Hiện tại hệ thống đã có các văn bản: mục tiêu, hoạt
động, sự ủng hộ của các bên liên quan... do đó việc cải
thiện hệ thống nên bắt đầu bằng việc áp dụng định nghĩa
giám sát mới theo chuẩn quốc tế (3,4,9). Hệ thống hiện
tại chưa có quy định rõ ràng bằng văn bản về giám sát:
Biến số cần thu thập, nhiệm vụ của các bên liên quan,…
dẫn đến các khó khăn trong hoạt động gây ảnh hưởng đến
chất lượng dữ liệu(mất ca bệnh, đáp ứng chậm). Cần thiết
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phải xây dựng nên quy trình giám sát phù hợp với tình hình
thực tế và rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các bên liên
quan để đảm bảo hoạt động của hệ thống. Đào tạo phổ biến
kiến thức đến người các thành viên trong hệ thống và phải
tạo nguồn lực dồi dào để đảm bảo sự sẵn sàng hoạt động
của hệ thống (tính ổn định) trong các tình huống có sự xáo
trộn về nhân lực (2). Đặc biệt, nên ứng dụng các công nghệ
vào công tác giám sát; giám sát tự động đang được khuyến
cáo từ nhiều tổ chức quốc tế uy tín và chứng minh tính
hiệu quả tại nhiều quốc gia trên thế giới (6,8). Cuối cùng
nên thực hiện các đánh giá hệ thống giám sát để tìm các
khoảng trống nhằm nâng cao chất lượng giám sát (2,9).
V. KẾT LUẬN
Đây là hệ thống giám sát chủ động, với cấu trúc hoạt
động một chiều khá đơn giản, các bên liên quan ít và
dễ tương tác vì trong cùng 1 bệnh viện. Tuy nhiên, định
nghĩa ca bệnh chưa rõ ràng, còn khá phức tạp không phù
hợp với hoạt động của hệ thống và xu hướng quốc tế. Hệ
thống có điểm mạnh về tính đơn giản và tính chấp nhận

2019

cao. Nhưng về tính kịp thời và chất lượng dữ liệu thì chưa
tốt và nhận được mong muốn cải thiện nhiều nhất và sớm
từ các bên liên quan. Tính ổn định và tính linh hoạt hiện
tại cũng không nhận được các đánh giá cao từ các bên
liên quan.
HẠN CHẾ
Nghiên cứu chưa tiến hành kiểm tra dữ liệu thực tế để
có thông tin định lượng cụ thể, đánh giá các tiêu chí liên
quan đến chất lượng dữ liệu và tính kịp thời của hệ thống
giám sát NKH.
KIẾN NGHỊ
Nên tiến hành thay đổi định nghĩa ca bệnh mới theo
tiêu chuẩn CDC 2017, và xây dựng các quy trình hoạt
động của hệ thống giám sát dựa theo tiêu chuẩn và tình
hình thực tế tại Bệnh viện.
Cần tổ chức các đợt đào tạo nhắc lại hàng năm định
nghĩa ca bệnh, mở rộng thêm cho các đối tượng mới thực
hiện trong hệ thống.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT THẮT ỐNG ĐỘNG
MẠCH Ở TRẺ SƠ SINH CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH LỚN
Lê Hồng Quang1, Đỗ Đức Trực1

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả ngắn hạn của phương
pháp phẫu thuật thắt ống động mạch ở trẻ sơ sinh còn ống
động mạch lớn tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đối tượng nghiên cứu: 34 trẻ từ 0 - 28 ngày tuổi còn
ống động mạch lớn được phẫu thuật thắt ống động mạch
tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 1 năm 2016 đến
tháng 6 năm 2018.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi
cứu kết hợp với tiến cứu, theo dõi dọc theo thời gian.
Kết quả: Triệu chứng trước phẫu thuật là 88,2% có
viêm phổi, 25% phải thở oxy, 23,5% phải hỗ trợ hô hấp
bằng máy thở, 11,8% có suy tim. Huyết áp tâm trương
trước phẫu thuật là 32,3 ± 12,8mmHg và sau phẫu thuật 1
ngày tăng lên là 39,5 ± 9,3mmHg (p = 0,004). Sau phẫu
thuật 1 tuần không có bệnh nhân còn shunt tồn lưu qua ống
động mạch, thời gian nằm viện trung bình sau phẫu thuật
là 9,6 ngày. Không có biến chứng và tử vong liên quan đến
phẫu thuật và gây mê.
Kết luận: Phẫu thuật thắt ống động mạch ở trẻ sơ sinh
còn ống động mạch lớn là an toàn hiệu quả, cải thiện được
tình trạng huyết động sau phẫu thuật.
Từ khóa: Phẫu thuật thắt ống động mạch ở trẻ sơ
sinh, còn ống động mạch.
ABSTRACT:
EVALUATION OF SURGICAL LIGATION OF
PATENT DUCTUS ARTERIOSUS IN NEWBORN
WITH PDA
Objective: Evaluate short-term result of surgical
ligation of patent ductus arteriosus (PDA) for newborns at
the National Children’s Hospital (VNCH).
Subject of the study: 34 PDA patients aged from 0
- 28 days were operated at VNCH from January 2016 to
July 2018.
Research method: Retrospective and prospective
research, following up.

Result: Symptoms before operation include 88,2%
of pneumonia, 25% requiring oxygen, 23,5% requiring
mechanical ventilation, 11,8% having heart distress.
Blood pressure before operation is 32,3 ± 12,8mmHg
and 1 day after operation is 39,5 ± 9,3mmHg (p = 0,004).
After operation, there is no patient with shunt persistence
through ductus arteriosus, average time of hospitalization
is 9,6 days. There is no complications and death due to
operation and anesthesiology. Conclusion: Surgical
ligation of PDA in newborn is a safe and effective method
which improves hemodynamic after operationt.
Key words: Surgical ligation of PDA in newborn,
patent ductus arteriosus.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ống động mạch là cấu trúc mạch nối giữa động mạch
chủ và động mạch phổi. Còn ống động mạch (CÔĐM) là
một bệnh tim bẩm sinh thường gặp, chiếm khoảng 10%
các bệnh tim bẩm sinh [1].
Còn ống động mạch lớn ở trẻ sơ sinh, thường dẫn đến
biến chứng suy tim sớm trong vài tuần sau sinh, đặc biệt
khi có tình trạng quá tải thể tích nhĩ trái, trong khi đó bệnh
nhân có ống động mạch vừa và lớn có nguy cơ phải can
thiệp điều trị cao gấp 15 lần so với ống động mạch nhỏ [2]
vì vậy đối với trẻ sơ sinh còn ống động mạch lớn cần can
thiệp đóng ống động mạch sớm khi phát hiện.
Phẫu thuật thắt ống động mạch ở trẻ sơ sinh còn là câu
hỏi về tính hiệu quả, an toàn của phương pháp này.
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả ngắn hạn của
phương pháp phẫu thuật thắt ống động mạch ở trẻ sơ sinh
còn ống động mạch lớn tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
* Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân:

1. Trung tâm Tim mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương
Ngày nhận bài: 08/10/2019

Ngày phản biện: 15/10/2019

Ngày duyệt đăng: 21/10/2019
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Bệnh nhân sơ sinh: Tuổi từ 0 đến 28 ngày.
Siêu âm tim: Còn ống động mạch lớn, tăng áp động
mạch phổi có 1 trong các tiêu chuẩn sau:
+ Đường kính ống động mạch phía phổi > 3mm.
+ Đường kính ống động mạch/động mạch phổi trái > 1.
+ Chiều shunt qua ống động mạch: hai chiều hoặc
trái phải.
+ Chênh áp tâm thu qua ống động mạch < 2m/giây.
* Tiêu chuẩn loại trừ:
Các bệnh nhân không đảm bảo đủ các điều kiện kể
trên và/ hoặc tim bẩm sinh tím phụ thuộc ống động mạch.
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Từ tháng 1/2016 đến tháng 06/2018 tại Bệnh viện Nhi

Trung ương.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp với tiến cứu, theo
dõi dọc theo thời gian.
2.4. Xử lý số liệu:
Số liệu được xử lý theo chương trình SPSS 16.0.
III. KẾT QUẢ
Trong thời gian nghiên cứu có 34 bệnh nhân từ 1 - 28
ngày tuổi, tuổi trung bình là 22,2 ± 5 ngày tuổi, cân nặng
trung bình 2,7 ± 0,8kg chẩn đoán còn ống động mạch lớn
được phẫu thuật thắt ống động mạch, trong đó có 14 bệnh
nhân nam và 20 bệnh nhân nữ, tỷ lệ nữ/nam là 1,42/1.

Hình 1. Các tổn thương tim kèm theo trong đối tượng nghiên cứu

Trong 34 bệnh nhân của chúng tôi chủ yếu gặp bệnh nhân còn ống động mạch đơn thuần chiếm 60%.

Bảng 1. Tình trạng lâm sàng tại thời điểm vào viện
Đẻ non (n= 10)

Đặc điểm

Đủ tháng (n= 24)

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Viêm phổi (n = 30)

10

100

20

83,3

Tự thở

1

10

18

75

Thở oxy

3

30

6

25

CPAP

1

10

1

4,2

Thở máy

5

50

1

4,2

2

20

2

8,4

Hỗ trợ hô hấp
(n=8)

Suy tim (n=4)

Chủ yếu bệnh nhân nhập viện đều có tình trạng viêm phổi chiếm 83,3%. Trong đó tất cả bệnh nhân đẻ non đều có
viêm phổi, có 60% trẻ đẻ non cần phải hỗ trợ thở máy.
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Hình 2: Phân bố bệnh nhân theo cân nặng

Cân nặng > 2500 gram chiếm tỉ lệ cao nhất (58,6%) cân nặng trung bình là 2,7 ± 0,8kg (từ 1-3,9kg).

Hình 3. Đặc điểm siêu âm ống động mạch

Phần lớn là bệnh nhân có đường kính CÔĐM > 3mm
(79,4%), trong số 7 bệnh nhân còn lại có 5 bệnh nhân
thuộc nhóm đường kính ống động mạch/cân nặng > 1,4 và

2 bệnh nhân thuộc nhóm có đường kính ống động mạch/
động mạch phổi trái > 1.

Bảng 2. Kết quả huyết động sau phẫu thuật
Thông số

Trước phẫu thuật 1 ngày Sau phẫu thuật 1 ngày

p

Sau phẫu thuật 2 -4 ngày

p

HAtt

67,1 ±11,6

77,9± 14,4

0,0001

81,4 ± 12,7

0,0001

HAttr

36,7 ±8, 9

47,0 ± 11,1

0,0001

48,7 ±7,8

0,0001

HATB

47,0 ± 8,8

57,7 ± 12,0

0,0001

59,7 ± 8,6

0,0001

Nhịp tim

144 ± 11,4

142 ± 13,8

0,422

136 ± 10,8

0,002

Nhận xét: Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương,
huyết áp trung bình tăng có ý nghĩa thống kê sau 1 ngày
và sau 2-4 ngày. Tần số tim giảm có ý nghĩa thống kê sau
2-4 ngày.

Đặc điểm shunt tồn lưu trên siêu âm sau phẫu
thuật thắt ống động mạch
Có một bệnh nhân còn shunt tồn lưu sau phẫu thuật 3
ngày, theo dõi sau 1 tháng không còn shunt tồn lưu.
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Bảng 3. Thời gian nằm viện
Ngày điều trị

Sau mổ

Chung

18,0 (5-99)

9,5 (4-86)

Thở máy

65,2±31,4

54,6±29,0

Không thở máy

16,9 (5-36)

8 (4-24)

Nhận xét: Thời gian nằm viện của nhóm thở máy cao hơn rõ rệt so với nhóm không thở máy trước phẫu thuật.

Bảng 4. Các yếu tố nguy cơ trong nhóm bệnh nhân tử vong
Tuổi thai
Cân
(tuần) nặng (kg)

Tình trạng
trước mổ

Tử vong sau Tử vong sau
Nguyên nhân tử vong
mổ 1 tháng mổ 1 - 3 tháng

TT

Giới

1

Nữ

39

2,0

Suy tim trước mổ, thở
máy, suy dinh dưỡng bào

x

Suy hô hấp / Nhiễm
khuẩn huyết

2

Nam

32

1,2

viêm phổi nặng, thở
máy, suy tim

x

Viêm phổi/ nhiễm
khuẩn bệnh viện

3

Nữ

28

1,2

Viêm phổi nặng, thở máy

x

Nhiễm khuẩn huyết,
bệnh phổi mạn

Có 3/34 bệnh nhân tử vong (8,8%) nguyên nhân chủ
yếu là viêm phổi, suy hô hấp nặng, thở máy nhiễm khuẩn

bệnh viện, tử vong đều không liên quan đến phẫu thuật
(sau phẫu thuật ít nhất 1 tháng).

Bảng 5. Các yếu tố liên quan với tỉ lệ tử vong
Yếu tố nguy cơ tử vong

p

Suy tim

0,001*

Đẻ non

0,201*

Nhiễm khuẩn bệnh viện

0,002*

Cân nặng lúc mổ dưới 2,1

0,002*

Viêm phổi thở máy trước mổ

0,006*

Đa dị tật

0,088*

*Fisher’s Exact test
Có 4 yếu tố đều ảnh hưởng đến tỉ lệ tử vong bao gồm
suy tim, nhiễm khuẩn bệnh viện, cân nặng lúc mổ dưới
2,1kg, viêm phổi suy hô hấp nặng cần thở máy có ý nghĩa
thống kê với p < 0,05.
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là 2,7 ± 0,8kg. Tỷ lệ nữ/nam là 1,42/1 kết quả này tương
đương với các nghiên cứu khác.
Nghiên cứu của chúng tôi có 29,4% là trẻ sơ sinh
thiếu tháng thấp hơn so với trẻ đủ tháng là 70,6% là do với
những trẻ đẻ thiếu tháng đã được điều trị thuốc ibuprofen
để đóng ống trước phẫu thuật, nên có một số lượng bệnh
nhân ống động mạch nhỏ đi hoặc đóng lại vì thế không
phải phẫu thuật.
Điều này có thể giải thích khi điều trị bằng ibuprofen
trẻ đẻ non đáp ứng tốt hơn đối với trẻ đẻ đủ tháng. Vì vậy,
các trường hợp ống động mạch tồn tại kéo dài 1 tuần sau
sinh rất khó tự đóng hoặc đóng ống sau điều trị nội khoa.
Điều này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của chúng
tôi, thời điểm phát hiện trung bình của các trẻ đủ tháng
trong nghiên cứu của chúng tôi là 7 ngày.
Hầu hết các bệnh nhân đều có biểu hiện suy hô hấp
lúc nhập viện, khò khè khó thở là thường gặp hơn là do
ống động mạch lớn gây nên tình trạng máu lên phổi nhiều
hơn, gây nên viêm phổi, là nguyên nhân chính khiến trẻ
nhập viện, có 26,5% bệnh nhân cần thở oxy, 23,5% cần hỗ
trợ về hô hấp (thở máy, CPAP).
Kết quả này so với nghiên cứu của Nguyễn Thu Vân
2015 [3] nghiên cứu tiến triển của ống động mạch của 139
trẻ sơ sinh (115 trẻ đẻ non và 24 trẻ đủ tháng) nhận thấy
71,2% có triệu chứng của viêm phổi; 76,3% trẻ cần có
sự hỗ trợ về hô hấp. Thì kết quả của chúng tôi thấp hơn
nghiên cứu của Nguyễn Thu Vân số trẻ cần phải hỗ trợ về
hô hấp là do đối tượng nghiên cứu của Nguyễn Thu Vân
chủ yếu là trẻ sơ sinh non tháng.
Không có bệnh nhân tai biến và tử vong liên quan đến
phẫu thuật, kết quả này phù hợp với các nghiên cứu khác
trên thế giới, Yoon Sang Chung 2017 [4]. Do đó, phương
pháp thắt ống động mạch ở trẻ sơ sinh là an toàn. Điều này
có thể giải thích do tiến bộ khoa học kỹ thuật, trang thiết bị
ngày càng hiện đại, gây mê hồi sức cũng như trình độ của
phẫu thuật viên ngày càng được nâng cao.
Đánh giá thay đổi huyết động sau phẫu thuật thắt
ÔĐM, nghiên cứu chúng tôi chia 2 nhóm bệnh nhân: nhóm
bệnh nhân tự thở và nhóm bệnh nhân thở máy trước phẫu
thuật. Khi theo dõi huyết áp xâm nhập 3 ngày trên nhóm
bệnh nhân tự thở và 7 ngày trên nhóm bệnh nhân thở máy
trước phẫu thuật, chúng tôi nhận thấy tất cả các bệnh nhân

đều tăng huyết áp tâm trương sau phẫu thuật (p < 0,05), do
sau khi thắt ống động mạch sẽ không còn sự thống thương
giữa hai hệ tuần hoàn nên không còn hiện tượng đánh cắp
máu qua ống động mạch. Kết quả này tương tự tác giả
Nagata 2013 [5].
Siêu âm tim trên 34 bệnh nhân của chúng tôi sau phẫu
thuật thắt ống động mạch cho thấy shunt tồn lưu sau phẫu
thuật chúng tôi có một bệnh nhân còn shunt tồn lưu ở thời
điểm 1 tuần, shunt tồn lưu này hết sau một tháng. Kết quả
này tương đương tác giả Yoon Sang Chung trên 26 trẻ sơ
sinh phẫu thuật thắt ống động mạch cũng ghi nhận không
trường hợp nào còn shunt tồn lưu sau phẫu thuật [4].
Tìm hiểu yếu tố nguy cơ trong 3 bệnh nhân tử vong
sau phẫu thuật chiếm tỷ lệ 8,8%. Các trường hợp này là
trẻ sơ sinh đẻ non, viêm phổi suy hô hấp phải thở máy kéo
dài, tình trạng nặng trước phẫu thuật thắt ống động mạch,
nhiễm khuẩn bệnh viện trong quá trình điều trị. Chúng tôi
nhận thấy các trường hợp tử vong có tuổi thai thấp hơn so
với nhóm còn sống.
Nghiên cứu Yu-Chen Ko (2009) phẫu thuật thắt ống
động mạch trên 41 trẻ (18 nam, 23 nữ), cân nặng trung
bình là 900 gr, có 5 trẻ sơ sinh (12,1%) tử vong, cả 5 bệnh
nhân tử vong đều là bệnh nhân thở máy trước phẫu thuật,
4 bệnh nhân có triệu chứng suy tim trước mổ, thời điểm
tử vong sau mổ sớm nhất là 19 ngày, muộn nhất là 142
ngày, các nguyên nhân tử vong đều không liên quan đến
quá trình mổ [6].
Tác giả Sok - Leng Kang (2013) nghiên cứu trên 92
trẻ đẻ non phẫu thuật thắt ống động mạch nhận thấy có 4
trường hợp (4,3%) tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật 30 ngày là
99%, sau 30 ngày có 3 trẻ tử vong: 2 bệnh nhân viêm ruột
hoại tử, 1 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết [7].
V. KẾT LUẬN
Phẫu thuật thắt ống động mạch ở trẻ sơ sinh còn ống
động mạch lớn là an toàn hiệu quả, cải thiện được tình
trạng huyết động sau phẫu thuật. Tử vong là do bệnh lý của
trẻ đẻ non cân nặng thấp, kèm theo tình trạng viêm phổi
trước phẫu thuật và nhiễm trùng bệnh viện sau phẫu thuật,
để giảm tỷ lệ tử vong cần phải chăm sóc hậu phẫu tốt hơn
để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện làm tăng tỷ lệ tử
vong sau phẫu thuật.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA XÔNG HƠI GIẢI ĐỘC
HUBBARD TẠI HAI TRUNG TÂM TẨY ĐỘC VIỆT NAM 2019
Hoàng Đức Hậu1, Hà Văn Như2, Hoàng Thế Kỷ3

TÓM TẮT
Mục tiêu 1: Đánh giá hiệu quả điều trị của phương
pháp xông hơi giải độc Hubbard tại 02 trung tâm tẩy độc
Việt Nam.
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang,
hồi cứu.
Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 1 đợt điều
trị bằng phương pháp xông hơi giải độc Hubbard: Đa số
(60%) các bệnh nhân đều mang các bệnh lý mạn tính,
trong đó 44% mắc 01 bệnh lý mạn tính. Các bệnh về da;
bệnh về thần kinh; bệnh cơ xương khớp; bệnh tiêu hóa;
bệnh tim mạch là các nhóm bệnh lý cải thiện tốt các triệu
chứng với tỷ lệ lần lượt là: 80%; 73,2%; 70,2%; 74,4%và
65,5%. Nhóm bệnh thuộc hệ thận tiết niệu và các cơ quan
khác có kết quả cải thiện triệu chứng thấp nhất (45,4%).
Tỷ lệ bệnh nhân có kết điều trị không thay đổi hoặc cảm
thấy mệt mỏi hơn sau khi điều trị là 13,7% (15,7% ở Hà
Nội và 12% ở Đà Nẵng). Tỷ lệ các triệu chứng lâm sàng
được cải thiện là 86,3% (trong đó tại Hà Nội là 84,3%,
Đà Nẵng là 88%).
Khuyến nghị: Kết quả nghiên cứu cho thấy phương
pháp xông hơi giải độc Hubbard phù hợp với đối tượng là
nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Keywords: Quy trình xông hơi tẩy độc Hubbard, nạn
nhân chất độc da cam/dioxin, Trung tâm tẩy độc Hà Nội,
Trung tâm tẩy độc Đà Nẵng.
SUMMARY
ASSESS THE TREATMENT EFFECTIVENESS
OF
THE
DETOXIFICATION
PROCESS
USING HUBBARD METHOD AT 2 DIOXIN
DETOXIFICATION CENTERS IN VIETNAM IN 2019
Objective : Assess the treatment effectiveness of the
detoxification process using Hubbard method at 2 dioxin
detoxification centers in Vietnam in 2019.

Method: Cross-sectional study combined with
retrospective.
Results: The study results showed that after one
course of treatment with Hubbard detox sauna method:
The majority (60%) of patients had chronic diseases,
of which 44% had 1 chronic condition. Skin diseases;
neurological diseases; Musculoskeletal system disease;
Gastrointestinal pathology; cardiovascular disease is the
group of pathologies that improve symptoms well with
the rate of 80%; 73.2%; 70.2%; 74.4% and 65.5%. The
group of diseases of the kidney system and other organs
had the lowest symptom improvement results (45.4%).
The proportion of patients who did not change or felt
more tired after treatment was 13.7% (15.7% to Hanoi and
12% to Da Nang). The percentage of clinical symptoms
improved was 86.3% (of which in Hanoi it was 84.3%, Da
Nang was 88%).
Recommendation: The research results show that
the Hubbard detox sauna is suitable for victims of Agent
Orange / dioxin.
Keywords: Detoxification method developed by
Hubbard, detoxification centers at Ha Noi, detoxification
centers at Da Nang.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo số liệu thống kê Việt Nam có khoảng 4,8 triệu
người phơi nhiễm với dioxin [1]. Các nhà khoa học đã
xác định rằng, chất độc dioxin khi xâm nhập cơ thể có
khả năng gây tổn thương đa dạng và phức tạp, làm phát
sinh nhiều bệnh lý [2],[3],[4]. Phương pháp điều trị tẩy độc
dioxin chủ yếu vẫn là giải quyết triệu chứng bằng nhiều
biện pháp tổng hợp như nâng cao thể trạng bằng chế độ ăn
giàu đạm, giàu vitamin, kích thích miễn dịch, uống thuốc
thải độc bảo vệ tế bào gan hay uống thuốc chống oxy hóa
kết hợp với xông hơi.

1. Viện Y sinh nhiệt đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
2. Khoa y học cơ sở, Trường Đại học Y tế công cộng.
3. Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam
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Phương pháp xông hơi giải độc không đặc hiệu
Hubbard (thanh lọc độc tố) đang được ứng dụng điều trị
các nhiễm độc mạn tính được ứng dụng và mang lại hiệu
quả khá tốt tại một số quốc gia trên thế giới [5],[6],[7].
Phương pháp này có tác dụng đào thải các chất độc tồn
đọng lâu trong các mô, đặc biệt là mô mỡ vào hệ tuần
hoàn ra ngoài thông qua hệ bài tiết (qua mồ hôi là chủ yếu,
nước tiểu, phân) [8]. Tại Việt Nam, phương pháp xông hơi
thải độc Hubbard đã được các bác sỹ chuyên ngành triển
khai ứng dụng điều trị vào đầu những năm 2010, kết quả
bước đầu đã được nhiều người điều trị đánh giá cao đối với
người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin [9],[10]. Tuy
nhiên, mới chỉ có những báo cáo tổng hợp kết quả riêng
lẻ những đợt xông hơi giải độc tại các Trung tâm tẩy độc
mà chưa có công trình nào nghiên cứu, đánh giá tổng thể
về thực hiện quy trình và những yếu tố thuận lợi, khó khăn
trong thực hiện qui trình này. Vì vậy chúng tôi tiến hành
nghiên cứu này với mục đích: i) Đánh giá kết quả thực
hiện quy trình xông hơi giải độc Hubbard tại các trung
tâm tẩy. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học, giúp các
nhà hoạch định chính sách đưa ra các hướng dẫn áp dụng
và nhân rộng quy trình xông hơi giải độc Hubbard tại các
trung tâm tẩy độc trên toàn quốc.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu:
Tiêu chuẩn lựa chọn: Toàn bộ bệnh nhân tham
gia điều trị bằng QTXHGĐ theo phương pháp Hubbard
1/2018 đến 06/2019.
Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân có hồ sơ bệnh án
không có đầy đủ thông tin hành chính, có dấu hiệu tẩy xóa.
2.2. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt
ngang kết hợp hồi cứu
2.3. Phương pháp thu thập số liệu
Thu thập số liệu định lượng: Nghiên cứu viên
(NCV) là người chịu trách nhiệm chính trong kiểm kê các
hồ sơ bệnh án và ghi vào bảng kiểm được thiết kế sẵn. Đầu
tiên, NCV đã liên lạc với các lãnh đạo TTTĐ để lấy các
số liệu, báo cáo liên quan và lên lịch hẹn thu thập số liệu.
Sau đó, NCV tiến hành kiểm kê sổ sách, báo cáo liên quan
đến các bệnh nhân tham gia đợt điều trị theo QTXHGĐ
bằng phương pháp Hubbard cho nạn nhân da cam/dioxin
từ 1/2018 đến 06/2019 và điền vào bảng kiểm đã được
thiết kế sẵn.
2.4. Xử lý số liệu
Số liệu định lượng được nhập trên Excel 2016 và
phân tích bằng phần mềm Stata 14.2. Các phép tính thống
kê thông thường được sử dụng để tính tần số, tỷ lệ % của
các biến nghiên cứu.
III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu

Bảng 3.1. Thông tin chung của bệnh nhân tham gia vào các đợt điều trị bằng phương pháp xông hơi giải độc
Hubbard (N= 299)
Nội dung
Giới tính

Nghề nghiệp

Hà Nội (n, %)

Đà Nẵng (n, %)

Chung (n=299, %)

158 (82,7)

72 (66,7)

249 (83,3)

Nữ

33 (7,3)

36 (33,3)

50 (16,7)

Nông nghiệp

74 (38,7)

40 (37,0)

114 (38,1)

Nghề khác

136 (71,3)

70 (73,0)

225 (71,9)

68±5

57±13

63±8

Nam

Tuổi ( ±SD)

Về giới tính, 80% bệnh nhân tham gia điều trị tại
02 TTTĐ trong 6 tháng đầu năm là nam giới. Tỷ lệ này
tương đồng với kết quả của hai nghiên cứu tại Bệnh viện
Quân y 103 tương ứng là 70% và 89%. Liên quan đến
nghề nghiệp của bệnh nhân trước khi nghỉ hưu 90% họ
làm nghề phi nông nghiệp (quân đội, công chức, dịch
vụ). Nghiên cứu của Dương Quang Hiến cũng cho kết
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quả tương tự với 91% bệnh nhân là quân nhân và 9% làm
nghề tự do.
Kết quả nghiên cứu cho thấy đối tượng được điều trị
là nạn nhân chất độc da cam/dioxin có độ tuổi trung bình
là 63±8. Kết quả này tương đương với độ tuổi được tìm
thấy trong các nghiên cứu tại Phần Lan, Thái Bình hay Hà
Tĩnh [6],[11],[12].
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Biểu đồ 3.1. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trước khi tham gia QTXHGĐ Hubbard tại 02 TTTĐ

Kết quả nghiên cứu cho thấy tình trạng sức
khỏe của bệnh nhân trước khi tham gia QTXHGĐ
Hubbard tại 02 TTTĐ, đa số (60%) bệnh nhân mắc
các bệnh lý mạn tính, trong đó tỷ lệ bệnh nhân mắc 1
bệnh tại 2 TTTĐ gần giống nhau giữa Hà Nội và Đà

Nẵng tương ứng là 44% và 43%. Trong khi đó, tỷ lệ
bệnh nhân mắc 2 bệnh ở Đà Nẵng (13%) cao gần gấp
hai lần so với Hà Nội (7%). Tỷ lệ bệnh nhân không
mắc bệnh nào ở Hà Nội là 45% cao hơn so với Đà
Nẵng (38%).

Biểu đồ 3.2. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trước khi tham gia QTXHGĐ Hubbard tại 02 TTTĐ

Đối tượng tham gia xông hơi giải độc bằng phương
pháp Hubbard được chẩn đoán các bệnh lý thuộc hệ cơ
xương khớp (23%) hệ thần kinh – tâm thần (23%), hệ tim
mạch (19%). Trong đó chẩn đoán bệnh lý thuộc hệ cơ

xương khớp tại Hà Nội 23%, Đà Nẵng 23%, hệ thần kinhtâm thần tại Hà Nội 21% tại Đà Nẵng 26%, hệ tim mạch
tại Hà Nội 14% tại Đà Nẵng 21%.
3.2. Kết quả sau đợt điều trị
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Bảng 3.2 Kết quả sau đợt điều trị
Nội dung

Hà Nội n(%)

Đà Nẵng n(%)

Chung n(%)

Cải thiện các triệu chứng về da (n=30)

14(77,8)

10(83,3)

24(80,0)

Cải thiện các triệu chứng về tiêu hóa (n=39)

25(80,8)

4(50,0)

29(74,4)

Cải thiện các triệu chứng về thần kinh (n=82)

35(68,2)

25(74,2)

60(73,2)

Cải thiện các triệu chứng cơ xương khớp (n=84)

36(65,8)

23(80,0)

59(70,2)

Cải thiện các triệu chứng về tim mạch (n=68)

12(65,9)

33(66,0)

45(65,5)

Cải thiện các triệu chứng về hô hấp (n=18)

3(50,0)

7(60,0)

10(52,7)

Cải thiện các triệu chứng về miễn dịch (n=32)

8(47,1)

7(46,7)

15(46,9)

Cải thiện các triệu chứng về tiết niệu (n=11)

4(50,0)

1(33,3)

5(45,4)

Kết quả của đợt điều trị XHGĐ Hubbard với bệnh
nhân cho thấy các bệnh về da; bệnh về thần kinh; bệnh cơ
xương khớp; bệnh tiêu hóa; bệnh tim mạch là các nhóm
bệnh lý có cải thiện tốt các triệu chứng có tỷ lệ lần lượt
là: 80%; 73,2%; 70,2%; 74,4%và 65,5%. Nhóm bệnh
thuộc hệ thận tiết niệu và các cơ quan khác có kết quả cải
thiện triệu chứng thấp nhất (45,4%). TTTĐ Hà Nội các
nhóm bệnh lý có tỷ lệ cải thiện triệu chứng cao như: Da
(77,8%), tiêu hóa (80,8%), thần kinh (68,2%), cơ xương

khớp (65,8%) và tim mạch (65,9%). Trong khi đó, TTTĐ
Đà Nẵng các nhóm bệnh lý có tỷ lệ cải thiện triệu chứng
cao như: Da (83,3%), thần kinh tâm thần (74,2%) và hệ
cơ xương khớp (80%). Kết quả này tương tự như kết quả
của tác giả Nguyễn Xuân Hệ, nhóm bệnh thuộc hệ tim
mạch 92% tốt, thần kinh tâm thần là 76%. Theo báo cáo
của VAVA tỉnh Thái Bình thì nhóm bệnh có tỷ lệ khỏi
hoặc giảm triệu chứng tốt nhất là: tê bì chân tay, đau nhức
xương khớp, đau đầu mất ngủ, tăng huyết áp.

Biểu đồ 3.3 kết quả cải thiện chung các triệu chứng

Tỷ lệ các triệu chứng lâm sàng được cải thiện là 86,3%
(trong đó tại Hà Nội là 84,3%, Đà Nẵng là 88%). Tỷ lệ bệnh
nhân có kết điều trị không thay đổi hoặc cảm thấy mệt mỏi
hơn sau khi điều trị là 13,7% (15,7% ở Hà Nội và 12% ở Đà
Nẵng). Điều này có thể là do bệnh nhân không tuân thủ chế độ
dùng thuốc, dinh dưỡng phù hợp nên bệnh nhân sẽ cảm thấy
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mệt mỏi khi tham gia xông hơi. Vì vậy cần kiểm soát chặt chẽ
chế độ dùng vitamin, chất khoáng đồng thời xây dựng chế độ
vận động và chế độ ăn cụ thể cho phù hợp với từng bệnh nhân.
IV. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 1 đợt điều trị bằng
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
phương pháp xông hơi giải độc Hubbard tại 02 trung tâm
tẩy độc:
- Đa số (60%) các bệnh nhân đều mang các bệnh lý
mạn tính, trong đó 44% mắc 01 bệnh lý mạn tính.
- Các bệnh về da; bệnh về thần kinh; bệnh cơ xương
khớp; bệnh tiêu hóa; bệnh tim mạch là các nhóm bệnh lý
có cải thiện tốt các triệu chứng với tỷ lệ lần lượt là: 80%;
73,2%; 70,2%; 74,4%và 65,5%. Nhóm bệnh thuộc hệ thận
tiết niệu và các cơ quan khác có kết quả cải thiện triệu
chứng thấp nhất (45,4%).
- Tỷ lệ bệnh nhân có kết quả điều trị không thay đổi
hoặc cảm thấy mệt mỏi hơn sau khi điều trị là 13,7%

(15,7% ở Hà Nội và 12% ở Đà Nẵng). Tỷ lệ các triệu
chứng lâm sàng được cải thiện là 86,3% (trong đó tại Hà
Nội là 84,3%, Đà Nẵng là 88%).
V. KIẾN NGHỊ
Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp xông hơi
giải độc Hubbard phù hợp với đối tượng là nạn nhân chất
độc da cam/dioxin, vì vậy cần triển khai rộng rãi hơn.
Nghiên cứu này là mô tả cắt ngang kết hợp hồi
cứu, đánh giá các triệu chứng lâm sàng chủ quan do
vậy cần tiến hành nghiên cứu khác nhằm đánh giá trên
cận lâm sàng.
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TỶ SUẤT MẮC MỚI UNG THƯ VÚ VÀ THỜI GIAN SỐNG THÊM
Ở PHỤ NỮ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2014-2016
Nguyễn Thị Mai Lan1, Bùi Diệu2

TÓM TẮT
Ung thư vú (UTV) không những là một bệnh ung thư
hay gặp nhất ở phụ nữ mà còn là một trong những nguyên
nhân chính gây tử vong đối với phụ nữ. Mục tiêu: Mô tả tỷ
suất mắc mới chuẩn hoá theo tuổi của ung thư vú ở phụ nữ
trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2014-2016. Phương pháp:
Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả theo dõi dọc
theo phương pháp ghi nhận ung thư theo các nguyên tắc
của Tổ chức ghi nhận ung thư quần thể do Viện Nghiên
cứu Ung thư quốc tế khuyến cáo. Kết quả: Tỷ suất mắc
mới ung thư vú chuẩn theo tuổi tại Hà Nội giai đoạn 20142016 là 29,4/100.000 nữ. Tỷ suất mắc chuẩn theo tuổi ở nội
thành (38,9/100.000 nữ) cao hơn ngoại thành (21,7/100.000
nữ). Thời gian sống thêm toàn bộ trung bình là 52,7 ± 0,29
(tháng). Tỷ lệ sống thêm 2 năm, 3 năm, và ước tính cho 5
năm lần lượt là 92,3%; 90,9% và 86,2%. Nhóm ung thư vú
trẻ tuổi (< 40 tuổi) tỷ lệ sống thêm 3 năm (90,1%) thấp hơn
nhóm tuổi ≥ 40 tuổi (93,4%) với p<0,016. Giai đoạn bệnh,
kích thước u và tình trạng di căn hạch nách là 3 yếu tố ảnh
hưởng đến sống thêm toàn bộ bệnh nhân ung thư vú. Kết
luận: Ung thư vú trên địa bàn Hà Nội là loại ung thư phổ
biến ở nữ và thời gian sống thêm khá dài. Các kết quả của
nghiên cứu này sẽ góp phần giúp cho các nhà lập chính sách
có kế hoạch can thiệp nhằm nâng cao sức khoẻ người phụ
nữ của thành phố Hà Nội.
Từ khoá: Tỷ suất mới mắc, thời gian sống thêm, ung
thư vú, Hà Nội.
SUMMARY:
AGE-SPECIFIC INCIDENT RATE AND
SURVIVAL OF BREAST CANCER AMONG
WOMEN LIVING IN HANOI CITY, 2014-2016
Breast cancer is one of common diseases and main
cause of death among women. OBjectives: To describe
the age standardised incident rate of breast cancer and
additional survival among women in Hanoi in 2014-

2016. Methods: A desriptive longitudinal study was
applied. Data was collected by using cancer registry and
questionnaire of World Health Organization/International
Cancer Research Institute. Results: The age standardised
incident rate of breast cancer was highest as compared
to other cancers, in period of 2014-2016 (29.4/100.000).
The age standardised incident rate of BC in urban was
higher in urban as compared to sub-urban (38.9/100.000
and 21.7/100.000 respectively). Mean total survival time
was 52.7 ± 0.29 moth. Survival time of 2 years, 3 years
and 5 years were 92.3%; 90.9% and 86.2%. For younger
women with breast cancer (< 40 years old) rate of survival
time for 3 yeasr was (90.1%) lower than that of older
women ( ≥ 40 years old) with p<0.016. Conclusions:
Breast cancer was the most common and total survival
time long among women in Hanoi. Results will contribute
to the advocacy and behaviour change communication to
impeove woman’s health.
Keywords: Age-standardized incident rate, survival
time, breast cancer, Hanoi.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ung thư vú (UTV) không những là một bệnh ung
thư hay gặp nhất ở phụ nữ mà còn là một trong những
nguyên nhân chính gây tử vong đối với phụ nữ trên thế
giới cũng như tại Việt Nam. Theo Tổ chức Ung thư Thế
giới (GLOBOCAN 2018), trên thế giới có 2.089.000 bệnh
nhân ung thư vú mới được chẩn đoán, chiếm 11,6% trong
tất cả các loại ung thư và số trường hợp tử vong do ung
thư vú là 881.000 trường hợp [1]. Chương trình quốc gia
về phòng chống ung thư (PCUT) đều hướng đến công tác
phòng bệnh; sàng lọc và phát hiện sớm; nâng cao chất
lượng chẩn đoán và điều trị bệnh và cải thiện chất lượng
sống cho người bệnh ung thư [2], [3], [4].
Tại Việt Nam, tỷ suất thô mắc ung thư vú năm 2010
là 13,8/100.000 phụ nữ và tỷ suất chuẩn hóa theo tuổi mắc

1. Bệnh viện Ung bướu Hà Nội;
2. Bệnh viện K
Ngày nhận bài: 19/09/2019

20

SỐ 6 (53) - Tháng 11-12/2019
Website: yhoccongdong.vn

Ngày phản biện: 27/09/2019

Ngày duyệt đăng: 03/10/2019

EC N
KH
G
NG

VI N

S

C

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ung thư vú là 17,4/100.000 phụ nữ; năm 2010, các tỷ suất
tương ứng là 28,1 và 29,9/100.000 phụ nữ [5]. Công tác
ghi nhận ung thư đã được thực hiện từ năm 1987, tại Hà
Nội, sau đó mở rộng thành hệ thống ghi nhận ung thư quốc
gia từ năm 2008 và hiện nay đã có nhiều tỉnh/thành phố đã
có hệ thống ghi nhận ung thư. Các dữ liệu dịch tễ học về
ung thư như gánh nặng bệnh tật, các đặc điểm phân bố về
tuổi, kinh tế xã hội, khu vực địa lý, xu hướng mắc bệnh…
có ý nghĩa quyết định trong việc xác định các hướng ưu
tiên cho chương trình PCUT ở mỗi quốc gia [5]. Trong đó,
tỷ suất mới mắc và tỷ suất tử vong là hai chỉ số quan trọng
giúp đánh giá tình hình bệnh ung thư. Tỷ suất mới mắc
ung thư chỉ có được từ những ghi nhận ung thư quần thể.
Tỷ suất tử vong do ung thư ở các quốc gia đều dựa vào các
thống kê tử vong theo nguyên nhân bệnh tật.
Theo khuyến cáo của hội đồng các chuyên gia tại Hội
nghị quốc tế St Gallen, phân loại ung thư vú ngoài các yếu
tố kích thước u, tình trạng di căn hạch nách, tình trạng di
căn xa còn có thêm yếu tố về độ mô học của khối u, dấu
ấn sinh học khối u (Her-2/neu, Ki-67, ER,PR) giúp việc
lựa chọn phương pháp điều trị cũng như tiên lượng bệnh
phù hợp hơn. Điều trị ung thư vú là điều trị đa mô thức tùy
thuộc vào giai đoạn bệnh, bao gồm: phẫu thuật, xạ trị, nội
khoa (hóa trị, nội tiết, sinh học) và chăm sóc giảm nhẹ. Xu
hướng điều trị toàn thân hiện nay là điều trị sinh học, mang
lại nhiều kết quả khả quan giúp cải thiện thời gian sống
thêm cũng như chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung
thư vú. Tuy nhiên, tại các quốc gia đang phát triển trong
đó có Việt Nam, số liệu ghi nhận về ung thư vú còn bị hạn
chế cả về số lượng và chất lượng. Do vậy, nghiên cứu tỷ
suất mắc mới và thời gian sống thêm toàn bộ của các bệnh
nhân ung thư vú trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2014-2016
sẽ góp phần giúp cho công tác lập kế hoạch can thiệp dự
phòng, điều trị cũng như phục vụ cho công tác nghiên cứu
khoa học về ung thư vú. Nghiên cứu được thực hiện nhằm
mô tả tỷ suất mắc mới ung thư vú ở phụ nữ và thời gian
sống thêm của bệnh nhân ung thư vú trên địa bàn Hà Nội
giai đoạn 2014-2016.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Đối tượng và thời gian nghiên cứu: Là những
bệnh nhân ung thư vú được chẩn đoán xác định lần đầu,
dựa trên lâm sàng, kết quả xét nghiệm tế bào học và hoặc
mô bệnh học và có địa chỉ thường trú tại thành phố Hà Nội
trong giai đoạn 2014-2016. Loại trừ các trường hợp còn
nghi ngờ về chẩn đoán: u chưa rõ bản chất, ranh giới giữa
u lành và u ác không được đưa vào ghi nhận; các trường
hợp chẩn đoán lần đầu ung thư vú không trong khoảng thời
gian 01/01/2014 đến 31/12/2016 và không có đủ hồ sơ về
chẩn đoán xác định là ung thư vú.
2.2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng
thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang và theo dõi dọc nhằm
ghi nhận các trường hợp mới mắc và thời gian sống thêm
của các bệnh nhân ung thư vú theo các nguyên tắc ghi
nhận ung thư của Tổ chức ghi nhận ung thư quần thể do
Viện Nghiên cứu Ung thư quốc tế khuyến cáo. Số liệu về
các trường hợp mắc ung thư vú được thu thập từ các cơ
sở y tế công lập, tư nhân có khám và điều trị ung thư vú
trên địa bàn Hà Nội. Tổng số dân số nữ Hà Nội và dân số
nữ theo từng quận huyện các năm 2014, 2015, 2016 lấy
từ Sách Niên giám thống kê thành phố Hà Nội 2016, xuất
bản năm 2017 của Cục Thống kê thành phố Hà Nội. Quần
thể dân số tham chiếu phân bố dân số theo từng nhóm tuổi
được lấy từ phân bố dân số chuẩn của Thế giới. Quá trình
nhập số liệu đều tuân theo khuyến cáo của Mc Lenan: Các
trường hợp có địa chỉ không rõ hoặc không ghi địa chỉ
cũng đều được thu thập, sau đó tiến hành một quá trình tìm
kiếm địa chỉ tích cực thông qua danh sách bệnh nhân nằm
viện của phòng kế hoạch tổng hợp, kho hồ sơ... nếu là bệnh
nhân ngoài Hà Nội thì loại bỏ, các bệnh nhân không tìm
thấy địa chỉ được giữ riêng, sau đó đối chiếu tìm địa chỉ từ
các nguồn khác. Các chỉ số nghiên cứu bao gồm: Tỷ suất
mới mắc ung thư vú thô, theo năm (2014-2016) và khu
vực địa lý (khu vực nội thành/ngoại thành và quận/huyện);
thời gian sống thêm toàn bộ của các bệnh nhân ung thư vú.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. Tỷ suất mắc mới ung thư vú chuẩn hóa theo tuổi /100.000 nữ
Năm

Số ca mới mắc

Dân số Hà Nội

ASR/100.000 nữ

Năm 2014

1.191

3.703.000

30,9

Năm 2015

1.074

3.773.000

27,0

Năm 2016

1.237

3.834.000

30,3

Giai đoạn 2014-2016

3.502

11.310.000

29,4
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Tỷ suất mắc mới ung thư vú chuẩn theo tuổi cao
nhất ở năm 2016 là 30,2/100.000 nữ. Tỷ suất mắc mới

ung thư vú chuẩn theo tuổi giai đoạn 2014-2016 là
29,4/100.000 nữ.

Bảng 2. Tỷ suất mắc mới ung thư vú chuẩn theo tuổi theo khu vực/100.000 nữ
Khu vực

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Nội thành

40,2

37,2

38,2

Ngoại thành

21,4

18,8

23,9

<0,001

<0,001

<0,001

P

Tỷ suất mắc mới chuẩn theo tuổi ở khu vực nội thành cao hơn so với khu vực ngoại thành. Sự khác biệt là có ý
nghĩa thống kê với p<0,001.

Biểu đồ 1. Thời gian sống thêm toàn bộ (tháng)

Thời gian sống thêm toàn bộ trung bình là: 52,69 ± 0,29 (tháng), min: 1,0; max: 57,0). Tỷ lệ sống thêm toàn bộ 3
năm là: 92,3%; 5 năm: 86,2%

Biểu đồ 2. Liên quan sống thêm toàn bộ và giai đoạn bệnh

Tỷ lệ sống thêm toàn bộ 3 năm giảm dần theo giai
đoạn. Tỷ lệ sống thêm 3 năm giữa giai đoạn 0 và I là
100%, giảm dần ở giai đoạn II, III, IV, rất khác biệt so
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với giai đoạn III và IV (P<0,001). Tại thời điểm 3 năm, tỷ
lệ sống thêm toàn bộ cho các giai đoạn I - IV lần lượt là
100%; 97,2%; 86,8% và 76,6%.
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Biểu đồ 3. Liên quan sống thêm toàn bộ và tuổi

Nhóm ung thư vú trẻ tuổi (<40) có tỷ lệ sống thêm toàn bộ 3 năm thấp hơn so với nhóm ≥ 40 tuổi, Sự khác biệt là
có ý nghĩa với p=0,016.

Biểu đồ 4. Thời gian sống thêm toàn bộ theo T

100% bệnh nhân ở giai đoạn tại chỗ Tis sống sau 3
năm. Giai đoạn T4 có thời gian sống thêm thấp nhất, sự

khác biệt là có ý nghĩa so với nhóm còn lại với p <0,001.
Tỷ lệ sống thêm 3 năm giai đoạn T4 là 84,9%.

Biểu đồ 5. Liên quan giữa thời gian sống thêm toàn bộ với di căn hạch nách

Tỷ lệ sống thêm toàn bộ 3 năm giai đoạn N0 và N1 là
không có sự khác biệt. Giai đoạn N2 và N3 có tỷ lệ sống

thêm toàn bộ 3 năm thấp hơn so với giai đoạn N0,N1. Sự
khác biệt là có ý nghĩa thống kê với p< 0,001.
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Biểu đồ 6. Liên quan sống thêm toàn bộ và tình trạng di căn hạch nách

Bệnh nhân ở giai đoạn có di căn hạch N (+) có tỷ lệ sống thêm toàn bộ 3 năm thấp hơn so với bệnh nhân chưa có
di căn hạch N (-)

Biểu đồ 7. Liên quan sống thêm toàn bộ và kết quả mô bệnh học

Không có sự khác biệt về tỷ lệ sống thêm toàn bộ 3
năm ung thư biểu mô thể ống xâm nhập với kết quả mô
bệnh học khác. Sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê
với p=0,508.
IV. BÀN LUẬN
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, tỷ suất
mắc ung thư vú bắt đầu tăng nhanh từ lứa tuổi 40. Dưới 40
tuổi, tỷ suất mắc là 47,6/100.000, nhưng đã tăng gần gấp 3
lần, 130,6/100.000 nữ, khi ở tuổi 40 đến 49. Nhóm tuổi có
tỷ suất mắc ung thư vú cao nhất là 50-59 tuổi, sau đó đến
lứa tuổi 80 giảm xuống 21,5/100.000 nữ. Kết quả nghiên
cứu này cũng phù hợp với ghi nhận y văn cũng như so với
các nước trên thế giới [1]. Các nghiên cứu trên thế giới đều
ghi nhận phụ nữ tăng nguy cơ mắc ung thư vú từ 40 tuổi.
Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 480 ca ung thư
vú mới mắc ở độ tuổi dưới 40 chiếm 13,5%. Đây cũng là
con số ghi nhận đáng lo ngại rằng, liệu ung thư vú ở tuổi
trẻ càng ngày càng tăng. Theo báo cáo của tác giả Phạm
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Xuân Dũng (2017), tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận
ung thư vú dưới 40 tuổi tăng dần theo từng năm. Năm
1995-1999, ghi nhận 303 ca; đến năm 2010-2014 ghi nhận
760 ca chiếm 14,7% [6]. Độ tuổi của bệnh nhân Việt Nam
ngày càng trẻ, phần lớn là từ 45-55 tuổi, trong khi độ tuổi
thường gặp ở các bệnh nhân Úc là từ 65-69 tuổi [7].
Con số này cao hơn so với các nghiên cứu trên thế
giới, tại các nước phát triển châu Âu và châu Mỹ, tỷ lệ
bệnh nhân ung thư vú dưới 40 chỉ vào khoảng 4-6% [1].
Trong khi đó tại các nước châu Á, con số này là trên 10%
và xu hướng càng ngày càng tăng [1]. Đối với nhóm ung
thư vú trẻ tuổi dưới 40 thường mang các đặc điểm tiên
lượng xấu, với mức độ ác tính hơn [1].
Ung thư vú ở phụ nữ trẻ thường biểu hiện ở giai đoạn
muộn hơn, một phần vì họ không được sàng lọc như phụ
nữ lớn tuổi. Theo Hiệp hội Y khoa Mỹ khuyến cáo chụp
vú sàng lọc hàng năm bắt đầu từ tuổi 40, thăm khám lâm
sàng mỗi 3 năm và tự khám vú hàng tháng với phụ nữ từ
20-30 tuổi. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho rằng việc tự
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khám vú không làm giảm tỉ lệ tử vong do UTV. Gần đây
phụ nữ có có tiền sử gia đình mắc UTV ở tuổi chưa mãn
kinh được khuyến cáo nên chụp vú sàng lọc sớm 10 năm
trước lứa tuổi đó.
Bệnh nhân UTV tại Việt Nam cũng như các nước
đang phát triển khu vực Đông Nam Á không những được
chẩn đoán ở giai đoạn tiến xa di căn chiếm tỉ lệ cao mà tuổi
trung bình mắc cũng trẻ hơn so với tỉ chung của thế giới
cũng như các khu vực khác của châu Á. Theo thống kê,
chỉ khoảng 30% số phụ nữ mắc UTV trên toàn cầu có tuổi
< 50 tuổi, tỉ lệ này ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là
42% và ở khu vực Đông Nam Á lên tới 47% [7]. Trong số
các các nước khu vực Đông Nam Á, chỉ có Singapore là
nước duy nhất có tuổi trung bình mắc UTV tương tự với
các nước phát triển có tỉ suất mắc UTV cao như Australia
với trên 60% số người mắc UTV có tuổi > 50 tuổi và tuổi
mắc UTV trung bình là 50-69 tuổi [8] cao hơn so với tuổi
mắc UTV trung bình chung ở khu vực Đông Nam Á (4469 tuổi) [7]. Tuổi trung bình mắc càng trẻ (độ tuổi lao
động) cùng với tỉ lệ chẩn đoán sớm còn thấp càng làm tăng
gánh nặng do UTV ở Việt Nam cũng như các nước đang
phát triển khu vực Đông Nam Á khác.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, tỷ suất
mới mắc ở các quận thuộc khu vực nội thành là cao hơn
so với các quận ngoại thành (36,7/100.000 nữ so với
24,8/100.0000 nữ). Sự khác biệt này cũng tương đồng với
các nghiên cứu dịch tễ học ung thư vú. Có thể nhận thấy,
tỷ suất mắc bệnh ở các nước mức độ đô thị hóa cao như
châu Âu, Mỹ, Úc là cao hơn so với các nước đang và kém
phát triển, nơi có mật độ đô thị hóa thấp hơn. Sự khác biệt
về tỷ suất mắc mới ung thư vú giữa khu vực nội thành
(thành thị) và khu vực ngoại thành (chủ yếu là nông thôn)
tại thành phố Hà Nội cũng giống như sự khác biệt về tỷ
lệ này giữa Việt Nam so với các nước phát triển. Kết quả
nghiên cứu này có thể phản ánh sự khác biệt về nguy cơ
mắc ung thư vú giữa hai khu vực, nhưng cũng có thể phản
ánh khả năng tiếp cận dịch vụ y tế trong việc chẩn đoán,
phát hiện và ghi nhận ca bệnh.
Ung thư vú là một trong những bệnh có tiên lượng tốt.
Tiên lượng bệnh phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn bệnh,
giai đoạn càng sớm tiên lượng càng tốt. Trong nghiên cứu
của chúng tôi, tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 2 năm, 3 năm,
và ước tính cho 5 năm tương ứng là 93,8%, 92,4% và
86,2%. Giai đoạn I và II có tỷ lệ sống thêm toàn bộ tương
đương nhau (96,7% và 94,5%). Tỷ lệ sống thêm toàn bộ ở
giai đoạn III là 87,6% và giai đoạn IV là 66,2% (p<0,05).
Theo Phùng Thị Huyền (2017), nghiên cứu trên 63 bệnh
nhân ung thư vú giai đoạn II, III cho thấy tỷ lệ sống thêm
toàn bộ trong 3 năm đầu là 100%, sang năm thứ 4 và 5 là

98,4%. Một nghiên cứu khác của tác giả khác (2008) tiến
hành trên 54 bệnh nhân ng thư vú giai đoạn II, III cho kết
quả tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4
năm tương ứng là 98,1%, 94,3%, 87,8% và 84,1%.
Giai đoạn UTV là yếu tố tiên lượng quan trọng liên
quan tới tỷ lệ sống thêm và phương pháp điều trị. Giai
đoạn sớm thì tiên lượng sống thêm tốt. Điều này đã được
chứng minh trên rất nhiều nghiên cứu trước đây. Ví dụ:
Nghiên cứu của Trần Văn Thuấn (2005), tỷ lệ sống thêm
không bệnh và toàn bộ 5 năm cũng giảm từ 92,3 % và
96,1% ở giai đoạn II xuống còn 65,8% và 78,2% ở nhóm
giai đoạn III [9]. Hay nghiên cứu của nhóm tác giả trường
ĐH Taxas - Hoa Kỳ đã chứng minh ảnh hưởng của giai
đoạn bệnh lên thời gian sống còn toàn bộ với thời gian theo
dõi 10 năm cho thấy, giai đoạn IIA có tỷ lệ sống thêm toàn
bộ đạt 76%, IIB thấp hơn: 70% và IIIA là 59% [10].
Tỷ lệ sống còn toàn bộ sau 3 năm ở nhóm không di
căn hạch của chúng tôi và 94,4%; giảm còn 92,6 nhóm
N1, 85,3% N2 và 77,2% ở nhóm N3. Nghiên cứu của
Tạ Văn Tờ năm 2004 cũng cho thấy khác biệt rất lớn về
tỷ lệ sống thêm không bệnh 5 năm giữa nhóm không di
căn hạch (91,96%) và nhóm có di căn hạch (53,03%)
[11]. Nghiên cứu của Vũ Hồng Thăng năm 2015 cho
kết quả sống thêm không bệnh của nhóm UTV I-IIA là
95,1% và của nhóm không di căn hạch là 73,3% [12].
Theo một nghiên cứu trên 24.740 bệnh nhân UTV của
chương trình SEER (Surveillance, Epidemiology and
End Results) thuộc Viện Ung thư quốc gia Hoa Kỳ cho
kết luận 2 trong số các yếu tố tiên lượng quan trọng nhất
của UTV là kích thước khối u và sự di căn hạch. Theo
nghiên cứu này thì nếu không có di căn hạch thì tỷ lệ
sống thêm 5 năm đạt 99%, và tỷ lệ này giảm xuống còn
81% đối với các BN có di căn hạch (tỷ lệ này tính chung
cho các giai đoạn I - III và không phân biệt tình trạng
nội tiết và Her2) [13].
V. KẾT LUẬN
Tỷ suất mắc mới ung thư vú chuẩn theo tuổi tại Hà
Nội giai đoạn 2014-2016 là 29,4/100.000 nữ. Tỷ suất mắc
chuẩn theo tuổi ở nội thành (38,9/100.000 nữ) cao hơn
ngoại thành (21,7/100.000 nữ).
Thời gian sống thêm toàn bộ trung bình là 52,7 ± 0,29
(tháng). Tỷ lệ sống thêm toàn bộ 2 năm, 3 năm, và ước
tính cho 5 năm lần lượt là 92,3%; 90,9% và 86,2%. Nhóm
ung thư vú trẻ tuổi (< 40 tuổi) tỷ lệ sống thêm toàn bộ 3
năm (90,1%) thấp hơn nhóm tuổi ≥ 40 tuổi (93,4%) với
p<0,016. Giai đoạn bệnh, kích thước u và tình trạng di căn
hạch nách là 3 yếu tố ảnh hưởng đến sống thêm toàn bộ
bệnh nhân ung thư vú.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN MỘT SỐ DỊ NGUYÊN Ở BỆNH NHÂN
VIÊM DA DỊ ỨNG BẰNG TEST LẨY DA
Phan Cẩm Ly1, Trần Thị Minh Diễm2

TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ test lẩy da dương tính với
một số dị nguyên thường gặp và số lượng bạch cầu ái toan
ở bệnh nhân viêm da dị ứng. Khảo sát mối liên quan giữa
tỷ lệ test lẩy da dương tính với một số đặc điểm chung
và số lượng bạch cầu ái toan. Phương pháp: Test lẩy da
được thực hiện với 18 loại dị nguyên tiêu hóa và hô hấp.
Test lẩy da được thực hiện khi dị nguyên đặc hiệu được lẩy
vào da, dị nguyên sẽ kết hợp với IgE đặc hiệu trên bề mặt
tế bào mast. Sự kết hợp này làm tế bào mast bị phân hủy
giải phóng ra một số hóa chất trung gian như histamine,
seroronin... Dựa vào mức độ sẩn và ban đỏ trên da để đánh
giá kết quả phản ứng thông qua so sánh với chứng âm và
chứng dương, kết quả có được sau 15 – 20 phút. Kết quả:
Nghiên cứu trên 117 bệnh nhân viêm da dị ứng nhận thấy
có 58,1% bệnh nhân có tiền sử bản thân bị các bệnh dị ứng
khác như mày đay(23,1%), hen phế quản (20,5%), viêm
mũi dị ứng(18,8%) và 59,8% bệnh nhân có tiền sử gia đình
mắc các bệnh cơ địa. Tỷ lệ test lẩy da dương tính với ít
nhất một loại dị nguyên chiếm 83,8%. Các dị nguyên gây
dị ứng phổ biến nhất là gián (58%), mạt nhà (42%), nấm
mốc (42%), bụi nhà (35,2%). Tỷ lệ bệnh nhân viêm da dị
ứng có số lượng bạch cầu ái toan tăng cao chiếm 27,4%.
Kết luận: Có mối liên quan giữa kết quả test lẩy da và tiền
sử bản thân có bệnh lý dị ứng kèm theo, nhóm tuổi. Không
có mối liên quan giữa kết quả test lẩy da và số lượng bạch
cầu ái toan.
Từ khóa: Dị nguyên; viêm da dị ứng; test da.
ABSTRACT:
DETECTING ALLERGENS IN ATOPIC
DERMATITIS WITH SKIN PRICK TEST
Objective: To determine the rate of positive skin
prick test with some common allergens and the number
of eosinophils in atopic dermatitis patients and the
relationship between the rate of positive skin prick test
with a number of common features and the number of
eosinophils. Methods: Skin prick test was done using 18

allergens including food allergens and aeroallergens. Skin
prick test is a bioassay that detects the presence of allergen
specific IgE on patient’s mast cells. When allergen is
introduced into the skin of a patient, allergen binds to IgE
receptors on mast cells, histamine and other chemicals are
released, these mediators include histamine, serotonin…
Skin reactions were evaluated according to the diameter
of edema and erythema and compared with positive and
negative control reactions after 15-20 minutes. Results:
A total of 117 patients diagnosis of atopic dermatitis
were examined with 58,1% of the study population had
a previous history of allergic diseases such as urticaria
(23,1%), asthma (20,5%), allergic rhinitis (18,8%) and
59,8 % had a positive previous family history of allergy.
Positive skin prick test to at least one allergen was 83,8%.
The percentage of patients have increased eosinophilia is
27,4%. Conclusion: There was correlation between skin
prick test results and age group, allergenic history. There
wasn’t correlation between skin prick test results and
eosinophilia.
Key words: Allergen; atopic dermatitic; skin prick test.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở Việt Nam, số người mắc bệnh dị ứng tăng nhanh
trong những năm gần đây, do nhiều nguyên nhân khác
nhau như thuốc, thực phẩm, hóa chất, bụi nhà, vi khuẩn,
virus, nấm… Các bệnh dị ứng phổ biến là viêm mũi, viêm
xoang, hen phế quản, mày đay, viêm da dị ứng, dị ứng
nghề nghiệp… Bệnh viêm da dị ứng (VDDƯ) chiếm tỷ lệ
khá cao và khác nhau từng quốc gia. Ở Mỹ và một số nước
Tây Âu, có khoảng 10 – 20% trẻ em và 1- 3% người lớn
bị bệnh này [1]. Ở Việt Nam hiện nay, chưa có nghiên cứu
đầy đủ về tỷ lệ hiện mắc VDDƯ. Theo báo cáo của phòng
khám Viện Da liễu Quốc gia, VDDƯ chiếm khoảng 20%
số bệnh nhân đến khám tại phòng khám [3]. Mặc dù bệnh
VDDƯ có thể khỏi theo thời gian nhưng nhiều bệnh nhân
có yếu tố cơ địa vẫn tiến triển và có những đợt tái phát và
kéo dài suốt đời. Trong những năm gần đây, lâm sàng phối

1. Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
2. Trường Đại học Y Dược Huế
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- Tiêu chuẩn loại trừ
Bệnh nhân đang sử dụng Corticoid (7 ngày) hoặc
uống thuốc kháng Histamin (3 ngày).
Bệnh nhân đang trong cơn dị ứng cấp tính, lao, thấp
khớp đang tiến triển, người bệnh tâm thần đang ở thời kỳ
kịch phát, người bệnh tim, gan, thận ở giai đoạn không
còn bù trừ, người bệnh có thai, người bệnh bị một số bệnh
tự miễn.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp mô tả
cắt ngang
Lấy mẫu ngẫu nhiên thuận tiện từ tháng 08/2013 đến
tháng 06/2014.
Trong nghiên cứu này, test da được thực hiện theo
phương pháp STEN DREBORG với 7 dị nguyên môi trường
(mạt nhà, bụi nhà, lông mèo, lông chó, lông chuột, gián,
nấm mốc) và 11 dị nguyên tiêu hóa (cá ngừ, cá thu, tôm, sữa
bò, thịt bò, thịt heo, thịt gà, lòng đỏ trứng, đậu phụng, đậu
nành, hạt dẻ) và xác định số lượng bạch cầu ái toan (BCAT)
trên máy tự động 18 thông số của hãng Sysmex.
2.3. Xử lý số liệu:
Các số liệu thu thập được xử lý theo thuật toán thống
kê y học, sử dụng phần mềm SPSS 16.0.

hợp giữa các chuyên khoa (miễn dịch, huyết học, sinh hóa,
vi sinh…) trong nghiên cứu VDDƯ đã mang lại những
thành công không những về chẩn đoán mà còn định hướng
cho điều trị. Khai thác tiền sử dị ứng, khám lâm sàng và
làm các test dị ứng in vivo và in vitro là những bước cần
thiết trong chẩn đoán. Dựa trên những hiểu biết về cơ chế
bệnh sinh, triệu chứng và biến chứng của bệnh VDDƯ,
cho thấy việc xác định được loại dị nguyên (DN) gây ra
phản ứng miễn dịch trên bệnh nhân có ý nghĩa rất quan
trọng. Đó là cơ sở để lên kế hoạch dự phòng, chăm sóc
cũng như điều trị cho bệnh nhân.
Mục tiêu nghiên cứu:
- Xác định tỷ lệ test da dương tính với một số dị
nguyên hô hấp, tiêu hóa và số lượng bạch cầu ái toan ở
bệnh nhân viêm da dị ứng.
- Khảo sát mối liên quan giữa tỷ lệ test da dương tính
với một số đặc điểm chung và số lượng bạch cầu ái toan.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
117 bệnh nhân đến khám tại phòng khám da liễu,
được lâm sàng chẩn đoán VDDƯ và được chỉ định làm xét
nghiệm test da tại Khoa Miễn dịch, Bệnh viện Trường Đại
học Y Dược Huế.
Bệnh nhân được chẩn đoán VDDƯ theo bộ tiêu chuẩn
chẩn đoán của Hanifin và Raika đề xuất năm 1980 [1], [10].

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Tỷ lệ bệnh nhân viêm da dị ứng có test da
dương tính

Bảng 3.1. Tỷ lệ bệnh nhân VDDƯ có test da dương tính
Test da

n

Tỷ lệ (%)

Dương tính

98

83,8

Âm tính

19

16,2

Tổng

117

100,0

3.2. Tỷ lệ các dị nguyên trong viêm da dị ứng có
test da dương tính

Nhận xét: Bệnh nhân VDDƯ có test da dương tính
với ít nhất một loại DN chiếm tỷ lệ cao 83,8%.

Bảng 3.2. Tỷ lệ các dị nguyên trong VDDƯ có test da dương tính
DN dương tính

n

Tỷ lệ (%)

DN môi trường

27

27,6

DN tiêu hóa

10

10,2

Cả hai loại DN

61

62,2

Tổng

98

100,0
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
3.3. Tỷ lệ các dị nguyên trong viêm da dị ứng có
test da dương tính

Nhận xét: Bệnh nhân VDDƯ có test da dương tính với
cả hai loại DN (tiêu hóa và môi trường) chiếm tỷ lệ 62,2%.

Bảng 3.3. Tỷ lệ các dị nguyên trong viêm da dị ứng có test da dương tính
DN môi trường

n

Tỷ lệ (%)

Gián

51

58,0

Mạt nhà

37

42,0

Nấm mốc

36

40,9

Bụi nhà

31

35,2

Lông chó

27

30,7

Lông mèo

17

19,3

Lông chuột

8

9,1

n = 88 (89,8%)
DN tiêu hóa
Tôm

22

31,0

Thịt heo

22

31,0

Sữa bò

21

29,6

Thịt bò

20

28,2

Cá thu

16

22,5

Đậu phụng

15

21,1

Lòng đỏ trứng

14

19,7

Hạt dẻ

14

19,7

Cá ngừ

11

15,5

Thịt gà

10

14,1

Đậu nành

9

12,7

n = 71 (72,4%)
Nhận xét: Bệnh nhân VDDƯ có test da dương tính
với DN môi trường chiếm tỷ lệ 89,8%, DN tiêu hóa chiếm
tỷ lệ 72,4%.

3.4. Số lượng dị nguyên dương tính ở bệnh nhân
viêm da dị ứng
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Bảng 3.4. Số lượng dị nguyên dương tính ở bệnh nhân VDDƯ
Số lượng DN dương tính/1 bệnh nhân

n

Tỷ lệ (%)

1 loại

15

15,3

2 loại

19

19,4

3 loại

17

17,3

4 loại

18

18,4

5 loại

11

11,2

6 loại

5

5,1

7 loại

5

5,1

8 loại

2

2,0

10 loại

2

2,0

11 loại

1

1,0

12 loại

2

2,0

15 loại

1

1,0

98

100,0

Tổng
Nhận xét: Bệnh nhân VDDƯ dương tính cao với 1, 2, 3
hay 4 loại DN (tỷ lệ tương ứng là 15,3%, 19,4%, 17,3%, 18,4%).

3.5. Liên quan giữa kết quả test da và tiền sử bản
thân có bệnh lý dị ứng kèm theo, số lượng BCAT

Bảng 3.5. Liên quan giữa kết quả test da và bệnh lý dị ứng kèm theo, số lượng BCAT
Test da

Dương tính

Âm tính

n

n

Có

61 (89,7%)

7 (10,3%)

68 (58,1%)

Không

37 (75,5%)

12 (24,5%)

49 (41,9%)

Có

20 (90,9%)

2 (9,1%)

22 (18,8%)

Không

78 (82,1%)

17 (17,9%)

95 (81,2%)

Có

20 (83,3%)

4 (16,7%)

24 (20,5%)

Không

78 (83,9%)

15 (16,1%)

93 (79,5%)

Có

25 (92,6%)

2 (7,4%)

27 (23,1%)

Không

73 (81,1%)

17 (18,9%)

90 (76,9%)

≥ 400

27 (84,4%)

5 (15,6%)

32 (27,4%)

< 400

71 (83,5%)

14 (16,5%)

85 (72,6%)

Bệnh lý dị ứng kèm theo

Viêm mũi dị ứng

Hen phế quản

Mày đay

Số lượng BCAT (/µL)

30
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Tổng số

p

< 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05
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Nhận xét:
- Có sự khác biệt giữa kết quả test da và bệnh lý dị
ứng kèm theo ở bệnh nhân VDDƯ (p < 0,05).
IV. BÀN LUẬN
4.1. Tỷ lệ bệnh nhân viêm da dị ứng có test da
dương tính
Tỷ lệ bệnh nhân VDDƯ có kết quả test da dương tính
chiếm tỷ lệ cao (83,8%). Kết quả này khá tương đồng với
các nghiên cứu của Kokandi A. (2014) (85,7%), Jenerowic
D. và cs (2007) (80,8%) [6],[7]. Kết quả của chúng tôi thấp
hơn nghiên cứu của Hon K.L. và cs (2012) (94%), Saleh
B. T. và cs (2009) (90%) [5], [12] và cao hơn Farajzadeh
S. (2010) (66,7%) [4].
Như vậy, ở bệnh nhân VDDƯ sự dương tính với các
loại DN chiếm tỷ lệ rất cao. Điều này cho thấy tầm quan
trọng của yếu tố DN trong nguyên nhân gây bệnh và cần
thiết phải giáo dục bệnh nhân và người nhà hạn chế tiếp
xúc là điều kiện đầu tiên trong điều trị dị ứng.
4.2.Tỷ lệ các dị nguyên trong viêm da dị ứng có test
da dương tính
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ test da dương tính
với cả 2 loại DN môi trường và DN tiêu hóa chiếm tỷ
lệ 62,2%, tỷ lệ bệnh nhân chỉ dị ứng với DN môi trường
chiếm 27,6%, chỉ dị ứng với DN tiêu hóa chiếm 10,2%.
Như vậy có 89,8% bệnh nhân dị ứng ít nhất với 1 loại DN
môi trường và 72,4% bệnh nhân dị ứng với ít nhất với 1
loại DN tiêu hóa. Theo Hon K.L. và cs (2012) nhận thấy
có 90% bệnh nhân dị ứng với ít nhất 1 loại DN môi trường
và 69% bệnh nhân dị ứng với ít nhất 1 loại DN tiêu hóa
[5]. Kết quả của chúng tôi khá phù hợp với nghiên cứu của
tác giả này. Theo Farajzadeh S. và cs (2010), tỷ lệ test da
dương tính với DN thức ăn chiếm 66,7% [4]. Kết quả của
chúng tôi khá tương đồng với tác giả này.
Như vậy, yếu tố môi trường và thức ăn với sự tồn tại
của rất nhiều DN là các yếu tố nguy cơ quan trọng góp
phần làm tăng tần suất mắc bệnh VDDƯ ở nước ta cũng
như trên thế giới.
4.3. Tỷ lệ các dị nguyên trong viêm da dị ứng có
test da dương tính
Kết quả nghiên cứu nhận thấy, ở nhóm bệnh nhân
VDDƯ có test da dương tính với DN môi trường, tỷ lệ test
da dương tính với DN gián chiếm tỷ lệ cao nhất là 58%,
DN mạt nhà (42%), nấm mốc (40,9%), bụi nhà (35,2%),
lông chó (30,7%), lông mèo (19,3%), lông chuột (9,1%).
Điều đó cho thấy tại Việt Nam, gián, mạt nhà, nấm mốc là
những DN cần quan tâm hàng đầu đối với các bệnh nhân

VDDƯ. Kết quả của chúng tôi phù hợp với nhận định của
Zahradnik E. và cs (2014) khi nghiên cứu sự ảnh hưởng
của động vật trong môi trường gây ra các bệnh dị ứng ở
Đức, tác giả nhận thấy rằng mạt nhà, gián là 2 DN quan
trọng và phổ biến nhất trong các DN môi trường gây dị
ứng, sự tiếp xúc với vật nuôi thường gây dị ứng nhất là chó
và mèo [13]. Theo Hon K.L. và cs (2012) nhận thấy mạt
nhà và bụi nhà là 2 DN thường gặp nhất [5]. Theo Kokandi
A (2014) tỷ lệ test da dương tính với mạt nhà (80%), bụi
nhà (74%), lông mèo (44%), gián (37%) [7].
Qua kết quả nghiên cứu trên cho thấy rằng DN môi
trường ảnh hưởng rất lớn đến bệnh VDDƯ. Tuy nhiên
yếu tố này có thể khắc phục bằng cách xác định được loại
DN gây ra tình trạng dị ứng ở bệnh nhân. Từ đó, sự cần
thiết phải giáo dục, nâng cao nhận thức và kiến thức để
bệnh nhân và người nhà có ý thức tốt về việc cải thiện
môi trường sống, vệ sinh nhà cửa, kiểm soát vật nuôi… để
phòng tránh các DN môi trường, góp phần cải thiện chất
lượng cuộc sống ở những bệnh nhân VDDƯ nói riêng và
các bệnh dị ứng nói chung.
Kết quả của chúng tôi nhận thấy ở nhóm bệnh nhân
VDDƯ có test da dương tính với DN tiêu hóa, tỷ lệ test da
dương tính với DN tôm và thịt heo chiếm tỷ lệ cao nhất là
31%, sữa bò (29,6%), thịt bò (28,2%), cá thu (22,5%), đậu
phụng (21,1%), lòng đỏ trứng (19,7%), hạt dẻ (19,7%), cá
ngừ (15,5%), thịt gà (14,1%), đậu nành (12,7%). Theo Lee
S. và cs.(2001) ghi nhận có 62,7% bệnh nhân bị dị ứng
thức ăn, tỷ lệ dị ứng với cá ngừ (68,3%), tôm (56,7%), nấm
(55,7%), sữa bò (53,6%), thịt bò (50%), trứng (50%), đậu
nành (42,9%) [9].
Theo Kwon J. và cs. (2013) bệnh nhân bị dị ứng
thức ăn chiếm 50,7%, tỷ lệ dị ứng với trứng (21,6%),
sữa (20,9%), đậu nành (11,7%), thịt gà (11,7%), thịt lợn
(8,9%), thịt bò (9,2%) [8].
Như vậy, tình trạng dị ứng với các DN tiêu hóa còn
tùy thuộc vào thói quen ẩm thực và nguồn gốc thức ăn của
từng nước, từng chủng tộc. Ngoài ra, dị ứng thức ăn còn
có thể do chất bảo quản, chất phụ gia màu… Việc xác định
được loại DN mà bệnh nhân thường dị ứng đó là cách tốt
nhất để phòng ngừa. Mặc dù biến chứng thường nhẹ nhưng
các phản ứng dị ứng có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng
cuộc sống và trong những trường hợp hiếm, có thể gây tử
vong.
4.4. Số lượng dị nguyên dương tính ở bệnh nhân
viêm da dị ứng
Kết quả test da dương tính với 1 loại DN (15,3%), 2
loại DN (19,4%), 3 loại DN (17,3%), 4 loại DN (18,4%),
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5 loại DN (11,2%), tỷ lệ dương tính trên 5 loại DN chiếm
tỷ lệ thấp. Theo Saleh B. T. và cs (2009), bệnh nhân dị ứng
với 1 loại DN (6%), 2 loại DN (41%), 3 loại DN (36%)
và ≥ 4 loại DN (7%) [12]. Kết quả của chúng tôi khác so
với tác giả có thể do số lượng và loại DN nghiên cứu khác
nhau, chủng tộc và môi trường sống khác nhau.
Bệnh nhân VDDƯ dương tính cùng một lúc với nhiều
loại DN là khá lớn. Về cơ chế dị ứng thì tình trạng dị ứng
chéo càng tăng nếu thời gian dị ứng kéo dài. Do đó việc
phòng tránh tiếp xúc với các yếu tố DN ở những bệnh
nhân này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên việc tìm
ra nguyên nhân để phòng tránh là điều rất quan trọng giúp
bệnh nhân cải thiện đáng kể những đợt tái phát bệnh.
4.5. Liên quan giữa kết quả test da và tiền sử bản
thân có bệnh lý dị ứng kèm theo
Kết quả cho thấy có mối liên quan giữa kết quả test da
và tiền sử bản thân có bệnh lý dị ứng kèm theo (p < 0,05).
Yếu tố cơ địa bản thân dị ứng là một yếu tố quan trọng
nhất trong bệnh VDDƯ. Tuy nhiên, không tìm thấy mối
liên quan giữa kết quả test da với các bệnh hen phế quản,
viêm mũi dị ứng, mày đay. Có thể số lượng DN khảo sát
của chúng tôi không nhiều và số lượng bệnh nhân nghiên
cứu không đủ lớn nên không tìm thấy sự liên quan.
Theo nghiên cứu của Đào Thị Hồng Diên và cs,
có mối liên quan giữa kết quả test da với tiền sử bản thân
của bệnh nhân bị các bệnh cơ địa như VDDƯ, viêm mũi dị

2019

ứng [2]. Điều này một lần nữa khẳng định các bệnh dị ứng
và cơ địa dị ứng có mối liên quan chặt chẽ với nhau.
Bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi phần lớn
bị VDDƯ đơn thuần nên tỷ lệ BCAT trong máu hoàn toàn
bình thường chiếm tỷ lệ cao và không tìm thấy sự liên quan
giữa kết quả test da và số lượng BCAT. Kết quả nghiên
cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của Jenerowic
D. và cs (2007) [6].
V. KẾT LUẬN
- Tỷ lệ test da dương tính ở bệnh nhân VDDƯ là
83,8%, trong đó tỷ lệ bệnh nhân có các bệnh dị ứng kèm
theo là 62,2%.
- Tỷ lệ DN môi trường dương tính chiếm 89,8%;
trong đó gián chiếm tỷ lệ cao nhất (58%), mạt nhà (42%),
nấm mốc (40,9%), bụi nhà (35,2%), lông chó (30,7%),
lông mèo (19,3%), lông chuột (9,1%).
- Tỷ lệ DN tiêu hóa dương tính chiếm 72,4%; trong
đó tôm chiếm tỷ lệ (31%), thịt heo (31%), sữa bò (29,6%),
thịt bò (28,2%), cá thu (22,5%), đậu phụng (21,1%), lòng
đỏ trứng (19,7%), hạt dẻ (19,7%), cá ngừ (15,5%), thịt gà
(14,1%), đậu nành (12,7%).
- Có sự liên quan giữa kết quả test da và bệnh lý dị
ứng kèm theo (p < 0,05).
- Không có sự liên quan giữa kết quả test da và số
lượng BCAT (p > 0,05).
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KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG GÓT PHẠM KHỚP
BẰNG KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA
Đặng Hoàng Anh1, Lê Quang Đạo1, Phạm Đăng Ninh1, Nguyễn Đăng Long1

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật kết
hợp xương nẹp khóa điều trị gãy xương gót phạm khớp.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt
ngang tiến cứu 18 BN với 22 xương gót gãy kín phạm
khớp (theo phân loại của Essex - Lopresti), được điều
trị kết hợp xương nẹp khóa tại Bệnh viện Quân y 103 từ
03/2017 đến 06/2018.
Kết quả: 90,9% liền vết mổ kỳ đầu. 9,1% hoại tử bờ
mép vết mổ, liền kỳ hai. Kết quả nắn chỉnh sau mổ: 50%
nắn chỉnh tốt, 36,4% chấp nhận được, 13,6% nắn chỉnh
chưa đạt yêu cầu. Đánh giá kết quả sau mổ 12 tháng của 18
BN, thấy: 100% liền xương ổ gãy. Góc Bohler tăng đáng
kể so với trước mổ. Kết quả theo điểm AOFAS 44,4% kết
quả tốt, 33,3% đạt khá, 11,1% đạt trung bình, 11,1% đạt
kết quả kém. Trung bình điểm AOFAS của các bệnh nhân
là 77,6 (từ 48- 97).
Kết luận: Phẫu thuật kết hợp xương gót bằng nẹp
khoá là một lựa chọn điều trị phù hợp, với kết quả phục
hồi chức năng khớp cổ chân sau mổ tốt cho các gãy xương
gót phạm khớp.
Từ khóa: Gãy xương gót, nẹp khóa xương gót.
ABSTRACT:
RESULT
INITIAL
TREATEMENT
OF
INTRAARTICULAR CALCANEAL FRACTURE BY
OSTEOSYNTHESIS WITH LOCKING PLATE
Objective: To evaluate result initial of osteosynthesis
by locking calcaneal plate for intrarticular calcaneus fracture.
Subjects & Methods: Prospetive observational
study of 18 patients with 22 intraarticular calcaneal
fracture(Essex - Lopresti’classification), were treated by
locking calcaneal plate fixation at 103 Military Hospital
from March 2017 to June 2018.
Results: 90,9% healing incision of the first period,
9,1% having necrosis at incision site healed of second
period. Results of operative reduction: excellent in 50%,

fair in 36,4%, and poor in 13,6% of the fractures. Bohler’s
angle was significantly higher after 12 months of followup when compared with preoperative x-ray. According to
the AOFAS, Ankle–Hind foot Scale outcome score results
were excellent in 44,4 % of the patients, good in 33,3%,
fair in 11,1%, and poor in 11,1% of patients. The mean
AOFAS score was 77,6 (Range 48 - 97).
Conclusion: Osteosynthesis by locking calcaneal
plate to treat intraarticular calcaneal fracture were
accordant choice provided good results with good results
of rehabilitation of ankle post-operation.
Key words: Calcaneal fracture, locking calcaneal plate.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Gãy xương gót là gãy xương hay gặp trong các xương
tụ cốt cổ chân. Có khoảng 70% các trường hợp gãy xương
gót là gãy phạm khớp [1]. Cơ chế chấn thương chủ yếu là
do ngã cao theo chiều đứng dọc, thường có kèm theo lún
xẹp thân đốt sống. Các cơ chế khác như chấn thương do tai
nạn giao thông hoặc tai nạn lao động thường là gãy xương
hở [1], [2], [3].
Xương sên bị đẩy xuống xương gót bởi lực tải dọc
trục tạo ra đường gãy chính chạy qua mặt khớp sau, chia
xương gót thành mảnh gãy trước trong và mảnh gãy sau
ngoài. Mảnh gãy mỏm chân đế sên vẫn được giữ tại chỗ do
nó có các dây chằng rất mạnh chằng giữ. Mảnh gãy sau rất
quan trọng vì nó chứa diện khớp sau. Essex – Lopresti đã
mô tả các đường gãy phụ tạo ra kiểu gãy mỏ chim và kiểu
gãy lún khớp. Đường gãy phụ nếu mở rộng ra lồi củ gót thì
tạo ra kiểu gãy mỏ chim, nếu nó kết thúc ở sau diện khớp
sau thì tạo ra kiểu gãy lún khớp [4].
Lịch sử điều trị gãy xương gót có hai phương pháp
gồm điều trị không phẫu thuật, phẫu thuật kết hợp xương
hoặc đóng cứng khớp sên gót. Mỗi phương pháp đều có
những ưu nhược điểm khác nhau. Điều trị không phẫu
thuật các trường hợp gãy xương gót phạm khớp sẽ khó
phục hồi hình thể gải phẫu của xương gót, thường dẫn đến

1. Bệnh viện Quân y 103
Ngày nhận bài: 26/09/2019
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biến dạng do sự mất tương quan bề mặt khớp [1], [3], làm
tăng bề rộng của gót, có thể làm ảnh hưởng đến độ trượt
của gân mác bên. Phẫu thuật đóng cứng khớp sên gót chủ
yếu được sử dụng trong trường hợp kết xương thất bại. BN
đau nhiều, hồi phục chức năng khớp cổ chân kém.
Phẫu thuật nắn chỉnh mở và cố định bên trong bằng
nẹp khóa điều trị gãy xương gót được áp dụng từ 2002 ở các
nước Âu, Mỹ và đã mang lại những kết quả rất đáng khích
lệ. Ở VN, đã có một số cơ sở CTCH tiến hành kết xương
gót bằng nẹp vít nói chung và nẹp khoá nói riêng và cũng
đã thu được những kết quả khả quan. Chúng tôi tiến hành
nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu
phẫu thuật kết hợp xương nẹp khóa điều trị gãy xương gót.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Đối tượng nghiên cứu:
Gồm 18 BN gãy kín xương gót, được điều trị băng
phẫu thuật kết hợp xương nẹp khóa trong thời gian từ
03/2017 đến 06/2018, tại Bệnh viện Quân y 10, được lựa
chọn trong nghiên cứu theo cách lấy mẫu thuận tiện.
* Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân:
- BN từ 17 tuổi trở lên.
- Chẩn đoán gãy kín xương gót phạm khớp theo phân
loại gãy xương gót của Essex -Lopresti.
- BN và gia đình đồng ý phẫu thuật.
* Tiêu chuẩn loại trừ:
- Gãy xương bệnh lý.
- Có dị tật vùng cổ chân ảnh hưởng đến đánh giá
kết quả.
- BN không hợp tác.
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
* Thiết kế nghiên cứu: Tiến cứu mô tả cắt ngang loạt
ca bệnh, không đối chứng
* Quy trình nghiên cứu:
- Thăm khám đánh giá gãy xương gót và tình trạng
phần mềm tại chỗ, các tổn thương liên quan, tình trạng
toàn thân, các bệnh lý mạn tính.
- Đánh giá, phân loại tổn thương gãy xương trên
X-quang quy ước.
- Chỉ định mổ kết xương nẹp khóa.
- Tư vấn, giải thích về điều trị phẫu thuật để BN và
thân nhân yên tâm.
- Tiến hành phẫu thuật
- Theo dõi, chăm sóc sau mổ.
- Đánh giá kết quả nắn chỉnh, cố định ổ gãy trên
X-quang sau mổ.
- Đánh giá kết quả phục hồi chức năng, các biến
chứng sau 12 tháng phẫu thuật

* Kỹ thuật kết hợp xương nẹp khóa:
- Phương pháp vô cảm: Tê tủy sống
- Tiến hành phẫu thuật
+ BN nằm nghiêng, chân lành ở dưới, chân gãy ở trên,
ga rô 1/3 giữa đùi
+ Rạch da hình chữ “L” tại mặt ngoài bàn chân, đoạn
ngang song song trên viền da gan chân.
+ Bộc lộ ổ gãy
+ Nắn chỉnh ổ gãy: Kiểm tra trên C-Arm
+ Cố định ổ gãy: Đặt nẹp, bắt các vít qua nẹp cố định
ổ gãy xương gót
+ Rửa vết mổ, mở ga rô cầm máu bổ sung, đặt dẫn
lưu, đóng vết mổ 3 lớp
- Chăm sóc sau mổ: BN được cố định bột cẳng bàn
chân từ 4 - 8 tuần, kê cao chân trên giá Braun, dùng kháng
sinh 5 -7 ngày. Tập vận động sớm các khớp tự do
* Đánh giá nắn chỉnh, cố định ổ gãy:
- Đánh giá kết quả nắn chỉnh dựa vào các tham số
X-quang sau mổ:
+ Nắn chỉnh tốt (loại 1): Góc Böhler ≥ 250,góc Gissane
có độ lớn 1200 - 1450, mảnh lồi củ gót không di lệch hoặc
di lệch không đáng kể, trục xương gót thẳng, mặt khớp sên
gót sau không di lệch.
+ Nắn chỉnh đạt yêu cầu (loại 2): Các trường hợp
không đạt nắn chỉnh tốt, góc Böhler >100, trục xương gót
thẳng, mặt khớp sên gót sau không di lệch.
+ Nắn chỉnh chưa đạt yêu cầu (loại 3): Khi có một
trong các yếu tố sau:
◦ Góc Böhler <100.
◦ Trục xương gót cong vẹo (vẹo trong >100; vẹo
ngoài >200).
◦ Có sự di lệch ở mặt khớp sên gót sau.
* Đánh giá kết quả chung: Theo hệ thống điểm
AOFAS
* Xử lý số liệu: Bằng phần mềm thống kê y học
MedCalc (version 18.2.1).
2.3. Hạn chế của nghiên cứu:
Số lượng BN chưa nhiều và thời gian theo dõi ngắn.
Cần có các nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng đa trung tâm
với thời gian theo dõi dài hơn để thấy sự ưu việt của phẫu
thuật kết hợp xương gót bằng nẹp khoá so với các nẹp
xương gót thông thường.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
- Tuổi: Tuổi trung bình của 18 BN là: 38,5 tuổi (17
- 65 tuổi).
- Nguyên nhân gãy xương (n = 18)
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+ Ngã cao: 17BN (94,4%)
+ Tai nạn giao thông: 1 BN (5,6%)
+ Nguyên nhân khác: 0 BN
- Đặc điểm gãy xương gót:
+ Có 12 bệnh nhân gãy xương gót một bên, 06
bệnh nhân gãy xương gót hai bên, trong số này 4 bệnh
nhân được mổ kết xương nẹp khóa cả hai bên, 02 BN

kết xương một bên, bên còn lại được cố định bột cẳng
bàn chân.
+ Ổ gãy chân phải và ổ gãy chân trái có tỉ lệ bằng nhau
- Độ lớn góc Böhler: Trung bình độ lớn góc Böhler
trước mổ: 0,550 (-80 ÷ 150)
- Phân loại gãy xương gót phạm khớp theo Essex
-Lopresti

Bảng 3.1: Phân loại theo Essex -Lopresti (n = 22)
Kiểu gãy

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Kiểu mỏ chim

5

22,7

Lún khớp

17

77,3

- Các tổn thương kết hợp
+ Chấn thương cột sống thắt lưng: 03 BN
+ 01 BN xẹp L2 mất vững, được mổ cố định cột sống
sau chấn thương 03 ngày, trước mổ xương gót 13 ngày.
+ 01 BN xẹp L1 mất vững, trượt L5 ra trước được
mổ cố định cột sống sau chấn thương 04 ngày, trước mổ
xương gót 14 ngày.
+ 01 BN xẹp nhẹ D12 được chỉ định điều trị bảo tồn.
+ Gãy khung chậu: 0 BN.
+ Tổn thương khác: 01 BN gãy kín xương gót P, sai
khớp liên đốt 1-2 ngón 1 chân T.
3.2. Thời điểm phẫu thuật, tình trạng phần mềm
vùng gót:
- Thời điểm mổ: Sau chấn thương trung bình: 6,8
ngày (4 – 23 ngày).
- 100% BN nghiên cứu, tại thời điểm mổ, vùng gót đã
giảm nề, mặt ngoài gót có các nếp nhăn da. Các tổn thương
khác đều đã được điều trị ổn định.
3.3. Đường mổ:
- 100% BN nghiên cứu đều được phẫu thuật kết
xương qua đường mổ mặt ngoài mở rộng.
- Không BN nào được mổ bằng đường mổ mặt ngoài
mở rộng kết hợp với một đường mổ khác.

3.4. Phương tiện kết hợp xương:
Loại nẹp khóa sử dụng:
+ 19 nẹp khóa xương gót đa trục Interkus (IEC)
+ 3 nẹp khóa xương gót các cỡ (Thành An)
3.5. Tập vận động sau mổ:
- 100% BN tập vận động sớm sau mổ.
- 100% BN được hướng dẫn tập phục hồi biên độ vận
động cổ - bàn chân sau khi bỏ nẹp cố định.
- 100% BN được dặn dò chỉ tập tỳ nén khi X - quang
có can xương nối hai đầu xương gãy.
3.6. Kết quả điều trị:
* Kết quả gần:
- Liền vết mổ (n = 22)
+ Liền kỳ đầu: 20 BN (90,9%)
+ Liền kỳ hai: 2 BN (9,1%)
- Biến chứng sớm (n = 22)
+ Hoại tử bờ mép vết mổ: 1 TH (4,5%).
+ 2 BN (11,1%) tê bì, giảm cảm giác sờ mó tại bờ
ngoài bàn chân từ nền xương bàn V đến ngón V.
- Kết quả nắn chỉnh trên X-quang sau mổ: Góc Böhler
có độ lớn trung bình: 21,80 (3 ÷ 350).
- Phân loại gãy xương và kết quả nắn chỉnh:

Bảng 3.2: Phân loại gãy xương và kết quả nắn chỉnh (n = 22)
Kiểu gẫy
Phân loại theo
Essex-Lopresti
Cộng

36

Kết quả nắn chỉnh

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Cộng

Kiểu mỏ chim

3

2

-

5

Lún khớp

8

6

3

17

Số lượng

11

8

3

22

Tỷ lệ (%)

50

36,4

13,6

100
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* Kết quả sau 12 tháng: Chúng tôi đã khám kiểm tra
được 18BN (100%).
- Kết quả liền xương (n = 22)
+ Liền xương: 22TH (100%)
+ Khớp giả: 0

- Sự duy trì kết quả nắn chỉnh:
+ Độ lớn trung bình của góc Böhler: 20,30 (-50 ÷ 310).
+ Đánh giá kết quả nắn chỉnh tại thời điểm kiểm tra
so với sau mổ

Bảng 3.3: Kết quả nắn chỉnh tại thời điểm kiểm tra so với sau mổ (n = 22)

Kiểu gẫy
Phân loại theo
Essex-Lopresti
Cộng

Kết quả nắn chỉnh

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Cộng

Kiểu mỏ chim

3

2

-

5

Lún khớp

6

8

3

17

Số lượng

09

10

3

22

Tỷ lệ (%)

40,9

45,5

13,6

100

- Di lệch thứ phát: Có 02 ổ gãy là giảm độ lớn góc
Böhler trên 100 trên X-quang chụp xương gót nghiêng tại
thời điểm kiểm tra so với X-quang chụp sau mổ.

- Kết quả theo hệ thống điểm AOFAS: trung bình là
77,6 ( từ 48- 97).

Bảng 3.4: Kết quả AOFAS của nghiên cứu và các tác giả khác
Kết quả AOFAS

Nghiên cứu hiện tại

Jain S et al., [6]

Weber M et al., [5]

Tốt

8

44,4%

-

38%

Khá

6

33,3%

86%

46%

Trung bình

2

11,1

7,7%

12%

Kém

2

11,1

3,7%

4%

IV. BÀN LUẬN
Nắn chỉnh mở và kết hợp xương bên trong bằng nẹp
khóa cho các trương hợp gãy xương gót phạm khớp di lệch
giúp duy trì sự tương quan diện khớp và làm giảm tỷ lệ đau và
thoái hoá khớp sên gót. Đường mổ mặt ngoài mở rộng hình
chữ “L” bộc lộ rõ ràng các mảnh gãy và diện gãy, tạo thuận
lợi cho nắn chỉnh xương gãy và đặt nẹp. Trong nghiên cứu
của chúng tôi, tuổi trung bình là 38,5 (17- 65). Jain S. và cộng
sự nghiên cứu ở 30 BN với tuổi trung bình là 31,6 (24-49) [6].
Nghiên cứu của chúng tôi có số lượng ổ gãy chân phải và số
lượng ổ gãy chân trái là như nhau. Nguyên nhân chấn thương
phổ biến là ngã cao với 17 BN (94,4%) và còn 01 BN là do
TNGT. Zeman P. và cộng sự gặp nguyên nhân do ngã cao ở
27 BN (93,1%) [7], Jain S. và cộng sự là 21/30 BN [6].
Phân loại gãy xương, chúng tôi gặp 17 (77.3%) BN
gãy lún khớp, 05 (22.7%) BN gãy kiểu lưỡi. Pendse A.

và cộng sự gặp 21/29(70%) trường hợp gãy lún khớp
Mostafa M.F. và cộng sự 12/18 ổ gãy lún khớp [4]. Thời
điểm mổ trung bình 6,8 ngày (4-23). Jain S. và cộng sự là
9,2 ngày [6], Zeman P. và cộng sự là 11,7 ngày [7]. Kết
quả chung theo thang điểm AOFAS là: điểm trung bình là
77,6 (từ 48- 97). Trong dó 8/18 (44,4%) BN đạt kết quả
tốt, 6/18BN (33,3%) đạt kết quả khá, 2/18 (11,1%) BN đạt
kết quả trung bình, 2/18 BN (11,1%) BN đạt kết quả kém.
Kết quả AOFAS so sánh với các giả khác: trung bình 86,3
của Jain S et al [6].
Góc Bohler là góc quan trọng dự đoán kết quả gãy
xương. Mất góc Bohler (bình thường có độ lớn 250 – 400)
liên quan với kết quả kém và sự nắn chỉnh tốt sẽ mang
lại kết quả phục hồi chức năng tốt. Trong nghiên cứu của
chúng tôi, góc Bohler trước phẫu thuật giảm xuống với độ
lớn trung bình là 0,550 (-80 ÷ 150), sau phẫu thuật đã tăng
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lên đạt trung bình 21,80 (3 ÷ 350). Sau 03 tháng thấy góc
Bohler được phục hồi ở 22 bàn chân tương đương với các
tác giả Haddad M. và cộng sự đã ghi nhận phục hồi góc
Bohler ở 74% các trường hợp [8] , Jain S. và cộng sự là
86,6% [6]. Các biến chứng có thể gặp là: có 1 trường hợp
bị toác vết mổ do hoại tử bờ mép vạt phần mềm. Jain S. và
cộng sự gặp 3 trường hợp bị hoại tử vạt [6]. Weber và cộng
sự cũng gặp 1 trường hợp bị toác vết mổ [5].

2019

IV. KẾT LUẬN
Dựa trên kết quả thu được, phẫu thuật kết hợp xương
gót bằng nẹp khoá là một lựa chọn điều trị phù hợp, với
kết quả phục hồi chức năng khớp cổ chân sau mổ tốt
cho các gãy xương gót phạm khớp di lệch. Nẹp khóa
xương gót nên được coi là sự lựa chọn hàng đầu trong
các phương tiện kết xương đối với gãy xương gót phạm
khớp có di lệch.
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KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG BIẾN CHỨNG Ở NGƯỜI
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU
MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2019
Từ Hữu Chí1, Võ Thị Kim Anh2

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thực hành phòng chống
biến chứng và phân tích một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân
đái tháo đường týp 2 đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm
Y tế thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương năm 2019.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 340
bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đang điều trị ngoại trú tại
Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một từ tháng 1/2019
đến tháng 3/2019, hình thức phỏng vấn trực tiếp bằng bộ
câu hỏi cấu trúc soạn sẵn.
Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đang
điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế Thủ Dầu Một có kiến
thức đạt về phòng biến chứng là 72,06%, tỷ lệ bệnh nhân
có thực hành đạt là 81,47%. Các yếu tố có liên quan đến
kiến thức phòng biến chứng đái tháo đường bao gồm: giới
tính, có BHYT, trình độ học vấn và thời gian mắc bệnh.
Các yếu tố thực sự liên quan mạnh đến thực hành phòng
biến chứng là trình độ học vấn, nghề nghiệp và kiến thức
phòng biến chứng đái tháo đường.
Từ khóa: Kiến thức thực hành, biến chứng, đái tháo
đường týp 2, Thủ Dầu Một.
ABSTRACT:
KNOWLEDGE AND PRACTICE IN WASTE
DISEASES IN TYPES OF DIABETES OF TYPE 2 IN
THU DAU MOT CITY, BINH DUONG PROVINCE
IN 2019
Objectives: Assess knowledge, practice prevention of
complications and analyze some related factors in patients
with type 2 diabetes who are outpatient treatment at Thu Dau
Mot City Medical Center, Binh Duong Province year 2019
Methods: Cross-sectional descriptive study on 340
patients with type 2 diabetes who are outpatient treatment
at the Thu Dau Mot city medical center from January 2019
to March 2019, face-to-face interview format with a set of

structured questionnaires.
Results: The percentage of patients with type 2
diabetes who are outpatient treatment at Thu Dau Mot
medical center with knowledge of complication prevention
is 72.06%, the proportion of patients who practice is 81,
47%. Factors related to knowledge of diabetes prevention
include: gender, health insurance, education level and
duration of disease. Factors that are really related to
the prevention prevention practice are education level,
occupation and knowledge of diabetes prevention.
Key words: Practical knowledge, complications,
type 2 diabetes, Thu Dau Mot.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đái tháo đường (ĐTĐ) được coi là một vấn đề sức
khỏe cộng đồng lớn trên toàn thế giới do di chứng của
bệnh để lại, cũng như tần suất lưu hành bệnh ngày càng
tăng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính trung bình
một ngày có 8,700 người và một năm có 3,2 triệu người
chết do đái tháo đường[5]. Ở Việt Nam, tình hình mắc
bệnh đái tháo đường đang có chiều hướng gia tăng đặc
biệt là tại các thành phố lớn. ĐTĐ là nguyên nhân chính
gây mù, suy thận, đau tim, đột quỵ và cắt cụt chi dưới [6].
Những biến chứng của đái tháo đường đã chứng minh mức
độ trầm trọng của bệnh cũng như những chi phí về kinh
tế - xã hội. Để khống chế đường huyết ở mức bình thường
ngoài việc dùng thuốc giảm đường huyết thì chế độ ăn –
vận động thể lực là phương pháp điều trị lâu dài bệnh đái
tháo đường [5]. Do đó, kiến thức, thực hành phòng biến
chứng của bệnh nhân là một yếu tố quan trọng giúp ngăn
ngừa diễn tiến của bệnh. Để có thể quản lý, giám sát chế
độ tuân thủ điều trị của người bệnh, cũng như xây dựng kế
hoạch phòng chống biến chứng ĐTĐ một cách thiết thực
nhất, chúng tôi tiến hành làm nghiên cứu này với mục tiêu
“Đánh giá kiến thức, thực hành phòng chống biến chứng
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Chỉ số nghiên cứu và cách đánh giá
Xác định tỷ lệ người bệnh có kiến thức đúng, thực
hành đúng về phòng chống biến chứng. Kiến thức phòng
chống biến chứng được gọi là đạt khi có điểm ≥ 7 điểm,
không đạt khi < 7 điểm (trong tổng số 11 điểm). Thực hành
phòng chống biến chứng đạt khi có điểm ≥ 7 điểm, không
đạt khi <7 điểm (trong tổng số 10 điểm).
Quản lý và phân tích dữ liệu
Các dữ liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và
sử dụng phầm mềm Stata 14.0 để phân tích. Thống kê mô
tả qua các chỉ số là tần số, tỷ lệ %. Sử dụng các kiểm định
Chi bình phương(hoặc Fisher thay thế) và hồi quy đa biến
logistic với xác suất sai lầm loại I là α = 0,05.

và phân tích một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo
đường týp 2 đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương năm 2019”.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Đối tượng nghiên cứu
Người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại
Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
và đồng ý tham gia nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
Cỡ mẫu: Cỡ mẫu tối thiểu được tính theo công thức
ước tính tỷ lệ:

III. KẾT QUẢ
Một số đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu tỷ lệ nam - nữ tương đương
nhau (51,8% và 48,2%).
Đa số người bệnh trên 50 tuổi chiếm tỷ lệ 85,9%.
Trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu chủ yếu là
trung học cơ sở và trung học chuyên nghiệp với tỷ lệ lần lượt
là 28,53% và 32,35%. Nghề nghiệp chủ yếu là buôn bán, nội
trợ và hưu trí với tỷ lệ lần lượt là 28,82%, 23,82% và 29,12%.
Đa số đối tượng nghiên cứu đều có Bảo hiểm y tế
(96,18%); kinh tế gia đình hầu hết là không nghèo (97,06%)
và đều đang sống với vợ/chồng hoặc con (93,82%).
Kiến thức, thực hành về phòng chống biến chứng
ĐTĐ của người bệnh

Z =1,96 là trị số từ phân phối chuẩn với độ tin cậy
95%; d = 0,05 là sai số cho phép; p = 0,277 là tỷ lệ người
bệnh có kiến thức đúng về phòng chống bệnh đái tháo
đường theo nghiên cứu của Nguyễn Minh Đức[1]. Vậy cỡ
mẫu tối thiểu là n = 308. Để đảm bảo đủ cỡ mẫu, lấy thêm
10%, cỡ mẫu sau làm tròn là n = 340 người.
Cách chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện. Chọn tất cả
người bệnh mắc đái tháo đường týp 2 đến khám tại TTYT
TP.Thủ Dầu Một cho đến khi đủ cỡ mẫu.
Thu thập dữ liệu: Phỏng vấn trực tiếp 340 người bệnh
ĐTĐ týp 2 đang điều trị ngoại trú tại TTYT Thủ Dầu Một
bằng bộ câu hỏi cấu trúc soạn sẵn.

Bảng 1: Tỷ lệ người bệnh có kiến thức đạt về phòng chống biến chứng ĐTĐ
Kiến thức

Số lượng (n)

Tỷ lệ %

Đạt

245

72,06

Không đạt

95

27,94

340

100

Tổng

Tỷ lệ người bệnh có kiến thức đạt về phòng chống biến chứng ĐTĐ là 72,06%

Bảng 2: Tỷ lệ người bệnh có thực hành đạt về phòng chống biến chứng ĐTĐ
Thực hành

Số lượng (n)

Tỷ lệ %

Đạt

277

81,47

Không đạt

72

18,53

340

100

Tổng

40
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Người bệnh có thực hành chung đạt về phòng chống
biến chứng bệnh ĐTĐ chiếm tỷ lệ 81,47%.

Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành
về phòng chống biến chứng

Bảng 3: Một số yếu tố liên quan đến kiến thức phòng chống biến chứng (n=340)
Đặc điểm

Giới tính

Nhóm tuổi

BHYT

Trình độ học
vấn

Nghề nghiệp

Kiến thức

OR
95% CI

p

Đạt n (%)

Không đạt n (%)

Nữ

103 (62,8)

61 (37,2)

Nam

142 (80,68)

34 (19,32)

<40 tuổi

13 (81,25)

3 (18,75)

40 – 50 tuổi

30 (93,75)

2 (6,25)

0,2

3,46 (0,52 – 23,23)

51 – 60 tuổi

70 (63,06)

41 (36,94)

0,16

0,39 (0,11 – 1,46)

61 – 70 tuổi

81 (68,07)

38 (31,93)

0,29

0,49 (0,13 – 1,83)

> 70 tuổi

51 (82,26)

11 (17,74)

0,93

1,07 (0,26 – 4,4)

Không

6 (46,15)

7 (53,85)

239 (73,09)

88 (26,91)

Mù chữ

5 (45,45)

6 (54,55)

Tiểu học

24 (50)

24 (50)

0,79

1,2 (0,32 – 4,47)

THCS

65 (67,01)

32 (32,99)

0,17

2,44 (0,69 – 8,59)

THPT

30 (76,92)

9 (23,08)

0,05

4 (0,99 – 16,24)

TH chuyên nghiệp

97 (88,18)

13 (11,82)

0,001

8,95 (2,39 – 33,53)

≥ CĐ, ĐH

24 (68,57)

11 (31,43)

0,17

2,62 (0,66 – 10,46)

Làm ruộng

5 (62,5)

3 (37,5)

Buôn bán

62 (63,27)

36 (36,73)

0,96

1,03 (0,23 – 4,58)

CNVC

33 (82,5)

7 (17,5)

0,22

2,83 (0,54 – 14,69)

Hưu trí

79 (79,8)

20 (20,2)

0,26

2,37 (0,52 – 10,76)

Nội trợ

57 (70,37)

24 (29,63)

0,65

1,43 (0,32 – 6,44)

Khác

9 (64,29)

5 (35,71)

0,93

1,08 (0,18 – 6,54)

1 – 5 năm

30 (58,82)

21 (41,18)

200 (75,19)

66 (24,81)

0,02

2,12 (1,14 – 3,96)

15 (65,22)

8 (34,78)

0,6

1,31 (0,47 – 3,65)

Có

Thời gian mắc
6 – 10 năm
bệnh
>10 năm

1
<0,001

2,47 (1,47 – 4,17)
1

1
0,03

3,17 (0,88 – 11,7)
1

1

1
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Nam giới có tỷ lệ kiến thức đạt (60,68%) cao hơn nữ
giới (62,8%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,001;
OR = 2,47, 95% CI = 1,47 – 4,17).
Bệnh nhân có BHYT có tỷ lệ kiến thức đạt (73,09%)
cao hơn có ý nghĩa thống kê so với bệnh nhân không có
BHYT (46,15%) (p<0,05; OR=3,17; 95%CI = 0,88 – 11,7).
Bệnh nhân có trình độ học vấn là trung học chuyên

nghiệp có tỷ lệ kiến thức đạt (88,18%) cao hơn có ý
nghĩa thống kê so với nhóm bệnh nhân mù chữ (45,45%)
(p<0,05; OR=8,95, 95%CI= 2,39 – 33,53).
Những bệnh nhân có thời gian mắc bệnh từ 6-10
năm có tỷ lệ kiến thức đạt (75,19%) cao hơn có ý nghĩa
thống kê so với những bệnh nhân có thời gian mắc từ 1-5
năm(58,82%) (p<0,05; OR=2,12, 95%CI = 1,14 – 3,96).

Bảng 4: Một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng chống biến chứng (n=340)
Đặc điểm

Giới tính

BHYT

Trình độ
học vấn

Nghề nghiệp

Thời gian
mắc bệnh

42

p

OR
95% CI

Đạt n (%)

Không đạt n (%)

Nữ

122 (74,39)

42 (25,61)

Nam

155 (88,07)

21 (11,93)

12 (75)

4 (25)

40 – 50 tuổi

27 (84,38)

5 (15,63)

0,44

1,8 (0,41 – 7,91)

51 – 60 tuổi

90 (81,08)

21 (18,92)

0,57

1,43 (0,42 – 4,87)

61 – 70 tuổi

101 (84,87)

18 (15,13)

0,32

1,87 (0,54 – 6,45)

> 70 tuổi

47 (75,81)

15 (24,19)

0,95

1,04 (0,29 – 3,73)

Không

10 (76,92)

3 (23,08)

Có

267 (81,65)

60 (18,35)

Dưới tiểu học

6 (54,55)

5 (45,45)

Tiểu học

31 (64,58)

17 (35,42)

0,54

1,52 (0,4 – 5,72)

THCS

71 (73,2)

26 (26,8)

0,2

2,28 (0,64 – 8,1)

THPT

33 (84,62)

6 (15,38)

0,04*

4,58 (1,05 – 19,96)

TH chuyên nghiệp

104 (94,55)

6 (5,45)

<0,001

14,44 (3,41 – 61,22)

≥ CĐ, ĐH

32 (91,43)

3 (8,57)

0,01*

8,88 (1,66 – 47,5)

Làm ruộng

5 (62,5)

3 (37,5)

Buôn bán

75 (76,53)

23 (23,47)

0,38

1,95 (0,43 – 8,81)

CNVC

33 (82,5)

7 (17,5)

0,22

2,83 (0,54 – 14,69)

Hưu trí

97 (97,98)

2 (2,02)

0,001

29,1 (3,93 – 215,51)

Nội trợ

65 (80,25)

16 (19,75)

0,25

2,43 (0,53 – 11,28)

Khác

2 (14,29)

12 (85,71)

0,03*

0,1 (0,01 – 0,79)

1 – 5 năm

38 (74,51)

13 (25,49)

6 – 10 năm

220 (82,71)

46 (17,29)

0,17

1,64 (0,81 – 3,31)

>10 năm

19 (82,61)

4 (17,39)

0,45

1,63 (0,47 5,66)

<40 tuổi

Nhóm tuổi

Thực hành
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* Kiểm định chính xác Fisher
Nam giới có tỷ lệ thực hành chung đạt (88,07%) cao
hơn có ý nghĩa thống kê so với nữ giới (74,39%) (p<0,05;
OR= 2,54, 95%CI = 1,38 –4,76).
Những người có trình độ học vấn là THPT, TH chuyên
nghiệp và từ CĐ, ĐH trở lên có tỷ lệ thực hành phòng biến
chứng đạt (84,62%; 94,55%; 91,43%) cao hơn có ý nghĩa

thống kê so với những người mù chữ (p< 0,05).
Những người là hưu trí có tỷ lệ thực hành đạt
(97,98%) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với những người
làm ruộng (62,5%), (p<0,05; OR=29,1, 95%CI=3,93 –
215,51). Nhóm nghề nghiệp khác có tỷ lệ thực hành đạt
(14,29%) thấp hơn có ý nghĩ thống kê so với nhóm làm
ruộng (62,5%) (p<0,05; OR=0,1, 95%CI=0,01 – 0,79).

Bảng 5: Mối liên quan giữa kiến thức và thực hành chung về phòng biến chứng ĐTĐ (n=340)
Thực hành phòng biến chứng

Kiến thức

Đạt n (%)

Không đạt n (%)

Đạt

221 (79,78)

24 (38,1)

Không đạt

56 (20,22)

39 (61,9)

277 (81,47)

63 (18,53)

Tổng

Những bệnh nhân có kiến thức chung đạt có tỷ lệ
thực hành đạt (79,78%) cao hơn so với những bệnh nhân

p

OR
95% CI

<0,001

6,41 (3,42 – 12,07)
1

có kiến thức không đạt (20,22%), sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê (p<0,001; OR=6,41, 95%CI=3,42 – 12,07).

Bảng 6: Một số yếu tố liên quan với thực hành chung về phòng biến chứng ĐTĐ
qua phân tích hồi quy Logistic đa biến (n=340)
Biến số
Giới tính

p

OR 95% CI

Nữ
Nam

1
0,38

1,5 (0,61 – 3,66)

Làm ruộng

Nghề nghiệp

1

Buôn bán

0,3

2,45 (0,45 – 13,38)

CNVC

0,14

0,12 (0,01 – 2,04)

Hưu trí

0,06

10,87 (0,89 - 132,24)

Nội trợ

0,23

3,1 (0,49 – 19,68)

Khác

0,006

0,06 (0,01 – 0,65)

Dưới tiểu học

Học vấn

Kiến thức

1

Tiểu học

0,32

2,24 (0,45 – 11,24)

THCS

0,85

1,16 (0,25 – 5,34)

THPT

0,38

2,25 (0,37 – 13,55)

TH chuyên nghiệp

0,17

5,16 (0,49 – 53,93)

≥ Cao đẳng, Đại học

0,007

60,05 (3,05 – 1183)

< 0,001

8,31 (3,85 – 17,93)

Đạt
Không đạt

1
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Sau phân tích đơn biến, một số yếu tố liên quan được
chúng tôi đưa vào phân tích đa biến, kết quả cho thấy sau
khi loại bỏ tác động của các biến số lẫn nhau, yếu tố thực
sự có tác động mạnh tới tỷ lệ thực hành đạt về phòng chống
biến chứng ĐTĐ là nghề nghiệp, trình độ học vấn và kiến
thức chung về phòng chống biến chứng ĐTĐ (p<0,05).
Nhóm bệnh nhân có nghề nghiệp khác có tỷ số chênh (OR)
bằng 0,06 (0,01 – 0,65) lần nhóm bệnh nhân làm ruộng.
Nhóm bệnh nhân có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học
trở lên có tỷ số chênh cao gấp 60,05(3,05 – 1183) lần so
với nhóm mù chữ. Nhóm bệnh nhân có kiến thức đạt về
phòng chống biến chứng có tỷ số chênh cao gấp 8,31(3,85
– 17,93) lần so với nhóm có kiến thức không đạt.
IV. BÀN LUẬN
Kiến thức, thực hành của người bệnh về phòng
chống biến chứng bệnh ĐTĐ
Kiến thức chung phòng biến chứng bệnh đái tháo
đường khi người bệnh trả lời đạt được ít nhất 7/11 nội dung
được đề cập. Người bệnh có kiến thức chung đạt về phòng
biến chứng bệnh đái tháo đường chiếm tỷ lệ 72,06%. So
sánh với các nghiên cứu của tác giả Thái Trà Giang thực
hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang năm 2017 cho
tỉ lệ kiến thức đúng về biểu hiện bệnh ĐTĐ là 44% [2].
Nghiên cứu của Hà Thị Huyền tại Phòng khám Nội tổng
hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho thấy đối tượng
có kiến thức về biểu hiện bệnh ĐTĐ là 46,4%[4]. Điểm
khác biệt này có thể được lý giải rằng đối tượng nghiên
cứu của chúng tôi đều là người bệnh đã mắc bệnh đái tháo
đường, với thời gian trung bình 6-10 năm (chiếm 78,24%)
cho nên người bệnh quan tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe,
chủ động tìm hiểu cũng như có trải nghiệm về bệnh từ
những biểu hiện thực tế hơn so với cộng đồng nghiên cứu
của các tác giả khác. Người bệnh có kiến thức đạt về các
biểu hiện của bệnh chiếm tỷ lệ 79,41%. Người bệnh có
kiến thức đạt về cách tuân thủ điều trị chiếm tỷ lệ 87,94%.
Người bệnh có kiến thức đạt về các biến chứng của bệnh

2019

chiếm tỷ lệ 65%. Những ghi nhận trong nghiên cứu cho
thấy đối tượng có sự quan tâm và lo lắng cũng như có kiến
thức đúng về tình trạng bệnh ĐTĐ.
Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành
của người bệnh về phòng biến chứng ĐTĐ
Nghiên cứu cho thấy các yếu tố có liên quan đến
kiến thức phòng biến chứng ĐTĐ bao gồm: giới tính, có
BHYT, trình độ học vấn và thời gian mắc bệnh. Nhóm
bệnh nhân có trình độ học vấn là TH chuyên nghiệp có tỷ
lệ kiến thức đạt cao hơn nhóm mù chữ. Nhiều nghiên cứu
đã cho thấy trình độ học vấn có mối liên quan mật thiết
với kiến thức, bởi lẽ những người có trình độ học vấn cao
thì có cơ hội tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin hơn hơn
là những người mù chữ. Do đó, khi truyền thông giáo dục
sức khỏe nên chú trọng hơn đối với những đối tượng này
và tìm ra các hình thức truyền thông thích hợp và hiệu
quả. Những người có BHYT có tỷ lệ kiến thức đạt cao hơn
nhóm không có BHYT. Có lẽ, những người có BHYT thì
thường xuyên đi khám chữa bệnh hơn nên họ cũng cập
nhật được nhiều kiến thức hơn từ các y bác sĩ. Tỷ lệ kiến
thức đạt ở những bệnh nhân có thời gian mắc bệnh từ 6-10
năm cao hơn nhóm bệnh nhân từ 1 – 5 năm. Sở dĩ, những
bệnh nhân mắc bệnh lâu năm họ thường có nhiều kiến thức
và kinh nghiệm hơn trong vấn đề này.
V. KẾT LUẬN
Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đang điều trị
ngoại trú tại Trung tâm Y tế Thủ Dầu Một có kiến thức
đạt về phòng biến chứng là 72,06%, tỷ lệ bệnh nhân có
thực hành đạt là 81,47%. Các yếu tố có liên quan đến
kiến thức phòng biến chứng ĐTĐ bao gồm: giới tính, có
BHYT, trình độ học vấn và thời gian mắc bệnh. Các yếu tố
thực sự liên quan mạnh đến thực hành phòng biến chứng là
trình độ học vấn, nghề nghiệp và kiến thức. Cần chú trọng
truyền thông giáo dục sức khỏe cho những đối tượng có
trình độ học vấn thấp và tìm ra các hình thức truyền thông,
tư vấn phù hợp và hiệu quả cho từng đối tượng.
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THỰC TRẠNG MẮC HỘI CHỨNG CHUYỂN HOÁ Ở BỆNH NHÂN
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG
TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2019
Nguyễn Quỳnh Hoa1, Vũ Đức Anh1, Nguyễn Thị Hương Lan2, Nguyễn Huy Bình2

TÓM TẮT
Tiến hành nghiên cứu điều tra cắt ngang trên 388 bệnh
nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình. Chúng tôi thu được kết
quả như sau: Tỷ lệ mắc Hội chứng chuyển hóa là 38,9%,
trong đó nam giới mắc 37,9%; nữ giới mắc 40,2%. Tỷ lệ
đối tượng có vòng eo tăng là 19,8%, Triglycerid cao là
89,1%, huyết áp tăng là 32,4% và HDL-C giảm là 4,9%.
Tỷ lệ mắc HCCH tăng theo nhóm tuổi: nhóm dưới 45 có
tỷ lệ mắc là 33,3%, nhóm tuổi từ 45-54 là 14,3%, nhóm
tuổi từ 55-64 là 31,6%, nhóm tuổi từ 65 - 74 là 43,0% và
nhóm tuổi từ trên 75 là 44,3%. Trong số những người mắc
HCCH, tỷ lệ bệnh nhân có rối loạn 3 yếu tố là cao nhất
(25,5%), tiếp đến là 4 yếu tố (12,9%) và thấp nhất là 5 yếu
tố (0,5%).
Từ khóa: Đái tháo đường type2, rối loạn chuyển hóa.
ABSTRACT:
SITUATION OF METABOLIC SYNDROME
IN TYPE 2 DIABETES PATIENT OUTPATIENT
TREATMENT AT THE CENTERS FOR DISEASE
CONTROL IN THAI BINH PROVINCE IN 2019
We conducted a cross-sectional study of 388 type
2 diabetes patient outpatient treatment at the Centers
for Disease Control in Thai Binh Province. We attained
results: The percentage of metabolic syndrome was 38,9%,
in which The percentage of male patient was 28,9%; The
percentage of female patient was 40,2%. The proportion
of patients with an increased waistline was 19.8%, high
Triglycerid was 89,1%. The proportion of patients with
hypertension and decreased HDL-C was 4,9%. The
percentage of metabolic syndrome increases with age

group: The percentage of metabolic syndrome in the
age group below 45 years old was 33,3%, the age group
from 45-54 was 14,3%, the age group from 55-64 was
31,6%, the age group from 65 - 74 was 43,0% and the age
group above 75 is 44,3%. Among people with metabolic
syndrome, The percentage of patients with 3-factor
disorder is the highest (25,5%), the next was group with
4- factor disorder(12,9%). The lowest was group with 5factor disorder (0,5%)
Keywords: Type 2 diabetes, metabolic syndrome.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đái tháo đường (ĐTĐ) được coi là một trong những
vấn đề sức khỏe toàn cầu trong thế kỷ 21 khi mà số người
bị bệnh tăng nhanh trên toàn thế giới và không có dấu
hiệu giảm. Theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường
thế giới (IDF), năm 2015 có khoảng 415 triệu người mắc
bệnh ĐTĐ trên toàn thế giới, và đến năm 2040 dự kiến
sẽ tăng lên đến 642 triệu người. Trong nhiều năm trở lại
đây một hội chứng có liên quan mật thiết với các biến cố
tim mạch và ĐTĐ type 2 được nhắc tới nhiều và trở thành
một vấn đề thời sự lớn của y học, đó là Hội chứng chuyển
hóa. Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình,
với số lượng bệnh nhân ĐTĐ type 2 vào khám và điều trị
ngoại trú khá đông, trong đó có rất nhiều bệnh nhân có
biến chứng như đột qụy não, bệnh mạch vành (BMV) và
các bệnh lý tim mạch khác liên quan đến chuyển hóa. Do
đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Thực trạng mắc Hội
chứng chuyển hoá ở bệnh nhân đái tháo đường type 2
điều trị ngoại trú tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Thái Bình năm 2019”.

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
2. Trường Đại học Y Hà Nội
Tác giả chính: Nguyễn Quỳnh Hoa
SĐT: 0987324899
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ 04/2019 đến 09/2019
tại khoa Nội tiết- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Thái Bình.
2.2. Đối tượng nghiên cứu
Tiêu chuẩn lựa chọn: Đối tượng được chẩn đoán
ĐTĐ đang được quản lý và điều trị ngoại trú tại Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình.
Tiêu chuẩn loại trừ: Những người từ chối tham gia
nghiên cứu, bị mắc ĐTĐ type 1, người mắc các dị tật ảnh
hưởng sức khỏe, phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú…
2.3. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu theo phương pháp
dịch tễ học mô tả cắt ngang
Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho việc
ước lượng một tỷ lệ trong quần thể:

Trong đó:
n: Cỡ mẫu nghiên cứu.
p: Tỷ lệ mắc HCCH ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 lấy từ
nghiên cứu trước
(p= 0,59: tỷ lệ mắc HCCH ở bệnh nhân ĐTĐ type 2
theo nghiên cứu của Lê Thanh Đức và cộng sự 2 tại Bệnh
viện đa khoa Vĩnh Long năm 2011) [30]
α: Mức ý nghĩa thống kê, chọn α = 0,05 ứng với độ tin

cậy 95%, Z 1-α/2 = 1,96.
d: Khoảng sai lệch tuyệt đối giữa tỉ lệ thu được từ mẫu
và tỉ lệ của quần thể, chọn d = 0.05
Thay vào công thức, cỡ mẫu nghiên cứu là 372, lấy
5% bệnh nhân không tham gia nghiên cứu, cỡ mẫu tối
thiểu cần thực hiện là 391. Thực tế chúng tôi điều tra được
388 bệnh nhân.
Chọn mẫu
Kết hợp giữa tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ theo ADA
(Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ) năm 2010 và chẩn đoán
HCCH theo tiêu chuẩn thống nhất của các tổ chức IDF,
NHLBI, AHA, WHF, IAS và IASO năm 2009 thì tiêu
chuẩn chẩn đoán HCCH ở bệnh nhân ĐTĐkết hợp từ 2
yếu tố trở lên trong 4 yếu tố sau:
- Béo bụng: Vòng eo ≥ 90cm đối với nam và ≥ 80 cm
đối với nữ.
- Tryglycerid: ≥ 1,7 mmol/l.
- HDL-C: < 1 mmol/l với nam, < 1,3 mmol/l với nữ.
- Huyết áp: Huyết áp tối đa ≥ 130 mmHg và/hoặc
huyết áp tối thiểu ≥ 85 mmHg.
2.4. Xử lý số liệu
- Các phiếu đã được làm sạch sẽ được nhập vào
máy tính bằng phần mềm Epidata3.0. Số liệu sau đó được
chuyển sang phần mềm STATA 14.0 để phân tích làm
sạch nhằm phát hiện những thiếu sót cũng như lỗi sai logic
để hoàn chỉnh số liệu nhằm phục vụ việc phân tích và viết
chủ đề nghiên cứu.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 3.1. Giá trị trung bình một số chỉ số nhân trắc, BMI theo giới
Nam
(n=224)
X ± SD

Nữ
(n=164)
X ± SD

Chung
(n=388)
X ± SD

p

Chiều cao (cm)

165,7±4,2

157,0±5,9

163,3±5,5

<0,05

Cân nặng (kg)

64,2±6,0

55,4±6,7

60,8±6,9

<0,05

BMI

23,4±1,9

22,4±1,7

23,2±1,9

<0,05

Các biến số

Qua bảng trên thấy chiều cao trung bình của đối
tượng nghiên cứu là 163,3±5,5 cm, cân nặng trung bình
là 60,8±6,9 kg và BMI trung bình của các đối tượng là
23,2±1,9. Sự khác biệt giữa hai giới của các biến số trên
có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Số liệu chiều cao trong
nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với nghiên cứu của
Nguyễn Thị Trung Thu trên đối tượng tiền đái tháo đường

và có độ tuổi tương đương, tuy nhiên về cân nặng và chỉ
số BMI trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Trung Thu lần
lượt là 52,5±8,0 kg và 21,7±2,6 kg. Điều này có thể lý giải
đối tượng mắc đái tháo đường có cân nặng cao hơn so với
đối tượng ở giai đoạn tiền đái tháo đường; đồng thời có
thể do khu vực sống, điều kiện kinh tế và phong tục sống
khác nhau.
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Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ mắc HCCH và các yếu tố thành phần của HCCH ở bệnh nhân ĐTĐ

Kết quả biểu đồ 3.1 cho thấy, trong các yếu tố của
HCCH ở người bệnh ĐTĐ type 2 có yếu tố tăng triglycerid
chiếm tỷ lệ cao nhất 89,2%, tiếp theo là yếu tố tăng huyết
áp chiếm 32,5%, yếu tố béo bụng chiếm 19,8%, thấp nhất
là yếu tố giảm HDL-C chiếm 4,9%. Tỷ lệ mắc HCCH là
39,8%. Kết quả này khác với nghiên cứu của James Osei-

Yeboah và cộng sự trên 162 đối tượng được chẩn đoán đái
tháo đường type 2 đang được quản lý tại Bệnh viện Ho
Municipal, Ghana (2017) cho thấy nồng độ cholesterol là
4,9±1,6 và LDL-C là 3,02±1,07 mmol/l và ở bệnh nhân nữ
giới có nồng độ cholesterol và LDL-C cao hơn ở nam giới
có ý nghĩa thống kê.

Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ mắc HCCH theo nhóm tuổi

Kết quả nghiên cứu biểu đồ 3.2 cho thấy, tỷ lệ mắc
HCCH tăng dần theo nhóm tuổi, nhóm tuổi dưới 45 tỷ lệ
mắc HCCH rất ít, với tỷ lệ mắc chung 1,6%, đạt ở điểm
cao nhất là nhóm tuổi từ 65-74 với tỷ lệ mắc chung 38,9%.
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Tuy nhiên, ở nhóm trên 75 tuổi thì tỷ lệ này lại có xu
hướng giảm, giới nữ giảm nhiều hơn nam, tỷ lệ mắc chung
ở khoảng 29,6%.
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Bảng 3.2. Tỷ lệ mắc HCCH theo giới và nhóm tuổi
Hội chứng chuyển hóa
Các biến số

Giới tính

Nhóm tuổi

Chung

Có

Không

p

Số lượng (n)

%

Số lượng (n)

%

Nam

85

37,9

139

62,7

Nữ

66

40,2

98

59,8

< 45

2

33,3

4

66,7

45 - 54

3

14,3

18

85,7

55 - 64

30

31,6

65

68,4

65 - 74

65

43,0

86

57,0

≥ 75

51

44,3

64

55,7

151

38,9

235

61,1

Kết quả bảng trên cho thấy: Tỷ lệ mắc HCCH chung
là 38,9%. Tỷ lệ mắc của nữ giới (40,2% cao hơn nam
giới (37,9%), sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với
p>0,05. Nhóm tuổi của đối tượng nghiên cứu càng cao thì
tỷ lệ mắc HCCH càng lớn. Sự khác biệt giữa tỷ lệ mắc
HCCH giữa các nhóm tuổi có ý nghĩa thống kê với p<0,05.
Kết quả này cũng khác biệt với một số nghiên cứu. Trần

>0,05

<0,05

Văn Huy, nghiên cứu trên 856 đối tượng nghiên cứu cư trú
tại Khánh Hòa nhận thấy tỷ lệ HCCH ở nữ là 11.7%; nam
8% [48]. Có thể giải thích rằng nghiên cứu này thực hiện
năm 2007, cách thời điểm nghiên cứu của chúng tôi khá
xa, có sự khác biệt rõ rệt về điều kiện kinh tế, cơ sở vật
chất và hoàn cảnh sống của đối tượng nghiên cứu, vì vậy
tỷ lệ mắc HCCH của nghiên cứu này thấp hơn rất nhiều.

Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ mắc tổng các yếu tố chẩn đoán HCCH

Kết quả biểu đồ cho thấy, trong số các đối tượng
nghiên cứu, tỷ lệ số người có 2 yếu tố của HCCH chiếm tỷ
lệ cao nhất. Tiếp theo là có 3, 4 và 1 yếu tố, với tỷ lệ lần

lượt là 25,5%, 12,9% và 8,5%. Thấp nhất là số đối tượng
có 5 yếu tố của HCCH với tỷ lệ 0,5%.
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Bảng 3.3. Tỷ lệ mắc tổng các yếu tố chẩn đoán HCCH ở người bệnh ĐTĐ theo giới và nhóm tuổi
Số các yếu tố chẩn đoán
Các biến số

1

2

3

4

5

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Nam

14

5,2

125

55,8

61

27,2

24

10,7

0

-

Nữ

19

11,6

79

58,2

38

23,2

26

15,9

2

1,2

< 45

0

-

4

66,8

1

16,7

1

16,7

0

-

45-54

2

9,5

16

76,2

2

9,5

1

4,8

0

-

Nhóm tuổi 55-64

8

8,4

57

60,0

19

20,0

10

10,5

1

1,1

65-74

13

8,6

73

48.3

43

28,5

21

13,9

1

0,7

≥75

10

8,7

54

47,0

34

29,6

17

14,8

0

-

33

8,5

204

52,6

99

25,5

50

12,9

2

0,5

Giới tính

Chung

Phân tích kết quả theo giới tính: Ở nam giới, số đối
tượng có 2 yếu tố chiếm tỷ lệ cao nhất với 55,8%, tiếp theo
là đối tượng có 3 yếu tố (27,2%), có 4 yếu tố (10,7%), đối
tượng có 1 yếu tố (5,8%), đặc biệt không có đối tượng nào
có cả 5 yếu tố của HCCH ở người bệnh ĐTĐ. Tương tự ở
nữ giới, số đối tượng có 2 yếu tố chẩn đoán HCCH chiếm
tỷ lệ cao nhất (58,2%), tiếp theo là có 3 và 4 yếu tố (tương
ứng lần lượt với tỷ lệ 23,2% và 15,9%), người có 1 yếu tố
chiếm tỷ lệ 11,6% và cuối cùng chiếm tỷ lệ thấp nhất là
những đối tượng mắc cả 5 yếu tố của HCCH (1,2%).
Phân tích kết quả theo nhóm tuổi: Ở cả năm 5 nhóm
tuổi, số đối tượng có 2 yếu tố đều chiếm tỷ lệ cao nhất,
tiếp theo là có 3 và 4 yếu tố của HCCH. Số đối tượng có 1
yếu tố chiếm tỷ lệ thấp hơn (trừ nhóm tuổi từ 45-54 tỷ lệ
người có 1 yếu tố lớn hơn người có 4 yếu tố), và thấp nhất
là những người có cả 5 yếu tố của HCCH.
IV. KẾT LUẬN

- Tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa tại Khoa Nội tiết
– Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình là 38,9%,
trong đó nam giới mắc 37,9%; nữ giới mắc 40,2%.
- Tỷ lệ đối tượng mắc HCCH có vòng eo tăng là
19,8%%, Triglycerid cao là 89,1%, huyết áp tăng là 32,4%
và HDL-C giảm là 4,9%.
- Tỷ lệ mắc HCCH tăng theo nhóm tuổi: Nhóm dưới
45 có tỷ lệ mắc là 33,3%, nhóm tuổi từ 45-54 là 14,3%,
nhóm tuổi từ 55-64 là 31,6%, nhóm tuổi từ là 43,0 % và
nhóm tuổi từ trên 75 là 44,3%.
- Trong số những người mắc HCCH, tỷ lệ HCCH cao
nhất với 3 yếu tố (25,5%), tiếp đến là 4 yếu tố (12,9%) và
thấp nhất là 5 yếu tố (0,5%).
V. KHUYẾN NGHỊ
Bệnh nhân nên đi kiểm tra sức khỏe định kì, tham gia
tập luyện thể dục thể thao để kiểm soát các rối loạn chuyển
hóa trên bệnh nhân ĐTĐ type 2.
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MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP
2 Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH ≥ 25 TUỔI TẠI TỈNH THÁI BÌNH
Đặng Bích Thủy1, Đặng Thanh Nhàn1, Hoàng Văn Bình1

TÓM TẮT
Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành năm 2017, với
phương pháp chọn mẫu chùm (PPS) để chọn 30 xã/phường
tại 8 huyện/thành phố thuộc tỉnh Thái Bình vào nghiên
cứu. Điều tra trên 1450 người trưởng thành ≥25 tuổi và xét
nghiệm nhanh đường huyết mao mạch bằng máy AccuChek- D10-BIO-RAD, kết quả cho thấy:
Một số yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với bệnh
đái tháo đường gồm có: Tuổi ≥45, nam giới, thừa cân béo
phì (BMI≥23), không thường xuyên rèn luyện thể lực, tiền
sử bản thân bị tăng huyết áp, tiền sử gia đình bị đái tháo
đường (OR>1, p<0,05)
Chưa phát hiện mối liên quan có ý nghĩa thống kê
giữa đái tháo đường với chỉ số WHR (vòng eo/vòng mông)
cao (p>0,05).
Từ khóa: Đái tháo đường, đường huyết, người trưởng
thành ≥ 25 tuổi, tỉnh Thái Bình.
ABSTRACT:
SOME ASOCIATED FACTORS OF TYPE 2
DIABETES IN PEOPLE FORM 25 AGO OR MORE
IN THAI BINH PROVINCE
A cross-sectional study was carried out in 2017,
with the method of cluster sampling (PPS) to select
30 communes/wards in 8 districts/cities in Thai Binh
province. A total of 1450 adults from 25 ago or more and
tested for capillary blood glucose by Accu-Chek- D10BIO-RAD, the results showed that:
Significant associated factors for type 2 diabetes were
age ≥ 45 years old, male, BMI≥23 kg/m2, no physical
activities, history of hypertention, history of family has
diabetes (OR>1, p<0,05).
No significant association was found between type 2
diabetes and large waist (WHR), (p>0,05).
Keyword: Diabetes, Blood glucose, adults from 25
ago or more, Thai Binh

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, đái tháo đường (ĐTĐ) là một vấn đề y tế
mang tính chất toàn cầu và ngày càng gia tăng. Sự gia tăng
này liên quan đến lối sống công nghiệp hóa với các loại đồ
ăn nhanh, đồ ngọt kèm theo xu hướng ít vận động… Bệnh
thường khởi phát ở người lớn tuổi, nhưng hiện đang có xu
hướng trẻ hóa ngày càng có nhiều trẻ em, thanh thiếu niên
phải điều trị căn bệnh này [1],[2]. Nhiều nghiên cứu trên
thế giới đã ước tính gánh nặng bệnh tật và những chi phí
của điều trị ĐTĐ đã càng ngày càng trở lên quan trọng, làm
giới hạn nguồn lực của y tế các nước trong việc chăm sóc
sức khỏe, đặc biệt ở những quốc gia đang phát triển [3],[4].
Năm 2014 theo ước tính của Liên đoàn Đái tháo
đường Quốc tế, Việt Nam là quốc gia có số người mắc
ĐTĐ nhiều nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á với
3.299 triệu người mắc ĐTĐ chiếm khoảng 5,8% người
trưởng thành từ 20-79 tuổi [2].
Tại Thái Bình, cùng với sự phát triển của kinh tế xã
hội, các bệnh liên quan tới thay đổi lối sống tăng lên trong
đó có bệnh ĐTĐ và các yếu tố nguy cơ như tăng huyết
áp, béo phì, rối loạn chuyển hóa... Tỷ lệ ĐTĐ (6,7%), tiền
ĐTĐ cũng ở mức cao (11,5%) [5].
Nhằm tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến đái tháo
đường ở người trưởng thành, làm cơ sở cho công tác y
tế tại địa phương trong thời gian tới, chúng tôi tiến hành
nghiên cứu đề tài này với mục tiêu nghiên cứu như sau:
Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến đái tháo đường
ở người trưởng thành ≥25 tuổi tại tỉnh Thái Bình năm 2017
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm, đối tượng nghiên cứu
Người trưởng thành từ 25 tuổi trở lên, sinh sống tại
8 huyện/thành phố thuộc tỉnh Thái Bình, bao gồm: Thành
phố, huyện Vũ Thư, huyện Đông Hưng, huyện Kiến
Xương, huyện Thái Thụy, huyện Quỳnh Phụ, huyện Hưng
Hà, huyện Tiền Hải.

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Tác giả chính: Đặng Bích Thủy;
Điện thoại: 0985201899;
Ngày nhận bài: 08/09/2019

Email: dangbichthuy71@gmail.com

Ngày phản biện: 16/09/2019

Ngày duyệt đăng: 21/09/2019
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- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 1- tháng 2/2017
2.2. Thiết kế nghiên cứu: Áp dụng thiết kế nghiên cứu
mô tả cắt ngang có phân tích, sử dụng phương pháp nghiên
cứu định lượng.
2.3.Cỡ mẫu: Được tính toán bằng công thức:
+ Cỡ mẫu được tính theo công thức:

Trong đó: n là cỡ mẫu; α/2: Độ tin cậy lấy ở ngưỡng
α = 0,05; p: tỷ lệ đái tháo đường theo nghiên cứu trước tại
Thái Bình, được lấy =0,115 [5]; ε: Là hệ số tương đối của
p (ε = 0,2); DE: hệ số thiết kế, được lấy bằng 2. Thay các
giá trị trên vào công thức ‒› n= 1450 người
+ Chọn mẫu:
- Chọn xã: Chọn mẫu chùm theo phương pháp PPS để
chọn ra 30 xã/phường vào nghiên cứu.
- Chọn đối tượng nghiên cứu: Phương pháp ngẫu
nhiên hệ thống, chọn đủ các đối tượng vào mẫu qua các
bước: lập danh sách toàn bộ người dân từ 25 tuổi trở lên
hiện đang sinh sống tại mỗi xã. Sau đó xác định khoảng
cách k theo công thức k= N/n. Tiến hành trên bảng số ngẫu
nhiên một số R trong khoảng từ 1 đến k và cũng là đối
tượng đầu tiên được chọn vào mẫu. Chọn những cá thể
trong danh sách trên có số thứ tự lần lượt là R, R+ k, R
+2k, R + 3k... cho đến đủ số mẫu cần chọn.
- Đối tượng được chọn sẽ được thông báo thời gian,
địa điểm; thông báo nhịn ăn, không sử dụng rượu, bia
trước 12 giờ để được xét nghiệm đường máu lúc đói.
2.4. Kỹ thuật áp dụng trong nghiên cứu
- Phỏng vấn trực tiếp để thu thập các số liệu về năm
sinh, giới tính, nghề nghiệp, tiền sử bệnh tật... theo bộ
phiếu chuẩn bị sẵn.

- Xét nghiệm glucose lúc đói: Lấy máu mao mạch, xét
nghiệm nhanh đường huyết bằng máy Accu-Chek- D10BIO-RAD tại trạm y tế các xã. Trước khi tiến hành điều
tra, máy đã được kiểm tra độ chính xác.
- Làm nghiệm pháp dung nạp đường huyết cho những
đối tượng có rối loạn glucose máu lúc đói. Sau 2 giờ xét
nghiệm lại lần 2.
- Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh đái tháo đường và các
rối loạn đường huyết theo WHO - IDF 2008 cập nhật 2010
và theo tiêu chuẩn chẩn đoán của ADA/WHO năm 2010.
Đường huyết lúc đói bình thường: <=5,6 mmol/l; Đái tháo
đường: >=7 mmol/l; Tiền ĐTĐ: Glucose máu lúc đói: 5,6
- <7mmol/l hoặc Glucose máu sau 2 giờ làm nghiệm pháp
dung nạp glucose: 7,8 - < 11,1mmol/l [3].
2.5. Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS 21.0.
2
Tính tỷ lệ %, sử dụng Test χ để so sánh sự khác biệt
giữa 2 tỷ lệ; sự khác biệt được coi là có ý nghĩa thống kê
khi p<0,05.
2.6. Đạo đức trong nghiên cứu: Nghiên cứu không
gây bất kỳ một ảnh hưởng gì đến sức khỏe của đối tượng.
Các đối tượng tham gia nghiên cứu đều được giải thích lý
do, đối tượng toàn quyền từ chối khi không muốn tham
gia. Các thông tin của đối tượng được hoàn toàn giữ bí
mật và kết quả nghiên cứu chỉ phục vụ cho mục đích khoa
học. Với những trường hợp kết quả có đường huyết cao,
đều được tư vấn và giới thiệu đến bệnh viện để khám tiếp
và điều trị kịp thời
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Trong tổng số 1450 đối tượng tham gia nghiên cứu,
có 94 người (6,5%) mắc đái tháo đường. Kết quả phân tích
tìm một số yếu tố liên quan cụ thể như sau:

Bảng 1. Liên quan giữa tuổi, giới với bệnh đái tháo đường
Đái tháo đường
Yếu tố
Giới:
Tuổi:

Nam (n=780)
Nữ (n=670)
≥ 45 tuổi (n=870)
< 45 tuổi (n=580)

Có

Không

p

SL

%

SL

%

59
35

7,6
5,2

721
635

92,4
94,7

1,48
1,41-2,52

<0,05

69
25

7,9
4,3

801
555

92,1
95,7

1,91
1,88-3,12

<0,05

Qua kết quả bảng 1 cho thấy: Ở nhóm nam giới có
nguy cơ bị bệnh đái tháo đường gấp từ 1,48 lần với so
với nữ giới (CI95% từ 1,41-2,52 và p<0,05). Tuổi từ 45
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trở lên cũng là một yếu tố nguy cơ của bệnh, cao gấp
1,91 lần so với nhóm tuổi dưới 45 (CI95% từ 1,88-3,12 và
p<0,05).
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Bảng 2. Liên quan giữa thừa cân béo phì, chỉ số WHR với bệnh đái tháo đường
Đái tháo đường
Yếu tố

Có

Không

OR
CI 95%

p

SL

%

SL

%

Thừa cân béo phì
Có (n=166)
Không (n=1284)

55
39

33,1
3,0

111
1245

66,9
97,0

15,8
11,23-19,70

<0,001

Chỉ số WHR
Cao (n=551)
Bình thường (899)

48
46

40,8
9,2

503
853

59,2
90,8

1,76
0,94-2,11

>0,05

Qua kết quả bảng 2 cho thấy: Ở những người thừa cân
béo phì có nguy cơ bị bệnh đái tháo đường gấp từ 15,8 lần với
so với những người không bị thừa cân béo phì (CI95% từ 11,2319,7 và p<0,001). Đồng thời, qua kết quả cũng cho thấy, ở

những người có chỉ số WHR (vòng eo/vòng mông) cao, có
nguy cơ bị bệnh đái tháo đường gấp 1,76 lần với so với những
người có chỉ số WHR ở mức bình thường, tuy nhiên sự kết
hợp này chưa chặt chẽ (CI95% từ 0,94-2,11 và p>0,05).

Bảng 3. Liên quan giữa rèn luyện thể lực với bệnh đái tháo đường
Đái tháo đường
Yếu tố

Có

Rèn luyện thể lực:
- Không thường xuyên (n=635)
- Thường xuyên (n=815)

Không

SL

%

SL

%

61
33

9,6
4,0

574
782

90,4
96,0

Qua kết quả bảng 3 cho thấy: Ở những người không
rèn luyện thể lực thường xuyên có nguy cơ bị bệnh đái

OR
CI 95%

p

2,51
1,55-4,19

<0,05

tháo đường gấp 2,51 lần với so với những thường xuyên
rèn luyện thể lực (CI95% từ 1,55-4,19 và p<0,05).

Bảng 4. Liên quan giữa tăng huyết áp với bệnh đái tháo đường
Đái tháo đường
Yếu tố

Có

OR

Không

CI 95%

SL

%

SL

%

- Có (n=460)

57

12,4

403

87,6

3,64

- Không (990)

37

37,3

953

96,3

2,52-4,15

p

Tăng huyết áp:

Qua kết quả bảng 4 cho thấy: Ở những người bị tăng
huyết áp, có nguy cơ bị bệnh đái tháo đường gấp 3,64 lần

<0,05

với so với những người không tăng huyết áp (CI95% từ 2,524,15 và p<0,05).
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Bảng 5. Liên quan giữa tiền sử gia đình với bệnh đái tháo đường
Đái tháo đường
Yếu tố

Gia đình có người bị đái
tháo đường:
- Có (n=270)
- Không (1180)

Có

Không

SL

%

SL

%

53
41

19,6
3,5

217
1139

80,4
96,5

Qua kết quả bảng 5 cho thấy: Ở những người tiền sử
gia đình có người bị đái tháo đường, có nguy cơ bị bệnh
đái tháo đường gấp 6,78 lần với so với những người gia
đình không có tiền sử bị đái tháo đường (CI95% từ 5,53-7,84
và p<0,01).
IV. BÀN LUẬN
Đái tháo đường typ2 là một bệnh mạn tính, đặc trưng
bởi nồng độ đường (glucose) trong máu tăng cao và kéo
dài. Hàng ngày, chúng ta ăn thực phẩm chứa tinh bột,
đường. Phần lớn chúng được chuyển thành loại đường đơn
giản là đường glucose. Insulin là một loại hormon được
tuyến tụy tiết ra, giúp hệ tiêu hóa vận chuyển glucose vào
trong tế bào để cơ thể tạo ra năng lượng. Bệnh đái tháo
đường typ2 xảy ra do cơ thể không đáp ứng với insulin (đề
kháng insulin). Ban đầu, phản ứng của cơ thể là tuyến tụy
sẽ tăng sản xuất insulin để duy trì nồng độ đường trong
máu. Nhưng quá trình này diễn ra lâu ngày, khiến tuyến
tụy không đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng cao của cơ thể,
kết quả là nồng độ glucose tăng cao trong máu. Những yếu
tố nguy cơ dẫn đến bệnh tiểu đường type 2 là thừa cân, béo
phì, có rối loạn chuyển hóa, yếu tố gia đình, phụ nữ sau
sinh, tăng huyết áp hoặc lười vận động [6].
Trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy: Ở nhóm
nam giới có nguy cơ bị bệnh đái tháo đường gấp từ 1,48
lần với so với nữ giới (CI95% từ 1,41-2,52 và p<0,05). Tuổi
từ 45 trở lên cũng là một yếu tố nguy cơ của bệnh, cao
gấp 1,91 lần so với nhóm tuổi dưới 45 (CI95% từ 1,88-3,12
và p<0,05). Ở những người thừa cân béo phì có nguy cơ
bị bệnh đái tháo đường gấp từ 15,8 lần với so với những
người không bị thừa cân béo phì (CI95% từ 11,23-19,7 và
p<0,001); ở những người có chỉ số WHR (vòng eo/vòng
mông) cao, có nguy cơ bị bệnh đái tháo đường gấp 1,76
lần với so với những người có chỉ số WHR ở mức bình
thường, tuy nhiên sự kết hợp này chưa chặt chẽ (CI95% từ
0,94-2,11 và p>0,05).
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6,78
5,53-7,84

p

<0,01

Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi, cũng
tương tự như của Nguyễn Thị Thắm, Phạm Minh Khuê,
Phạm Văn Hán và cộng sự [7], khi nghiên cứu trên quần
thể là người trưởng thành tại Hải Phòng, có sự liên quan
có ý nghĩa thống kê giữa đái tháo đường và các yếu tố lứa
tuổi (trên 50 tuổi), BMI≥23 kg/m2, tiền sử tăng huyết áp
(p<0,05), chưa phát hiện mối liên quan có ý nghĩa thống
kê giữa đái tháo đường với các yếu tố vòng eo lớn, không
hoạt động thể lực (p>0,05).
Theo nhiều nghiên cứu đã cho thấy, tiền sử gia đình
là yếu tố nguy cơ cao của đái tháo đường týp 2, một trong
những lý do đó là trong mỗi gia đình, thường các thành
viên có chung một môi trường sống, đặc biệt là chế độ
ăn uống [8]. Trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, ở
những người tiền sử gia đình có người bị đái tháo đường,
có nguy cơ bị bệnh đái tháo đường gấp 6,78 lần với so với
những người gia đình không có tiền sử bị đái tháo đường
(CI95% từ 5,53-7,84 và p<0,01).
Tăng huyết áp và ĐTĐ là hai bệnh lý mạn tính thường
đi cùng nhau. Theo thông tin từ Hiệp hội Đái tháo đường
Hoa Kỳ (ADA), khoảng 60% bệnh nhân mắc đái tháo
đường cũng được chẩn đoán tăng huyết áp, hoặc cần phải
dùng thuốc kiểm soát huyết áp. Mối liên quan giữa hai
bệnh lý này đã được chứng minh. Tỉ lệ bệnh tăng huyết áp
ở bệnh nhân đái tháo đường tăng gấp 2,5 lần so với người
không mắc đái tháo đường. Tăng huyết áp góp phần làm
tăng mức độ nặng, tàn phế và tỷ lệ tử vong của người bệnh
đái tháo đường. Và ngược lại, đái tháo đường cũng làm
cho bệnh tăng huyết áp trở nên khó điều trị hơn [4],[8].
Trong nghiên cứu này cũng đã cho thấy, ở những người bị
tăng huyết áp, có nguy cơ bị bệnh đái tháo đường gấp 3,64
lần với so với những người không tăng huyết áp (CI95% từ
2,52-4,15 và p<0,05).
Một nghiên cứu khác của Nguyễn Bá Trí, Lê Trí Khải
và cộng sự, cũng cho thấy các yếu tố dân tộc Kinh, tính
chất công việc nhẹ, trình độ học vấn thấp, có tiền sử gia
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đình, tiền sử về tim mạch và tiền sử rối loạn mỡ máu liên
quan chặt chẽ với bệnh ĐTĐ [9].
Vận động thể lực có tác dụng giúp cải thiện tình
trạng đề kháng insulin và làm chậm tiến triển từ tiền đái
tháo đường sang đái tháo đường [8]. Trong nghiên cứu
của chúng tôi, kết quả cho thấy, ở những người không rèn
luyện thể lực thường xuyên có nguy cơ bị bệnh đái tháo
đường gấp 2,51 lần với so với những thường xuyên rèn
luyện thể lực (CI95% từ 1,55-4,19 và p<0,05).
Từ các kết quả nghiên cứu trên cũng đã cho thấy, cần
thiết phải tăng cường các hoạt động truyền thông về các
yếu tố nguy cơ của bệnh ĐTĐ cho người dân để phòng
tránh bệnh ĐTĐ, tập trung vào các yếu tố can thiệp được
như giữ BMI ở mức bình thường (18,5-22,9kg/m2), tăng
cường rèn luyện thể lực, kiểm soát huyết áp... Công tác
phòng chống bệnh tại địa phương cần phải có sự tham gia

của cộng đồng và các bên liên quan để nâng cao hiệu quả
bền vững.
V. KẾT LUẬN
Một số yếu tố liên quan đến đái tháo đường ở người
trưởng thành ≥ 25 tuổi tại tỉnh Thái Bình gồm có:
- Tuổi ≥45 (OR=1,91, CI95% :1,88-3,12, p<0,05)
- Nam giới (OR=1,48, CI95% :1,41-2,52, p<0,05)
- Thừa cân béo phì (OR =15,8, CI95% :11,23-19,7, p<0,001)
- Không thường xuyên rèn luyện thể lực (OR=2,51,
CI95% :1,55-4,19, p<0,05)
- Tăng huyết áp (OR=3,64, CI95% :2,52-4,15, p<0,05)
- Tiền sử gia đình bị đái tháo đường (OR=6,78, CI95%
:5,53-7,84, p<0,01
- Chưa phát hiện mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa
đái tháo đường với chỉ số vòng eo/vòng mông cao (p>0,05).
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MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI CHỨNG CHUYỂN HOÁ
Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI
TRÚ TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI BÌNH
NĂM 2019
Vũ Đức Anh1, Nguyễn Quỳnh Hoa1

TÓM TẮT
Tiến hành nghiên cứu điều tra cắt ngang trên 388 bệnh
nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình. Chúng tôi thu được kết
quả như sau: Tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa (HCCH) là
38,9%. Phân tích hồi quy logistic các yếu tố: giới tính, số
năm điều trị, BMI, thể dục thể thao, hút thuốc lá, sử dụng
bia rượu, ăn thịt mỡ, tạng động vặt, thức ăn xào rán, ăn
thực phẩm có đường với việc mắc HCCH. Chúng tôi thu
được kết quả: số năm phải điều trị bệnh tiểu đường và
BMI, sử dụng bia rượu của người bệnh có mối liên quan
chặt chẽ với HCCH. Những người điều trị trên 10 năm có
nguy cơ bị HCCH cao gấp 2,7 lần so với những người điều
trị dưới 10 năm. Những người BMI béo phì có nguy cơ
mắc HCCH cao gấp 2,5 lần so với những người có BMI
bình thường. Và những người sử dụng bia rượu có nguy cơ
bị mắc HCCH cao gấp 2 lần những người không sử dụng
bia rượu.
Từ khóa: Đái tháo đường, hội chứng chuyển hóa, yếu
tố liên quan.
Abstract:
Some factors related to metabolic syndrome in
patients with type 2 diabetes who outpatient treatment
at the Centers for Disease Control in Thai Binh
Province in 2019
We conducted a cross-sectional investigation of 388
type 2 diabetes patients who outpatient treatment at the
Centers for Disease Control in Thai Binh Province. We
attained results: The percentage of metabolic syndrome
was 38,9%. Logistic regression analysis of factors: sex,
treatment years, BMI, sport, smoking, drinking beer/

wine, eating fatty meats, eating animal organs, fried foods,
sugary foods related to metabolic syndrome. We attained
results: treatment years, BMI, drinking beer/wine were
closely related to metabolic syndrome. Patients treated for
more than 10 years were 2,7 time more likely to develop
metabolic syndrome than those treated for less than 10
years. Patients with obese BMI were 2.5 time more likely
to develop metabolic syndrome than those with normal
BMI. Patients who drink wine/beer were 2 time more
likely to develop metabolic syndrome than those did not
drink beer/wine.
Keywords: Diabetes, metabolic syndrome, related
factors.
I . ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường thế giới
(IDF), năm 2015 có khoảng 415 triệu người mắc bệnh
ĐTĐ trên toàn thế giới, và đến năm 2040 dự kiến sẽ tăng
lên đến 642 triệu người. HCCH ở bệnh nhân ĐTĐ type 2
là biểu hiện thường gặp, có mối liên hệ với nhau về sinh
bệnh học, biểu hiện lâm sàng và hóa sinh liên quan đến
các bệnh tim mạch. Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy
HCCH ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 chiếm tỷ lệ cao, tần suất
xuất hiện bệnh tỷ lệ thuận với các yếu tố như: thừa cân béo
phì, tăng huyết áp (THA), rối loạn chuyển hóa (RLCH)
Lipid, RLCH acid uric. Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh Thái Bình, với số lượng bệnh nhân ĐTĐ type 2 vào
khám và điều trị ngoại trú khá đông, trong đó có rất nhiều
bệnh nhân có biến chứng như đột quỵ não, bệnh mạch
vành (BMV) và các bệnh lý tim mạch khác liên quan đến
chuyển hóa. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Một
số yếu tố liên quan đến Hội chứng chuyển hoá ở bệnh

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Tác giả chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Hoa, SĐT: 0987324899
Email : quynhhoanckh@gmail.com
Ngày nhận bài: 18/09/2019
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nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình năm 2019”
II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ 04/2019 đến 09/2019
tại Khoa Nội tiết - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái
Bình.
2.2. Đối tượng nghiên cứu
Tiêu chuẩn lựa chọn: Đối tượng được chẩn đoán
ĐTĐ đang được quản lý và điều trị ngoại trú tại Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình.
Tiêu chuẩn loại trừ: Những người từ chối tham gia
nghiên cứu, bị mắc ĐTĐ type 1, người mắc các dị tật ảnh
hưởng sức khỏe, phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú…
2.3. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu theo phương pháp
dịch tễ học mô tả cắt ngang.
Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho việc
ước lượng một tỷ lệ trong quần thể

Trong đó:
n: Cỡ mẫu nghiên cứu.
p: Tỷ lệ mắc HCCH ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 lấy từ
nghiên cứu trước
(p= 0,59: tỷ lệ mắc HCCH ở bệnh nhân ĐTĐ type 2
Theo nghiên cứu của Lê Thanh Đức và cộng sự 2 tại Bệnh
viện đa khoa Vĩnh Long năm 2011).

α: Mức ý nghĩa thống kê, chọn α = 0,05 ứng với độ tin
cậy 95%, Z 1-α/2 = 1,96.
d: Khoảng sai lệch tuyệt đối giữa tỉ lệ thu được từ mẫu
và tỉ lệ của quần thể, chọn d = 0.05.
Thay vào công thức, cỡ mẫu nghiên cứu là 372, lấy
5% bệnh nhân không tham gia nghiên cứu, cỡ mẫu tối
thiểu cần thực hiện là 391. Thực tế chúng tôi điều tra được
388 bệnh nhân.
Chọn mẫu
Kết hợp giữa tiêu chuẩn chẩn ĐTĐ theo ADA (Hiệp
hội Đái tháo đường Mỹ) năm 2010 và chẩn đoán HCCH
theo tiêu chuẩn thống nhất của các tổ chức IDF, NHLBI,
AHA, WHF, IAS và IASO năm 2009 thì tiêu chuẩn chẩn
đoán HCCH ở bệnh nhân ĐTĐ kết hợp từ 2 yếu tố trở lên
trong 4 yếu tố sau:
- Béo bụng: Vòng eo ≥ 90cm đối với nam và ≥ 80 cm
đối với nữ.
- Tryglycerid: ≥ 1,7 mmol/l.
- HDL-C: < 1 mmol/l với nam, < 1,3 mmol/l với nữ.
- Huyết áp: Huyết áp tối đa ≥ 130 mmHg và/hoặc
huyết áp tối thiểu ≥ 85 mmHg.
2.4. Xử lý số liệu
- Các phiếu đã được làm sạch sẽ được nhập vào máy
tính bằng phần mềm Epidata 3.0. Số liệu sau đó được
chuyển sang phần mềm STATA 14.0 để phân tích làm
sạch nhằm phát hiện những thiếu sót cũng như lỗi sai logic
để hoàn chỉnh số liệu nhằm phục vụ việc phân tích và viết
chủ đề nghiên cứu.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ mắc HCCH

Qua biểu đồ 3.1 cho thấy tỷ lệ bệnh nhân ĐTĐ mắc HCCH chiếm 38,9%. Những bệnh nhân ĐTĐ không mắc
HCCH là 61,1%.
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Bảng 3.1. Nguy cơ mắc HCCH với giới tính, nhóm tuổi, BMI
Yếu tố nguy cơ
Giới tính

Nhóm tuổi

BMI

Tỷ lệ mắc HCCH (%)

OR

95% CI

P

Nam

56,6

1

Nữ

41,4

1,1

0,7-1,7

>0,05

<45

1,3

1

45 - <55

2,0

0,3

0,1 – 2,9

>0,05

55 - 65

19,9

0,9

0,2- 5,4

>0,05

65 – 74

43,1

1,5

0,3 – 8,6

>0,05

>75

33,8

1,6

0,3 – 9,1

>0,05

Bình thường

80,1

1

Béo phì

19,9

2,3

1,3 – 4,2

<0,05

Kết quả bảng trên cho thấy không có yếu tố liên quan
giữa nguy cơ mắc HCCH với giới tính và nhóm tuổi. Có
tìm thấy sự liên quan giữa chỉ số BMI của cơ thể và nguy
cơ mắc HCCH. Người có BMI ở ngưỡng béo phì sẽ có
nguy cơ mắc HCCH cao gấp 2,3 lần so với người có chỉ số
BMI ở mức bình thường với 95%CI(1,3 – 4,2). Kết quả này
khác biệt với nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Thị Trung

Thu và cộng sự: ở nữ giới sẽ có nguy cơ mắc HCCH cao
gấp 1.73 lần so với nam giới (95%CI:1,02-2,91, p=0,041);
nhóm tuổi từ 50-59 có nguy cơ mắc HCCH cao gấp 2,18
lần so với các nhóm tuổi khác (95%CI:1,3-3,58, p=0,003)
và người bị thừa cân béo phì sẽ có nguy cơ mắc HCCH
gấp 3,14 lần so với người bình thường (95%CI:1,88-5,26,
p<0,0001).

Bảng 3.2. Nguy cơ mắc HCCH với số năm điều trị ĐTĐ
Yếu tố nguy cơ

Số năm điều trị

Tính chất công việc

Tỷ lệ mắc HCCH (%)

OR

95% CI

P

<5

22,5

1

6 - 10

41,1

1,4

0,8 – 2,4

>0,05

> 10

36,4

2,7

1,5 – 4,7

<0,05

Tĩnh tại

53,6

1

Nhẹ

44,4

0,7

0,5 – 1,2

>0,05

Trung bình, nặng

2,0

1,4

0,3 – 7,1

>0,05

Qua bảng 3.2 cho thấy không có mối liên quan giữa
tính chất công việc với hội chứng chuyển hóa. Tuy nhiên
số năm điều trị của bệnh nhân có mối liên quan tới HCCH,
những người có số năm điều trị trên 10 năm sẽ có nguy cơ
mắc HCCH cao gấp 2,7 lần những người điều trị dưới 10
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năm với 95%CI (1,5 - 4,7). Nghiên cứu này có sự tương
đồng với kết quả của Victor Mogre và cộng sự: ở những
đối tượng có thời gian mắc ĐTĐ trên 5 năm có nguy cơ
mắc HCCH cao gấp 11,3 lần (95%CI: 5,26-24,08) với
nhóm đối tượng vừa mới phát hiện bệnh.
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Bảng 3.3. Nguy cơ mắc HCCH với sử dụng thuốc lá, rượu, bia, thể dục thể thao
Yếu tố nguy cơ
Thuốc lá

Sử dụng rượu bia
Thể dục
thể thao

Tỷ lệ mắc HCCH (%)

OR

Có

2,0

1

Không

98,0

0,4

Có

25,2

1

Không

74,8

0,6

Có

96,7

1

Không

3,3

0,3

Qua bảng trên cho thấy không có mối liên quan
giữa việc hút thuốc lá với việc mắc HCCH. Những
người sử dụng bia rượu có nguy cơ bị mắc HCCH cao
gấp 1,7 lần so với những người không uống bia rượu với
95%CI (0,3 – 0,9). Bên cạnh đó những người có tập thể
dục thể thao có nguy cơ mắc HCCH cao gấp 3,3 lần so
với những người không tập thể dục thể thao với 95%CI

95% CI

P

0,1 – 2,6

>0,05

0,3 – 0,9

<0,05

0,1 – 0,9

<0,05

(0,1 – 0,9). Hoạt động thể lực là yếu tố hết sức quan
trọng trong quá trình tiêu hao năng lượng, hoạt động
thể lực giúp cơ thể cân bằng giữa năng lượng tiêu hao
và năng lượng ăn vào. Mặt khác, hoạt động thể lực còn
giúp cơ thể chuyển hoá tích cực nên có thể làm giảm
khối mỡ, cải thiện độ nhạy cảm với insulin và làm giảm
insulin máu.

Bảng 3.4. Nguy cơ mắc HCCH với tần suất tiêu thụ một số loại thực phẩm
Yếu tố nguy cơ
Thực phẩm
có đường
Thức ăn
xào, rán
Phủ tạng
động vật
Thịt mỡ

Tỷ lệ mắc HCCH (%)

OR

Có

99,3

1

Không

0,7

0,6

Có

1,3

1

Không

98,7

1,5

Có

4,0

1

Không

96,0

0,3

Có

0,7

1

Không

99,3

0,6

Qua bảng trên cho thấy không có mối liên quan giữa
việc thường xuyên ăn thức ăn có đường, ăn đồ xào rán, ăn
phủ tạng động vật và ăn thịt mỡ có liên quan đến HCCH ở
bệnh nhân tiểu đường. Theo nhiều nghiên cứu tình trạng
cung cấp thừa năng lượng từ những bữa ăn có nhiều chất
béo, chất ngọt, kết hợp khẩu phần ăn không hợp lý, không

95% CI

P

0,1-10,3

>0,05

0,2-11,1

>0,05

0,1 – 1,3

>0,05

0,1 – 10,9

>0,05

cân đối các chất dinh dưỡng như lipid, glucid, protid, các
acidamin... dẫn đến tình trạng rối loạn chuyển hóa glucid,
lipid. Nhóm thực phẩm có nguy cơ cao đó là dầu mỡ động
vật, thức ăn xào rán, thịt mỡ, thực phẩm chế biến sẵn,
bánh ngọt...
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Bảng 3.5: Phân tích hồi quy logistic đa biến với nguy cơ mắc HCCH
Yếu tố nguy cơ
Giới tính

Số năm
điều trị

BMI

Sử dụng
rượu bia

Thịt mỡ
Phủ tạng
động vật
Thức ăn
xào, rán
Thực phẩm
có đường

Tỷ lệ mắc HCCH (%)

OR Hiệu chỉnh

95% CI

P

Nam

56,6

1

Nữ

41,4

1,3

0,8 – 2,0

>0,05

<5

1,3

1

6 - 10

2,0

1,3

0,7– 2,2

>0,05

> 10

19,9

2,7

1,6 – 5,0

<0,05

Bình thường

43,1

1

Béo phì

33,8

2,5

1,4-4,7

<0,05

Có

24,8

1

Không

75,2

0,5

0,3 – 0,9

<0,05

Không

98,0

0,4

Có

0,6

1

Không

99,4

0,2

0,1 – 11,9

>0,05

Có

33,3

1

Không

66,7

0,2

0,1 – 1,1

>0,05

Có

1,3

1

Không

98,7

1,2

0,1 – 39,1

>0,05

Có

0,6

1

Không

99,4

3,7

0,1 – 217,6

>0,05

Qua phân tích hồi quy logistic cho thấy việc sử dụng
bia rượu, số năm phải điều trị bệnh tiểu đường và BMI của
người bệnh có mối liên quan chặt chẽ với HCCH. Những
người điều trị trên 10 năm có nguy cơ bị HCCH cao gấp
2,7 lần so với những người điều trị dưới 10 năm. Những
người BMI béo phì có nguy cơ mắc HCCH cao gấp 2,5 lần
so với những người có BMI bình thường. Và những người
sử dụng bia rượu có nguy cơ bị mắc HCCH cao gấp 2 lần
những người không sử dụng bia rượu.
IV. KẾT LUẬN
Số năm phải điều trị bệnh tiểu đường và BMI, sử dụng
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bia rượu của người bệnh có mối liên quan chặt chẽ với
HCCH. Những người điều trị trên 10 năm có nguy cơ bị
HCCH cao gấp 2,7 lần so với những người điều trị dưới 10
năm. Những người BMI béo phì có nguy cơ mắc HCCH
cao gấp 2,5 lần so với những người có BMI bình thường.
Và những người sử dụng bia rượu có nguy cơ bị mắc HCCH
cao gấp 2 lần những người không sử dụng bia rượu.
V. KIẾN NGHỊ
Những bệnh nhân ĐTĐ nên kiểm soát cân nặng và
hạn chế sử dụng bia rượu để làm giảm nguy cơ mắc hội
chứng chuyển hóa.
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THỰC TRẠNG MẮC BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ RỐI LOẠN
DUNG NẠP GLUCOSE MÁU Ở NGƯỜI DÂN TỪ 30-69 TUỔI CÓ
YẾU TỐ NGUY CƠ TẠI XÃ TÂN THÀNH HUYỆN KIM SƠN TỈNH
NINH BÌNH NĂM 2019
Nguyễn Thị Liên1, Vũ Đức Anh2, Nguyễn Quỳnh Hoa2, Chu Văn Thăng3

TÓM TẮT
Tiến hành nghiên cứu điều tra cắt ngang 500 người có
độ tuổi từ 30 – 69 đang sinh sống tại xã Tân Thành huyện
Kim Sơn. Chúng tôi đã thu được một số kết quả như sau:
Tỷ lệ mắc ĐTĐ bằng đo glucose máu lúc đói ở độ tuổi từ
30 – 69 là 7,6%. Trong đó nam giới chiếm 10,2% và nữa
giới là 6,3%. Tỷ lệ rối loạn glucose máu lúc đói chiếm
26,2% trong đó tỷ lệ nam giới bị rối loạn glucose máu lúc
đói là 25,3%, nữ là 26,6%. Tỷ lệ rối loạn dung nạp Glucose
máu là 13% phân bố theo giới nam và nữ là 10,7% và
14,1%. Tỷ lệ tiền đái tháo đường 25,8% trong đó phân bố
theo giới nam và nữ là 25,3% và 26%.
Từ khóa: Đái tháo đường, rối loạn dung nạp glucose
SUMMARY:
SITUATION OF DIABETES AND GLUCOSE
TOLERANCE DISORDER AMONG PEOPLE
FROM 30 TO 69 YEARS OLD WHO HAVE RISK
FACTORS AT TAN THANH COMUNITY, KIM SON
DISTRICT, NINH BINH PROVINCE IN 2019
We conducted a cross-sectional survey of 500
people from 30 to 69 years old who lived in Tan Thanh
comunity, Kim Son district, Ninh Binh province in 2019.
We attained resutls: the percentage of diabetes patients
by fasting glucose measurement was 7,6%, in which the
percentage of male was 10,2% and female was 6,3%.
The percentage of fasting glucose disorder was 26,2%,
in which percentage of male was 25,3% and femal was
26,6%. The proportion of glucose tolerance disorder was
13% and it was distributed between male and female
respectively 10,7% and 14,1%. The proportion of prediabetes was 26,8% and it was distributed between male

and female respectively 25,3% and 26%
Keyword: Diabetes, glucose tolerance disorder.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO),
bệnh ĐTĐ type 2 chiếm 85-95% tổng số người mắc bệnh
ĐTĐ. Dự kiến đến năm 2025 thế giới sẽ có khoảng 300330 triệu người mắc bệnh ĐTĐ chiếm tỷ lệ 5,4% dân số
toàn cầu. Rối loạn Glucose huyết lúc đói (IFG) và rối loạn
dung nạp glucose (IGT) là tiền đề của bệnh ĐTĐ và bệnh
tim mạch trong tương lai gần. IGT hiện nay được coi như
là “tiền đái tháo đường” Số người có IGT trên toàn cầu cao
hơn nhiều so với người ĐTĐ và thường được ví như phần
chìm của tảng băng, vì vậy phát hiện những người IGT là
vấn đề quan trọng cần ưu tiên trong quản lý sức khỏe cộng
đồng hiện nay. Huyện Kim Sơn là một trong những huyện
của Ninh Bình có tỷ lệ gia tăng bệnh không lây nhiễm rất
nhanh. Để đánh giá tình hình mắc bệnh nhằm huy động
sự tham gia tích cực của cộng đồng vào công tác phòng
chống ĐTĐ chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Thực trạng
mắc bệnh đái tháo đường và rối loạn dung nạp glucose
máu ở người dân từ 30-69 tuổi có yếu tố nguy cơ tại xã Tân
Thành huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình năm 2019”.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu
Những người có độ tuổi từ 30 – 69 đang sinh sống tại
xã Tân Thành huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
* Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu
Chọn toàn bộ người dân trong độ tuổi từ 30 – 69 có

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Bình,
2. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
3. Trường ĐH Y Hà Nội
Ngày nhận bài: 18/09/2019
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một trong số yếu tố nguy cơ sau: Thừa cân hoặc béo phì
(BMI ≥ 23), tiền sử gia đình có bố, mẹ, anh chị em bị ĐTĐ,
tăng huyết áp: HATt ≥ 140mmHg, HATtr ≥ 90mmHg,
rối loạn lipid máu, ít hoạt động thể lực, tăng vòng eo (≥
90cm đối với nam, ≥ 80cm đối với nữ), đã từng được chẩn
đoán rối loạn đường huyết lúc đói hoặc rối loạn dung nạp
Glucose. Phụ nữ có tiền sử sinh con > 4kg. Đã chẩn đoán
mắc ĐTĐ thai kỳ.
* Tiêu chuẩn loại trừ
Đối tượng được chọn nhưng từ chối tham gia nghiên
cứu, những đối tượng đồng ý tham gia nhưng vắng mặt
trong ngày điều tra, những người không nhớ hoặc không
cung cấp được câu trả lời trong bảng câu hỏi nghiên cứu,
đối tượng ăn muộn trong đêm hoặc có ăn uống trước khi đi
khám, chúng tôi hẹn khám vào ngày hôm sau.
- Địa điểm: Xã Tân Thành huyện Kim Sơn, tỉnh
Ninh Bình
- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 2/2019 đến 10/2019.
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu dịch tễ học
mô tả, dựa vào cuộc điều tra cắt ngang.
2.2.2 Cỡ mẫu
Áp dụng công thức tính cỡ mẫu ước lượng cho 1 tỷ lệ:

n: Cỡ mẫu nghiên cứu.
α : Mức ý nghĩa thống kê.
Z1-α/2 : Giá trị Z được tra từ bảng ứng với giá trị α được
chọn.
p: Tỷ lệ đái tháo đường và rối loạn dung nạp glucose
ở người dân từ nghiên cứu trước.
ε: Mức sai lệch tương đối mong muốn.
Chọn ε = 0,2 và α = 0,05; Z1-α/2 = 1,96; p = 0,18 (tỷ lệ
rối loạn dung nạp Glucose theo nghiên cứu của Trần Minh
Long). Từ đó tính được n = 437, thực tế điều tra n = 500.
2.2.3 Phương pháp thu thập thông tin
Phỏng vấn: Sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn trực tiếp
để điều tra về: Đặc điểm hành chính, nhân khẩu học: tuổi,
giới, dân tộc, trình độ học vấn, tính chất công việc, tiền sử
bản thân, gia đình.
Xét nghiệm: Định lượng Glucose mao mạch: Thời
gian lấy máu làm xét nghiệm đường huyết: Vào buổi
sáng, từ 5 – 10h sáng, các đối tượng đều được xét nghiệm
glucose máu ít nhất sau ăn là 8 tiếng.

Tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ theo quyết định 3319-BYT
Nồng độ Glucose máu mmol/l hoặc mg/dl
(máu mao mạch)

Chẩn đoán
Glucose lúc đói

≥ 7,0 mmol/l
( ≥ 126mg/dl)

Hoặc 2 giờ sau test dung nạp Glucose

≥ 11,1 mmol/l
(≥ 200 mg/dl)

Glucose lúc đói (IFG)

5,6 – 6,9 mmol/l

Hoặc 2 giờ sau test dung nạp Glucose (IGT)

≥7,8mmol/l (≥140mg/dl) và
<11,1mmo/l(<200mg/dl)

Glucose lúc đói

< 7mmol/l

Đái tháo đường

Tiền đái tháo đường
Bình thường

2.2.4. Xử lý số liệu
- Số liệu được thu thập và xử lý bằng phần mềm
Epidata3.0 và SPSS 16.0. Kết quả được trình bày dưới
dạng các bảng tần số và biểu đồ.

- Sử dụng các test thống kê để kiểm định sự khác biệt
giữa các tỷ lệ với mức ý nghĩa 5%, tính toán chỉ số chênh
OR và khi bình phương.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

SỐ 6 (53) - Tháng 11-12/2019
Website: yhoccongdong.vn

63

2019

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE

Biểu đồ 3.1: Giới tính của đối tượng nghiên cứu

Nhận xét: Trong tổng số 500 đối tượng nghiên cứu, tỷ lệ nam chiếm 33,2%; tỷ lệ nữ chiếm 66,8%.

Biểu đồ 3.2: Nhóm tuổi của đối tượng được nghiên cứu

Nhận xét: Trong độ tuổi nghiên cứu từ 30 – 69 tuổi,
tập trung chủ yếu ở hai nhóm tuổi 60 – 69 tuổi và 50 – 59

tuổi chiếm tỷ lệ 35,8% và 31,4%; nhóm tuổi 40 – 49 chiếm
18,6%, thấp nhất ở nhóm tuổi 30 – 39 chiếm 14,2%.

Bảng 3.1. Tiền sử và yếu tố nguy cơ bệnh ĐTĐ
Tỷ lệ có yếu tố nguy cơ
Tiền sử

Nam

Nữ

Chung

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Tăng huyết áp

73

44

77

23,1

150

30

Bệnh tim mạch

15

9

23

6,9

38

7,6

Thừa cân

68

41

123

38,3

196

39,2

Rối loạn chuyển hóa lipit

14

8,4

49

14,7

63

12,6

Gia đình có người mắc ĐTĐ

19

11,4

38

11,4

57

11,4

Nhận xét: Đối tượng nghiên cứu có ít nhất một yếu
tố nguy cơ liên quan tới bệnh đái tháo đường và tình trạng
thừa cân là 39,2%, tăng huyết áp 30%, rối loạn chuyển hóa
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Bảng 3.2. Tỷ lệ bệnh nhân phát hiện ĐTĐ và IFG bằng đo glucose máu lúc đói
Tình trạng bệnh
(n = 500)

Nam

Nữ

Chung

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Bình thường

107

65,5

224

67,1

331

66,2

IFG

42

25,3

89

26,6

131

26,2

ĐTĐ

17

10,2

21

6,3

38

7,6

Tổng

166

100

334

100

500

100

Trong tổng số 500 đối tượng được khám sàng lọc,
tỷ lệ phát hiện bệnh đái tháo đường bằng đo glucose máu
lúc đói chiếm 7,6% trong đó nam giới chiếm 10,2%, nữ là
6,3%. Tỷ lệ rối loạn glucose máu lúc đói chiếm 26,2,2%
trong đó tỷ lệ nam giới bị rối loạn glucose máu lúc đói là
25,3%, nữ là 26,6%. Nghiên cứu của Nguyễn Bá Trí về

các yếu tố nguy cơ với bệnh đái tháo đường typ 2 trong
cộng đồng tỉnh Kon Tum, tỷ lệ mắc đái tháo đường 3,5%
trong đó nam giới chiếm 5,2% và nữ 2,6%. Nghiên cứu
của chúng tôi có kết quả cao hơn do tập trung nghiên cứu
trong nhóm đối tượng từ 30 – 69 tuổi có yếu tố nguy cơ
mắc bệnh đái tháo đường tại cộng đồng.

Bảng 3.3. Tỷ lệ bệnh nhân phát hiện ĐTĐ và IGT bằng nghiệm pháp gây tăng đường máu
Nam

Nữ

Chung

Tình trạng bệnh
(n)

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

IGT

16

10,7

44

14,1

60

13

ĐTĐ

0

0

2

0,6

2

0,4

Tỷ lệ phát hiện bệnh đái tháo đường bằng nghiệm
pháp dung nạp đường huyết là 0,4% trong đó phân bố
theo giới nam là 0% và nữ 0,6%. Tỷ lệ rối loạn dung nạp

glucose máu chiếm 13% trong đó phân bố theo giới nam
và nữ là 10,7% và 14,1%.

Biểu đồ 3.3: Phân bố tình trạng phát hiện ĐTĐ và tiền ĐTĐ theo giới
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Qua biểu đồ 3.1 cho thấy tỷ lệ phát hiện bệnh nhân
đái tháo đường là 8%, trong đó phân bố theo giới nam
và nữ là 10,2% và 6,9%. Tỷ lệ rối loạn đường máu lúc
đói và rối loạn dung nạp glucose (tiền đái tháo đường) là
18% có phân bố theo giới nam và nữ lần lượt là 25,3% và
26%. Tiền đái tháo đường bao gồm rối loạn glucose máu
lúc đói (Fasting plasma glucose – FPG) và rối loạn dung
nạp glucose (impaired glucose tolerance – IGT) là giai
đoạn trung gian của chuyển hóa bất thường glucose máu
giữa bình thường và đái tháo đường. Giai đoạn tiền đái
tháo đường đã xuất hiện kháng insulin, là giai đoạn khởi
đầu trong tiến trình tiến triển thành đái tháo đường type 2.
Nguy cơ phát triển ĐTĐ type 2 từ tiền ĐTĐ đã được khảo
sát trong một số công trình cho những kết quả khác nhau.
Nói chung, những nghiên cứu dịch tễ học cho thấy rằng
khoảng 25% người bị tiền ĐTĐ diễn tiến sang ĐTĐ type 2
trong 5 năm, trong khi đó khoảng 50% vẫn duy trì ĐTĐ và
25% trở về bình thường. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng
tốc độ diễn tiến sang ĐTĐ type 2 có thể cao hơn. Trung
bình khoảng 10 – 12% mỗi năm, như vậy việc xét nghiệm
glucose máu lúc đói để phát hiện tiền ĐTĐ có ý nghĩa rất
lớn giúp cho việc ngăn ngừa phát triển bệnh ĐTĐ.
IV. KẾT LUẬN
- Tỷ lệ mắc ĐTĐ ở độ tuổi 30 – 69 là 8% phân bố
theo giới nam và nữ là 10,2% và 6,9%, trong đó: cao nhất
là nhóm 60 – 69 tuổi với tỷ lệ mắc là 11,2%, tiếp đến nhóm
50 – 59 tuổi là 10,2%.

2019

- Tỷ lệ rối loạn glucose lúc đói là 26,2%, trong đó
phân bố theo giới nam và nữ là 25,3% và 26,6%.
- Tỷ lệ rối loạn dung nạp Glucose máu là 13% phân
bố theo giới nam và nữ là 10,7% và 14,1%.
- Tỷ lệ tiền đái tháo đường 25,8% trong đó phân bố
theo giới nam và nữ là 25,3% và 26%. Trong đó: cao nhất
là nhóm 60 – 69 tuổi với tỷ lệ mắc là 28,8%, tiếp đến nhóm
50 – 59 tuổi là 28%.

sau:

V. KHUYẾN NGHỊ
Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi có một số kiến nghị

 Tăng đường huyết cần sớm được nhìn nhận là một
vấn đề sức khoẻ cộng đồng quan trọng. Y tế địa phương
cần nâng cao công tác truyền thông giáo dục việc phòng
chống đái tháo đường týp 2 cho cộng đồng dân cư tại xã
Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
 Những nội dung cần quan tâm truyền thông
giáo dục:
 Tư vấn xây dựng chế độ ăn hợp lý cho người mắc
đái tháo đường týp 2.
 Thường xuyên hoạt động thể lực, duy trì chế độ
tập thể dục buổi sáng.
 Phổ biến những yếu tố nguy cơ gây bệnh, kiến
thức về dự phòng biến chứng thường xuyên cho người dân.
 Khuyến khích người dân thường xuyên khám
sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm, kịp thời bệnh đái tháo
đường týp 2 để có kế hoạch điều trị thích hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Văn Bàng (2003), “Béo phì và tăng huyết áp”, Tạp chí Nội tiết và các rối loạn chuyển hóa, 27-35.
2. Tạ Văn Bình (2006), Dịch tễ học bệnh Đái tháo đường ở Việt Nam – Các phương pháp điều trị và biện pháp
phòng chống, NXB Y học, Hà Nội.
3. Trần Minh Long (2010), Mô tả một số yếu tố liên quan ĐTĐ typ2 và tiền ĐTĐ ở 30-39 tuổi tại tỉnh Nghệ An năm
2010, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Y Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Lý (2001), Nghiên cứu kiến thức, thực hành bênh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Trung
tâm Y tế Gia Lâm, Hà Nội năm 2001, Luận văn Thạc sỹ Đại học Y tế công cộng.
5. Lê Thị Thu Hà (1999), Nghiên cứu cường Insulin, rối loạn chuyển hóa Lipid và HbA1c ở người đái tháo đường
typ 2, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa II, Trường đại học Y Hà Nội.
6. Pal S Das M, Ghosh A (2010), “Association of metabolic syndrome with obessity measures, metabolic profiles,
and intake of dietary fatty acids in people of Asian Indian origin”, J Cardiovasc Dis Res.

66

SỐ 6 (53) - Tháng 11-12/2019
Website: yhoccongdong.vn

EC N
KH
G
NG

VI N

S

C

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
THỰC TRẠNG KIẾN THỨC PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG
TÍCH CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NĂM 2018.
Nguyễn Thị Chung1, Nguyễn Thị Kiều Anh1,
Nguyễn Quỳnh Hoa2, Vũ Đức Anh2, Chu Văn Thăng3

TÓM TẮT
Tiến hành nghiên cứu điều tra cắt ngang 2.000 người có
độ tuổi từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống trên địa bàn thành
phố Hà Nội. Chúng tôi đã thu được một số kết quả như sau:
Tỷ lệ người dân có kiến thức tốt về tai nạn thương tích là
15,9%. Trong đó nội thành là 18,7%, tỷ lệ này cao hơn ở
ngoại thành (13,2%). Tỷ lệ người dân được tiếp cận thông tin
về tai nạn thương tích là 87,5%, trong đó chủ yếu qua phương
tiện truyền thông đại chúng (77,6%). Nghiên cứu cho thấy
mối liên quan giữa kiến thức của người dân với khu vực sống,
giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp và thu nhập.
Từ khóa: Tai nạn thương tích, kiến thức tai nạn
thương tích.
SUMMARY:
SITUATION OF KNOWLEDGE ABOUT
PREVENTING INJURIES OF THE PEOPLE IN HA
NOI IN 2018
We conducted a cross-sectional survey on 2000
people over 18 years old living in Ha Noi. We attained
results: the percentage of people with good knowledge of
injuries was 15,9%, in which the percentage of people with
good knowledge of injuries in urban was 18,7%, this rate
was higher than in the suburban(13,2%). The percentage
of people accessing infomations about injuries was 87,5%,
in which social media was the most(77,6%). There was a
relation between the knowledge of people and the areas
where they live, sex, education level, occupation, income.
Keyword: Injury, Knowlegde of injury.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xem tai nạn thương
tích (TNTT) là “Gánh nặng bệnh tật toàn cầu” vì hàng
năm, trên thế giới có khoảng 5 triệu người chết và hàng
chục triệu người bị tàn phế suốt đời do tai nạn thương
tích. WHO ước tính khu vực Tây Thái Bình Dương đang
phải chịu gánh nặng về TNTT gây tử vong từ các nguyên

nhân như tai nạn giao thông đường bộ (24%) đây cũng là
nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong độ tuổi 15-29,
tự tử (16%), đuối nước (7%), bỏng (5%), ngoài ra còn từ
các nguyên nhân khác như ngộ độc, ngã…[1] [2] Ở Việt
Nam, TNTT là 5 trong số 20 nguyên nhân hàng đầu gây
tử vong và ước tính gây ra 12,8% trong tổng số ca tử vong
năm 2010, gấp đôi số ca tử vong do bệnh truyền nhiễm
(5,6%). [3] Mỗi năm, chi phí khắc phục hậu quả do TNTT
ở Việt Nam khoảng 30.000 tỷ đồng. [4] Theo báo cáo kết
quả hoạt động TNTT trên địa bàn Hà Nội giai đoạn năm
2011 - 2016, mỗi năm Hà Nội có khoảng 92.000 trường
hợp mắc TNTT và khoảng 700 trường hợp tử vong, trong
đó phổ biến vẫn là do tai nạn giao thông, ngã, đuối nước
[5]. Trong khi chưa tìm ra được các đáp án nhằm thay đối
kiến thức, thái độ, thực hành của chính vật chủ. Nếu người
dân trong cộng đồng được cung cấp kiến thức, có thái độ
tích cực trước các vấn đề không an toàn và thực hành hành
vi an toàn thì việc phòng ngừa TNTT mới thật sự có hiệu
quả.[6] Trước tình hình trên, việc thực hiện nghiên cứu
về kiến thức phòng chống TNTT của người dân thủ đô là
vô cùng cần thiết. Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu
“Thực trạng kiến thức phòng chống tai nạn thương tích
của người dân trên địa bàn Hà Nội năm 2018”.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Là một thành viên hộ gia đình
hiện đang sinh sống tại Hà Nội, từ 18 tuổi trở lên, không rối
loạn nặng về năng lực hành vi, có tên trong hộ khẩu thường
trú tại hộ gia đình và đồng ý tham gia vào nghiên cứu.
- Địa điểm: 30 quận huyện, thị xã của Hà Nội.
- Thời gian: Nghiên cứu được tiến hành từ tháng
12/2018 đến 10/2019.
2. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, thiết kế
nghiên cứu cắt ngang

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội,
2. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
3. Đại học Y Hà Nội.
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3. Cỡ mẫu
Áp dụng công thức tính cỡ mẫu ước lượng cho 1 tỷ lệ,
tính được cỡ mẫu tối thiểu n = 1.536, thực tế tổng số mẫu
điều tra là 2.000 người dân.
Chọn mẫu ngẫu nhiên 2 giai đoạn gồm chọn chùm và
chọn đối tượng nghiên cứu.
Giai đoạn 1 (Chọn chùm): Áp dụng phương pháp
chọn mẫu xác suất tỷ lệ với kích thước quần thể (PPS) dựa
theo số dân của thôn/tổ dân phố chọn ra 60 chùm nghiên
cứu cho từng khu vực thành thị và nông thôn.
Giai đoạn 2 (Chọn đối tượng nghiên cứu): Áp dụng
phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống để chọn ra
đủ số lượng đối tượng nghiên cứu theo yêu cầu: Lập danh
sách hộ gia đình; xác định khoảng cách mẫu cho từng cụm,
chọn ra 31 hộ gia đình điều tra từ danh sách đã được lập;
tại mỗi hộ gia đình chọn ra một thành viên từ 18 tuổi trở
lên đáp ứng các điều kiện lựa chọn đối tượng nghiên cứu
để tiến hành điều tra.

4. Phương pháp thu thập thông tin: Phỏng vấn trực
tiếp bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn, phỏng vấn sâu bằng bộ
câu hỏi bán cấu trúc.
5. Đánh giá: Do chưa có tiêu chuẩn cụ thể nào
chung về đánh giá kiến thức TNTT nên chúng tôi đề xuất
đưa ra đánh giá kiến thức đạt trong nghiên cứu này
như sau: Đối tượng trả lời được từ 50% đáp án trở lên
trong tổng số các câu hỏi về kiến thức (13 câu).
6. Xử l.ý số liệu: Số liệu được thu thập, làm sạch,
sau đó được phân tích bằng phần mềm SPSS for Windows
19.0, JMP@12 và STATA với các test thống kê y học
7. Đạo đức nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu được
giới thiệu mục đích của quá trình thu thập thông tin. Mọi
thông tin về đối tượng nghiên cứu đều được giữ bí mật và
đối tượng có thể ngừng tham gia nghiên cứu bất cứ khi nào.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu

Bảng 1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu
Thông tin chung

Giới tính

Nhóm tuổi

Tình trạng hôn nhân

Tình trạng học vấn

68

Nội thành

Ngoại thành

Tổng

n

%

n

%

n

%

Nam

297

29,8

266

26,5

563

28,1

Nữ

700

70,2

737

73,5

1437

71,9

Tổng

997

49,8

1003

50,2

2000

100

Từ 18 – 30 tuổi

156

15,6

107

10,7

263

13,2

Từ 31 - 45 tuổi

202

20,3

199

19,8

401

20,0

Từ 46 - 60 tuổi

280

28,1

364

36,3

644

32,2

Trên 60 tuổi

359

36,0

333

33,2

692

34,6

Độc thân

22

2,2

50

5,0

72

3,6

Đã kết hôn

893

89,6

821

81,8

1714

85,6

Li dị/Li thân

9

0,9

6

0,6

15

0,8

Góa

73

7,3

126

12,6

199

10,0

Chưa đi học

3

0,3

9

0,9

12

0,6

Tiểu học

44

4,4

114

11,4

158

7,9

THCS

147

24,8

243

24,2

390

19,5

THPT

477

37,8

524

52,2

1001

50,0

Trung cấp

43

4,3

31

3,1

74

3,7

Cao đẳng

63

6,3

33

3,3

96

4,8

Đại học trở lên

220

22,1

49

4,9

269

13,5
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Nghề nghiệp

Thu nhập bình quân

Cán bộ nhà nước

91

9,1

71

7,1

162

8,1

Cán bộ tư nhân

54

5,4

11

1,1

65

3,2

Tự do

301

30,2

166

16,6

467

23,4

Nông/Lâm/Ngư nghiệp

43

4,3

529

52,6

572

28,5

Học sinh/Sinh viên

3

0,3

9

0,9

12

0,6

Nội trợ

85

8,5

53

5,3

138

6,9

Nghỉ hưu

385

38,7

101

10,1

486

24,3

Thất nghiệp

10

1

33

3,3

43

2,2

Khác

25

2,5

30

3

55

2,8

Dưới 1 triệu

244

24,5

357

35,6

601

30,1

Từ 1 – 5 triệu

512

51,4

538

53,6

1050

52,5

Trên 5 triệu

241

24,1

108

10,8

349

17,4

Kết quả bảng 1 cho thấy tỷ lệ đối tượng nghiên cứu
khu vực nội thành chiếm 49,8% và khu vực ngoại thành
là 50,2%; nữ chiếm 71,9%, nam chiếm 28,1%. Nhóm đối
tượng nghiên cứu từ trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất 34,6%;
trình độ học vấn chiếm tỷ lệ cao nhất là đã tốt nghiệp THPT
với 50,0%, tiếp theo là 19,5% tốt nghiệp THCS, 13,5 %
tốt nghiệp đại học trở lên, 0,6% đối tượng không được đi

học. Đối tượng làm nông nghiệp chiếm 28,5%, đã nghỉ hưu
chiếm 24,3%, tự do chiếm 23,4%; còn các ngành nghề khác
chiếm tỷ lệ từ 0,6 đến 8,1% trong đó đối tượng là sinh viên
thấp nhất với 0,6%. Đối tượng nghiên cứu có thu nhập 1 - 5
triệu chiếm 52,5%, dưới 1 triệu là 30,1%.
3.2. Thực trạng kiến thức về TNTT
3.2.1. Kiến thức chung

Bảng 2. Đánh giá kiến thức chung về TNTT của đối tượng nghiên cứu (n=2000)
Khu vực

Kiến thức chưa tốt

Kiến thức tốt

Tổng

SL

(%)

SL

(%)

SL

(%)

Nội thành

811

81,3

186

18,7

997

100

Ngoại thành

871

86,8

132

13,2

1003

100

Tổng

1682

84,1

318

15,9

2000

100

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đối tượng nghiên cứu
có kiến thức tốt còn rất thấp (15,9%). Trong đó nhóm đối

tượng nội thành chiếm 18,7%, ngoại thành chiếm 13,2%.
3.2.2. Truyền thông về tai nạn thương tích

Biểu đồ 1. Những nguồn cung cấp thông tin về tai nạn thương tích mà đối tượng từng biết (n=2000)
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hưởng không nhỏ tới kiến thức và thực hành của đối tượng
nghiên cứu về TNTT.
3.2.3. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức về
TNTT của đối tượng nghiên cứu

Biểu đồ 1 cho thấy 77,6% đối tượng nghiên cứu có
được thông tin về TNTT thông qua các phương tiện truyền
thông. Tiếp theo là từ các buổi truyền thông 9,1%. Vẫn còn
12,6% đối tượng chưa được nghe vể TNTT, điều đó sẽ ảnh

Bảng 3. Mối liên quan giữa kiến thức chung về tai nạn thương tích và khu vực sống, giới,
tuổi của đối tượng nghiên cứu
Thực trạng kiến thức
Đặc điểm

Khu vực
Giới

Nhóm tuổi

Chưa tốt

Tốt

OR

p

1,5

<0,01

1,3

0,02

n

%

n

%

Ngoại thành

871

86,8

132

13,2

Nội thành

811

81,3

186

18,7

Nữ*

1225

85,2

212

14,8

Nam

457

81,2

106

18,8

Từ 18 – 30 tuổi*

226

85,9

37

14,1

-

-

Từ 31 - 45 tuổi

321

80,0

80

20,0

1,5

0,052

Từ 46 - 60 tuổi

547

84,9

97

15,1

1,0

0,7

Trên 60 tuổi

588

85,0

104

15,0

1,0

0,7

*

Nhóm so sánh
Bảng 3 cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa giữa khu
vực sống, giới tính và kiến thức về TNTT của người dân
(p < 0,05).
Đối tượng nghiên cứu thuộc khu vực ngoại thành có

khả năng có kiến thức chưa tốt cao hơn 1,5 lần đối tượng ở
khu vực nội thành (OR=1,5); nữ giới có khả năng có kiến
thức về TNTT chưa tốt cao hơn 1,3 lần nam giới (OR=1,3).
Không có mối liên quan giữa yếu tố tuổi và kiến thức
TNTT của đối tượng nghiên cứu.

*

Bảng 4. Mối liên quan giữa kiến thức chung về tai nạn thương tích và tình trạng hôn nhân, học vấn, nghề
nghiêp, thu nhập bình quân của đối tượng nghiên cứu
Thực trạng kiến thức
Đặc điểm

Tình trạng
hôn nhân

Chưa tốt

Nghề nghiệp

n

%

Độc thân*

62

86,1

10

13,9

-

-

Đã kết hôn

1446

84,4

286

15,6

1,1

0,6

9

60,0

6

40,0

4,1

0,02

165

82,9

34

17,1

1,2

0,5

THPT trở xuống

1354

86,7

207

13,3

TC/CĐ/ĐH trở lên

328

74,7

111

25,3

2,2

< 0,01

Nông/Lâm/Ngư*

508

88,8

64

11,2

-

-

Tự do

394

84,4

73

15,6

1,4

0,03

Nghỉ hưu

396

81,5

90

18,5

1,8

0,001

384

80,8

91

19,2

1,8

<0,01

Dưới 1 triệu

539

89,7

62

10,3

-

-

Từ 1 – 5 triệu

872

83,0

178

17,0

1,7

<0,01

Trên 5 triệu

271

77,7

78

22,3

2,5

<0,01

Li dị/Li thân
*

*

70

p

%

Nghề khác
Thu nhập bình
quân

OR

n

Góa
Trình độ
học vấn

Tốt

SỐ 6 (53) - Tháng 11-12/2019
Website: yhoccongdong.vn

EC N
KH
G
NG

VI N

S

C

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nhóm so sánh
Bảng 4 cho thấy có mối liên quan giữa trình độ học
vấn, nghề nghiêp, thu nhập bình quân của đối tượng nghiên
cứu và kiến thức chung về tai nạn thương tích (p<0,05).
So với nhóm đang li thân/li dị, nhóm hiện đang độc
thân có khả năng có kiến thức chưa tốt cao hơn 4,1 lần
(OR=4,1). Mối tương quan giữa hai nhóm còn lại không
có ý nghĩa thống kê.
Nhóm người có nghề nghiệp làm nông/lâm/ngư
nghiệp có khả năng có kiến thức chưa tốt cao hơn 1,4 lần
đối tượng có nghề nghiệp tự do (p=0,03, OR=1,4); cao hơn
1,8 lần đối tượng đang nghỉ hưu (p<0,01; OR=1,8) và 1,8
lần nhóm đối tượng có nghề khác (p<0,01; OR=1,8).
Nhóm có trình độ học vấn từ THPT trở xuống có kiến
thức chưa tốt (86,7%) cao hơn đối tượng có trình độ học
vấn từ trung cấp, cao đẳng trở lên (74,7%) và đối tượng có
trình độ từ THPT trở xuống có khả năng có kiến thức về
TNTT chưa tốt cao hơn 2,2 lần đối tượng có trình độ học
vấn từ trung cấp, cao đẳng trở lên (p=0,03 ,OR=1,4).
Nhóm có thu nhập dưới 1 triệu có khả năng có kiến
thức chưa tốt cao hơn 2,1 lần đối tượng có thu nhập từ 1-5
triệu (p <0,01) và cao hơn 2,5 lần nhóm đối tượng có thu
nhập trên 5 triệu (p<0,01 ,OR=2,5).
*

IV. BÀN LUẬN
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện tại 60 xã,
phường trên địa bàn 30 quận huyện của thành phố Hà Nội
nhằm tìm hiểu về thực trạng và một số yếu tố liên quan
đến kiến thức về tai nạn thương tích của người trưởng
thành trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu
cho thấy tỷ lệ người dân có kiến thức tốt về TNTT là rất
thấp với 15,9%; nội thành (18,7%) cao hơn ngoại thành
(13,2%). Như vậy là 84,1% người dân có kiến thức chưa
đạt. Điều đó phù hợp với thực trạng tai nạn thương tích
đang diễn biến phức tạp và chưa có xu hướng suy giảm.
So sánh với các nghiên cứu khác, nghiên cứu của chúng tôi
cho kết quả tương đối khác biệt, lý do là đối tượng nghiên
cứu, địa điểm và thời điểm nghiên cứu khác nhau.
Trên đối tượng là học sinh: Nghiên cứu của tác giả
Nguyễn Thúy Lan, Phạm Thị Thu Lệ tỷ lệ học sinh có kiến
thức chung về phòng chống tai nạn thương tích đạt, chiếm
tỷ lệ thấp là 25,4%[7]. Điều tra của tác giả Hoàng Thị Hà
và cộng sự (2011) cho thấy có trên 10% số học sinh không
hiểu biết về phòng chống TNTT.[8] Tác giả Nguyễn Hải
nghiên cứu tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh năm 2006 cho
thấy kiến thức, thực hành đạt về phòng chống TNTT tích
của học sinh đều ở dưới mức trung bình (49,5% và 18,0%)

[9]. Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hoa trên những
học sinh trung học cơ sở (THCS) tại Đà Nẵng năm 2005:
Kiến thức, thực hành đạt của học sinh về phòng chống
TNTT còn thấp (25,4% và 32,3%) [10].
Trên đối tượng là người dân, nghiên cứu mô tả cắt
ngang để đánh giá thực trạng kiến thức về tai nạn thương
tích của người dân tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh
Hà Nam năm 2012 – 2013 của tác giả Mạc Đăng Tuấn
cho thấy tỷ lệ người dân có kiến thức chung về phòng
chống tai nạn thương tích (PCTNTT) ở mức đạt còn thấp
(28,7%).[11]
Việc tiếp cận các nguồn thông tin truyền thông về
về TNTT của người dân rất đa dạng, tuy nhiên nguồn
thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng
là nhiều nhất với 77,6% người dân được tiếp cận (nội
thành là 802/997 người dân, chiếm 80,4%; ngoại thành
là 749/1003 người dân, đạt 74,7%), kết quả này không
cao hơn nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn (44,2% từ báo
đài và 26,3% từ loa truyền thanh xã) [12]. Nguồn truyền
thông trực tiếp cho người dân còn thấp, tỷ lệ người dân
được tiếp cận qua các buổi truyền thông là 4,2%; không
biết đến các kiến thức về TNTT từ các nguồn truyền
thông chiếm tỷ lệ khá cao 12,6%.
Các yếu tố liên quan đến kiến thức về TNTT
Các yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến kiến thức của
người dân về TNTT bao gồm yếu tố về môi trường sống
(khu vực sống), đặc điểm cá nhân (giới, trình độ học vấn,
nghề nghiệp và thu nhập). Tuy nhiên, hiện chưa có số liệu
nghiên cứu nào tương tự để so sánh, làm cơ sở nhận định
kết quả nghiên cứu của chúng tôi.
Khu vực sống: Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối
liên quan giữa khu vực sống với kiến thức về TNTT của
người dân, người dân sống ở khu vực nội thành có kiến
thức về về tai nạn thương tích tốt chiếm 18,7%, cao gấp
1,5 lần (OR=1,5; p= 0,001) những người sống ở khu vực
ngoại thành (có kiến thức tốt đạt 13,2%), sự khác biệt này
có ý nghĩa thống kê.
Theo giới tính: Nhóm nam giới có kiến thức tốt về về
tai nạn thương tích cao gấp 1,3 lần (OR=1,3) so với nhóm
nữ giới. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.
Theo tình trạng hôn nhân: Tình trạng hôn nhân của
người dân không có mối liên quan với kiến thức về tai nạn
thương tích (p>0,05).
Theo nghề nghiệp: So với người dân làm nông
nghiệp, người dân làm nghề tự do có kiến thức về tai nạn
thương tích cao hơn gấp 1,4 lần (OR=1,4), người nghỉ hưu
có kiến thức về tai nạn thương tích cao hơn gấp 1,8 lần
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(OR=1,8), người dân làm nghề khác có kiến thức về tai
nạn thương tích cao hơn gấp 1,8 lần (OR=1,8). Sự khác
biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.
Theo trình độ học vấn: Người dân có trình độ học
vấn là trung cấp/cao đẳng/đại học trở lên có kiến thức về
tai nạn thương tích cao hơn gấp 2,2 lần (OR=2,2) so với
nhóm dân cư có trình độ trung học phổ thông trở xuống.
Theo thu nhập của người dân: Người dân có thu
nhập từ 1 - 5 triệu có kiến thức về về tai nạn thương tích
cao hơn gấp 1,7 lần (OR=1,7) so với nhóm dân cư có thu
nhập thấp dưới 1 triệu. Những người dân có thu nhập trên
5 triệu có kiến thức về về tai nạn thương tích cao hơn gấp
2,5 lần (OR=2,5) so với nhóm dân cư có thu nhập thấp
dưới 1 triệu.
Như vậy, người dân có trình độ học vấn càng thấp,
thu nhập càng thấp thì sẽ có kiến thức không tốt về TNTT.
Điều đó cũng có nghĩa họ có nguy cơ bị TNTT nhiều hơn
những đối tượng khác trong xã hội.
IV. KẾT LUẬN
Kết quả điều tra kiến thức của người dân trên địa bàn
thành phố Hà Nội về TNTT năm 2019 cho thấy:
- Tỷ lệ người dân có kiến thức về TNTT tốt đạt 15,9%,
chưa tốt là 84,1%.
- Người dân nhận được thông tin về tai nạn thương tích
chủ yếu từ nguồn các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Có nhiều yếu tố liên quan đến kiến thức về tai nạn
thương tích của cộng đồng có ý nghĩa thống kê (p<0,05):
Khu vực sống: Người dân sống ở khu vực nội thành
có kiến thức về về tai nạn thương tích tốt chiếm 18,7%,
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cao gấp 1,5 lần những người sống ở khu vực ngoại
thành (13,2%).
Giới: Nhóm nam giới có kiến thức tốt về về tai nạn
thương tích cao gấp 1,3 lần (OR=1,3;) so với nhóm nữ giới.
Nghề nghiệp: So với người dân làm nông nghiệp,
người dân làm nghề tự do có kiến thức về tai nạn thương
tích cao hơn gấp 1,4 lần (OR=1,4), người nghỉ hưu cao
hơn gấp 1,8 lần (OR=1,8), người dân làm nghề khác cao
hơn gấp 1,8 lần (OR=1,8).
Trình độ học vấn: Người dân có trình độ học vấn là
trung cấp/cao đẳng/đại học trở lên có kiến thức về tai nạn
thương tích cao hơn gấp 2,2 lần (OR=2,2) so với nhóm dân
cư có trình độ trung học phổ thông trở xuống.
Thu nhập của người dân: Người dân có thu nhập từ 1 5 triệu và trên 5 triệu có kiến thức về về tai nạn thương tích
cao hơn so với nhóm dân cư có thu nhập thấp dưới 1 triệu
lần lượt là gấp 1,7 lần (OR=1,7) và gấp 2,5 lần (OR=2,5).
V. KHUYẾN NGHỊ
Đối với các Trung tâm y tế, Trạm y tế trên địa bàn:
Tăng cường công tác giáo dục truyền thông kiến thức về
tai nạn thương tích nói chung. Chú trọng đến các nhóm đối
tượng có kiến thức thấp hơn các nhóm khác như nhóm đối
tượng có điều kiện kinh tế thấp, nhóm đối tượng có nghề
nghiệp nông/lâm/ngư nghiệp và trình độ học vấn từ THPT
trở xuống.
Đối với người dân trên địa bàn: Tích cực tham gia
các buổi truyền thông, tìm hiểu thêm thông tin về TNTT
trên các kênh thông tin phù hợp để có kiến thức về TNTT
tốt hơn.
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SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI DÂN TẠI
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 9, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Dư Ngọc Long1, Võ Thị Kim Anh2

TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả thực trạng sử dụng y học cổ truyền
của người dân tại trạm y tế phường 9, quận 8, thành phố
Hồ Chí Minh.
Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên
347 người dân đến khám tại trạm y tế phường 9 từ tháng
12/2018 đến tháng 4/2019, hình thức phỏng vấn trực tiếp
bằng bộ câu hỏi cấu trúc soạn sẵn.
Kết quả: Tỷ lệ người dân sử dụng y học cổ truyền tại
trạm y tế là 70,6%. Lý do chủ yếu được chọn sử dụng là
gần nhà 87,3% và chi phí thấp 84,1%. Hình thức sử dụng
chủ yếu là kết hợp giữa thuốc y học cổ truyền và xoa bóp,
bấm huyệt chiếm 71%. Các yếu tố thực sự có tác động
mạnh đến tỷ lệ sử dụng dịch vụ y học cổ truyền bao gồm:
biết chữa bệnh bằng y học cổ truyền, được nhân viên y tế
hướng dẫn sử dụng dịch vụ và trạm y tế đáp ứng tốt việc
khám chữa bệnh.
Từ khóa: Sử dụng dịch vụ, y học cổ truyền, trạm y tế.
ABSTRACT:
USING THE TRADITIONAL MEDICINE
SERVICES OF PEOPLE AT AN PHU DONG MEDICAL
STATION, DISTRICT 12, HO CHI MINH CITY
Objectives: To describe the current situation of using
traditional medicine of people at 9 ward health station,
District 8, Ho Chi Minh City.
Methods: A cross-sectional study describing over
347 people at 9 ward health clinic from December 2018 to
April 2019, the form of direct interview with a structured
questionnaire.
Results: The percentage of people using traditional
medicine at the health station is 70.6%. The main reason
chosen was near 87.3% and low cost of 84.1%. The main
form of use is a combination of traditional medicine
and massage, reflexology accounts for 71%. Factors
that really have a strong impact on the utilization rate of
traditional medicine services include: knowing how to

treat with traditional medicine, being well instructed by
health workers to use services and health stations. medical
examination and treatment.
Keywords: Using services, traditional medicine,
health stations.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Y học cổ truyền (YHCT) Việt Nam từ lâu đã trở
thành một nền y học chính thống của dân tộc góp phần
không nhỏ trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe
nhân dân [2]. Hiện nay, hệ thống y tế Việt Nam cũng như
hệ thống khám chữa bệnh bằng YHCT, kết hợp YHCT
với Y học hiện đại đã bao phủ khắp từ Trung ương đến
địa phương. Việc kết hợp YHCT và Y học hiện đại tại
tuyến cơ sở đã và đang được thực hiện, tuy nhiên số lượng
bệnh nhân được khám bệnh, chẩn đoán, điều trị bằng các
phương pháp YHCT còn rất thấp [3, 4]. Với sự phát triển
của y học hiện đại như hiện nay, dường như việc sử dụng
YHCT không còn được chú trọng như trước, đặc biệt là
ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Để đưa
ra những kế hoạch, phương pháp cải cách giúp phát triển
YHCT một cách tốt hơn, do đó, chúng tôi tiến hành nghiên
cứu này với mục tiêu mô tả thực trạng và phân tích một số
yếu tố liên quan đến việc sử dụng YHCT của người dân tại
trạm y tế phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Đối tượng nghiên cứu
Người dân đang sử dụng dịch vụ tại trạm y tế đồng ý
tham gia vào nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả
Cỡ mẫu: Cỡ mẫu tối thiểu được tính theo công thức tính:

1. Trường Cao đẳng y tế Bình Dương
SĐT: 0913713429, ngoclong36@yahoo.com
2. Trường Đại học Thăng Long
Ngày nhận bài: 01/10/2019
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Z =1,96 là trị số từ phân phối chuẩn với độ tin cậy
95%; d = 0,05 là sai số cho phép; p = 0,694 là tỷ lệ người
dân sử dụng dịch vụ YHCT tại trạm Y tế theo nghiên cứu
của Trần Đức Tuấn [7]. Vậy cỡ mẫu tối thiểu là n = 327.
Thực tế mẫu đưa vào nghiên cứu là 347 người.
Cách chọn mẫu: Sử dụng phương pháp chọn mẫu
ngẫu nhiên đơn.
Thu thập dữ liệu: Phỏng vấn trực tiếp 347 người dân đang
sử dụng dịch vụ tại trạm y tế bằng bộ câu hỏi cấu trúc soạn sẵn.
Chỉ số nghiên cứu và cách đánh giá
Mô tả thực trạng sử dụng YHCT của người dân thông
qua các chỉ số về tỷ lệ sử dụng dịch vụ, lý do sử dụng,hình
thức sử dụng và mục đích sử dụng dịch vụ. Đánh giá nhu
cầu sử dụng YHCT của người dân và khả năng đáp ứng
nhu cầu sử dụng YHCT của trạm y tế.
Quản lý và phân tích dữ liệu
Các dữ liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và
sử dụng phầm mềm Stata 13.0 để phân tích. Thống kê mô
tả qua các chỉ số là tỷ lệ %, trung bình và độ lệch chuẩn,
nếu phân phối không bình thường thì mô tả là trung vị
và khoảng tứ phân vị. Sử dụng các kiểm định chi bình

phương, OR và hồi quy đa biến với xác suất sai lầm loại I
là α = 0,05.
III. KẾT QUẢ
Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
Trong 347 người dân tham gia nghiên cứu, nam giới
chiếm tỷ lệ 53,6% và cao hơn nữ giới 46,4%. Tuổi chiếm
tỷ lệ cao nhất là nhóm tuổi 50-59 với 40,4%, kế tiếp là
nhóm 40-49 tuổi 25,4% và thấp nhất là nhóm dưới 30 tuổi
1,2%. Tỷ lệ người Kinh chiếm 91,4%, không phải người
Kinh chiếm 8,6%.
Về trình độ học vấn, trung học phổ thông có tỷ lệ cao
nhất với 43,2%, trung học cơ sở 37,2%, tiểu học 14,1% và
thấp nhất là trung cấp trở lên 5,5%.
Về nghề nghiệp, người dân làm nghề buôn bán chiếm
tỷ lệ cao nhất với 45,5%, kế tiếp là nghề cán bộ, viên chức
28,5% và thấp nhất là thất nghiệp 5,2%.
Thu nhập bình quân/ người/ tháng của cả gia đình,
đa phần là có mức thu nhập trên 5 triệu 73,8%, 2,5-3 triệu
chiếm 18,4%, 3-5 riệu chiếm 6,1% và dưới 2,5 triệu là 1,7%.
Thực trạng sử dụng dịch vụ YHCT tại trạm y tế

Bảng 1: Sử dụng dịch vụ YHCT tại trạm y tế trong 6 tháng qua (n=347)
Sử dụng dịch vụ YHCT tại trạm y tế
Sử dụng YHCT
tại trạm y tế

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Có sử dụng

245

70,6

Không sử dụng

102

29,4

Có

167

68,2

Không

78

31,8

Có

205

83,7

Không

40

16,3

Có

125

51,0

Không

120

49,0

Có

206

84,1

Không

39

15,9

Thuốc YHCT

47

19,2

Các phương pháp không dùng thuốc: châm cứu, xoa
bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh

24

9,8

Kết hợp cả hai

174

71,0

Chữa bệnh

35

14,3

Bồi bổ, nâng cao sức khỏe

1

0,4

207

84,5

2

0,8

Chuyên môn giỏi

Lý do sử dụng dịch vụ
YHCT tại trạm y tế
(n=245)

Gần nhà
Trang thiết bị tốt
Chi phí thấp

Hình thức sử dụng
(n=245)

Mục đích sử dụng
dịch vụ YHCT
(n=245)

Kết hợp
Chữa bệnh sau khi chữa bằng YHCT không khỏi
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Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ YHCT 6 tháng qua
tại trạm y tế là 70,6%. Lý do lựa chọn YHCT: vì gần nhà
chiếm tỷ lệ cao nhất 87,3%, chi phí thấp 84,1%, chuyên
môn giỏi có 68,2% và trang thiết bị tốt có 51,0%. Về hình
thức sử dụng, tỷ lệ cao nhất là kết hợp giữa thuốc YHCT

và các phương pháp không dùng thuốc với 71,0%, thấp
nhất là các phương pháp không dùng thuốc với 9,8%.
Mục đích sử dụng dịch vụ YHCT, tỷ lệ kết hợp là 84,5%
chiếm tỷ lệ cao nhất, thấp nhất là bồi bổ, nâng cao sức
khỏe 0,4%.

Bảng 2: Nhu cầu sử dụng dịch vụ YHCT của người dân (n=347)
Nguyện vọng sử dụng dịch vụ YHCT
Loại thuốc sẽ chọn dùng khi đau ốm

Muốn sử dụng dịch vụ YHCT nhiều hơn

Đồng ý nên trồng thuốc Nam tại vườn nhà

Biết chữa bệnh bằng YHCT

Tần số

Tỷ lệ (%)

YHCT

29

8,4

Y học hiện đại

318

91,6

Có

213

61,4

Không

134

38,6

Có

326

93,9

Không

21

6,1

Có biết

291

83,9

Không biết

56

16,1

Về loại thuốc sẽ chọn dùng khi đau ốm thì có
91,6% người dân chọn y học hiện đại, chỉ có 8,4% chọn
YHCT. Tỷ lệ người dân muốn sử dụng dịch vụ YHCT
nhiều hơn chiếm 61,4%. Tỷ lệ đồng ý nên trồng thuốc

nam tại vườn nhà là 93,9% và biết chữa bệnh bằng
YHCT là 83,9%.
Một số yếu tố liên quan đến sử dụng dịch vụ YHCT
của người dân

Bảng 3: Một số đặc điểm dân số liên quan đến sử dụng dịch vụ YHCT
Sử dụng YHCT
Đặc điểm dân số học

Giới tính

Nhóm tuổi

Dân tộc

Không (n=102)

p

OR (KTC 95%)

SL

%

SL

%

Nam

118

73,3

43

26,7

Nữ

127

68,3

59

31,7

Dưới 40 tuổi

48

71,6

19

28,4

Từ 40-49 tuổi

64

72,7

24

27,3

0,881

1,06 (0,52 - 2,14)

Từ 50-59 tuổi

98

70,0

42

30,0

0,808

0,92 (0,49 - 1,76)

≥ 60 tuổi

35

67,3

17

32,7

0,610

0,81 (0,37 - 1,79)

Kinh

226

71,3

91

28,7

Khác

19

63,3

11

36,7

Tiểu học

30

61,2

19

38,8

96

74,4

33

25,6

0,086

1,84 (0,92 - 3,70)

107

71,3

43

28,7

0,186

1,58 (0,80 - 3,09)

12

63,2

7

36,8

0,883

1,09 (0,36 - 3,25)

Trình độ học THCS
vấn
PTTH
≥ Trung cấp

76

Có (n=245)
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Nghề nghiệp

Thu nhập

Buôn bán

119

75,3

39

24,7

Nội trợ

18

50,0

18

50,0

0,003

0,33 (0,16 - 0,69)

Công nhân

21

75,0

7

25,0

0,971

0,98 (0,39 - 2,49)

Thất nghiệp

12

66,7

6

33,3

0,428

0,66 (0,23 - 1,86)

CBVC

69

69,7

30

30,3

0,323

0,75 (0,43 - 1,32)

Khác

6

75,0

2

25,0

0,984

0,98 (0,19 - 5,07)

3 - 5 triệu

10

47,6

11

52,4

2,5 - 3 triệu

46

71,9

18

28,1

0,046

2,81 (1,02 - 7,76)

> 5 triệu

184

71,9

72

28,1

0,024

2,81 (1,14 - 6,91)

5

83,3

1

16,7

0,148

5,50 (0,55 - 55,49)

< 2,5 triệu

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ YHCT tại trạm y tế ở nhóm
nội trợ thấp hơn so với nghề buôn bán (p<0,05; OR=0,33;
KTC 95%: 0,16 - 0,69). Tỷ lệ sử dụng dịch vụ YHCT tại
trạm y tế ở nhóm có thu nhập bình quân hàng tháng từ 2,5

1

1

- 3 triệu cao hơn so với nhóm 3 - 5 triệu là 47,6% (p<0,05;
OR=2,81; KTC 95%: 1,02-7,76); ở nhóm có thu nhập
5 triệu trở lên cao hơn so với nhóm 3 - 5 triệu (p<0,05;
OR=2,81; KTC 95%: 1,14 - 6,91).

Bảng 4: Nhu cầu của người dân liên quan đến sử dụng dịch vụ YHCT
Sử dụng YHCT
Nhu cầu của người dân

Có (n=245)

Không (n=102)

SL

%

SL

%

Có

160

75,1

53

24,9

Không

85

63,4

49

36,6

Biết chữa bệnh bằng Có
YHCT
Không

220

75,6

71

24,4

25

44,6

31

55,4

Nên trồng thuốc nam Có
tại nhà
Không

233

71,5

93

28,5

12

57,1

9

42,9

YHCT

23

79,3

6

20,7

Hiện đại

222

69,8

96

30,2

Muốn sử dụng YHCT

Loại thuốc chọn khi
ốm đau

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ YHCT tại trạm y tế ở những
người không có mong muốn sử dụng dịch vụ là 63,4%
thấp hơn so với những người có mong muốn sử dụng dịch
vụ là 75,1% (p<0,05; OR=0,57; KTC 95%: 0,35 - 0,95).

p

OR (KTC 95%

1
0,020

0,57 (0,35 - 0,95)
1

<0,001

0,26 (0,14 - 0,49)
1

0,162

0,53 (0,20 - 1,48)
1

0,282

0,60 (0,19 - 1,59)

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ YHCT tại trạm y tế ở những người
không biết chữa bệnh bằng YHCT là 44,6% thấp hơn so
với những người biết chữa bệnh bằng YHCT là 75,6%
(p<0,05; OR=0,26; KTC 95%: 0,14 - 0,49).
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Bảng 5: Đáp ứng của trạm y tế liên quan đến sử dụng dịch vụ YHCT
Sử dụng YHCT
Trạm y tế đáp ứng

Có (n=245)

Không (n=102)

SL

%

SL

%

Được NVYT
hướng dẫn

Có

212

78,5

58

21,5

Không

33

42,9

44

57,1

Trạm y tế đáp ứng
tốt KCB

Có

173

82,0

38

18,0

Không

72

52,9

64

47,1

Dưới 5km

155

74,9

52

25,1

≥ 5km

90

64,3

50

35,7

Có

227

74,2

79

25,8

Không

18

43,9

23

56,1

Từ nhà đến trạm y tế
Vị trí trạm y tế có
thuận tiện

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ YHCT ở những người không
được NVYT hướng dẫn sử dụng dịch vụ YHCT thấp hơn
so nhóm được hướng dẫn (p<0,05; OR=0,21; KTC 95%:
0,12 - 0,36); ở nhóm cho biết TYT đáp ứng không tốt
việc khám chữa bệnh thấp hơn so với nhóm đáp ứng tốt
(p<0,05; OR=0,25; KTC 95%: 0,15 - 0,41); ở nhóm cách

p

OR (KTC 95%

1
<0,001

0,21 (0,12 - 0,36)
1

<0,001

0,25 (0,15 - 0,41)
1

0,034

0,60 (0,37 - 0,99)
1

<0,001

0,27 (0,13 - 0,56)

trạm y tế ≥ 5 km thấp hơn nhóm cách trạm y tế <5km là
74,9% (p<0,05;OR=0,60;KTC 95%:0,37 - 0,99); ở nhóm
cho rằng vị trí trạm y tế không thuận tiện thấp hơn nhóm
cho rằng vị trí của trạm y tế thuận tiện (p<0,05; OR=0,27;
KTC 95%: 0,13 - 0,56).

Bảng 6: Một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ sử dụng YHCT bằng mô hình đa biến (n=347)
Đặc điểm
Biết chữa bệnh bằng YHCT
Được NVYT hướng dẫn sử dụng dịch vụ
YHCT
Trạm y tế đáp ứng tốt việc khám chữa bệnh

Giá trị phc
Có
Không

Không

IV. BÀN LUẬN
Thực trạng sử dụng dịch vụ YHCT của người dân
tại trạm y tế
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<0,001

0,22 (0,11 - 0,43)
1

<0,001

Có

Qua phân tích đa biến, các yếu tố thực sự có tác động
đến tỷ lệ sử dụng dịch vụ YHCT là biết chữa bệnh bằng
YHCT, được NVYT hướng dẫn sử dụng dịch vụ và trạm y
tế đáp ứng tốt việc khám chữa bệnh (p<0,001).

78

1

Có
Không

ORhc (KTChc 95%)

0,17 (0,09 - 0,31)
1

<0,001

0,22 (0,13 - 0,37)

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ YHCT tại trạm y tế khá cao
70,6%. Nghiên cứu của Đinh Thị Mộng Thanh và cộng sự
tại Tây Ninh (2016) cho thấy người dân sử dụng YHCT
chiếm tỷ lệ 66,4% thấp hơn so với nghiên cứu của chúng tôi
[6]. Kết quả Phạm Vũ Khánh, Trần Văn Khanh (2006) tại
Hà Tây về thực trạng sử dụng YHCT trong chăm sóc sức
khỏe tại cộng đồng của gần 1000 hộ gia đình tỷ lệ sử dụng
YHCT là 54,5%, Hà Tĩnh là 65,8% và Bình Định là 66,2%
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[5]. Có sự khác nhau về tỷ lệ sử dụng YHCT tại các TYT
tại các vùng nghiên cứu khác nhau, điều này có thể lý giải
là ở nguyên nhân địa lý vùng miền dẫn đến quan niệm và
thói quen trong CSSK là khác nhau, nhưng mặt khác cũng
có thể là do tác động của chính sách, công tác quản lý, phát
triển YHCT của lãnh đạo ngành Y tế cũng sẽ ảnh hưởng rất
nhiều tới khả năng cung cấp cũng như việc sử dụng YHCT
trong KCB và CSSK của người dân mỗi khu vực.
Một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng dịch vụ
YHCT tại trạm y tế
Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống
kê giữa sử dụng YHCT với các đặc điểm dân số như nghề
nghiệp, thu nhập. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ YHCT tại trạm
y tế ở những người làm nội trợ (50,0%) thấp hơn so với
những người làm nghề buôn bán (75,3%). Tỷ lệ sử dụng
dịch vụ YHCT tại trạm y tế ở những người có thu nhập
bình quân hàng tháng từ 2,5 triệu đến 3 triệu là 71,9% cao

hơn so với những người có thu nhập từ 3 triệu đến 5 triệu
là 47,6%. Điều này cho thấy sự ưu việt của YHCT, rất phù
hợp với mọi người, chi phí lại thấp, người dân ai ai cũng
có thể tiếp cận được, đặc biệt là những người ở vùng nông
thôn có thu nhập thấp. Như vậy việc phát triển YHCT ở
tuyến y tế cơ sở là hoàn toàn phù hợp, bảo tồn, duy trì và
phát triển được YHCT, phù hợp với tiềm năng và nguồn
lực của địa phương.
V. KẾT LUẬN
Tỷ lệ người dân sử dụng YHCT tại trạm y tế khá cao
với 70,6%. Các yếu tố thực sự có tác động mạnh đến tỷ
lệ sử dụng dịch vụ YHCT bao gồm: biết chữa bệnh bằng
YHCT, được nhân viên y tế hướng dẫn sử dụng dịch vụ và
trạm y tế đáp ứng tốt việc khám chữa bệnh. Cần phát triển
hơn nữa vườn thuốc Nam tại trạm y tế, đồng thời tư vấn
cho người dân biết đến hiệu quả của YHCT.
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THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA HỌC SINH HAI
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ VĨNH YÊN,
TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2019
Bùi Văn Hồng1, Vũ Đức Anh2, Nguyễn Quỳnh Hoa2, Chu Văn Thăng3

TÓM TẮT
Vấn đề sức khỏe tâm thần (SKTT) học sinh hiện tại
đang được quan tâm, kết quả các nghiên cứu về vấn đề
này đang cho thấy tình trạng đang ở mức đáng lo ngại.
Nghiên cứu này với mục tiêu: Mô tả thực trạng sức khỏe
tâm thần và một số yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm
thần của học sinh Trường trung học cơ sở Tô Hiệu và Hội
Hợp tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.
Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang
trên 635 học sinh tại 2 trường THCS tại thành phố Vĩnh
Yên. Kết quả: Tỷ lệ học sinh có vấn đề SKTT của 02
trường THCS là: 17.6%, trong đó trường THCS Tô Hiệu
cao hơn (20,6%) so với trường THCS Hội Hợp (14,9%).
Tỷ lệ vấn đề SKTT ở nội thành cao hơn ngoại thành, ở
trẻ nam cao hơn trẻ nữ, nhóm học sinh có mức độ sử
dụng facebook thường xuyên có tỷ lệ có vấn đề SKTT
cao hơn so với nhóm sử dụng không facebook thường
xuyên, nhóm không bị bắt nạt nguy cơ có vấn đề SKTT
thấp hơn nhóm bị bắt nạt, nhóm gia đình có người say
rượu thì tỷ lệ học sinh có vấn đề SKTT cao hơn so với
nhóm không có người say rượu.
Từ khóa: Sức khỏe tâm thần, trung học cơ sở,
Vĩnh Phúc.
ABSTRACT:
SITUATION OF MENTAL HEALTH OF
STUDENTS IN 2 SECONDARY SCHOOLS IN VINH
YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE IN 2019
Mental health of students currently are concerned, the
results of studies on this issue was showing a worrying
situation. Objectives: Describe the current mental health

situation of To Hieu and Hoi Hop secondary schools in
Vinh Yen city, Vinh Phuc province in 2019. Method: A
cross – sectional study on 635 students at 2 secondary
schools in Vinh Yen city. Results: The percentage of
students with mental health problems of 02 secondary
schools was 17.6%, in which the proportion of mental
health problems at To Hieu School was higher (20.6%)
than Hop Hop School. The proportion of mental health
problems in the urban was higher than in the suburban,
male was higher than female, Students who use Facebook
regularly has a higher proportion of mental health problems
than those who do not use Facebook regularly. The nonbullied group has a lower risk of having health problems
than the bullied group. In families with drunk people, the
proportion of students with mental health problems was
higher than those without alcoho
Keywords: Mental health, secondary school,
Vinh Phuc.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Năm 2003, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khái
niệm sức khỏe tâm thần: “Sức khỏe tâm thần là trạng thái
khỏe mạnh của mỗi cá nhân để họ nhận biết được các
khả năng của bản thân, có thể đương đầu với những căng
thẳng thông thường trong cuộc sống, có thể học tập và
làm việc một cách hiệu quả và có thể tham gia, góp phần
vào các hoạt động của cộng đồng” [1]. Vậy SKTT tốt
không chỉ là không có các rối loạn tâm thần hoặc khuyết
tật mà SKTT mà còn là một trạng thái thoải mái, sự tự
tin vào năng lực bản thân, tính tự chủ, năng lực và khả
năng nhận biết những tiềm năng của bản thân, trạng thái

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc.
2. Trường Đại học Y dược Thái Bình.
3. Trường Đại học Y Hà Nội.
Ngày nhận bài: 18/09/2019
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hạnh phúc, trong đó một cá nhân tự nhận ra khả năng của
chính mình, có thể ứng phó với những căng thẳng bình
thường của cuộc sống, có được sự cân bằng và hòa hợp
giữa cá nhân, người xung quanh và môi trường xã hội, có
thể làm việc hiệu quả và có thể đóng góp cho cộng đồng
của mình…[2],[3].
Sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên hiện
đã và đang được quan tâm rất lớn, do nhận thức về các hậu
quả đáng tiếc về sức khỏe tâm thần kém trong thời kỳ trẻ
em và thanh thiếu niên đã được nâng cao và có những tiến
bộ trong chẩn đoán và điều trị những vấn đề về sức khỏe
tâm thần [4]. Theo các điều tra dịch tễ học thì có tới trên
20% trẻ em và thanh thiếu niên gặp phải các vấn đề về sức
khỏe tâm thần rối loạn tâm thần. [5]
Hiện nay ở nước ta đã bắt đầu có những công trình
nghiên cứu về rối nhiễu tâm thần ở tuổi vị thành niên. Các
nghiên cứu học đường cho thấy khoảng 10 – 25% học sinh
có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Các rối loạn thường gặp
như: trầm cảm, lo âu, rối loạn tăng động, rối loạn liên quan
đến học tập, rối loạn ứng xử, gây gổ đánh nhau, nghiện
chất, nghiện điện tử và game online… [6]. Theo một khảo
sát cắt ngang tại Việt Nam tỷ lệ trẻ em có các vấn đề về
sức khỏe tâm thần chung là 15,9%, khảo sát dọc thời gian
trong 1 năm học có tới 1,6% các em có RLTT trong tổng
số học sinh ở các cấp học [7]. Nghiên cứu của Bệnh viện
Tâm thần Mai Hương năm 2005 cho thấy tỉ lệ mắc các
vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh trong các quận nội
thành là 19,46 % [8].
Tuy nhiên, các nghiên cứu về các rối loạn sức khỏe
tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên tại Vĩnh Phúc nói
chung và thành phố Vĩnh Yên nói riêng là không nhiều. Vì
vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: Mô
tả thực trạng sức khỏe tâm thần và một số yếu tố liên quan
đến sức khỏe tâm thần của học sinh Trường trung học cơ
sở Tô Hiệu và Hội Hợp tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh
Phúc năm 2019.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
Thời gian và địa điểm: Từ tháng 4/2019 đến tháng

10/2019, địa điểm 2 trường THCS Tô Hiệu, THCS Hội
Hợp của thành phố Vĩnh Yên.
Đối tượng nghiên cứu: Giáo viên và học sinh đang
học 02 các trường THCS trên.
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, thiết kế
nghiên cứu cắt ngang
Cỡ mẫu và chọn mẫu:
Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ
lệ tính được cỡ mẫu tối thiểu n=262, thực tế tổng số mẫu
điều tra là 635 học sinh.
Chọn chủ đích 2 trường đại diện cho 02 khu vực
(trung tâm, xa trung tâm) của thành phố Vĩnh Yên sau khi
thảo luận với lãnh đạo các trường THCS và phòng GDĐT
thành phố Vĩnh Yên để phù hợp với thực tế, cụ thể:
- Trường THCS Tô Hiệu đại diện cho khu vực trung
tâm thành phố
- Trường THCS Hội Hợp đại diện cho khu vực xa
trung tâm thành phố cách trung tâm thành phố.
Cách chọn mẫu đối tượng học sinh: Phương pháp
chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng: Mỗi trường gồm 4 khối
được coi là 4 tầng: khối 6, khối 7, khối 8 và khối 9. Sau đó
liệt kê các lớp thuộc từng khối, rồi chọn ngẫu nhiên mỗi
khối 2 lớp để tham gia vào nghiên cứu. Tất cả các học sinh
trong 8 lớp của mỗi trường đều được nghiên cứu.
Cách chọn mẫu đối tượng giáo viên: Chọn tất cả giáo
viên chủ nhiệm các lớp được lựa chọn vào nghiên cứu.
Phương pháp thu thập thông tin: Phỏng vấn bằng
bộ câu hỏi.
Cách đánh giá: Theo thang điểm SDQ 25.
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 21.
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
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Bảng 1. Thông tin chung của học sinh THCS
THCS Hội Hợp

THCS Tô Hiệu

n

%

n

%

n

%

Nam

141

42.9

157

51.3

298

46.9

Nữ

188

57.1

149

48.7

337

53.1

Kinh

321

97.6

305

99.7

626

98.6

Khác

8

2.4

1

0.3

9

1.4

6

84

25.5

80

26.1

164

25.8

7

89

27.1

79

25.8

168

26.5

8

82

24.9

72

23.5

154

24.3

9

74

22.5

75

24.5

149

23.5

Giỏi

89

27.1

95

31.1

184

29.0

Khá

168

51.1

159

52.0

327

51.5

Trung bình

69

21.0

51

16.7

120

18.9

Yếu

3

0.9

1

0.3

4

0.6

Tốt

283

86.0

208

68.0

491

77.3

Khá

36

10.9

80

26.1

116

18.3

Trung bình

10

3.0

18

5.9

28

4.4

329

100

306

100

635

100

Thông tin chung
Giới tính
Dân tộc

Khối lớp

Học lực

Hạnh kiểm
Tổng

Kết quả bảng 1 cho thấy học sinh nam chiếm 46,9%
và học sinh nữ chiếm 53,1%; Dân tộc Kinh chiếm chủ yếu
(98,6%). Số học sinh tại các khối lớp tương đối đồng đều nhau,
lớp 6 chiếm 25,8%, lớp 7 chiếm 26,5%, lớp 8 chiếm 24,3% và
lớp 9 chiếm 23,5%. Số học sinh có học lực khá chiếm tỷ lệ cao

Tổng

nhất là 51,5%, tiếp đến là học lực giỏi chiếm 29,0%, học lực
trung bình là 18,9% và vẫn còn 0,6% học lực yếu. Hạnh kiểm
tốt chiếm khá cao (77,3%), hạnh kiểm khá (18,3%), hạnh kiểm
trung bình 4,4% và không có học sinh bị hạnh kiểm yếu.
2. Thực trạng SKTT học sinh

Bảng 2. Tình trạng SKTT chung của học sinh theo các trường
THCS Hội Hợp

THCS Tô Hiệu

n

%

n

%

n

%

Bình thường

215

65.4

173

56.5

388

61.1

Nghi ngờ

65

19.8

70

22.9

135

21.3

Có vấn đề SKTT

49

14.9

63

20.6

112

17.6

Tổng

329

100.0

306

100.0

635

100.0

Tình trạng SKTT

Tỷ lệ học sinh có vấn đề SKTT của 02 trường
THCS là: 17.6%, trong đó trường THCS Tô Hiệu cao hơn
(20,6%) so với trường THCS Hội Hợp (14,9%). Kết quả
nghiên cứu của chúng tôi tương tự với kết quả nghiên cứu
của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng
điều tra về SKTT thanh thiếu niên tại Đà Nẵng và Khánh
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Tổng

Hòa (11-22%). Theo kết quả nghiên cứu của Bệnh viện
Mai Hương năm 2006 tiến hành khảo sát SKTT học sinh
trường học cho thấy trên mẫu nghiên cứu gồm 1.202 học
sinh tiểu học và THCS trong độ tuổi 10 - 16 tuổi, tỷ lệ học
sinh có vấn đề về SKTT chung là 19,46%.
3. Các yếu tố liên quan đến SKTT học sinh
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Bảng 3. Mối liên quan giữa đặc điểm cá nhân với SKTT học sinh
Tình trạng SKTT
Bình thường
Có vấn đề SKTT

Yếu tố cá nhân

n

%

n

%

Lớp 6,7

207

80.5

50

19.5

Lớp 8,9
Giới tính

181

74.5

62

25.5

Nam

181

76.7

55

23.3

Nữ
Sử dụng máy tính/điện thoại

207

78.4

57

21.6

Có

326

76.4

101

23.7

Không
Chơi thể thao

62

84.9

11

15.1

Có

337

79.7

86

20.3

Không
Học thêm

51

66.2

26

33.8

Có

305

77.6

88

22.4

Không

83

77.6

24

22.4

Tổng

388

77.6

112

22.4

OR (95% CI)

Nhóm lớp
1.42 (0.93 - 2.17)

0.91 (0.59 - 1.38)

0.57 (0.29 - 1.13)

2.00 (1.17 - 3.40)*

1.00 (0.60 - 1.67)

*: p<0,05
Tỷ lệ học sinh chơi thể thao có vấn đề SKTT là
20,3%; không chơi là 33,8%. Học sinh không chơi thể thao

có nguy cơ có vấn đề SKTT cao gấp 2 lần so với học sinh
chơi thể thao, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Bảng 4. Mối liên quan giữa yếu tố gia đình và SKTT học sinh
Tình trạng SKTT
Bình thường

Có vấn đề SKTT

n

%

n

%

Có

346

77.9

98

22.1

Không

42

75.0

14

25.0

Có

377

77.9

107

22.1

Không

11

68.8

5

31.3

Có

23

69.7

10

30.3

Không

365

78.2

102

21.8

Có

26

57.8

19

42.2

Không

362

79.6

93

20.4

OR (95% CI)

Bố sống cùng thường xuyên
1.18 (0.62-2.25)

Mẹ sống cùng thường xuyên
1.60 (0.54-4.72)

Gia đình có người tàn tật
0.64 (0.30-1.40)

Gia đình có người say rượu
0.35 (0.19-0.67)**

**: p<0,01
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Tỷ lệ học sinh ở nhóm gia đình không có người say
rượu có vấn đề SKTT là 20,4% bằng 0,35 lần so với nhóm

gia đình có người say rượu và sự khác biệt này có ý nghĩa
thống kê với p<0,001.

Bảng 5. Mối liên quan giữa quan hệ gia đình với vấn đề SKTT học sinh
Tình trạng SKTT
Bình thường
n

Có vấn đề SKTT

%

n

OR (95% CI)

%

Chứng kiến cha mẹ cãi nhau

1.78 (1.10 - 2.88)*

Không

140

83.8

27

16.2

Có

248

74.5

85

25.5

Không

361

80.2

89

19.8

Có

27

54.0

23

46.0

Rất yêu

161

81.7

36

18.3

Bình thường/Hơi yêu/Không yêu

227

74.9

76

25.1

Rất yêu

190

79.5

49

20.5

Bình thường/Hơi yêu/Không yêu

198

75.9

63

24.1

Có

301

76.0

95

24.0

Không

87

83.7

17

16.4

Tổng

388

100.0

112

100.0

Chứng kiến cha mẹ đánh nhau
3.46 (1.87 - 6.39)**

Được gia đình yêu mến
1.5 (0.96 - 2.34)

Yêu gia đình
1.23 (0.81 - 1.89)

Bố mẹ mắng phạt khi điểm kém
0.62 (0.35 - 1.10)

*: p<0,05; **: p<0,001
Tỷ lệ học sinh có vấn đề SKTT ở nhóm có chứng
kiến cha mẹ cãi nhau và đánh nhau cao hơn so với nhóm
không chứng kiến (25,5% so với 16,2% và 26,0% so với
19,8%). Trẻ có nguy cơ có vấn đề SKTT khi chứng kiến bố
mẹ cãi nhau hoặc đánh nhau lần lượt cao hơn 1,78 lần và
3,46 lần; sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p <0,05 và
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p<0,001. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp
với các nghiên cứu của tác giả Đặng Hoàng Minh, Nguyễn
Thị Mai Lan… Nghiên cứu năm 2002 của Canada về thái
độ của cộng đồng đối với bạo lực gia đình có tới 54% số
người tin rằng chứng kiến cảnh này sẽ có tác động tiêu cực
về mặt tâm lý.
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Bảng 6: Mối liên quan giữa yếu tố nhà trường với vấn đề SKTT học sinh
Tình trạng SKTT

Các yếu tố nhà
trường

Bình thường

Có vấn đề SKTT

n

%

n

%

Có

351

80.0

88

20.1

Không

37

60.7

24

39.3

Có

78

68.4

36

31.6

Không

310

80.3

76

19.7

Có

211

72.5

80

27.5

Không

177

84.7

32

15.3

Có

33

70.2

14

29.8

Không

355

78.4

98

21.6

Tổng

388

100

112

100

OR (95% CI)

Thích đi học
2.59 (1.46 - 4.58)**

Bị bạn bè bắt nạt
0.531 (0.33 - 0.85)*

Bị thầy cô mắng
0.48 (0.30 - 0.76)*

Bị thầy cô phạt quá sức
0.65 (0.33 - 1.27)

*: p<0,05; **: p<0,001
Tỷ lệ có vấn đề SKTT ở nhóm học sinh không thích
đi học, bị bạn bè bắt nạt, bị thầy cô mắng đều cao hơn
nhóm còn lại và sự khác biệt này đều có ý nghĩa thống kê
với p<0,05. Nhóm học sinh không thích đi học có nguy cơ
có vấn đề SKTT cao gấp 2,59 lần so với nhóm thích đi học

và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,001). Theo
nghiên cứu của tác giả Đàm Bảo Hoa thì đối với các yếu
tố stress chủ yếu là các yếu tố liên quan đến việc học và
trường lớp như bị bố mẹ đánh mắng do điểm kém (52,1%);
bị thầy cô phạt (36,6%)...

Bảng 7. Mối liên quan giữa các yếu tố sử dụng mạng xã hội và vấn đề SKTT học sinh
Tình trạng SKTT
Bình thường

Yếu tố sử dụng mạng xã hội
n

%

OR (95% CI)

Có vấn đề SKTT
n

%

Tần suất sử dụng mạng xã hội

1.78 (1.12 - 2.83)*

<= 3 lần/ngày

261

79.8

66

20.2

> 3 lần/ngày

89

69.0

40

31.0

Thời gian sử dụng MXH mỗi ngày

3.74 (1.81 - 7.72)**

<3 giờ

333

78.9

89

21.1

>3 giờ

17

50.0

17

50.0

Cảm giác khi không được sử dụng mạng xã hội

3.41 (2.02 - 5.75)**

Bình thường

344

81.5

78

18.5

Hơi khó chịu/Bực tức

44

56.4

34

43.6

Tổng

388

100

112

100

*: p<0,05; **: p<0,001
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Nhóm có tần suất sử dụng mạng xã hội trên 3 lần/
ngày có tỷ lệ có vấn đề SKTT là 31,0% cao hơn 1,78 lần
so với nhóm có tần suất sử dụng mạng xã hội từ 3 lần
trở xuống (20,2%), tỷ lệ có ý nghĩa thống kê với p<0,05.
Nhóm có thời gian sử dụng mạng xã hội mỗi ngày trên
3 giờ cao hơn nhóm sử dụng dưới 3 giờ (50,0% so với

21,1%) và nhóm cảm thấy khó chịu/bực tức khi không sử
dụng so với nhóm bình thường là 43,6% và 18,5%. Nguy
cơ có vấn đề SKTT của nhóm sử dụng mạng xã hội trên
3 giờ và nhóm cảm thấy khó chịu/bực tức đều hơn 3 lần
so với nhóm còn lại và sự khác biệt đều có ý nghĩa thống
kê với p<0,001.

Bảng 8. Phân tích hồi quy Logistic mối liên quan giữa thói quen sử dụng mạng xã hội
và nhu cầu chăm sóc SKTT với tình trạng SKTT của học sinh
Yếu tố

OR (95% CI)

Sử dụng máy tính

0.57 (0.29 - 1.13)

Mức độ sử dụng mạng xã hội

1.78 (1.12 - 2.82)*

Thời gian sử dụng mạng xã hội

3.74 (1.84 - 7.62)**

Mức độ sử dụng facebook thường xuyên

0.48 (0.30 - 0.78)*

Cảm giác khi không sử dụng mạng xã hội

3.41 (2.05 - 5.68)**

Nhu cầu chăm sóc SKTT

5.68 (2.87 - 11.26)**

*: p<0,05; **: p<0,001
Phân tích hồi qui logistic thì chỉ có nhóm học sinh
không sử dụng máy tính có nguy cơ có vấn đề SKTT
bằng 0,57 lần so với nhóm sử dụng tuy nhiên sự khác biệt
không có ý nghĩa thống kê. Nhóm có mức độ sử dụng
mạng xã hội một ngày với tần suất trên 3 lần và thời gian
mỗi lần trên 3 giờ có nguy cơ có vấn đề SKTT cao hơn
so với nhóm còn lại. Nhóm cảm thấy bứt rứt/khó chịu khi
không được sử dụng mạng xã hội và có nhu cầu chăm sóc
SKTT cao đề có nguy cơ có vấn đề SKTT cao hơn nhóm
còn lại từ 3-5 lần. Và sự khác biệt này có ý nghĩa thống
kê (p<0,05).
IV. KẾT LUẬN
Kết quả điều tra tình trạng SKTT của 635 học sinh
THCS của thành phố Vĩnh Yên cho thấy:
- Tỷ lệ học sinh THCS có vấn đề SKTT khá cao:
17,6%, khoảng 21,3% có nghi ngờ và 61,1% bình thường.
- Các vấn đề SKTT của học sinh: tỷ lệ học sinh có vấn
đề trong quan hệ đồng đẳng chiếm tỷ lệ cao nhất (26,1%),
có vấn đề trong quan hệ xã hội là 6,8%, có vấn đề về hành
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vi là 12,1% và thấp nhất là sự hiếu động (3,9%).
Các yếu tố liên quan đến SKTT của học sinh
Học lực: Ở nhóm có học lực yếu, trung bình có tỷ lệ
có vấn đề SKTT cao gấp 2,81 lần so với nhóm học lực khá,
giỏi với p<0,001.
Bị thầy cô mắng: Ở nhóm không bị thầy cô mắng có
tỷ lệ có vấn đề SKTT bằng 0,48 lần so với nhóm chưa bị
thầy cô mắng với p<0,05.
Bạn bè bắt nạt: Ở nhóm không bị bắt nạt nguy cơ có
vấn đề SKTT bằng 0,53 lần nhóm bị bắt nạt, p<0,05.
Mức độ sử dụng facebook thường xuyên: Ở nhóm học
sinh có mức độ sử dụng facebook không thường xuyên có
tỷ lệ có vấn đề SKTT bằng 0,48 lần so với nhóm sử dụng
facebook thường xuyên, với p<0,05.
Chứng kiến bố mẹ đánh nhau: Ở nhóm học sinh chứng
kiến bố mẹ đánh nhau có tỷ lệ SKTT cao gấp 3,46 lần so
với nhóm không chứng kiến, với p<0,001.
Gia đình có người say rượu: Nhóm gia đình không
có người say rượu thì tỷ lệ học sinh có vấn đề SKTT bằng
0,35 lần so với nhóm có người say rượu, p<0,001.

EC N
KH
G
NG

VI N

S

C

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (2006), “Khảo sát sức khỏe tâm thần học sinh trường học thành phố
Hà Nội”.
2. Đàm Bảo Hoa (2014), Đánh giá hiệu quả mô hình phát hiện và can thiệp sớm rối loạn tâm thần ở học sinh từ
6-15 tuổi tại thành phố Thái Nguyên, Vệ sinh xã hội học và TCYT, Đại học Y Dược Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên,
Thái Nguyên.
3. Nguyễn Thọ (2003), “Khảo sát các vấn đề sức khoẻ tâm thần trong học sinh trung học cơ sở ở thành phố Biên
Hoà”, Nội san Tâm thần. 14, 5-12.
4. Nguyễn Văn Thọ (2000), Nghiên cứu thành lập mô hình chăm sóc sức khỏe tâm lý và tâm thần cho học sinh phổ
thông ở Đồng Nai, Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài.
5. Trần Tuấn (2007), “Dịch tễ học rối nhiễu tâm trí và mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng”.
6. Đào Thị Tuyết (2014), “Thực trạng sức khỏe tâm thần và một số yếu tố liên quan của học sinh trường trung học
cơ sở Tam Khương, Đống Đa, Hà Nội năm 2014”, Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học của hệ truyền thông giáo dục
sức khỏe năm 2014, 201-209.
7. WHO (2003), “Investing in mental health”.
8. WHO (2018), Adolescent mental health, 18-2-2019, web https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
adolescent-mental-health.
9. WHO (2001), “ Mental Health: New Understanding, New Hope”, The Office of Publications, World Health
Organization.
10. World Psychiatric Association; World Health Organization; International Association for Child and Adolescent
Psychiatry and Allied Professions (2005), “Atlas: Child and adolescent mental health resources: global concerns,
implications for the future”, 47.
11. WHO (2005), “Mental health: facing the challenges, building solutions”.
12. Trudy Harpham và Nguyễn Thị Thu Hương et al Trần Tuấn (2005), “Measuring social capital and mental
health in Viet Nam: A validity study Young Lives - An International Study on Childhood Poverty”, Working Paper, 12.
13. David Lawrence (2015), The Mental Health of Children and Adolescents, Australian Government.
14. Minister of public Works and Government Services Canada (2003), Health effects of family violence, National
Clearinghouse on Family Violence, Ontario K1A 1B4, Canada.

SỐ 6 (53) - Tháng 11-12/2019
Website: yhoccongdong.vn

87

2019

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NƯỚC SÚC MIỆNG CHỨA TINH DẦU
TRÊN MẢNG BÁM Ở BỆNH NHÂN CHỈNH NHA TẠI BỆNH VIỆN
RĂNG HÀM MẶT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
Phan Phương Đoan1, Trần Ngọc Phương Thảo1

TÓM TẮT
Mở đầu: Kiểm soát mảng bám tốt là cần thiết để
phòng ngừa các bệnh răng miệng, đặc biệt là ở các đối
tượng mang mắc cài chỉnh nha do có đặc tính dễ tích tụ
mảng bám tại các vị trí mang mắc cài, khâu...
Mục tiêu: Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá
hiệu quả giảm mảng bám răng của nước súc miệng chứa
tinh dầu trên đối tượng đang điều trị khí cụ chỉnh hình răng
mặt cố định thực hiện tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành
phố Hồ Chí Minh.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm
lâm sàng bắt chéo, ngẫu nhiên, mù đôi trên 58 đối tượng
mang mắc cài chỉnh nha. Mỗi đối tượng trải qua 2 giai
đoạn thử nghiệm: sử dụng nước súc miệng chứa tinh dầu
và sử dụng giả dược (màu sắc, hương vị giống với nước
súc miệng nhưng không có thành phần tinh dầu). Việc súc
miệng được thực hiện hai lần mỗi ngày (sáng/tối-20ml/lần),
sau khi chải răng-theo phương pháp Bass cải tiến (các đối
tượng được tập huấn và kiểm tra sự đồng nhất trong thao
tác). Vôi răng, vết dính, mảng bám được làm sạch hoàn toàn
vào đầu mỗi giai đoạn. Sau 2 tháng, ghi nhận chỉ số mảng
bám Plague Index và ghi nhận các mảng bám non, trưởng
thành, axit dưới sự hỗ trợ của chất nhuộm GC Tri Plague ID
Gel. Không có bất kỳ loại nước súc miệng nào được sử dụng
trong thời gian rửa 1 tháng giữa 2 giai đoạn thử nghiệm.
Kết quả: Nhóm sử dụng nước súc miệng chứa tinh dầu
sau 2 tháng có chỉ số mảng bám non giảm 31%, mảng bám
trưởng thành giảm 74%, mảng bám axit giảm 85% và chỉ số
mảng bám nói chung giảm 55% so với nhóm chứng (p<0,001).
Kết luận: Nước súc miệng chứa tinh dầu có hiệu quả
giảm mảng bám đáng kể trên đối tượng điều trị chỉnh hình
răng mặt cố định.
Từ khóa: Nước súc miệng chứa tinh dầu, mảng bám
răng, mắc cài chỉnh nha

ABSTRACT:
THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS
OF AN ESSENTIAL OIL MOUTHWASH IN DENTAL
PLAGUE IN PATIENTS WITH ORTHODONTIC
BRACES AT ODONTO-STOMATOLOGY HO CHI
MINH CITY HOSPITAL YEAR 2019
Background – Objectives: The aim of the study was
to evaluate the effectiveness in dental plague reduction
of essential oil mouthwash in patients wearing fixed
orthodontic appliances.
Method: The study was designed as a double-masked,
randomized, crossover clinical trial, involving 58 patients
with orthodontic braces. Each patients underwent two
experimental periods: washing with the essential oil
mouthwash and washing with the placebo mouthwash. The
washing took place after brushing (with Modified Bass
technique), twice a day (morning/evening, each 20ml).
At the beginning of each period, a thorough professional
prophylaxis was performed to remove all the dental
plague, stain, debris, calculus. After 2 months, the plague
was accessed by the plague index and with the aid of GC
Tri Plague ID Gel the new plague, mature plague and
acidic plague were recorded. None of any mouthwashes
was used during one month washout period.
Results: After 2 months, the essential oil group has
reduced 31% new plague index, 74% mature plague
index, 85% acidic plague index and 55% plague index in
comparision with the control group (p<0.001).
Conclusion: The essential oil mouthwash
considerably reduces the dental plague in patients wearing
fixed orthodontic appliances.
Keyword: Essential-oils mouthwash, dental plague,
fixed orthodontics, orthodontic braces.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chỉnh hình răng mặt là một chuyên ngành trong
nha khoa điều trị những lệch lạc của răng và xương hàm.
Tuy nhiên, khí cụ chỉnh hình lại làm cản trở vệ sinh răng
miệng, tăng vị trí tích tụ mảng bám, tạo điều kiện cho sự
hình thành sâu răng trên cả những mặt láng - vốn là những
vị trí thường ít khi nhạy cảm với sâu răng. Các nghiên cứu
gần đây cho thấy tỉ lệ sang thương sâu răng sớm quanh
mắc cài chỉnh nha khá cao, dao động từ 2 đến 97%, trong
đó tỉ lệ mới xuất hiện là 30-70%. Có nhiều nghiên cứu
nhấn mạnh mối liên hệ giữa khí cụ chỉnh hình với sự gia
tăng hình thành mảng bám trong miệng [5]. Sự tồn tại lâu
dài của mảng bám thúc đẩy sự mất khoáng thông qua việc
cung cấp dinh dưỡng và nơi trú ngụ cho vi khuẩn, cản trở
hoạt động tái khoáng từ nước bọt. Đồng thời hoạt động
của vi khuẩn trong mảng bám làm gia tăng tình trạng viêm
nướu và các bệnh nha chu khác ở đối tượng điều trị chỉnh
hình răng mặt cố định. Vì thế mà việc kiểm soát mảng bám
là hết sức cần thiết.
Hiện nay, kiểm soát mảng bám bằng biện pháp cơ
học như chải răng vẫn là biện pháp hiệu quả để phòng
ngừa bệnh răng miệng; nhưng những bệnh nhân có khí
cụ chỉnh hình trong miệng khó vệ sinh hiệu quả, nhất là
đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Biện pháp hỗ trợ kiểm
soát mảng bám phổ biến là phối hợp với các biện pháp hóa
học, như nước súc miệng kháng khuẩn. Mặc dù nước súc
miệng chứa chlorhexidine là tiêu chuẩn vàng trong giảm
viêm nướu, giảm mảng bám nhưng nó lại có những hậu
quả không mong muốn khi sử dụng trong thời gian dài
như nhiễm màu răng, thay đổi vị giác, cho cảm giác bỏng
trên mô mềm. Vì thế mà nhiều tác nhân hóa học khác được
lựa chọn thay thế để hạn chế tác dụng phụ. Trong đó, nước
súc miệng chứa tinh dầu có hiệu quả giảm mảng bám và
viêm nướu được chứng minh trong nhiều nghiên cứu [3].
Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh
hưởng của nước súc miệng chứa tinh dầu trên mảng bám
răng ở những đối tượng mang mắc cài chỉnh nha với các
mục tiêu cụ thể như sau:
1. So sánh sự khác biệt về tình trạng mảng bám nói
chung giữa nhóm sử dụng nước súc miệng chứa tinh dầu
với nhóm sử dụng giả dược.
2. So sánh sự khác biệt về tình trạng mảng bám theo
các tính chất (non, trưởng thành, axit) giữa 2 nhóm.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân đến khám và đồng
ý điều trị chỉnh hỉnh răng mặt tại khoa Chỉnh hỉnh răng mặt,
Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh khám

sàng lọc. Tiêu chí chọn vào như sau: bệnh nhân chưa từng
điều trị chỉnh hình (kể cả khí cụ tháo lắp); không có răng
sâu, sang thương nha chu (túi sâu trên 5mm); không sử
dụng kháng sinh và nước súc miệng 1 tháng trước nghiên
cứu; có kế hoạch điều trị chỉnh hình răng mặt cố định cả
hai hàm với khâu, mắc cài được sử dụng cùng loại, cùng số
lượng. Tiêu chí loại ra là những bệnh nhân không tuân thủ
hướng dẫn của người nghiên cứu, bị dị ứng với thành phần
của nước súc miệng và sử dụng thuốc kháng sinh hoặc các
sản phẩm có florua tại chỗ (trừ kem đánh răng) bị loại khỏi
nghiên cứu.
Thiết kế nghiên cứu: Đây là nghiên cứu thử nghiệm
lâm sàng, bắt chéo ngẫu nhiên 2 nhóm, mù đôi.
Phương pháp thu thập: Các đối tượng được cung
cấp kiến thức về tình trạng sâu răng, viêm nướu xung
quanh những vị trí mang mắc cài. Phương pháp chải răng
theo Bass cải tiến được hướng dẫn và kiểm tra đánh giá
nhằm đảm bảo sự đồng nhất về kỹ năng vệ sinh răng miệng
ở các đối tượng trong suốt thời gian nghiên cứu. Nhật ký
súc miệng và tin nhắn nhắc nhở là các biện pháp sử dụng
để kiểm tra sự tuân thủ hướng dẫn của người tham gia.
Vào ngày đầu tiên của mỗi giai đoạn nghiên cứu, sau
khi nhuộm mảng bám bằng thuốc nhuộm GC Tri Plague
ID gel, mỗi bệnh nhân được làm sạch vôi răng, mảng bám,
vết dính và nhuộm lần 2 để đảm bảo đã làm sạch hoàn
toàn. Bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên, đồng thời
một người không tham gia nghiên cứu tiến hành đóng gói
và mã hóa các chai nước súc miệng chứa tinh dầu và giả
dược (nước cất, màu thực phẩm và chất tạo hương). Nhóm
thử nghiệm được phát nước súc miệng chứa tinh dầu và
nhóm chứng được phát giả dược. Tất cả bệnh nhân được
hướng dẫn súc miệng 2 lần/ngày, súc 20ml trong 30 giây
và không được súc lại bằng nước.
Sau 2 tháng, mảng bám được khám đánh giá bằng mắt
thường, dưới ánh sáng đèn ghế nha với chỉ số mảng bám
theo Silness và Löe, biến đổi bởi Williams và cộng sự cho
đối tượng mang mắc cài chỉnh nha. Với điểm số 0, không
có mảng bám; điểm số 1, mảng bám chỉ thấy được sau khi
nhuộm hoặc cạo bằng thám trâm; điểm số 2, mảng bám
trung bình thấy được bằng mắt thường; điểm số 3, mảng
bám nhiều (trên 2/3 bề mặt). Sau đó, nhuộm mảng bám
bằng GC Tri Plague ID Gel và ghi nhận tính chất mảng
bám theo màu nhuộm: màu hồng/đỏ: mảng bám non; màu
xanh đậm/tím: mảng bám trưởng thành, màu xanh dương
nhạt: mảng bám axit. Tất cả các biến số được khám và ghi
nhận bởi cùng một điều tra viên đã được làm mù, và huấn
luyện định chuẩn.
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Giai đoạn rửa 1 tháng được tiến hành giữa 2 giai đoạn
thử nghiệm. Bệnh nhân được yêu cầu không sử dụng nước
súc miệng ở giai đoạn này.
Phân tích thống kê: Trước khi tiến hành nghiên cứu,
điều tra viên được tập huấn và định chuẩn với điều tra viên
chuẩn. Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 22.0 với phép
kiểm T test bắt cặp nhằm phát hiện sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê giữa 2 nhóm về trung bình chỉ số mảng bám, chỉ
số mảng bám theo tính chất, số vị trí có mảng bám và số vị
trí có mảng bám theo tính chất. Tất cả đều được tính với độ

tin cậy 95% (giá trị p≤0,05 ), kiểm định 2 đuôi.
Vấn đề y đức: Nghiên cứu được thông qua bởi Hội
đồng Y đức Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ
Chí Minh.
III. KẾT QUẢ
Có 58 đối tượng được chọn vào nghiên cứu nhưng,
trong đó có 18 nam, 40 nữ, tuổi từ 18 đến 28, và không
có trường hợp dị ứng với nước súc miệng được ghi nhận.
Tình trạng mảng bám (non, trưởng thành, axit)

Bảng 1. Chỉ số mảng bám và số vị trí có mảng bám (non, trưởng thành, axit)
Chỉ số MB
NSM

Số vị trí có MB

Giả dược

TB

ĐLC

TB

ĐLC

MB non

0,36

0,06

0,52

0,12

MB trưởng thành

0,11

0,09

0,42

MB axit

0,02

0,02

0,12

p

NSM
ĐLC

TB

ĐLC

<0,001(a)

22,59

3,7

33,72

7,26

<0,001(a)

0,18

<0,001(a)

3,5

2,75

13,52

5,63

<0,001(a)

0,1

<0,001(b)

0,55

0,73

3,66

3,01

<0,001(b)

1. Phân tích thống kê cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa
về trung bình chỉ số mảng bám và số vị trí có mảng bám
giữa 2 nhóm.
Tình trạng mảng bám nói chung

Biểu đồ 1. Chỉ số mảng bám nói chung
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TB

(a): Kiểm định t-test bắt cặp (b): Kiểm định Wilcoxon
Signed Ranks
Tình trạng mảng bám được đánh giá thông qua chỉ số
mảng bám và số vị trí có mảng bám. Chỉ số mảng bám ở
nhóm thử nghiệm và nhóm chứng được trình bày ở bảng
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Biểu đồ 2. Số vị trí có mảng bám nói chung

Tình trạng mảng bám nói chung là mảng bám được
ghi nhận bằng chỉ số mảng bám mà không xét đến tính
chất non, trưởng thành hay axit. Tình trạng mảng bám
nói chung có sự khác biệt có ý nghĩa giữa nhóm sử dụng
nước súc miệng và nhóm sử dụng giả dược, trong đó cả
chỉ số mảng bám lẫn số vị trí có mảng bám đều khác biệt
có ý nghĩa (Biểu đồ 1, 2). Cụ thể chỉ số mảng bám trung
bình xét ở cả hai hàm sau khi sử dụng nước súc miệng
chứa tinh dầu trong nghiên cứu này là 0,48 và sau khi
sử dụng giả dược là 1,06. Độ lệch 0,6 có ý nghĩa thống

kê giữa hai nhóm. Số vị trí có mảng bám nói chung giá
trị trung bình tương ứng của hai nhóm là 26,66 và 49,93
(p<0,05).
Tương quan độ giảm các tình trạng mảng bám răng
sau khi sử dụng nước súc miệng
Tương quan giữa độ giảm các chỉ số mảng bám non,
mảng bám trưởng thành, mảng bám axit của nhóm sử dụng
nước súc miệng với nhóm sử dụng giả dược và tương quan
giữa độ giảm số vị trí các mảg bám tương ứng được trình
bày ở bảng 2, 3.

Bảng 2. Tương quan giữa độ giảm các chỉ số mảng bám non, mảng bám trưởng thành, mảng bám axit
của nhóm sử dụng nước súc miệng với nhóm sử dụng giả dược
1

2

3

r (p)
1.Chỉ số mảng bám non

-

2.Chỉ số mảng bám trưởng thành

-0,814 (<0,001)

r (p)
(a)

-

-0,638 (<0,001) (b)
0,421 (<0,001) (c)

3.Chỉ số mảng bám axit

-

Bảng 3. Tương quan giữa độ giảm số vị trí có mảng bám non, mảng bám trưởng thành, mảng bám axit
của nhóm sử dụng nước súc miệng với nhóm sử dụng giả dược
4
4. Số vị trí có mảng bám non
5. Số vị trí có mảng bám trưởng thành

-

5

6

r (p)

r (p)

-0,803 (<0.001)(a)

-0,651(<0,001)(b)

-

-0,423 (0,01)(c)

6. Số vị trí có mảng bám axit
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r : hệ số tương quan Pearson
(a): tương quan rất chặt			
(b): tương quan khá chặt
(c): tương quan vừa
IV. BÀN LUẬN
Bằng chất nhuộm màu mảng bám, mảng bám axit
được nhận diện khi có màu xanh dương nhạt. Đây là dấu
hiệu chỉ thị cho thấy có sự tạo axit của vi sinh trong mảng
bám (pH nhỏ hơn hoặc xấp xỉ 4,5). Mảng bám axit càng
nhiều trên răng, thì càng có nhiều nguy cơ mất khoáng mô
cứng do tác động trực tiếp từ pH thấp của mảng bám, dẫn
đến tình trạng sâu răng nếu sự tái khoáng xảy ra không cân
bằng kịp thời với sự mất khoáng [7]. Kết quả của nghiên
cứu này cho thấy sau 2 tháng sử dụng nước súc miệng
chứa tinh dầu, mảng bám non, trưởng thành, axit đều giảm
có ý nghĩa so với nhóm chứng. Kết quả tương đồng với
nghiên cứu của nhiều tác giả như Tufekci. (2008) [6],
Alves (2010)[1], Sekino (2005) [4], Pilloni (2010) [2].
Riêng nghiên cứu của tác giả Alves (2010), mặc dù nhóm
sử dụng nước súc miệng chứa tinh dầu có chỉ số mảng bám
giảm có ý nghĩa thống kê so với nhóm không sử dụng nước
súc miệng, nhưng so với nhóm sử dụng giả dược tuy có ít
hơn nhưng chưa có ý nghĩa thống kê. Sự khác biệt này có
lẽ trong nghiên cứu trên, tác giả không phân biệt thời gian
tính từ thời điểm gắn mắc cài đến thời điểm nghiên cứu,
không phân biệt giai đoạn điều trị, loại dây cung chỉnh nha
được sử dụng, vì thế các đối tượng nghiên cứu có kinh
nghiệm chăm sóc vệ sinh răng miệng khi có mắc cài trong
miệng rất khác nhau.
Trong nghiên cứu này sự hiện diện càng nhiều mảng
bám càng tăng nguy cơ trở thành những mảng bám bệnh
lý. Vì thế, sự giảm mảng bám non trong nghiên cứu này
là có lợi hay có hại, ít hay nhiều cần những nghiên cứu
sâu hơn. Do đó, trong phòng ngừa bệnh răng miệng, vấn
đề quan trọng là kiểm soát mảng bám chứ không phải loại
bỏ hoàn toàn mảng bám. Đối với mảng bám trưởng thành
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là mảng bám chuyển tiếp giữa mảng bám non (không gây
bệnh) và mảng bám axit (gây bệnh). Mặc dù với pH>4,5
nhưng tùy theo cơ địa từng cơ thể mà có khả năng gây
mất khoáng mô răng; đồng thời hoạt động của hệ vi sinh
trong mảng bám trưởng thành này với thời gian đủ lâu có
thể kích thích viêm nướu và ở một số cơ địa có thể chuyển
thành viêm nha chu. Do đó, xét cho cùng sự giảm mảng
bám trưởng thành là có lợi.
Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy chỉ số mảng bám
non, trưởng thành, axit khi sử dụng nước súc miệng đều
giảm có ý nghĩa so với khi sử dụng giả dược. Trong đó,
độ giảm chỉ số mảng bám non có tương quan nghịch với
độ giảm chỉ số mảng bám trưởng thành và mảng bám axit.
Kết quả này có ý nghĩa rằng khi độ giảm chỉ số mảng bám
non sau khi sử dụng nước súc miệng và sau khi sử dụng
giả dược càng ít thì độ giảm tương ứng của chỉ số mảng
bám trưởng thành và mảng bám axit càng nhiều. Hay nói
cách khác, chỉ số mảng bám non hiện diện càng nhiều thì
chỉ số mảng bám trưởng thành và axit càng ít. Trong khi
đó, tương quan giữa độ giảm chỉ số mảng bám axit và độ
giảm chỉ số mảng bám trưởng thành có mức ý nghĩa vừa (r
= 0,42, p<0,001, tại mức ý nghĩa p=0,05). Như vậy, chỉ số
mảng bám trưởng thành càng nhiều thì chỉ số mảng bám
axit càng nhiều. Kết quả mặc dù không khẳng định được
quá trình tiến triển của mảng bám từ non, trưởng thành đến
axit nhưng đã có đóng góp cho kiến thức về sự tương quan
giữa các loại mảng bám.
V. KẾT LUẬN
Nước súc miệng chứa tinh dầu cho hiệu quả giảm
chỉ số mảng bám và số vị trí có mảng bám nói chung và
theo các tính chất (non, trưởng thành, axit) so với nhóm
chứng sử dụng giả dược trong 2 tháng sử dụng liên tục ở
các đối tượng mang mắc cài chỉnh nha. Các bác sĩ chỉnh
nha nên hướng dẫn bệnh nhân súc miệng 2 lần/ngày với
20ml nước súc miệng chứa tinh dầu bên cạnh việc chải
răng, nhằm làm giảm mảng bám răng, từ đó đó giảm sâu
răng, viêm nướu.
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THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TRƯNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, GIAI ĐOẠN
2015 - 2018
Phạm Phương Liên1, Nguyễn Thị Hồng Nhung2

TÓM TẮT
Nghiên cứu “Thực trạng nguồn nhân lực tại BVĐK
Trưng Vương, TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn 2015 –
2018“ đã được tiến hành nhằm tìm hiểu các đặc điểm về
nguồn nhân lực và đưa ra các khuyến nghị giúp Ban Giám
đốc BV xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực
hiệu quả.
Nghiên cứu áp dụng thiết kế mô tả cắt ngang, kết hợp
số liệu định lượng và định tính. Số liệu định lượng được
thu thập bằng phương pháp hồi cứu số liệu thứ cấp từ phần
mềm quản lý nhân sự và các thống kê báo cáo của BV. Số
liệu định tính được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn
sâu các bên liên quan.
Các kết quả chính bao gồm: Tỷ lệ “CBYT/giường
bệnh” tại BV Trưng Vương thấp hơn so với qui định tại
Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV và có xu hướng
giảm dần, đặc biệt là nhân lực thuộc ngạch bác sỹ.
Cơ cấu cán bộ tại BV Trưng Vương tương đối trẻ,
trên 70% cán bộ dưới 40 tuổi.
Tỷ lệ cán bộ nữ khá cao (khoảng 70%) và có xu hướng
tăng dần. Hằng năm, có tới 7% cán bộ nữ nghỉ thai sản gây
khó khăn cho việc sắp xếp công việc, duy trì hiệu quả hoạt
động của BV.
Thực trạng biến động nhân lực lớn, trong 4 năm từ
2015 -2018, có 232 cán bộ xin thôi việc và chuyển công
tác, chủ yếu là các cán bộ có chuyên môn bác sỹ, điều
dưỡng tại các khoa lâm sàng.
Từ khóa: Nhân lực; bệnh viện; TP. Hồ Chí Minh.
SUMMARY:
CURRENT SITUATION OF HUMAN RESOURCES
AT TRƯNG VƯƠNG HOSPITAL, HO CHI MINH CITY
IN THE PERIOD FROM 2015 TO 2018
The research was implemented to describe the status of
“human resources” of a public hospital in Ho Chi Minh city.

The “cross-sectional descriptive design” was applied
in the research; Both quantitative and qualitative data
was collected. The quantitative data was collected by
retrospecting secondary data that has been storaged in
“Human resorce managament software”. The “in-depth
interviews” method was used in order to receiving the
qualitative data.
Main results:
The ratio of “medical staff/hospital beds” in Trung
Vuong Hospital was lower than that specified in the
Circular No. 08/2007/TTLT-BYT-BNV and tended to
decrease during periof between 2015 to 2018, especially
the workforce of doctors.
Health workers at Trung Vuong Hospital are
relatively young, over 70% of staff under 40 years old.
The percentage of female cadres is quite high (about
70%) and tends to increase gradually from 2015 to 2018.
Every year, up to 7% of female employees take maternity
leave. Consequently, the hospital face difficulty to arrange
work, maintain the effectiveness of hospital operations.
It can be seen a large fluctuation in human resources
in Trung Vuong Hospital. In the period from 2015 to 2018,
there were 232 cadres resigned and transferred, mainly of
them are doctors or nurses.
Keywords:
Human
resources;
hospital;
Hochiminh City.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong xu thế hiện nay, nhu cầu khám chữa bệnh
(KCB) của người dân ngày càng tăng cao. Thực tế đó đòi
hỏi các bệnh viện (BV) không ngừng nâng cao chất lượng
dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Chất lượng
KCB phụ thuộc vào nhiều yếu tố như con người, trang
thiết bị, cơ sở vật chất, thuốc men ..., trong đó “con người”
là yếu tố quan trọng nhất. Vì vậy, các BV cần chú trọng

1. Trường Đại học Y tế Công cộng
2. Bệnh viện Đa khoa Trưng Vương
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phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn giỏi, kỹ năng
giao tiếp tốt và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
để nâng cao chất lượng KCB.
Bệnh viện Trưng Vương là một BV hạng I, trực thuộc
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm gần
đây, số liệu khảo sát cho thấy tỷ lệ người bệnh hài lòng
với chất lượng dịch vụ tại BV Trưng Vương không cao và
người bệnh có xu hướng chuyển sang KCB tại các cơ sở
y tế khác trong thành phố. Vì vậy, BV cần chú trọng nâng
cao chất lượng KCB để đáp ứng nhu cầu của người dân.
Trong đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố
then chốt.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, chúng tôi tiến hành
nghiên cứu “Thực trạng nguồn nhân lực tại Bệnh viện
Đa khoa Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh, giai
đoạn 2015 – 2018”. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp các
bằng chứng khoa học, làm cơ sở cho Ban Giám đốc BV
đưa ra các quyết định phù hợp nhằm nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, góp phần cải tiến chất lượng KCB của BV
Trưng Vương.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu áp dụng thiết kế
mô tả cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định lượng và định
tính. Số liệu định tính nhằm giải thích, bổ sung cho số liệu
định lượng.

Phương pháp thu thập số liệu:
Số liệu định lượng: Hồi cứu số liệu thứ cấp từ phần
mềm quản lý cán bộ và sổ sách, báo cáo về công tác nhân
lực của BV trong giai đoạn 2015-2018.
Số liệu định tính: Tiến hành phỏng vấn sâu các bên
liên quan bao gồm: đại diện lãnh đạo BV; trưởng phòng
TCCB; trưởng phòng KHTH; một số trưởng khoa và
CBYT các khoa phòng.
Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu định lượng được
xử lý bằng phần mềm Excel; số liệu định tính được tổng
hợp, phân tích theo chủ đề.
Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được Hội đồng Đạo
đức, trường Đại học Y tế Công cộng thông qua và được
Ban Giám đốc BV Trưng Vương đồng ý trước khi tiến
hành thu thập số liệu. Các đối tượng nghiên cứu có quyền
từ chối không tham gia trả lời phỏng vấn. 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
Sau khi tiến hành tổng hợp, xử lý và phân tích các số
liệu hồi cứu từ phần mềm quản lý cán bộ và các sổ sách
báo cáo về công tác nhân lực tại BV Trưng Vương, giai
đoạn 2015-2018, chúng tôi thu được các kết quả nghiên
cứu chính sau:

Bảng 1: Tổng số nhân lực y tế tại Bệnh viện Trưng Vương
STT

Chỉ số nhân lực

Năm
2015

2016

2017

2018

Qui định tại TT08/TTLT/
BYT/BNV

1

Tổng số CBYT

961

928

955

941

1015-1085

2

Tỷ lệ: Số CBYT/giường bệnh

1,37

1,33

1,36

1,34

1,45-1,55

Số liệu bảng trên cho thấy, tổng số CBYT tại BV
Trưng Vương có xu hướng giảm dần trong giai đoạn 2015
-2018 (từ 961 cán bộ năm 2015 xuống còn 941 năm 2018).
Tổng số cán bộ và tỷ số “số CBYT/giường bệnh” trong 4

năm từ 2015 đến 2018 đều thấp hơn so với qui định của
TTLT số 08/TTLT/BYT/BNV qui định về định mức biên
chế đối với các CSYT công lập.
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Biểu đồ 1: Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính

Kết quả biểu đồ trên cho thấy, tỷ lệ cán bộ nữ tại BV Trưng Vương khá cao (khoảng 70%) và có xu hướng tăng dần
trong các năm từ 2015 đến 2018.

Biểu đồ 2 – Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi

Số liệu trên biểu đồ 2 cho thấy tỷ lệ cán bộ trẻ tại BV
Trưng Vương khá cao, có tới trên 2/3 số CBYT dưới 40
tuổi (năm 2018 có 32,4% cán bộ từ 20-30 tuổi và 35,8%
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cán bộ từ 31-40 tuổi). Đặc biệt số cán bộ trong độ tuổi
31 -40 tuổi có xu hướng tăng dần từ 23,1% năm 2015 lên
35.8% năm 2018.
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Bảng 2: Cơ cấu cán bộ theo trình độ chuyên môn thuộc một số ngạch chính
STT

Năm

Phân loại trình độ

2015

2016

2017

2018

Ngạch bác sỹ

204

186

200

191

1.1

Sau đại học

139

134

128

124

1.2

Đại học

65

52

72

67

Ngạch dược sỹ

36

35

37

39

2.1

Sau đại học

2

2

2

3

2.2

Đại học

4

4

5

6

2.3

Cao đẳng

9

9

10

10

2.4

Trung cấp

21

20

20

20

Ngạch điều dưỡng

452

443

449

439

1

2

3
3.1

Sau đại học

2

8

9

7

3.2

Đại học

47

53

68

82

3.3

Cao đẳng

1

1

12

21

3.4

Trung cấp

402

381

360

329

Số liệu bảng trên cho thấy số lượng bác sỹ, đặc biệt
là bác sỹ có trình độ sau đại học (SĐH) có xu hướng giảm
dần (từ 139 năm 2015 xuống còn 124 năm 2018). Số
lượng dược sỹ khá ổn định trong giai đoạn từ 2015 đến
2018. Đối với ngạch điều dưỡng, tổng số cán bộ có giảm

nhẹ, tuy nhiên số lượng cán bộ có trình độ SĐH và ĐH
tăng một cách đáng kể. Năm 2015 có 2 điều dưỡng SĐH,
con số này tăng cao nhất vào năm 2017 (9 cán bộ ) và đến
năm 2018 còn 7 cán bộ. Số điều dưỡng có trình độ đại học
tăng dần từ 41 người năm 2015 lên 82 người năm 2018.

Bảng 3: Thực trạng nhân lực so với kế hoạch phát triển nhân sự tại BV Trưng Vương
STT

Đối tượng

2015

2016

2017

2018

KH

TT

KH

TT

KH

TT

KH

TT

1

Bác sỹ sau đại học

140

139

140

134

135

128

135

124

2

Bác sỹ đại học

65

65

65

52

81

72

81

67

3

Sau đại học khác

26

5

26

11

0

12

0

12

4

Đại học khác

191

107

191

121

263

146

263

164

5

Cao đẳng

0

18

0

18

0

32

0

42

6

Trung cấp

479

498

479

472

424

448

424

419

7

Lao động phổ thông

99

129

99

120

95

117

95

113

1000

961

1000

928

998

955

998

941

Tổng cộng

(Ghi chú: KH- Kế hoạch; TT – Thực tế)
Kết quả bảng 3 cho thấy, tổng số nhân lực thực tế
đang công tác tại BV Trưng Vương luôn thấp hơn so

với kế hoạch. Tuy nhiên, mức độ chênh lệch có sự khác
biệt giữa các nhóm cán bộ. Số lượng “bác sỹ đại học”
và các cán bộ “đại học khác” luôn thấp hơn kế hoạch.
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Riêng các “bác sỹ sau đại học”, từ năm 2017 có sự tăng
đột biến so với kế hoạch (12 người thực tế so với kế
hoạch là 0 người). Đặc biệt, số lượng cán bộ có trình độ

“cao đẳng” và “lao động phổ thông” trên thực tế luôn
nhiều hơn đáng kể so với kế hoạch trong cả giai đoạn
2015-2018.

Bảng 4: Thực trạng biến động nhân sự tại BV ĐK Trưng Vương - giai đoạn 2015-2018
STT

Nội dung

Năm
2015

2016

2017

2018

Tổng cộng

1

Tuyển mới

40

37

82

58

217

2

Nghỉ việc

89

67

59

80

295

2.1

Thôi việc, chuyển CT

72

51

48

61

232

2.2

Nghỉ hưu

17

16

11

19

63

Kết quả bảng 4 cho thấy, trong giai đoạn 2015-2018,
số lượng cán bộ nghỉ việc có xu hướng cao hơn nhiều so
với số cán bộ tuyển dụng mới vào BV Trưng Vương (trừ
năm 2017 có xu hướng ngược lại, số tuyển mới nhiều hơn
số nghỉ việc). Điều đặc biệt lưu ý là số lượng cán bộ “thôi
việc và chuyển công tác” tại BV Trưng Vương khá cao, từ
48 đến 72 người/năm.
Kết quả khảo sát cho thấy, các phòng ban chức năng
ít có cán bộ thôi việc, chuyển công tác; chủ yếu các trường
hợp này là cán bộ có chuyên môn bác sỹ hoặc điều dưỡng
tại các khoa lâm sàng. Lý do chính là do môi trường làm
việc không phù hợp và do hoàn cảnh gia đình. Một cán
bộ đã xin nghỉ việc chia sẻ: “Yếu tố thu nhập không phải
là quyết định đối với tôi, mà thật sự môi trường làm việc
không còn phù hợp, tôi muốn được thử sức ở môi trường
mới, không phải chịu nhiều áp lực họp hành mà chỉ cần
chú trọng vào công tác chuyên môn” (PVS – – CBQL 3)
IV. BÀN LUẬN
Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành nhằm mô
tả thực trạng nguồn nhân lực tại BV ĐK Trưng Vương,
TP.HCM. Bằng phương pháp hồi cứu số liệu thứ cấp từ
phần mềm quản lý nhân lực tại BV và phỏng vấn định tính,
chúng tôi đã thu được các kết quả có ý nghĩa giúp cho Ban
Giám đốc có đủ căn cứ để hoạch định chiến lược phát triển
nhân lực tại BV.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ
“CBYT/giường bệnh” tại BV Trưng Vương giai đoạn
2015 -2018 trong khoảng 1,34 -1,37. Tỷ lệ này thấp hơn
so với qui định theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLTBYT-BNV (1,45-1,55) [1]. Tuy nhiên, tỷ lệ này cao hơn
so với kết quả nghiên cứu tại BVĐK tỉnh Tuyên Quang [2]
(1,22) và kết quả nghiên cứu tại BV Huyết học - Truyền
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máu Trung ương [3] (1,30).
Kết quả phỏng vấn Ban Giám đốc cho thấy, BV đang
thực hiện tự chủ chi thường xuyên. Vì vậy việc tinh giảm
biên chế, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực là cần thiết để
nâng cao hiệu quả hoạt động của BV. Do đó, mặc dù tỷ lệ
“CBYT/giường bệnh” của BV thấp hơn so với qui định,
nhờ việc sắp xếp, phân công công việc hợp lý, BV vẫn
đang đảm bảo tốt chất lượng các hoạt động tại BV.
Kết quả phân tích cơ cấu nguồn nhân lực đã chỉ ra tỷ
lệ cán bộ nữ tại BV Trưng Vương chiếm tới 70% và có xu
hướng gia tăng trong giai đoạn 2015-2018. Số lượng cán
bộ nữ nhiều hơn nam cũng là đặc điểm chung của ngành Y
tế nói chung và của các BV nói riêng [4].
Bên cạnh đó, kết quả phân tích cơ cấu cán bộ theo
độ tuổi đưa ra kết luận: có 32,4% CBYT tại BV Trưng
Vương dưới 30 tuổi và 35,8% CBYT trong độ tuổi 31-40
tuổi. Như vậy có tới trên 2/3 số cán bộ tại BV dưới 40 tuổi.
Cơ cấu cán bộ trẻ là một điểm mạnh của BV do các cán
bộ trẻ năng động, nhiệt huyết, ham học hỏi và có động lực
làm việc. Tuy nhiên, theo ý kiến của Giám đốc BV, có một
điểm bất cập là hàng năm có tới 7% cán bộ nữ nghỉ thai
sản. Thực trạng này gây khó khăn trong việc sắp xếp công
việc, phân công lao động để đảm bảo duy trì các hoạt động
thường qui tại BV.
Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, duy trì và thu hút các
CBYT có trình độ cao là mối quan tâm hàng đầu của các
BV. Tại BV Trưng Vương, tỷ lệ bác sỹ có trình độ SĐH
khá cao (khoảng từ 65-70% tổng số BS). Mặc dù là một
BV tuyến thành phố nhưng tỷ lệ này tương đương với một
BV tuyến Trung ương (BV Huyết học – Truyền máu Trung
ương) [3]. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là số lượng BS có
trình độ SĐH đang có xu hướng giảm (từ 139 năm 2015
xuống còn 124 năm 2018). Nguyên nhân của hiện tượng
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này là do số lượng tuyển dụng bác sỹ (thể hiện tại bảng
3) luôn thấp hơn so với con số kế hoạch. Thực tế này cho
thấy, việc thu hút các CBYT có trình độ cao vào làm việc
tại các BV công hiện nay đang gặp khó khăn. Ban giám
đốc BV cần vận dụng linh hoạt các qui chế, qui định và
có cơ chế phù hợp để thu hút cán bộ, tăng cường hiệu quả
hoạt động của BV.
Trong giai đoạn 4 năm từ 2015-2018 có tới 232 cán
bộ xin thôi việc và chuyển công tác khỏi BV Trưng Vương
(số liệu bảng 4). Con số này phản ánh một trình trạng biến
động nhân sự đáng báo động tại BV. Tình trạng này cũng
xảy ra tương tự tại một số BV thuộc tỉnh Đăk Lăk [5]. Ban
giám đốc BV cho biết, hiện nay hệ thống BV tư nhân đang
phát triển mạnh, trả lương cao nên thu hút nhiều CBYT
trình độ chuyên môn giỏi về làm việc. Có thể nói tình trạng
biến động nhân sự, đặc biệt là CBYT có trình độ cao đang
là thách thức lớn đối với các BV công tại TP.HCM nói
riêng và các địa phương khác nói chung.
Nghiên cứu của chúng tôi đã đưa ra được các số liệu
có ý nghĩa phản ánh thực trạng nhân lực tại một BV công
lập, thuộc địa bàn TP.HCM. Kết quả nghiên cứu đã cung
cấp các bằng chứng khoa học, giúp cho các nhà quản lý
có cơ sở để xây dựng các chính sách, các qui định phù
hợp nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của
ngành Y tế. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ dừng ở mức mô tả,
chưa đi sâu vào phân tích nguyên nhân và các yếu tố ảnh
hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi đề xuất

các nghiên cứu sau nên thu thập sâu hơn các thông tin định
tính, giúp tìm hiểu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến
phát triển nhân lực y tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị có
giá trị cho các nhà hoạch định chính sách.
V. KẾT LUẬN
Sau khi tiến hành nghiên cứu, chúng tôi thu được
một số kết quả chính về thực trạng nhân lực tại BV Trưng
Vương giai đoạn 2015-2018 như sau:
Tỷ lệ “cán bộ y tế/giường bệnh” tại BV Trưng Vương
thấp hơn so với qui định tại Thông tư số 08/2007/TTLTBYT-BNV và có xu hướng giảm dần, đặc biệt là nhân lực
thuộc ngạch bác sỹ.
Cơ cấu cán bộ tại BV Trưng Vương tương đối trẻ,
trên 70% cán bộ dưới 40 tuổi.
Tỷ lệ cán bộ nữ khá cao (khoảng 70%) và có xu hướng
tăng dần. Hằng năm có tới 7% cán bộ nữ nghỉ thai sản gây
khó khăn cho việc sắp xếp công việc, duy trì hiệu quả hoạt
động của BV.
Thực trạng biến động nhân lực lớn, trong 4 năm từ
2015 -2018, có 232 cán bộ xin thôi việc và chuyển công
tác, chủ yếu là các cán bộ có chuyên môn bác sỹ, điều
dưỡng tại các khoa lâm sàng.
Xuất phát từ kết quả trên, chúng tôi khuyến nghị BV
Trưng Vương nên thực hiện tốt việc động viên, khuyến
khích và thu hút cán bộ để ổn định và phát triển nguồn
nhân lực, góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động của BV.
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KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT
CHẤT, TRANG THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM MÔ BỆNH HỌC TẠI CÁC
TRUNG TÂM PHÁP Y CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM
Nguyễn Đức Nhự1, Lưu Sỹ Hùng2

TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát, đánh giá thực trạng về nhân lực,
trang thiết bị xét nghiệm mô bệnh học tại các Trung tâm
Pháp y cấp tỉnh ở Việt Nam. Đối tượng và phương pháp:
Khảo sát các cán bộ làm chuyên môn và các trang thiết bị
thiết yếu hiện có để phục vụ xét nghiệm mô bệnh học tại 63
Trung tâm Pháp y cấp tỉnh. Kết quả và bàn luận: Số lượng
cán bộ chuyên môn nói chung và số lượng bác sĩ làm xét
nghiệm mô bệnh học nói riêng còn thiếu nhiều so với nhu
cầu thực tế. Trong số 773 cán bộ của 63 Trung tâm chỉ có
175 giám định viên, chiếm 22,64%, bác sĩ chiếm 27,03%,
bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh chiếm 4,65%, kỹ thuật
viên 20,31%, nhân viên hỗ trợ 47,99%. Trong số 36 bác sĩ
chuyên khoa giải phẫu bệnh, trình độ chuyên khoa I, thạc
sĩ chiếm tỷ lệ cao nhất 36,21%, tiếp theo là bác sĩ định
hướng chuyên khoa 22,41%, bác sĩ chuyên khoa II 3,45%.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị ở cho công tác xét nghiệm mô
bệnh học còn hạn chế. Trong số 23 đơn vị pháp y triển khai
xét nghiệm mô bệnh học thì số thiết bị thiết yếu đã tương
đối cũ và hư hỏng cần được bổ sung thay thế. Có 50 đơn vị
có máy vi tính dùng để soạn kết quả mô bệnh học, còn lại
13 đơn vị không có máy vi tính cho công tác này, chiếm
20,63%. Trong số 50 đơn vị có máy vi tính thì 22 đơn vị có
kết nối kính hiển vi, chiếm 34,92%, còn 28 đơn vị không
có kết nối kính hiển vi, chiếm 44,45%.
Từ khóa: Xét nghiệm mô bệnh học, giám định pháp
y, Trung tâm Pháp y

Objectives: Surveying and evaluating human resources,
equipment for histopathology testing at forensic centers in
Vietnam. Subjects and methods: Survey of staff members
and existing essential equipment for histopathological
testing of 63 provincial forensic centers. Results and
discussion: The number of specialist staff in general and
the number of physicians doing histopathological tests in
particular are inadequate compared to the actual needs.
Among 773 staff of 63 centers, there are only 175 forensic
experts accounting for 22,64%, medical doctors accounting
for 27,03%, pathologist doctors accounting for 4,65%,
technicians and staff 47,99%. Among 36 pathologists, the
master and specialized level I accounted for the highest
proportion of 36,21%, followed by the specialist-oriented
doctor 22,41%, specialized level II, 3,45%. The facilities
and equipment for histopathological examination are still
limitation. Out of 23 forensic medicine centers conducting
histopathological testing, the number of essential
equipment that is relatively old and damaged needs to
be replaced. There are 50 units with computers used to
prepare histopathological results, the remaining 13 units do
not have computers for this work, accounting for 20,63%.
Of the 50 units with computers, 22 units had a microscope
connection, accounting for 34,92%, while 28 units did not
have a microscope connection, accounting for 44,45%.
Key words: Histopathology test, forensic medicine
examination, forensic medicine center.

SUMMARY:
SURVEY THE CURRENT SITUATION OF
HUMAN
RESOURCES,
INFRASTRUCTURE
AND EQUIPMENT FOR HISTOPATHOLOGICAL
TEST AT PROVINCIAL FORENSIC CENTERS IN
VIETNAM

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mục đích của khám nghiệm tử thi pháp y là xác định
và phân loại các trường hợp tử vong bằng cách chứng minh
logic khoa học từ các dữ liệu thu thập được nhằm giúp các
cơ quan hành pháp giải thích được những vấn đề đặt ra khi
điều tra vụ án có người chết như xác định nguyên nhân tử

1. Viện Pháp y quốc gia,
Email: nhund76@gmail.com. ĐT 0912083969
2. Đại học Y Hà Nội
Ngày nhận bài: 04/10/2019
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vong, cơ chế hình thành thương tích…[1]. Trên thực tế, đã
có nhiều trường hợp giám định viên không thể xác định
nguyên nhân và cơ chế tử vong ngay tại thời điểm khám
nghiệm tử thi như những trường hợp chết do bệnh lý, biến
chứng của chấn thương hoặc biến chứng trong điều trị
bệnh... Vì vậy, để có kết luận chính xác nguyên nhân tử
vong của nạn nhân, giám định viên pháp y phải nghiên
cứu, tham khảo các tài liệu liên quan, tiền sử bệnh, hoàn
cảnh, môi trường và các xét nghiệm bổ sung, trong đó đặc
biệt quan trọng là xét nghiệm mô bệnh học.
Trong nhiều vụ việc giám định pháp y, xét nghiệm
mô bệnh học (xét nghiệm giải phẫu bệnh vi thể) đóng vai
trò quyết định như xác định nguyên nhân chết đột ngột của
nạn nhân do bệnh tim mạch, xác định thương tích vùng
cổ hình thành khi nạn nhân còn sống, tổn thương gây tử
vong do dập não, phù não… Chính vì tầm quan trọng của
xét nghiệm mô bệnh học trong giám định pháp y mà trong
nhiều thập kỷ gần đây, hầu hết các quốc gia tiên tiến trên
thế giới đã có luật quy định bắt buộc phải có kết quả xét
nghiệm mô bệnh học trong kết luận giám định pháp y khi
điều tra các vụ việc liên quan tới người chết.
Ở Việt Nam, trong những năm qua, vấn đề xét nghiệm
mô bệnh học trong giám định pháp y còn rất nhiều tồn tại,
bất cập, được thể hiện rất rõ qua thực tế các vụ việc giám
định pháp y tử thi. Đã có rất nhiều vụ việc phức tạp xảy ra
nhưng khi khám nghiệm tử thi, giám định viên không thực
hiện xét nghiệm mô bệnh học do nhiều nguyên nhân, trong
đó phải kể đến vấn đề nhân lực chuyên môn, cơ sở vật chất
trang thiết bị chưa đảm bảo để thực hiện dẫn đến khó khăn
cho việc nhận định nguyên nhân chết của nạn nhân, làm
ảnh hưởng không nhỏ tới công tác điều tra, tố tụng.
Thực tế cho thấy sự cần thiết phải tiến hành khảo sát,
đánh giá thực trạng về nhân lực, trang thiết bị xét nghiệm
mô bệnh học tại các trung tâm pháp y trên toàn quốc. Trên
cơ sở đó đề xuất, khuyến nghị một số vấn đề liên quan đến

đầu tư về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công
tác xét nghiệm mô bệnh học ở các đơn vị pháp y trên toàn
quốc, đề ra những giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu
quả của xét nghiệm mô bệnh học góp phần nâng cao chất
lượng giám định pháp y.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu:
- Các bác sỹ giám định viên và kỹ thuật viên pháp y
và kỹ thuật viên xét nghiệm mô bệnh học thuộc các Trung
tâm Pháp y cấp tỉnh ở Việt Nam.
- Các trang thiết bị thiết yếu hiện có để phục vụ xét
nghiệm mô bệnh học tại các Trung tâm Pháp y.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
- Cỡ mẫu: Chọn toàn bộ Trung tâm Pháp y tại 63 tỉnh,
thành phố
- Phương pháp thu thập số liệu:
 Bước 1: Lập phiếu khảo sát về thực trạng nguồn
nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện xét nghiệm
mô bệnh học gửi 63 Trung tâm Pháp y cấp tỉnh.
 Bước 2: Thu thập và thống kê nguồn nhân lực, cơ
sở vật chất, trang thiết bị thực hiện xét nghiệm mô bệnh
học tại 63 Trung tâm Pháp y cấp tỉnh.
 Bước 3: Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 18.0.
 Bước 4: Phân tích, đánh thực trạng về nhu cầu con
người, trang thiết bị, thực hiện xét nghiệm mô bệnh học tại
các Trung tâm Pháp y cấp tỉnh.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Kết quả kháo sát về nguồn nhân lực
Kết quả khảo sát nhân lực chuyên môn tại các trung
tâm pháp y cho thấy có 773 cán bộ chuyên môn, được phân
bố như sau:

Bảng 1. Nhân lực chuyên môn trực tiếp tham gia hoạt động của đơn vị
Nhân lực

Số lượng

Tỷ lệ %

Giám định viên

175/773

22,64

Bác sĩ của đơn vị

209/773

27,03

Bác sĩ giải phẫu bệnh

36/773

4,65

Kỹ thuật viên

157/773

20,31

Nhân viên hỗ trợ

371/773

47,99
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Nhận xét: Trong tổng số 773 cán bộ chuyên môn
được khảo sát tại các đơn vị pháp y địa phương có 175
giám định viên, chiếm 22,64%, bác sĩ chiếm 27,03%, bác

sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh chiếm 4,65%, kỹ thuật viên
20,31%, nhân viên hỗ trợ 47,99%.

Bảng 2. Bác sĩ làm xét nghiệm mô bệnh học
Trình độ chuyên môn

Số lượng

Tỷ lệ %

Chuyên khoa II, tiến sĩ

2

3,45

Chuyên khoa I, thạc sĩ

21

36,21

Bác sĩ định hướng chuyên khoa

13

22,41

Chưa được đào tạo

22

37,93

Tổng

58

100

Nhận xét: Trong số 58 bác sĩ làm công tác mô bệnh
học thì có 22 bác sĩ chưa được đào tạo về chiếm 37,93%,
chỉ có 36 bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh. Trong đó,
chuyên khoa I, thạc sĩ chiếm tỷ lệ cao nhất 36,21%, tiếp

theo là bác sĩ định hướng chuyên khoa chiếm 22,41%, bác
sĩ chuyên khoa II chiếm 3,45%.
3.2. Kết quả khảo sát về cơ sở vật chất, trang thiết
bị phục vụ xét nghiệm mô bệnh học

Bảng 3. Diện tích mặt bằng hoạt động của các trung tâm pháp y
Diện tích

Số lượng đơn vị

Tỷ lệ %

≤ 50 m2

6

9,52

Từ 51 đến < 100 m2

7

11,11

Từ 100 đến < 200 m2

15

23,81

Từ 200 đến < 500 m2

20

31,75

Từ 500 đến < 1000m2

10

15,87

≥ 1000 m2

5

7,94

Tổng

63

100

Nhận xét: Các trung tâm có diện tích mặt bằng hoạt
động từ 200 đến 500 m2 chiếm tỷ lệ lớn nhất là 31,75%,
tiếp theo là các trung tâm có diện tích từ 100 đến 200 m2

chiếm 23,81%, từ 500 đến 1000 m2 chiếm 15,87%, từ 51
đến < 100 m2 đều chiếm 11,11%, ≤ 50 m2 chiếm 9,52% và
lớn hơn 1000 m2 chiếm tỷ lệ ít nhất là 7,94%.

Bảng 4. Diện tích sử dụng cho công tác xét nghiệm mô bệnh học
Diện tích

Số lượng đơn vị

Tỷ lệ %

Không có

40

63,50

≤ 20 m2

7

11,11

Từ 21 đến ≤ 40 m2

11

17,46

Trên 40m2

6

9,53

Tổng

63

100
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Nhận xét: Các trung tâm không có diện tích để cho bộ
phận xét nghiệm mô bệnh học chiếm tỷ lệ 63,5%, trung tâm

có diện tích từ 21 đến ≤ 40 m2 chiếm tỷ lệ 17,46%, diện tích
≤ 20 m2 chiếm 11,11% và trên 40 m2 chiếm 9,53%.

Bảng 5. Trang thiết bị cơ bản cho xét nghiệm mô bệnh học
Trang thiết bị

Cũ (số lượng, %)

Mới (số lượng, %)

Hỏng (số lượng, %)

Tổng

Máy đúc

10 (43,48)

11 (47,2)

2 (8,7)

23 (100)

Máy cắt

10 (43,48)

13 (56,52)

0 (0)

23 (100)

Bàn dàn

8 (34,78)

14 (60,87)

1 (4,35)

23 (100)

Bộ dụng cụ chuyển

8 (34,78)

13 (56,52)

2 (8,7)

23 (100)

cũ đang sử dụng, chiếm 60,87%, có 8 đơn vị có máy mới
sử dụng, chiếm 34,78%, còn 1 đơn vị máy cắt đã hỏng,
chiếm 4,35%. Có 13 đơn vị có bộ dụng cụ chuyển đã cũ
đang sử dụng, chiếm tỷ lệ 56,52%, có 8 đơn vị có bộ dụng
cụ chuyển mới, chiếm 34,78%, còn 2 đơn vị bộ dụng cụ đã
hỏng, chiếm 8,7%.

Nhận xét: Trong số 23 đơn vị triển khai mô bệnh học
thì có 10 đơn vị có máy đúc mới sử dụng, chiếm tỷ lệ
43,48%, có 11 đơn vị đang sử dụng chiếm 47,82%, còn 2
đơn vị đã bị hỏng chiếm 8,7%. Có 10 đơn vị có máy cắt
mới sử dụng, chiếm 43,48%, còn lại là 13 đơn vị có máy
cắt đang sử dụng, chiếm 56,52%. Có 14 đơn vị có máy cắt

Bảng 6. Kính hiển vi
Kính hiển vi

Số lượng đơn vị

Tỷ lệ %

Mới sử dụng

18

28,57

Đang sử dụng cũ

20

31,75

Đã hỏng

2

3,17

Chưa có

23

36,51

Tổng

63

100

Nhận xét: Có 40/63 đơn vị có kính hiển vi. Trong
đó, có 18 đơn vị có kính hiển vi mới sử dụng, chiếm
28,57%, có 20 đơn vị kính hiển vi cũ còn đang sử

dụng, chiếm 31,75%, còn 2 đơn vị kính hiển vi đã
hỏng, chiếm 3,17%, có 23 đơn vị chưa có kính hiển vi
chiếm 36,51%.

Bảng 7. Máy vi tính dành cho mô bệnh học
Máy tính

Số lượng đơn vị

Tỷ lệ %

Có kết nối kính hiển vi

22

34,92

Không kết nối kính hiển vi

28

44,45

Không có

13

20,63

Tổng

63

100

Có

Nhận xét: Trong số 63 trung tâm pháp y thì chỉ có 50
đơn vị có máy vi tính dùng cho mô bệnh học, còn lại 13
đơn vị không có máy vi tính dùng cho mô bệnh học, chiếm
20,63%. Trong số 50 đơn vị có máy vi tính thì 22 đơn vị có

kết nối kính hiển vi, chiếm 34,92%, còn 28 đơn vị không
có kết nối kính hiển vi, chiếm 44,45%.
IV. BÀN LUẬN
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4.1. Về nguồn nhân lực tại các trung tâm pháp y
Kết quả nghiên cứu ở bảng 1 cho thấy trong hệ thống
các đơn vị pháp y ngành Y tế hiện nay chỉ có 773 cán
bộ chuyên môn. Trong đó có 175 giám định viên, chiếm
22,64%, số bác sĩ chiếm 27,03%, bác sĩ chuyên khoa làm
xét nghiệm mô bệnh học chiếm 4,65%, kỹ thuật viên
20,31%, nhân viên hỗ trợ 47,99%.
Như vậy số lượng cán bộ chuyên môn còn tương đối
hạn chế đối với cả hệ thống các đơn vị pháp y tại 63 tỉnh,
thành phố. Đặc biệt bác sĩ pháp y làm công tác xét nghiệm
mô bệnh học chỉ có 36 bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh
trên cả 63 đơn vị pháp y, chiếm 4,65% là quá ít so với nhu
cầu thực tế và không đủ số lượng 2 giám định viên trong
một vụ giám định theo quy định [2].
Kết quả nghiên cứu ở bảng 2 cho thấy, trong số 58 bác
sĩ làm công tác xét nghiệm mô bệnh học thì có 22 bác sĩ
chưa được đào tạo chuyên khoa chiếm 37,93%. Trong số
36 bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh, bác sĩ chuyên khoa
I, thạc sĩ chiếm tỷ lệ cao nhất 36,21%, tiếp theo là bác
sĩ định hướng chuyên khoa chiếm 22,41%, bác sĩ chuyên
khoa II chiếm 3,45%. Với kết quả này có thể thấy rằng vẫn
có tỷ lệ khá lớn (37,98%) bác sĩ làm công tác xét nghiệm
mô bệnh học nhưng chưa được đào tạo về chuyên ngành
này. Mặt khác sỗ lượng bác sĩ chuyên khoa được đào tạo
ở bậc cao như tiến sĩ, chuyên khoa II cũng chiếm tỷ lệ rất
ít, 3,45%.
Nguyên nhân của tình trạng thiếu hụt bác sĩ pháp y
nói chung và bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh trong
chuyên ngành pháp y nói riêng chính là do sức kém thu
hút của chuyên ngành khó khăn, vất vả và chịu áp lực cao,
chế độ chính sách đãi ngộ chưa tương xứng.
4.2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ xét
nghiệm mô bệnh học
Về diện tích hoạt động của các Trung tâm pháp y từ
200 đến 500 m2 chiếm tỷ lệ lớn nhất là 31,75%, tiếp theo
là các trung tâm có diện tích từ 100 đến 200 m2 chiếm
23,81%, từ 500 đến 1000 m2 chiếm 15,87%, từ 51 đến <
100 m2 đều chiếm 11,11%, ≤ 50 m2 chiếm 9,52% và lớn
hơn 1000 m2 chiếm tỷ lệ ít nhất là 7,94% (bảng 3). Phần
lớn các Trung tâm pháp y không có diện tích để cho bộ
phận xét nghiệm mô bệnh học chiếm tỷ lệ 63,5%, trung
tâm có diện tích cho bộ phận xét nghiệm mô bệnh học từ
21 đến ≤ 40 m2 chiếm tỷ lệ 17,46%, diện tích ≤ 20 m2
chiếm 11,11% và trên 40 m2 chiếm 9,53% (bảng 4).
Vấn đề nêu trên xuất phát từ thực tế nhiều đơn vị pháp
y còn chưa có trụ sở độc lập, còn phải đặt nhờ vào bệnh
viện đa khoa tỉnh nên chưa được quan tâm đúng mức. Mặt
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khác, nhiều trung tâm chưa triển khai công tác xét nghiệm
mô bệnh học nên trung tâm không bố trí diện tích làm việc
cho bộ phận này.
Trong số 63 đơn vị pháp y cấp tỉnh chỉ có 23 Trung
tâm pháp y có triển khai công tác xét nghiệm mô bệnh học.
Kết quả khảo sát một số trang thiết bị thiết yếu ở các đơn
vị này cho thấy: Có 10 đơn vị có máy đúc mới sử dụng,
chiếm tỷ lệ 43,48%, có 11 đơn vị đang sử dụng chiếm
47,82%, còn 2 đơn vị đã bị hỏng chiếm 8,7%; Có 10 đơn
vị có máy cắt mới sử dụng, chiếm 43,48%, còn lại là 13
đơn vị có máy cắt đang sử dụng, chiếm 56,52%; có 14 đơn
vị có máy cắt cũ đang sử dụng, chiếm 60,87%, có 8 đơn vị
có máy mới sử dụng, chiếm 34,78%, còn 1 đơn vị máy cắt
đã hỏng, chiếm 4,35%; có 13 đơn vị có bộ dụng cụ chuyển
đã cũ đang sử dụng, chiếm tỷ lệ 56,52%, có 8 đơn vị có bộ
dụng cụ chuyển mới, chiếm 34,78%, còn 2 đơn vị bộ dụng
cụ đã hỏng, chiếm 8,7% (bảng 5).
Với kết quả trên có thể thấy rằng, nhiều đơn vị được
đầu tư trang thiết bị để xét nghiệm mô bệnh học nhưng
số thiết bị đã tương đối cũ và hư hỏng cần được bổ sung
thay thế.
Kính hiển vi là một thiết bị bắt buộc phải có để đọc
kết quả xét nghiệm mô bệnh học. Tuy nhiên, kết quả cho
thấy chỉ có 40/63 đơn vị có kính hiển vi. Trong đó, có 18
đơn vị có kính hiển vi mới sử dụng, chiếm 28,57%, có 20
đơn vị kính hiển vi cũ còn đang sử dụng, chiếm 31,75%,
còn 2 đơn vị kính hiển vi đã hỏng, chiếm 3,17%, có 23 đơn
vị chưa có kính hiển vi chiếm 36,51% (bảng 6).
Trong số 63 trung tâm pháp y thì chỉ có 50 đơn vị có
máy vi tính dùng để soạn kết quả mô bệnh học, còn lại
13 đơn vị không có máy vi tính cho công tác này, chiếm
20,63%. Trong số 50 đơn vị có máy vi tính thì 22 đơn vị có
kết nối kính hiển vi, chiếm 34,92%, còn 28 đơn vị không
có kết nối kính hiển vi, chiếm 44,45% (bảng 7).
Đối chiếu về danh mục trang thiết bị tối thiểu cho
Trung tâm pháp y cấp tỉnh được quy định tại Thông tư
53/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế thì phần
lớn Trung tâm pháp y chưa được đầu tư đủ theo quy định
[3]. Nguyên nhân của vấn đề này trước tiên phải kể đến
vấn đề khó khăn về kinh phí, sự quan tâm chưa đầy đủ
địa phương về công tác xét nghiệm mô bệnh học trong
giám định pháp y. Tiếp đó là nguyên nhân số lượng các vụ
việc giám định tử thi do cơ quan trưng cầu ít yêu cầu xét
nghiệm mô bệnh học để bổ sung cho kết luận giám định.
Cuối cùng là thực trạng thiếu nhân lực làm công tác xét
nghiệm mô bệnh học ở các địa phương nên chưa đủ điều
kiện để đầu tư trang thiết bị và triển khai xét nghiệm.
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V. KẾT LUẬN
1. Kết quả khảo sát thực trang nhân lực ở 63 Trung
tâm pháp y cấp tỉnh cho thấy số lượng cán bộ chuyên môn
nói chung và số lượng bác sĩ làm xét nghiệm mô bệnh học
nói riêng đều thiếu nhiều so với nhu cầu thực tế. Trong
số 773 cán bộ của 63 Trung tâm chỉ có 175 giám định
viên, chiếm 22,64%, bác sĩ chiếm 27,03%, bác sĩ giải phẫu
bệnh chiếm 4,65%, kỹ thuật viên 20,31%, nhân viên hỗ trợ
47,99%. Trong số 36 bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh,
trình độ chuyên khoa I, thạc sĩ chiếm tỷ lệ cao nhất 36,21%,
tiếp theo là bác sĩ định hướng chuyên khoa 22,41%, bác sĩ
chuyên khoa II 3,45%.
2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ở cho công tác xét
nghiệm mô bệnh học còn hạn chế. Trong số 23 đơn vị
pháp y triển khai xét nghiệm mô bệnh học thì số thiết bị
thiết yếu đã tương đối cũ và hư hỏng cần được bổ sung
thay thế. Có 50 đơn vị có máy vi tính dùng để soạn kết
quả mô bệnh học, còn lại 13 đơn vị không có máy vi tính
cho công tác này, chiếm 20,63%. Trong số 50 đơn vị có

máy vi tính thì 22 đơn vị có kết nối kính hiển vi, chiếm
34,92%, còn 28 đơn vị không có kết nối kính hiển vi,
chiếm 44,45%.
VI. KIẾN NGHỊ
1. Đối với những Trung tâm pháp y có triển khai xét
nghiệm mô bệnh học cần bổ sung giám định viên và bác
sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh để đáp ứng được yêu cầu
và quy định.
2. Các giám định viên giám định mô bệnh học cần
tăng cường đào tạo bài bản sau đại học và bồi dưỡng kiến
thức chuyên sâu chuyên ngành giải phẫu bệnh.
3. Các Trung tâm đang triển khai xét nghiệm mô bệnh
học cần đề nghị được tăng cường thêm diện tích đủ lớn để
triển khai thiết bị và quy trình xét nghiệm mô bệnh học.
Cần được đầu tư thêm trang thiết bị thiết yếu thay thế cho
những trang thiết bị đã cũ, hư hỏng và bổ sung những trang
thiết bị mới như: máy cắt, dụng cụ chuyển đúc, kính hiển
vi, dụng cụ lưu trữ tiêu bản, máy ảnh kỹ thuật số…
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ĐÁNH GIÁ NHU CẦU NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ
THUẬT MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Quỳnh Anh1, Trần Thị Tuyết Hạnh1, Đỗ Thị Hạnh Trang1, Lưu Quốc Toản1, Trần Thị Thu Thủy1,
Phan Thị Thu Trang1, Nguyễn Thị Hường1, Nguyễn Thị Nhung1, Lê Thị Thanh Hương1

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 6
năm 2019 tại Hà Nội nhằm xác định nhu cầu thị trường
về nhân lực cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường
(CNKTMT). Nghiên cứu áp dụng thiết kế nghiên cứu cắt
ngang, gồm 21 cuộc phỏng vấn sâu (PVS) với đối tượng
là các nhà hoạch định chính sách, người sử dụng lao động
và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, môi trường. Kết quả
cho thấy, nhu cầu nhân lực CNKTMT trong khối ngành
quản lý hành chính nhà nước, khối hành chính sự nghiệp
ở cả ngành Y tế và ngành Môi trường đã bão hoà. Các cán
bộ hiện có của những đơn vị này có nhu cầu đào tạo ngắn
hạn nhằm cập nhật kiến thức, kỹ năng về CNKTMT. Tuy
nhiên, khối doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là khu chế xuất/
công nghiệp có vốn nước ngoài vẫn có nhu cầu nhân lực
CNKTMT được đào tạo chính quy, với nhu cầu từ 3-5,
thậm chí là 10 người/trung tâm hoặc đơn vị tư vấn trong
5-10 năm tới.
Từ khoá: Nhu cầu nhân lực, cử nhân Công nghệ Kỹ
thuật Môi trường, Việt Nam.
ABTRACT:
PERSONEL NEED ASSESSMENT FOR
BACHELOR’S DEGREE IN ENVIRONMENTAL
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
The study was conducted from January to June 2019
in Hanoi with the main object is to identify the market need
on the personnel for bachelor degree in environmental
engineering and technology(B.EET). The study applied a
cross-sectional study with 21 indepth interviews with policy
makers, employers and experts in health, environment
sectors. Results show that the need of personnel with
B.EET in public organizations (health and environmental
sectors) has been already saturated. Employees from

these workplaces wanted to attend short courses to update
knowledge and skills on environmental engineering and
technology. However, private organizations especially
foreign invested enterprises still expressed the need of
official B.EET, with the quantity of 2 to 5, even 10 B.EET
per organization in the next 5 to 10 years.
Key works: Personnel need assessment, bachelor’s degree
on Environmental engineering and technology, Vietnam.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nền kinh tế Việt Nam đã có sự phục hồi rõ ràng sau
khoảng thời gian trầm lắng do khủng hoảng kinh tế từ
năm 2011-2013. Bên cạnh những mặt tích cực như giải
quyết vấn đề việc làm và đóng góp kinh phí cho nguồn
ngân sách, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề
môi trường nghiêm trọng như ô nhiễm môi trường đất,
nước, không khí, suy giảm đa dạng sinh học… gây ảnh
hưởng tiêu cực đến con nguời và xã hội. Có nhiều nguyên
nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường như đô thị
hoá, ảnh hưởng của ô nhiễm xuyên biên giới và các vấn
đề môi trường toàn cầu, buông lỏng quản lý, không tuân
thủ pháp luật bảo vệ môi trường, và thiếu hụt nhân lực
chất lượng cao về lĩnh vực môi trường nói chung, cũng
như đội ngũ cử nhân và kỹ sư CNKTMT. Việc không
đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao có thể dẫn đến
việc thiếu khả năng phân tích, dự báo để sớm đưa ra các
giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vấn đề ô nhiễm có
thể xảy ra.
Trường Đại học Y tế Công cộng (ĐH YTCC) là cơ
sở đào tạo đầu ngành về lĩnh vực y tế công cộng (YTCC)
tại Việt Nam và yếu tố môi trường là một trong các yếu tố
được nhà trường quan tâm nhằm mục đích nâng cao chất
lượng và nhu cầu đào tạo sát với nhu cầu thực tế của xã
hội. Trường đã tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo cử nhân

1. Trường Đại học Y tế Công cộng
Tác giả chính Nguyễn Quỳnh Anh
Email: nqa1@huph.edu.vn, SĐT: 0869162666
Ngày nhận bài: 28/09/2019
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YTCC định hướng sức khỏe môi trường (SKMT)–nghề
nghiệp hay thạc sĩ YTCC định hướng SKMT các năm
2008 và 2016, theo đó xây dựng chương trình đào tạo cập
nhật, đáp ứng nhu cầu thực tế [1,2]. Tuy nhiên, trước bối
cảnh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người
học, Trường ĐHYTCC cần tiếp cận và định hướng đào tạo
đa ngành, trong đó có việc đáp ứng nhu cầu đào tạo về lĩnh
vực môi trường nói chung và cử nhân/kỹ sư CNKTMT
nói riêng, chú trọng khía cạnh đặc thù về YTCC trong
những định hướng đào tạo mới này nhằm phát huy thế
mạnh đào tạo của trường, cũng như thu hút được các đối
tượng đào tạo tương lai. Từ những cơ sở trên, nghiên cứu
này được triển khai nhằm đánh giá nhu cầu nhân lực ngành
CNKTMT hiện nay, với mục tiêu xác định nhu cầu thị
trường về loại hình nhân lực cử nhân CNKTMT.

Số liệu được thu thập thông qua việc nghiên cứu,
rà soát tài liệu sẵn có (Các chính sách/chiến lược quốc
gia liên quan đến phát triển nhân lực ngành kỹ thuật môi
trường/tài nguyên môi trường/môi trường) và phỏng vấn
sâu lãnh đạo/đại diện các đơn vị sử dụng lao động.
Xử lý và phân tích số liệu
Số liệu phỏng vấn được gỡ băng, ghi chép và phân
tích theo chủ đề.
Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu đã được thông qua bởi Hội đồng Đạo đức
của Trường Đại học Y tế Công cộng tại Quyết định số
67/2019/YTCC-HD3 ngày 01/04/2019. Đối tượng nghiên
cứu được giải thích về mục đích của nghiên cứu, sự tham
gia là tự nguyện. Thông tin cá nhân được giữ bí mật và
được mã hóa, đảm bảo không để lộ danh tính của người
cung cấp thông tin.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu
(1). Các nhà hoạch định chính sách nhân lực trong
lĩnh vực CNKTMT;
(2). Lãnh đạo các đơn vị sử dụng lao động và người
lao động trong lĩnh vực CNKTMT thuộc các khối quản lý
hành chính nhà nước, khối các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở
y tế và các doanh nghiệp;
(3). Các chuyên gia đang công tác trong lĩnh vực
CNKTMT;
(4). Các văn bản liên quan đến lĩnh vực CNKTMT
Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành từ 01/2019 đến 06/2019
tại Hà Nội
Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang
Cỡ mẫu và chọn mẫu
Đại diện tất cả các nhóm cơ quan, đơn vị tham gia lập
kế hoạch tuyển dụng, sử dụng và đào tạo lao động, nghiên
cứu trong lĩnh vực CNKTMT được đưa vào nghiên cứu
này. Các cơ quan thuộc khối quản lý hành chính sự nghiệp
được lựa chọn bao phủ cả 3 cấp trung ương, tỉnh (Hà Nội),
huyện (thuộc địa bàn Hà Nội). Các đơn vị thuộc các khối
cơ quan/doanh nghiệp khác được lựa chọn thuận tiện (dễ
có khả năng tiếp cận, dễ có khả năng khai thác nhiều thông
tin). Trên thực tế, nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn sâu
được tất cả 21 người, với 05 phiếu từ người quản lý, hoạch
định chính sách nhân lực; 04 phiếu từ khối quản lý hành
chính nhà nước; 01 phiếu từ các đơn vị sự nghiệp; 03 phiếu
từ các cơ sở y tế và 10 phiếu từ các doanh nghiệp.
Phương pháp thu thập số liệu

III. KẾT QUẢ
Kết quả rà soát một số văn bản liên quan về nhu cầu
nhân lực trong lĩnh vực CNKTMT và TNMT tại Việt Nam
cho thấy, về cơ bản, chưa có bất kỳ các báo cáo/nghiên
cứu đánh giá nhu cầu đào tạo cử nhân CNKTMT cũng như
văn bản nào nêu cụ thể về số lượng hay nhu cầu nhân lực
của ngành CNKTMT nào được công bố, mà chỉ thể hiện
nhân lực ngành TNMT. Quyết định số 2476/QĐ-BTNMT
ngày 30/12/2011 về phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân
lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012-2020
chỉ ra những loại hình nhân lực ưu tiên phát triển trong
giai đoạn này không có nhân lực CNKTMT mà chỉ gồm
các ngành như viễn thám, đất đai, khí tượng thuỷ văn
và biến đổi khí hậu, địa chất và khoáng sản, tài nguyên
nước, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo, kinh tế ngành tài
nguyên và môi trường. Trong lĩnh vực môi trường (bao
gồm CNKTMT), nhân lực hiện có khoảng 10.000 người,
dự kiến giai đoạn 2012-2020 cần thay thế và tuyển mới
khoảng 10.000 người phục vụ quản lý nhà nước.[3]
Nhu cầu nhân lực công nghệ kỹ thuật môi trường
đối với ngành môi trường
Kết quả điều tra thực tế tại các khối hành chính sự
nghiệp, quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường cho
thấy các vị trí việc làm đã tương đối lấp đầy, và không có
nhu cầu tuyển mới nhân sự trong 5-10 năm nữa. Một ví
dụ điển hình là huyện Sóc Sơn, Hà Nội là một huyện lớn,
có khu công nghiệp Nội Bài-Quang Tiến, có sân bay Nội
Bài, bãi rác Nam Sơn, khối lượng công việc tương đối lớn
nhưng các vị trí việc làm đã lấp đầy.
“Huyện của em vừa có sân bay, vừa có khu công
nghiệp, vừa có bãi rác, lại là huyện lớn vào loại bậc nhất
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Hà Nội, so với các huyện trong cả nước cũng là một huyện
lớn, nhưng hiện tại bọn em cũng đã có đủ cán bộ rồi, trong
tương lai 5-10 năm nữa cũng chưa có nhu cầu vì số đang
làm việc đều còn trẻ, chưa đến độ tuổi nghỉ hưu. Nói như
vậy để chị thấy là hiện nay ở tuyến huyện, đối với lĩnh vực
quản lý nhà nước là không có nhu cầu”.(SD_HC_4).
Tuy nhiên, kết quả PVS cán bộ hoạch định chính
sách ngành Môi trường cho thấy nhân lực ngành
CNKTMT tuy đủ về số lượng nhưng về chất lượng còn
yếu nên nhu cầu nhân lực CNKTMT nhìn chung vẫn có,
cụ thể là cán bộ chuyên sâu về các mảng như công nghệ
môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường hay phân tích và
quan trắc môi trường.
“Hiện nay chưa có cuộc khảo sát, đánh giá về nhu cầu
đào tạo CNKTMT ở Việt Nam một cách bài bản nên cử nhân
CNKTMT khi được đào tạo ra theo từng lĩnh vực vừa thừa,
vừa thiếu. Hiện nay đang thiếu hụt về cán bộ chuyên sâu về
công nghệ môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường khí, đất;
phân tích và quan trắc môi trường. Trong 5 năm tới và dài
hạn thì cần có đánh giá, khảo sát cẩn trọng để đánh giá sự
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước gắn với công tác bảo
vệ môi trường, áp dụng kinh nghiêm quốc tế để có chính
sách đào tạo ngành CNKTMT trong tương lai”.(QL_CS_2).
Nhu cầu nhân lực công nghệ kỹ thuật môi trường
đối với ngành Y tế
Kết quả PVS cán bộ hoạch định chính sách phụ trách
nhân lực và cán bộ từ các đơn vị y tế cho thấy, hiện tại
ngành Y tế không có vị trí làm việc cụ thể cho nhân lực
CNKTMT dù cho thực sự cần những người được đào tạo
về lĩnh vực CNKTMT để đảm bảo yêu cầu công việc về
bảo vệ môi trường trong ngành Y tế. Bên cạnh đó, với cơ
chế tự chủ tài chính, ngành Y tế ưu tiên những nhân lực
có thể làm ở nhiều vị trí khác nhau nên các đơn vị thường
sử dụng cán bộ hiện có/điều chuyển từ các bộ phận đi tập
huấn ngắn hạn và sau đó sẽ thực hiện nhiệm vụ mà nhân
lực CNKTMT đảm trách.
“Theo quan điểm của mình, với một xu thế tự chủ, thì
các đơn vị sẽ hướng tới một cách quản lý, cách tổ chức
chung là một người sẽ làm được nhiều việc. Như trong
ngành Y tế thì các bạn đã có background bậc đại học ví dụ
như cử nhân của những chuyên ngành gần thế này thì có
lẽ mình chỉ bổ sung thêm cho họ, có thể 3-6 tháng, bổ sung
thêm cho họ những kiến thức liên quan tới công việc mà họ
phải đảm nhiệm. Như vậy có thể tuyển những đối tượng đã
được đào tạo về mảng đó và cử đi tập huấn về quản lý môi
trường trong một cơ sở y tế”. (SD_YT_1)
Tại tuyến tỉnh, kết quả PVS với lãnh đạo đơn vị thuộc
khối dự phòng trong ngành Y tế ở Hà Nội cho thấy, hiện số
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lượng cán bộ đã qua đào tạo về chuyên ngành CNKTMT
đã đủ và không có nhu cầu tuyển dụng thêm đối tượng này
trong giai đoạn từ 5-10 năm tới. Tuy nhiên, theo quan điểm
của một cán bộ hoạch định chính sách về lĩnh vực bảo
vệ môi trường trong ngành Y tế, nhu cầu nhân lực ngành
CNKTMT hiện nay khá lớn, căn cứ vào nhu cầu công việc
cũng như yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường 2014[4].
“Đơn vị nào cũng có nhu cầu. Bây giờ Luật Bảo vệ
môi trường yêu cầu lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong
ngành Y tế phải có kế hoạch và thực hiện kế hoạch về thu
gom, xử lý nước thải y tế, phân loại, xử lý chất thải rắn y
tế, xử lý khí thải y tế... đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
Không thực hiện thì ông lãnh đạo phải chịu trách nhiệm.
Mà số lượng các cơ sở y tế ở Việt Nam, riêng khối công
lập đã hơn 13.000 cơ sở rồi. Số đơn vị ngoài ngành có
nhu cầu cũng khá lớn. Nếu có chương trình đào tạo tại
chỗ cung cấp cho những người này kiến thức, kỹ năng cần
thiết trong lĩnh vực CNKTMT thì rất quan trọng và cần
thiết để họ có thể thực hiện yêu cầu của lãnh đạo đơn vị về
bảo vệ môi trường.” (SD_HC_1).
Nhu cầu nhân lực công nghệ kỹ thuật môi trường
đối với các doanh nghiệp/khu công nghiệp/khu chế
xuất/các trung tâm tư vấn về lĩnh vực môi trường
Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta đang
trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, kéo theo đó là gánh
nặng không nhỏ đối với môi trường. Theo Luật Bảo vệ môi
trường năm 2014, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế
xuất, khu công nghệ cao phải có bộ phận chuyên trách về
bảo vệ môi trường. Đây được coi là thị trường tiềm năng
cho đối tượng CNKTMT[5]. Kết quả phỏng vấn một số đơn
vị hoạt động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cho thấy
hiện các đơn vị này đã đủ nhân lực và chưa có nhu cầu tuyển
dụng trong giai đoạn 5 năm tới. Tuy nhiên, với việc ngày
càng phát triển và mở rộng các khu công nghiệp cũng như
các công ty dịch vụ về môi trường, nhu cầu nhân lực ngành
CNKTMT dự kiến là sẽ tăng khoảng 3-5 người/đơn vị trong
5 năm tới, và sau đó là từ 5-10 người/đơn vị.
“Hầu hết các cán bộ trẻ chưa có khả năng đứng chủ
nhiệm các công trình. Cần bổ sung nguồn nhân lực có
năng lực chuyên môn vững, khả năng tiếp cận các thông
tin nhanh, có tư duy, khả năng viết báo cáo tốt, làm việc
độc lập. Hiện tại, số nhân lực CNKTMT mà chúng tôi cần
là 3, trong giai đoạn 5 năm tới số lượng khoảng từ 3-5 và
dài hạn hơn là từ 5-10 người”.(SD_DN_4)
IV. BÀN LUẬN
Ngành CNKTMT là một ngành khá quan trọng, và
được đánh giá cao trong các văn bản, quy định của nhà
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nước, đặc biệt là khi quy mô nền kinh tế nước ta hiện nay
phát triển ngày càng nhanh, đòi hỏi sự kết hợp hài hoà và
chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.
Thông tư 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 quy định
cụ thể về việc phải có ít nhất (03) người quản lý vận hành
nhà máy xử lý nước thải tập trung ở các khu kinh tế, khu
công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, trong đó
cán bộ phụ trách phải có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các
chuyên ngành công nghệ môi trường, công nghệ hóa học,
công nghệ sinh học, kỹ thuật điện hoặc kỹ thuật cấp, thoát
nước[6]. Tuy vậy, những loại hình nhân lực ngành TNMT
ưu tiên phát triển trong giai đoạn 2012-2020 lại không có
nhân lực ngành CNKTMT[3]. Như vậy, định hướng về
phát triển nhân lực ngành CNKTMT còn đang bị bỏ ngỏ
và tồn tại những mâu thuẫn giữa các văn bản của nhà nước
trong hướng dẫn về phát triển nhân lực ngành này.
Kết quả PVS các nhà hoạch định chính sách nhân lực
và các đơn vị sử dụng lao động cho thấy, nhu cầu nhân lực
ngành CNKTMT được thể hiện rõ ở khối tư nhân như khu
công nghiệp, khu chế xuất hơn là khối quản lý nhà nước,
được đánh giá là đang dần bão hoà. Việc phát triển và gia
tăng mạnh mẽ của khối doanh nghiệp tư nhân kéo theo
nhu cầu lớn trong nhân lực ngành CNKTMT. Điều này
cũng được thể hiện trong “Báo cáo ba công khai” đăng tải
trực tiếp trên hệ thống trực tuyến của các trường đào tạo
CNKTMT trên toàn quốc. Theo đó, tỉ lệ sinh viên có việc
làm sau một năm tốt nghiệp tương đối cao, dao động từ
70%-90%, phần lớn trong đó là làm việc cho khối tư nhân.
Bên cạnh đó, việc tăng trưởng các ngành kinh tế song song
với việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế, còn gây ra tác
động tiêu cực tới môi trường. Bởi vậy, để giải quyết được
phần nào bài toán trên, nhu cầu nhân lực ngành CNKTMT
dự kiến sẽ còn tăng trong tương lai.
Mặc dù tồn tại nhu cầu nhân lực đã qua đào tạo về
CNKTMT, tuy nhiên các đơn vị trong khối hành chính
sự nghiệp do ràng buộc các quy định về tự chủ tài chính,
thường lựa chọn tuyển dụng một ví trí làm việc có thể

làm được nhiều việc khác nhau, ưu tiên nhân lực thuộc
khối ngành khoa học sức khoẻ còn kiến thức và kỹ năng
chuyên môn liên quan đến lĩnh vực CNKTMT sẽ được
trang bị thêm qua các khoá đào tạo ngắn hạn. Trong khi
đó, đối với ngành môi trường, nguồn nhân lực dù được
đánh giá là đủ về mặt số lượng nhưng do chưa đảm bảo
được về mặt chất lượng, dẫn đến chính đối tượng này
cũng phải tham gia các lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng
nâng cao nghiệp vụ. Số lượng nhân lực qua đào tạo về
lĩnh vực CNKTMT đối với khối doanh nghiệp tư nhân
dao động từ 3-5 nhân lực/đơn vị trong 5 năm tới, và dự
kiến sau đó là 5-10 người/đơn vị.
Hạn chế của nghiên cứu là đối tượng và phạm vi
nghiên cứu chỉ thực hiện ở khu vực Hà Nội, do đó chưa
đánh giá được toàn diện về nhu cầu nhân lực ngành
CNKTMT trong cả nước. Ngoài ra, hiện chưa hề có bất
kỳ nghiên cứu nào liên quan đến đánh giá nhu cầu nhân
lực ngành CNKTMT được thực hiện, nên việc so sánh và
bàn luận kết quả nghiên cứu gặp nhiều khó khăn. Cần có
thêm các nghiên cứu mới để dự báo được số lượng nhân
lực ngành CNKTMT cho giai đoạn 5 năm tới và dài hơn
là 10 năm tới để làm căn cứ cho việc xác định nhu cầu đào
tạo cho ngành này.
V. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy dù có nhu cầu về nhân
lực có chuyên môn về lĩnh vực CNKTMT nhưng do cơ
chế tự chủ tài chính, ngành Y tế có xu hướng ưu tiên tuyển
dụng nhân lực đã được cấp bằng về chuyên ngành khoa
học sức khoẻ, sau đó cử đi tham gia các khoá đào tạo ngắn
hạn để đáp ứng yêu cầu công việc.
Trong khi đó, đối với ngành môi trường, đặc biệt là ở
các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trung tâm tư vấn,
quan trắc môi trường, nhu cầu nhân lực dự báo tăng theo
số lượng doanh nghiệp. Mỗi đơn vị có nhu cầu tuyển dụng
3-5 nhân sự được đào tạo chính quy trong 3-5 năm tới và
dài hơn là 10 người
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tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,” Hà Nội, 2015.
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SỰ GẮN KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TẠI
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018
VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
Phùng Thanh Hùng1, Hoàng Quốc Việt2, Chu Huyền Xiêm1, Phạm Quỳnh Anh1

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện với 2 mục tiêu nhằm mô
tả và xác định một số yếu tố liên quan đến sự gắn kết của
điều dưỡng làm việc tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM.
Nghiên cứu được thu thập trên 397 điều dưỡng. Nghiên
cứu mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng và định tính.
Kết quả cho thấy: Tỷ lệ sự gắn kết với tổ chức của điều
dưỡng là 68,20%. Một số yếu tố được xác định có liên
quan đến sự gắn kết với tổ chức của điều dưỡng, gồm:
giới tính, nhóm tuổi, hoàn cảnh gia đình, đặc điểm công
việc, môi trường làm việc, phong cách của lãnh đạo, cơ
hội đào tạo, phát triển nghề nghiệp, đồng nghiệp hỗ trợ.
Kết quả của nghiên cứu này đóng góp thông tin có thể
giúp các nhà quản lý hiểu được nhận thức của điều dưỡng
và sự gắn kết với tổ chức, từ đó là cơ sở đưa ra các giải
pháp để tăng cường mức độ gắn kết với tổ chức của điều
dưỡng cao hơn.
Từ khoá: Gắn kết, điều dưỡng, bệnh viện, ưng bướu,
yếu tố liên quan.
ABTRACT:
ORGANIZATIONAL COHESIVENESS OF
NURSES WORKING IN HOCHIMINH CANCER
HOSPITAL IN 2018 AND SOME ASSOCIATED
FACTORS
The study was conducted with 2 objectives: 1/
To describe and identify some factors associated to
the organizational cohesiveness of nurses working
at Hochiminh Cancer Hospital in 2018. The study is
cross-sectional description, combining quantitative and
qualitative methods. Sample size is 397 nurses working
in the hospital. The results show that: There are 68.2% of
nurses having high cohesiveness level with organization.
The study also found some factors associated to

cohesiveness of nurses, including: gender, age group,
family condition, distance from home to office, training
opportunities and career development, leadership style,
support from colleagues. The results of this study helped
leaders and managers in Hochiminh Cancer Hospital
to understand status, based on that solutions could be
provided in order to improve cohesiveness of nurses
working in the hospital.
Key words: Cohesiveness, nurse, hospital, cancer,
associated factor.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự gắn kết với tổ chức là trạng thái tâm lý biểu thị
mối quan hệ của cá nhân với tổ chức, thể hiện sự gắn
kết chặt chẽ với tổ chức và mong muốn góp phần vào
việc hoàn thành các mục tiêu của tổ chức [10]. Điều
dưỡng đang làm việc tại BV Ung Bướu có rất nhiều áp
lực từ số lượng bệnh nhân đông, do tình trạng bệnh lý
về ung thư, số lượng chưa đáp ứng đủ, thu nhập và đãi
ngộ chưa tương xứng. Thực tế đã có điều dưỡng xin nghỉ
việc, nhưng đại đa số điều dưỡng hiện vẫn đang làm việc
và cống hiến cho BV. Như vậy các điều dưỡng này đã
thích ứng với môi trường làm việc, thể hiện sự gắn kết
lâu dài với Bệnh viện. Để tìm hiểu mức độ điều dưỡng
viên gắn kết với Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh
nhưkthếknào? Có yếu tố nào liên quan đến sự gắn kết?
Chúng tôi quyếtkđịnhkthựckhiệnkđềktài: “Sự gắn kết
với tổ chức của điều dưỡng làm việc tại Bệnh viện Ung
bướu thành phố Hồ Chí Minh và một số yếu tố liên quan,
năm 2018” với 2 mục tiêu : 1/ Mô tả thực trạng sự gắn
kết với tổ chức của điều dưỡng với Bệnh viện Ung bướu
TP.HCM, năm 2018; 2/ Xác định mối liên quan giữa một
số yếu tố cá nhân và tổ chức với sự gắn kết với tổ chức của
điều dưỡng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, năm 2018.

1. Trường Đại học Y tế Công cộng
2. Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh
Ngày nhận bài: 01/10/2019
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu định lượng
Tiêu chuẩn lựa chọn: Điều dưỡng đang công tác trong
khoảng thời gian nghiên cứu, có thời gian làm việc tại
Bệnh viện tối thiểu là 1 năm.
- Đối tượng nghiên cứu định tính: Điều dưỡng
viên, điều dưỡng trưởng khoa, lãnh đạo phòng, lãnh
đạo bệnh viện.
Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, kết .hợp
định lượng và định tính.
Phương pháp chọn mẫu và cỡ mẫu
- Mẫu nghiên cứu định lượng: Cỡ mẫu

Trong đó
n: cỡ mẫu tối thiểu trong nghiên cứu.		
Z: hệ số tin cậy
α: mức ý nghĩa thống kê (chọn α = 0,05 ứng với độ
tin cậy 95%)
→ Z1-α /2= 1,96
d: sai số tuyệt đối chấp nhận = 0,05;
P: ước lượng tỷ lệ ĐD gắn kết là 56,60 % (0,566) [1] .

Thay các tham số vào công thức, chúng tôi tính được
cỡ mẫu tối thiểu cho nghiên cứu là n = 377. Ước lượng
có 10% bỏ nghiên cứu: n + 10% = 377+37 = 414. Như
vậy, số điều dưỡng tham gia nghiên cứu là n = 414.
- Mẫu nghiên cứu định tính: Chọn mẫu có chủ đích:
03 điều dưỡng viên, 03 điều dưỡng trưởng khoa, 02 lãnh
đạo phòng và 01 lãnh đạo bệnh viện.
Phương pháp thu thập phân tích số liệu
- Số liệu định lượng: Chúng tôi sử dụng bộ công.cụ
đánh giá.sự gắn kết với tổ .chức và các yếu tố liên quan
có cấu trúc gồm 3 nội dung chính: 1/Các yếu tố cá nhân;
2/Sự gắn kết của điều dưỡng với tổ chức; 3/ Các yếu tố tổ
chức. Số liệu định lượng sau khi làm sạch được nhập và
xử lý bằng SPSS 16.0 cho các thông tin mô tả và phân tích
thống kê.
- Số liệu định tính: Phỏng vấn sâu có cấu trúc, ghi âm,
gỡ băng, đánh máy dưới dạng văn bản Word. Nội dung
của các cuộc phỏng vấn sâu được phân tích và trích dẫn
theo chủ đề.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Qua phỏng vấn, nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn
397 điều dưỡng của Bệnh viện, dưới đây là một số kết quả
chính:
3.1. Thực trạng sự gắn kết với tổ chức của điều
dưỡng

Bảng 1: Tỷ lệ gắn kết của điều dưỡng
STT

Nội dung

Mức độ cao

Mức độ TB

Mức độ thấp

1

Sự gắn kết chung của điều dưỡng với Bệnh viện

68,20%,

31,50%

0,30%.

2

Đặc điểm công việc

64,00%

32,00%

4,00%

3

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp

65,20%

31,70%

3,00%.

4

Phong cách của lãnh đạo

54,20%

38,30%

7,60%.

5

Đồng nghiệp hỗ trợ

79,10%

19,10%

1,80%.

Nhận xét: Kết quả bảng 3.1 cho ta thấy:
-Tỷ lệ chung mức độ gắn kết của điều dưỡng: mức
độ cao là 68,20%, trung bình là 31,50% và thấp là 0,30%.
- Tỷ lệ mức độ chung của yếu tố đặc điểm công việc:
mức độ cao là 64%, trung bình là 32% và thấp là 4%. Kết
quả định lượng cho thấy phân công công việc phù hợp
năng lực chuyên môn cho điều dưỡng trong Bệnh viện làm
tăng sự gắn kết. Kết quả phỏng vấn sâu cũng cho thấy điều

dưỡng được phân công công việc phù hơp đã giúp tăng
tính gắn kết của nhân viên với công việc: “Tôi được Điều
dưỡng trưởng khoa phân công công việc điều dưỡng phụ
trách phòng bệnh, tôi thấy công việc là phù hợp, tôi đã đi
làm tại Bệnh viện rất lâu năm rồi, rất thích hợp với năng
lực của mình”(PVS-ĐD 3). Một điều dưỡng chia sẻ: “Tuy
mình phải làm việc theo ca kíp rất mệt, nhưng phù hợp với
mô tả côngkviệc lúc mới tuyển .dụng, sau .khi ổn định và
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quen dần, mình sẽ đi học lên cao nữa” (PVS-ĐD 1).
- Tỷ lệ mức độ chung của yếu tố cơ hội đào tạo và
phát triển nghề nghiệp: mức độ cao là 65,20%, trung bình
là 31,70% và thấp là 3,0%. Qua kết quả định lượng cho
thấy Bệnh viện luôn chú trọng đào tạo, cử nhân viên đi
học nâng cao trình độ, chuyên môn. Phỏng vấn sâu cho
thấy phần lớn điều dưỡng rất đồng ý theo cách thực hiện
của Bệnh viện là các lớp đào tạo tại chỗ hoặc cử đi học tập
trung dài hạn tại các trường đại học nhằm nâng cao trình
độ chuyên môn, phục vụ tốt hơn cho BN.“Tôi được lãnh
đạo tạo cơ hội được đào tạo nâng cao về chuyên môn, như
lúc đầu tôi có bằng cấp là điều dưỡng trung cấp, Bệnh
viện tạo rất nhiều cơ hội như sắp xếp công tác, phụ thêm
phần tài chính để đi học lên trình độ điều dưỡng đại học”
(PVS-ĐDV 1).
- Tỷ lệ mức độ chung của yếu tố Phong cách của lãnh
đạo: mức độ cao là 54,20%, trung bình là 38,30% và thấp
là 7,60%. Qua kết quả định lượng cho thấy Lãnh đạo quan
tâm, động viên khi hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo Bệnh
viện đóng vai trò rất lớn đến tâm tư, cảm hứng, sự hăng
say trong công việc và sự gắn kết của điều dưỡng với Bệnh
viện làm cho điều dưỡng hài lòng hơn, muốn làm việc,
gắn kết lâu dài với BV: “Lãnh đạo khoa chăm lo tốt về
đời sống của nhân viên như lúc ốm đau có thăm hỏi, động

viên, trong công việc nếu BN tăng đột biên thì điều chuyển
điều dưỡng khác đến tăng cường” (PVS-ĐD 2).
- Tỷ lệ mức độ chung của yếu tố đồng nghiệp hỗ trợ:
mức độ cao là 79,10%, trung bình là 19,10% và thấp là
1,80%. Kết quả của định lượng đã phản ánh nhân viên
đoàn kết, hỗ trợ nhau rất tốt. Qua phỏng vấn sâu cũng
cho thấy đồng nghiệp hỗ trợ trong công tác là yếu tố tích
cực làm cho họ gắn kết hơn với khoa, Bệnh viện và xem
Bệnh viện như một gia đình thứ hai.“Tôi thấy sự gắn kết
của điều dưỡng với BV, khoa phòng là rất tốt, chặt chẽ
như một gia đình, trong khoa có 1 nhân viên hoặc trong
gia đình của họ, mắc bệnh hiểm nghèo, anh chị em đồng
lòng gánh vác một phần công việc để giúp đỡ người đó”
(PVS-ĐD 3). Bệnh viện và khoa, phòng luôn khơi dậy
tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, tổ chức giao lưu giữa các nhân
viên trong BV, chia sẻ công việc khi cần thiết. “Theo
tôi, những yếu tố con người làm cho gắn kết lâu dài với
bệnh viện, hơn 2/3 nhân viên có sự đoàn kết rất tốt, yêu
thương như anh em, sẵn sàng chia sẻ công việc, hợp tác,
chung mục đích phát triển khoa và Bệnh viện”( PVS-ĐD
trưởng khoa 3).
3.2. Yếu tố liên quan đến sự gắn kết với tổ chức
của điều dưỡng
Yếu tố cá nhân

Bảng 2: Mối liên quan sự gắn kết với yếu tố cá nhân
Các yếu tố

TB-Thấp

Cao

14
11.1%

63
23.2%

Nữ

112
88.9%

208
76.8%

Dưới 30 tuổi

66
52,4%

83
30,6%

Trên 30 tuổi

60
47,6%

188
69,4%

Độc thân

51
40,50%

78
28,80%

75
59,50%

193
71,20%

5
4,0%

15
5,50%

121
96,00%

256
94,50%

Nam
Giới tính

Nhóm tuổi

Hoàn cảnh gia đình

Khoảng cách từ nhà
đến cơ quan

112

Sự gắn kết (n - %)

Có gia đình
≤ 2 Km
> 2 Km
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OR
(95% Cl)

0,001

0,41
(0,22 - 0,76)

0,001

2,49
(1,61 - 3,84)

0,028

1,68
(1,08-2.62)

0,676

0,70
(0,25-1,98)
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Kết quả bảng 2 cho thấy: Nữ điều dưỡng có sự gắn kết
gấp 0,41 lần so với nam điều dưỡng (p=0,001<0,05). Điều
dưỡng trên 30 tuổi có sự gắn kết cao gấp 2,49 lần so với
điều dưỡng dưới 30 tuổi (p=0,001<0,05). Điều dưỡng đã
có gia đình, sự gắn kết cao gấp 1,68 lần so với điều dưỡng

còn độc thân (p=0,028<0,05) và yếu tố khoảng cách từ nhà
đến cơ quan không có mối liên quan ý nghĩa thống kê với
sự gắn kết chung (p > 0,05).
Yếu tố tổ chức

Bảng 3: Mối liên quan giữa các yếu tố tổ chức với sự gắn kết của điều dưỡng
Sự gắn kết của điều dưỡng
Yếu tố tổ chức

Hệ số r

Trị số p

Đặc điểm công việc

0,70

< 0,001

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp

0,57

< 0,001

Phong cách của lãnh đạo

0,63

< 0,001

Đồng nghiệp hỗ trợ

0,47

< 0,001

Bảng 3 cho thấy có mối liên quan giữa các yếu tố tổ
chức với sự gắn kết của điều dưỡng: Có mối tương quan
thuận chiều giữa sự gắn kết với tổ chức của ĐD với yếu tố
đặc điểm công việc (r = 0,70; p< 0,001); yếu tố phong cách
của lãnh đạo (r = 0,63; p< 0,001), yếu tố cơ hội đào tạo,
phát triển nghề nghiệp (r = 0,57; p< 0,001), yếu tố đồng
nghiệp hỗ trợ (r = 0,47; p< 0,001).
IV. BÀN LUẬN
Sự gắn kết với tổ chức chung của điều dưỡng tại Bệnh
viện Ung bướu có mức điểm trung bình là 3,84, tỉ lệ điều
dưỡng có sự gắn kết cao là 68,20%, sự gắn kết trung bình là
31,50% và sự gắn kết thấp là 0,30%. Nghiên cứu của tác giả
Nehrir và cộng sự (2010) tỉ lệ ĐD có sự gắn kết với BV là
40,17% thấp hơn NC của chúng tôi [8]. Nghiên cứu của tác
giả Trần Thị Bích Ân (2017) về sự gắn kết của điều dưỡng
tại BV quận Thủ Đức năm 2017, tỉ lệ điều dưỡng gắn kết
với Bệnh viện là 56,60% thấp hơn nghiên cứu của chúng tôi
[1]. Theo chúng tôi nhận định, Ban Giám đốc Bệnh viện đã
thực hiện tốt những chính sách về thu hút nguồn nhân lực
điều dưỡng, tạo an tâm làm việc, động viên, hỗ trợ giúp điều
dưỡng hoản thành nhiệm vụ. Họ thấy tự hào, sẵn sàng cống
hiến nhiều hơn nữa cho BV. Nghiên cứu của chúng tôi là
khảo sát sự gắn kết với tổ chức, đây là một sự cảm nhận, sự
phản ánh của nhiều mối liên hệ đến hoàn cảnh sống và làm
việc của họ. Chúng tôi đã tiến hành kỹ quy trình thu thập số
liệu định lượng, giải thích và thuyết phục để có được đồng ý
và tự nguyện, giúp đối tượng nghiên cứu thoải mái, an tâm
hợp tác. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã phản ánh đúng
thực trạng sự gắn kết với tổ chức của điều dưỡng tại Bệnh
viện Ung bướu TP. HCM.

Giới tính của đối tượng trong nghiên cứu của chúng
tôi, có mối liên quan với sự gắn kết với tổ chức. Kết quả
trên phù hợp với kết quả trong nghiên cứu của Gurses và
Demiray (2009) [9] .Giới tính nam và nữ có sự khác biệt
trong xã hội, nhu cầu và các giá trị khác nên cũng tác động
với mức độ khác nhau lên sự gắn kết với tổ chức. Nhóm
tuổi có mối liên quan với sự gắn kết với tổ chức. Kết quả
phù hợp với NC của Al-Hussami và cộng sự (2018) [7].
Điều này có thể giải thích rằng khi điều dưỡng có thời
gian làm việc tương đối dài, thì họ thường không muốn
thay đổi nơi làm việc vì họ cần sự ổn định cuộc sống và
thu nhập. Các điều dưỡng đã kết hôn có trách nhiệm gia
đình và gánh nặng lớn hơn các điều dưỡng chưa lập gia
đình. Kết quả phù hợp nghiên cứu của Siew et al (2011) và
nghiên cứu Trần Quốc Đại (2015), tất cả đều thấy rằng tình
trạng hôn nhân có mối quan hệ tích cực với gắn kết của
tổ chức. Những người đã kết hôn trung thành hơn những
người chưa kết hôn với tổ chức của họ [2], [6].
Đặc điểm công việc có sự liên quan đến sự gắn kết với
tổ chức ở mức độ cao và thuận chiều. Kết quả của chúng
tôi tương đồng với kết quả nghiên cứu của Trần Kim Dung
và Abraham Morris (2005) [3]. Kết quả này chúng ta có
thể giải thích rằng dù hiện nay ĐD còn rất thiếu, còn kiêm
nhiệm nhiều công việc hành chánh, giấy tờ nhưng được
phân công phù hợp với năng lực chuyên môn (75,80%
đồng ý với ý kiến này), là yếu tố cần thiết để điều dưỡng
phát huy hết khả năng và sự nhiệt tình.
Cơ hội đào tạo, phát triển nghề nghiệp có sự liên quan
đến sự gắn kết với tổ chức ở mức độ cao và thuận chiều.
Kết quả của chúng tôi thấp hơn với nghiên cứu của Trần
Thị Bích Ân (2017) là 71,10% cho sự đồng ý cơ hội đào
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tạo và phát triển. Kết quả nghiên cứu của Hồ Huy Tựu và
Phạm Hồng Liêm (2012) đã làm rõ yếu tố ảnh hưởng trực
tiếp đến sự gắn kết của nhân viên trong đó có yếu tố cơ hội
phát triển nghề nghiệp là nhân tố hàng đầu [1], [4]. Dựa
trên kết quả phân tích số liệu và phỏng vấn định tính có thể
tìm ra lý do liên quan tới sự gắn kết về đào tạo và phát triển
nghề nghiệp cho ĐD của Bệnh viện Ung bướu. Đó là Lãnh
đạo BV luôn quan tâm, tạo điều cho anh em trong BV có
cơ hội đi học. Mục tiêu của BV là nâng cao chất lượng
khám chữa bệnh nên cán bộ bệnh viện cũng phải không
ngừng học tập, nâng cao tay nghề.
Yếu tố phong cách của lãnh đạo có sự liên quan đến
sự gắn kết với tổ chức ở mức độ trung bình và thuận chiều.
Kết quả của chúng tôi tương đồng với nghiên cứu của Trần
Thị Bích Ân (2017) là 53,10% về yếu tố phong cách của
lãnh đạo [1]. Để nâng cao và thúc đẩy hơn nữa sự gắn kết
của điều dưỡng với bệnh viện, nhà quản lý cần quan tâm,
động viên khi hoàn thành nhiệm vụ để người điều dưỡng
cảm thấy được xem trọng, nâng giá trị bản thân và mong
muốn đóng góp nhiều hơn cho bệnh viện.
Yếu tố đồng nghiệp hỗ trợ có sự liên quan đến sự gắn
kết với tổ chức ở mức độ cao và thuận chiều, tương đồng
với nghiên cứu của Trần Thị Bích Ân (2017) là 80,0% về sự
đồng ý rằng có đồng nghiệp hỗ trợ trong làm việc [1]. Kết
quả nghiên cứu của Eisenberger và cộng sự (1990) nghiên
cứu cho rằng các nhân viên có mức độ đồng nghiệp hỗ trợ
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hoặc tổ chức hỗ trợ thì có nhận thức cao, cảm thấy cần phải
đối ứng với việc đối xử với tổ chức thuận lợi bằng thái độ và
hành vi có lợi cho tổ chức, tạo gắn kết nhiều với tổ chức của
họ [5]. Bệnh viện đã phát huy, duy trì và tạo nhiều điều kiện
để điều dưỡng chia sẻ khó khăn trong công việc, động viên
nhau, tạo sự thoải mái, góp phần trong sự tạo gắn kết của
ĐD với BV, hoàn thành tốt công tác phục vụ BN. Mối liên
quan giữa gắn kết và đồng nghiệp hỗ trợ là khá quan trọng,
giúp tăng hiệu quả công việc, hoàn thành nhiệm vụ chung.
V. KẾT LUẬN
Tỷ lệ điều dưỡng có sự gắn kết chung với tổ chức tại
bệnh viện là 68,20%, trong đó tỷ lệ điều dưỡng có sự gắn
kết với đồng nghiệp hỗ trợ là cao nhất 79,10% và tỷ lệ điều
dưỡng có sự gắn kết với phong cách của lãnh đạo là thấp
nhất 54,20%. Yếu tố cá nhân liên quan tới sự gắn kết của
điều dưỡng là điều dưỡng trên 30 tuổi có sự gắn kết cao
hơn so với điều dưỡng dưới 30 tuổi, điều dưỡng đã có gia
đình, sự gắn kết cao hơn so với điều dưỡng còn độc thân,
đặc điểm công việc, phong cách của lãnh đạo, cơ hội đào
tạo, phát triển nghề nghiệp, đồng nghiệp hỗ trợ. Những
kết quả này sẽ gợi ý cho các nhà quản lý Bệnh viện đề ra
các giải pháp phù hợp để tăng sự gắn kết hơn nữa của điều
dưỡng trong tương lai. Đồng thời bước đầu có thể giúp
điều dưỡng đang làm việc, chú ý và nhận biết sự gắn kết
với tổ chức tại BV Ung bướu TP.HCM.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN
TẠI KHOA KHÁM BỆNH - BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG,
NĂM 2019
Đỗ Minh Thùy1, Lê Thị Huân1, Đặng Thị Hồng Khánh1, Bùi Thị Mai Khanh1,
Nguyễn Hồng Thúy1, Nghiêm Thị Hoàng Yến1, Nguyễn Hằng Nga1, Đỗ Mạnh Hùng1

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng
viên tại khoa Khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô
tả cắt ngang 97 tình huống điều dưỡng viên giao tiếp với
khách hàng. Kết quả: Kỹ năng giao tiếp cơ bản mức độ
tốt: Giao tiếp bằng mắt 68,04%, cử chỉ đạt 42,27%, thông
tin cung cấp 89,69%, giọng nói 95,88%, cách dùng từ
80,41%, sự cảm thông 89,69%, sự lắng nghe là 87,63%;
xử lý tình huống khi KH lo lắng, bất an 90,72%. Kết luận:
Kỹ năng giao tiếp cơ bản mức độ tốt có tỷ lệ từ 42,27% đến
95,88%, xử lý tình huống giao tiếp mức độ tốt từ 35,05%
đến 90,72%.
Keywords: Kỹ năng giao tiếp, điều dưỡng viên, khoa
Khám bệnh.
ABSTRACT:
EVALUATION OF COMMUNICATION SKILLS
OF NURSES AT OUTPATIENT CLINIC, VIETNAM
NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL, 2019
Objective: Evaluate communication skills of
nurses at Outpatient clinic, Vietnam National Children’s
Hospital. Research subject and methodology: a crosssectional study is conducted on 97 communication
situations between nurses and customers. Result: good
communication skill: eye contact 68,04%, gestures
42,27%, good information content 89,69%, voice
95,88%, word choice 80,41%, sympathy 89,69%,
good listener 87,63%; solution to customer’s worries
90,72%. Conclusion: good communication skill ranks
from 42,27% to 95,88%, good solution and response to
customers ranks from 35,05% to 90,72%.
Keywords:
Communication
skills,
nurses,
Outpatient clinic.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Wilkinson và cộng sự (1999), Booth và cộng
sự 1999 thì sự quan trọng của giao tiếp hiệu quả như là
một thành tố cơ bản trong chăm sóc điều dưỡng, và được
nói đến như là cung cấp cho người bệnh dịch vụ có chất
lượng cao với việc tập trung vào chăm sóc điều dưỡng
[7][9]. Giao tiếp giữa điều dưỡng – bệnh nhân không chỉ
cung cấp các thông tin mà nó còn biểu lộ tình thương, sự
cảm thông và sự động viên của người điều dưỡng đối với
bệnh nhân.
Một số nghiên cứu đã đề cập đến vấn đề giao tiếp ở
bệnh nhân ở các bệnh viện cho thấy nhìn chung có đến trên
80% bệnh nhân được hỏi ý kiến đều trả lời “hài lòng” với
thái độ tiếp đón, hướng dẫn và chăm sóc người bệnh của
điều dưỡng viên [2],[3],[4].
Những kết quả nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng vẫn
còn một tỷ lệ nhất định bệnh nhân chưa hài lòng với thái
độ của điều dưỡng viên như không chào hỏi lịch sự; nói
trống không; không tự giới thiêu về bản thân; chưa giải
thích thỏa đáng hoặc không giải thích cho bệnh nhân. Tỷ
lệ này rải từ 11,7 đến 22,58% [2],[5],[6].
Bệnh viện Nhi Trung ương, theo nghiên cứu của Đỗ
Mạnh Hùng và cộng sự trước đó cho thấy tỷ lệ hài lòng
với thái độ phục vụ của điều dưỡng sau can thiệp là trên
90%, tuy vậy vẫn còn những hiện tượng quát tháo bệnh
nhân với 22,8% có phản ánh trước can thiệp và 5,8% sau
can thiệp [1].
Nhằm đánh giá thường xuyên về kỹ năng giao tiếp
của điều dưỡng qua đó có biện pháp can thiệp nhằm nâng
cao chất lượng dịch vụ bệnh viện, chúng tôi tiến hành
nghiên cứu: “Đánh giá kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng
viên tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương,
năm 2019”.

1.Bệnh viện Nhi Trung ương
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Đối tượng nghiên cứu: Phụ huynh đưa con em đi
khám, chữa bệnh (được gọi là khách hàng) tại khoa Khám
bệnh 1, Khám bệnh 2, khoa Quốc tế S1 - Bệnh viện Nhi
Trung ương tháng 4/2019.
Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu:
∙ Cỡ mẫu theo công thức:
n =

p(1-p)Z21-α /2
d2

Trong đó: p=50%=0,5 là tỷ lệ giả định điều dưỡng có
kỹ năng giao tiếp đạt.
Z21-α /2=1, 962 là giá trị tra bảng với khoảng tin 95%
cậy 2 phía
d =0,1 là giá trị sai số cho phép
Thay các giá trị trên được cỡ mẫu cần cho nghiên cứu
n=97 khách hàng.
Đánh giá kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng giao tiếp cơ bản chúng tôi áp dụng tiêu
chuẩn trong nghiên cứu của tác giả Crawford và cộng sự
(2009) [8]. Kỹ năng gồm có đánh giá về kỹ năng giao tiếp

cơ bản gồm có 6 tiêu chuẩn: Giao tiếp bằng mắt, cử chỉ,
thông tin cung cấp, giọng nói, sự cảm thông và sự lắng
nghe. Theo thang đo này gồm không hiệu quả (mức độ
kém), hiệu quả một phần (trung bình), hiệu quả và rất hiệu
quả (mức độ tốt). Việc đánh giá thông qua sự cảm nhận
của khách hàng khi tiếp xúc với điều dưỡng viên.
- Đánh giá việc xử lý tình huống của cán bộ điều
dưỡng: Chúng tôi dựa trên các quy trình cung cấp thông
tin, hướng dẫn và các tình huống giao tiếp giữa điều dưỡng
viên và người nhà. Các chỉ tiêu đánh giá gồm: Chào bệnh
nhân, khởi đầu cuộc giao tiếp, giải đáp thắc mắc/ giải thích
lại khi khách hàng chưa hiểu, đặt câu hỏi để xác nhận
khách hàng đã hiểu thông tin mình truyền đạt, đặt câu hỏi
để xác nhận khách hàng đã hiểu thông tin mình truyền đạt,
đặt câu hỏi để xác nhận khách hàng đã hiểu thông tin mình
truyền đạt.
Việc đánh giá dựa trên các mức độ cảm nhận của
khách hang: Mức độ tốt khi khách hàng hài lòng, mức độ
bình thường khi khách hàng không có biểu hiện hài lòng
hay khó chịu, mức độ kém khi khách hàng khó chịu.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. Đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản
Kết quả

Tốt

Trung bình

Kém

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Giao tiếp bằng mắt

66

68,04

31

31,96

0

0

Cử chỉ

41

42,27

26

26,80

30

30,93

Thông tin cung cấp

87

89,69

8

8,25

2

2,06

Giọng nói

93

95,88

4

4,12

0

0

Sự cảm thông

87

89,69

10

10,31

0

0

Lắng nghe

85

87,63

12

12,37

0

0

Chỉ số đánh giá

Đánh giá kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng trong 7 kỹ
năng giao tiếp, kỹ năng giao tiếp với giọng nói chiếm tỷ lệ
tốt chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 96%, tiếp đến là sự cảm
thông và việc cung cấp thông tin với gần 90%, thấp nhất là
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mức độ tốt qua giao tiếp bằng cử chỉ với 42,27%. Nghiên
cứu cũng chỉ ra sự tồn tại yếu kém trong giao tiếp bằng cử
chỉ và cung cấp thông tin.
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Bảng 2. Đánh giá xử lý tình huống trong giao tiếp
Tốt

Chỉ tiêu đánh giá

Trung bình

Kém

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Chào thân thiện

52

53,61

35

36,08

10

10,31

Khởi đầu cuộc giao tiếp

77

79,38

20

20,62

0

0,00

Giải đáp thắc mắc/giải thích lại khi khách hàng
chưa hiểu

80

82,47

15

15,46

2

2,06

Đặt câu hỏi để xác nhận
thông tin mình truyền đạt

36

37,11

39

40,21

22

22,68

Đặt câu hỏi để xác nhận nhu cầu của khách
hàng

34

35,05

31

31,96

32

32,99

Kết thúc buổi nói chuyện

42

43,30

47

48,45

8

8,25

Khi BN khóc liên tục,
không hợp tác

60

61,86

37

38,14

0

0,00

Xử lý tình huống
khi khách hàng làm sai

88

90,72

9

9,28

0

0,00

Xử lý tình huống
khi nhân viên y tế sai

79

81,44

18

18,56

0

0,00

Xử lý tình huống khi khách hàng khiếu kiện,
xung đột

90

92,78

7

7,22

0

0,00

Xử lý tình huống khi khách hàng lo lắng, bất an

88

90,72

9

9,28

0

0,00

Về xử lý tình huống mức đột tốt đạt cao nhất là xử lý
khi khách hàng làm sai và khi khách hàng bất an với gần
91%. Trong khi đó việc đặt câu hỏi xác định nhu cầu của
khác hàng chiếm tỷ lệ thấp nhất với mức độ tốt là 35,23%.

Nghiên cứu cũng chỉ ra sự yếu kém như là chào khách
hàng, giải đáp thắc mắc, xác định nhu cầu khách hàng và
kết thúc buổi nói chuyện.

Biểu đồ 1, Biểu hiện sự hài lòng của khách hàng
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Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có 52,58%
khách hàng có biểu hiện hài lòng (như cười, gật đầu, cám
ơn,...), trong khi đó có 47,42% số khách hàng bình thường
(không có biểu hiện), nghiên cứu cũng cho thấy không có
trường hợp nào có biểu hiện khó chịu.
IV. BÀN LUẬN
Theo Crawford đánh giá kỹ năng giao tiếp cơ bản
bao gồm các kỹ năng giao tiếp có lời như cử chỉ, ánh mắt,
các kỹ năng giao tiếp có lời bao gồm thông tin được cung
cấp, giọng nói, sự cảm thông và lắng nghe [8]. Nghiên
cứu của chúng tôi cho thấy tỷ giao tiếp không lời cử chỉ
có 30,93% là kém, trong khi đó mức độ tốt bằng mắt là
68,04%. Về giao tiếp có lời phản ánh khác hàng về mức độ
tốt việc cung cấp thông tin là 89,69%, giọng nói 95,88%,
cách dùng từ 80,41%, sự cảm thông 89,69%, sự lắng nghe
là 87,63%.
Đánh giá xử lý tình huống chào thân thiện mức độ tốt
chiếm 53,61%, khởi đầu cuộc giao tiếp mức độ tốt 79,38%,
giải đáp thắc mắc/giải thích lại khi khách hàng chưa hiểu
mức độ tốt 82,47%, đặt câu hỏi để xác nhận khách hàng đã
hiểu thông tin mình truyền đạt mức độ tốt 37,11%, đặt câu
hỏi để xác nhận nhu cầu của khách hàng, kết thúc buổi nói
chuyện mức đạt mức độ tốt 43,30%, khi bệnh nhân khóc
liên tục, không hợp tác đạt mức độ tốt 61,86%, xử lý tình
huống khi khách hàng làm sai đạt mức độ tốt 90,72%, xử
lý tình huống khi nhân viên y tế sai mức độ tốt 81,44%,
xử lý tình huống khi khách hàng khiếu kiện, xung đột mức
độ tốt đạt 92,78%, xử lý tình huống khi KH lo lắng, bất an
mức độ tốt đạt 90,72%.
Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ hài lòng nói
chung về kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng vẫn còn chiếm
tỷ lệ thấp 52,58% .
Theo Đỗ Mạnh Hùng và cộng sự trước đó tại cũng
tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện cho thấy điều dưỡng chủ
động đón tiếp với thái độ niềm nở trước can thiệp là 93%
sau can thiệp 99,1%, thường xuyên cung cấp thông tin
đầy đủ về các dịch vụ điều trị tại Bệnh viện trước can thiệp
86,4%, sau can thiệp 97,7%, thường xuyên lắng nghe lời
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kể của cha mẹ bệnh nhi và ân cần giải thích trước can thiệp
là 88,3% sau can thiệp 96,3%, lịch sự, hòa nhã, động viên,
an ủi, tôn trọng khách hàng trước can thiệp là 86,9% sau
can thiệp là 98,6%, nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ quát
tháo trước can thiệp là 22,6% và sau can thiệp là 5,8% [1].
Sự khác biệt nghiên cứu của chúng tôi so với của
Đỗ Mạnh Hùng là ở thang đo với các thang điểm là khác
nhau. Do vậy, trước thực trạng giao tiếp còn hạn chế ở điều
dưỡng, thì việc thường xuyên tập huấn nâng cao kỹ năng
giao tiếp của điều dưỡng là hết sức cần thiết.
Tham khảo nghiên cứu của Nguyễn Thị Hạ [20], khi
tiến hành can thiệp tập huấn đánh giá trước và sau cho thấy
giao tiếp của điều dưỡng có sự thay đổi. Kết quả nghiên
cứu cho thấy tỷ lệ ĐDV có thái độ đón tiếp tận tình, chu
đáo tăng từ 50,27% lên 51,22%; ĐDV giải thích về các
thủ tục hành chính, nội quy tăng từ 89,21% lên 96,74%;
ĐDV giải thích cho người bệnh biết về tình hình bệnh tật
và hướng điều trị tăng từ 75,5% lên 92,77% [4].
Theo nghiên cứu của Hà Kim Phượng tại Nam Định
có sự cải thiện đáng kể về kỹ năng giao tiếp khi các ĐDV
được tập huấn các nội dung về điều dưỡng viên do Sở Y
tế hướng dẫn, thi giao lưu giữa các khoa trong Bệnh viện.
Kết quả nghiên cứu cho thấy: ĐDV đón tiếp niềm nở tại
khoa điều trị tăng từ 90% lên 98,3%; ĐDV giải thích khi
làm thủ thuật tăng từ 83,4% lên 98,3%; sự thông cảm của
ĐDV với bệnh nhân tăng từ 83,4% lên 95% [2].
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết quả nghiên cứu cho thấy kỹ năng giao tiếp cơ
bản mức độ tốt có tỷ lệ từ 42,27% đến 95,88%, xử lý tình
huống giao tiếp mức độ tốt từ 35,05% đến 90,72%. Vẫn
còn tình trạng kém trong giao tiếp bao gồm các chỉ tiêu:
giao tiếp bằng cử chỉ, thông tin được cung cấp, chào khách
hàng, giải đáp thắc mắc, xác định nhu cầu khách hàng và
kết thúc buổi nói chuyện.
Từ kết quả này cần thường xuyên duy trì tập huấn
nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng viên, bên
cạnh đó thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và nhắc
nhở việc thực hiện kỹ năng ở điều dưỡng tại Bệnh viện.
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THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC
HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI CHẾ BIẾN THỰC
PHẨM TẠI CÁC BẾP ĂN TẬP THỂ TRƯỜNG HỌC, TỈNH KON
TUM, NĂM 2019
Phùng Thanh Hùng1, Hoàng Minh Trí2, Phạm Quỳnh Anh1, Nguyễn Đức Thành1

TÓM TẮT
Nghiên cứu thực hiện với hai muc tiêu mô tả và phân
tích các yếu tố liên quan đến thực hành của người chế biến
thực phẩm (CBTP) tại các bếp ăn tập thể (BATT) trường
học. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, sử
dụng phương pháp nghiên cứu định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến thức chung về an toàn thực phẩm
(ATTP) của người CBTP đạt 88,1%, thực hành chung về
ATTP của người CBTP tại BATT đạt 54,3%. Có mối liên
quan giữa thực hành đạt về ATTP với nhóm tuổi, trình độ
học vấn, trình độ chuyên môn về ATTP, tiếp xúc với đoàn
kiểm tra, tiếp nhận thông tin về ATTP, kiến thức về ATTP.
Kết quả nghiên cứu này cho thấy để nâng cao thực hành
của người CBTP tại BATT thì Ban giám hiệu nhà trường
cần tổ chức cho người CBTP của mình được tập huấn kiến
thức trong chế biến của cơ quan quản lý cho người chế
biến thực phẩm; cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra kết
hợp tuyên truyền cho người CBTP về bảo đảm ATTP.
Từ khóa: An toàn thực phẩm, chế biến thực phẩm,
bếp ăn tập thể trường học.
ABTRACT:
STATUS AND SOME FACTORS RELATED TO
FOOD SAFETY PRACICE OF COOKS IN SCHOOL
KITCHENS IN KONTUM, 2019
This research was conducted with two objectives:
1/ to describe status on practice and 2/ to analysis some
factors related to practice of cooks in the school kitchens.
Methodology is cross-sectional descriptive study design,
using quantitative method. Results show that the rate of
cooks at school kitchens having general knowledge about
food safety is 88,1% while the rate of cooks having general practice about food is 54,3%. There is a relationship

between practicing of food safety with age, educational
level, qualification about food safety, contact with inspection team, information receives and knowledge about food
safety. Research results also show that in order to improve
the practice of food cooks at school kitchens, it is necessary for school administrators to organize training for
cooks about food safety regulations, regulatory authorities
should strengthen inspection, combining communicate
cooks to guarantee food safety.
Keywords: Food safety, cooks, school kitchens.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, ngoài các bệnh truyền nhiễm, bệnh không
lây mới nổi thì vấn đề ATTP cũng là nổi cộm trong sự
nghiệp bảo vệ sức khỏe của người dân. Đặt biệt là vấn đề
ATTP tại các BATT trường học nơi diễn ra bữa ăn tập
trung số lượng lớn của các cháu học sinh, nếu ngộ độc thưc
phẩm xảy ra sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe của trẻ nhỏ,
là đối tượng dễ bị tổn thương và ảnh hưởng đến thế hệ sau
này. Theo ghi nhận lại từ các báo cáo hàng năm Chi cục An
toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum, thì từ năm 2012 đến
nay trên toàn tỉnh Kon Tum ghi nhận 03 vụ ngộ độc thực
phẩm (NĐTP) tại các BATT trường học làm 341 em học
sinh bị NĐTP. Theo ghi nhận từ công tác kiểm tra định kỳ
về ATTP tại các BATT ở trường học của Chi cục An toàn
vệ sinh thực phẩm năm 2018 có đến 19,2% trường chưa
thực hiện tốt các nội dung trong quy định bảo đảm ATTP
có liên quan đến thực hành của người CBTP. Từ đó chúng
tôi tiến hành nghiên cứu “Thực trạng và một số yếu tố liên
quan đến thực hành về an toàn thực phẩm của người chế
biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong trường học,
tỉnh Kon Tum, năm 2019” với 2 mục tiêu: 1/ Mô tả kiến
thức, thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến

1. Trường Đại học Y tế Công cộng
2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum
Ngày nhận bài: 25/09/2019
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thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học và 2/ Xác định
một số yếu tố liên quan đến thực hành về an toàn thực phẩm
của người chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường
học trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2019.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Đối tượng nghiên cứu
Toàn bộ người CBTP tại 91 BATT trường học do nhà
trường xây dựng và tổ chức tự nấu phục vụ cho học sinh
ăn bán trú hoặc nội trú quy mô phục vụ từ 100 suất ăn trở
lên được Sở Y tế phân cấp cho Chi cục An toàn vệ sinh
thực phẩm quản lý.
Thiết kế nghiên cứu
Mô tả cắt ngang có phân tích, sử dụng phương pháp
nghiên cứu định lượng.
Cỡ mẫu
Chọn toàn bộ 302 người CBTP tại 91 BATT trường
học thuộc tuyến tỉnh quản lý.
Phương pháp thu thập phân tích số liệu

Phỏng vấn trực tiếp và quan sát thực hành của người
CBTP theo bộ công cụ được xây dựng sẵn dựa trên: Nghị
định số 15/2018/NĐ-CP, Nghị định số 155/2018/NĐCP, Nghị định số 67/2016/NĐ-CP, Quyết định số 37/
QĐ – ATTP gồm: thông tin chung của ĐTNC: tuổi, giới,
TĐHV, đào tạo chuyên môn liên quan đến ATTP, tập
huấn về ATTP, thời gian tham gia vào quá trình CBTP,
tiếp xúc với đoàn kiểm tra, tiếp nhận thông tin về ATTP;
kiến thức trong CBTP: 20 biến số; thực hành trong quá
trình CBTP: Điều kiện tham gia CBTP; vệ sinh cá nhân;
vệ sinh trong quá trình CBTP; bảo quản thực phẩm, vận
chuyển thực phẩm.
Số liệu được nhập bằng phần mềm Epi-data 3.1, kiểm
tra làm sạch lỗi, mã hóa và được xử lý bằng phần mềm
Stata 10.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Sau khi tiến hành nghiên cứu đối với 302 người CBTP
tại BATT trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum chúng tôi
đưa ra một số thông tin chính như sau:

Bảng 1: Thông tin của đối tượng nghiên cứu
Các đặc điểm

Tần số

Tỷ lệ (%)

<35

111

36,7

≥35

191

63,3

Nam

0

0

Nữ

302

100

THCS trở xuống

202

66,9

THPT

100

33,1

261

86,4

41

13,6

Trên 5 năm

199

65,9

Từ 5 năm trở xuống

103

34,1

0 lần

73

24,2

Đoàn kiểm tra, giám sát về 1 lần
ATTP của cơ quan quản lý
2 lần

68

22,5

101

33,4

60

19,9

92

30,5

75

24,8

135

44,7

278

92,1

24

7,9

Nhóm tuổi
Giới tính
Trình độ học vấn

Trình độ chuyên môn liên quan Chưa đào tạo
đến ATTP
Sơ cấp trở lên
Thời gian làm việc

Trên 2 lần
Chưa được tập huấn
Tập huấn ATTP của các ngành
1 lần
chức năng
2 lần trở lên
Tiếp nhận các nguồn thông tin Có tiếp nhận thông tin
liên quan đến ATTP
Không muốn tiếp nhận thông tin về ATTP
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Kết quả nghiên cứu từ bảng 3.2 cho thấy, đặc điểm
về nhóm tuổi của người CBTP tại BATT là 63,3% trên 35
tuổi, 35,7% là từ 35 tuổi trở xuống. Tất cả người CBTP
trên địa bàn là nữ giới và không có nam giới tham gia
vào quá trình CBTP tại BATT trường học trên địa bàn. Có
33,1% người CBTP có trình độ THPT và 66,9% có trình
độ từ THCS trở xuống, 13,6% được đào tạo về chuyên
môn liên quan đến ATTP 34,1% người CBTP có thời gian
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làm việc từ 5 năm trở xuống và 65,9% có thời gian làm
việc trên 5 năm.Tỷ lệ người CBTP được các ngành chức
năng tập huấn về ATTP từ 2 lần trở lên là 44,7%, chưa
được tập huấn về ATTP là 30,5%.
3.2. Kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm
của người chế biến thực phẩm
3.2.1. Kiến thức về an toàn thực phẩm của người
chế biến thực phẩm

Hình 1: Tỷ lệ đạt kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thực phẩm

Với việc đánh giá kiến thức người CBTP đạt khi
trả lời đạt 80% số câu hỏi được đưa ra, thì người CBTP
tại BATT có kiến thực chung về ATTP đạt là 88,1% và
11,9% không đạt về kiến thức ATTP, trong đó kiến thức
đạt cao nhất là nội dung cần thực hành trong CBTP đạt

97,4%, kiến thức đạt thấp nhất là điều kiến cơ sở vật chất
tại BATT đạt 83,4%.
3.2.2. Thực hành về an toàn thực phẩm của người
chế biến thực phẩm

Hình 2: Tỷ lệ thực hành đạt về an toàn thực phẩm của người chế biến thực phẩm

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ chấp hành điều
kiện khi tham gia CBTP là rất cao đạt 98,7%; tỷ lệ
chấp hành về vệ sinh cá nhân của người CBTP chỉ đạt
62,6%; tỷ lệ chấp hành về vệ sinh trong quá trình CBTP
là 63,3%; tỷ lệ chấp hành về bảo quản thực phẩm và
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vận chuyển thực phẩm lần lượt là 81,1% và 85,1%. Tỷ
lệ thực hành đạt chung về ATTP của người CBTP tại
BATT là 54,3%.
3.3. Một số yếu tố liên quan đến thực hành về an
toàn thực phẩm của người chế biến thực phẩm

EC N
KH
G
NG

VI N

S

C

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Bảng 2: Một số yếu tố liên quan đến thực hành về an toàn thực phẩm
Yếu tố liên quan

Nhóm tuổi

Trình độ chuyên môn

Tập huấn về ATTP

Thâm niên làm việc

Kiểm tra ATTP

Thông tin ATTP

Kiến thức ATTP

Thực hành
Đạt

Không đạt

127 (66,5%)

64 (33,5%)

40 (36%)

71 (64%)

≥ Sơ cấp

36 (87,8%)

5 (12,2%)

<Sơ cấp

131 (50,2%)

130 (49,8%)

≥ 2 lần

106 (78,5%)

29 (21,5%)

<2 lần

61 (36,5%)

106 (63,5%)

≥5 năm

150 (75,4%)

49 (24,6%)

< 5 năm

17 (16,5%)

86 (83,5%)

>1lần

124 (77%)

37 (23%)

≤ 1lần

43 (30,5%)

98 (69,5%)

Có tiếp nhận thông tin

162 (58,3%)

116 (41,7%)

Không quan tâm

5 (20,8%)

19 (79,2%)

Đạt

165 (62%)

101 (38%)

2 (5,6%)

34 (94,4%)

>35tuổi
18 - 35 tuổi

Không đạt

Kết quả thống kê từ bảng 2 cho thấy, các yếu tố về
nhóm tuổi, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tiếp xúc
với đoàn kiểm tra, thời gian tham gia vào quá trình CBTP,
tiếp nhận các nguồn thông tin, tập huấn, kiến thức chung
về ATTP có liên quan đến thực hành ATTP. Cụ thể:
- Người CBTP có độ tuổi trên 35 tuổi có thực hành
đạt về ATTP cao gấp 3,52 lần so với người CBTP có độ
tuổi từ 18-35 tuổi;
- Người CBTP có trình độ học vấn từ trung học cơ
sở trở lên có thực hành đạt về ATTP cao gấp 3,86 lần so
với người CBTP có trình độ học vấn từ trung học cơ sở
trở xuống
- Người CBTP được đào tạo chuyên môn về ATTP
có thực hành đạt về ATTP cao gấp 7,14 lần so với người
CBTP không có trình độ chuyên về ATTP
- Người CBTP được tập huấn ATTP từ 2 lần trở lên
có thực hành đạt về ATTP cao gấp 6,35 lần so với người
CBTP được tập huấn về ATTP 01 lần và chưa được tập
huấn với
- Người CBTP có thâm niên làm việc về ATTP từ 5
năm trở lên có thực hành đạt về ATTP cao gấp 15,48 lần so

OR

95% CI

P

3,52

2,1 – 5,89

p<0,01

7,14

2,62-19,46

p<0,01

6,35

3,58-11,24

p<0,01

15,48

7,38-32,48

p<0,01

7,63

4,27-13,65

p<0,01

5,3

1,88-14,97

p<0,01

27,8

5,8-132,1

p<0,01

với người CBTP có thâm niên làm việc dưới 5 năm
- Người CBTP có tiếp xúc với đoàn kiểm tra từ 2 lần
trở lên có thực hành đạt về ATTP cao gấp 7,63 lần so với
người CBTP tiếp xúc với đoàn kiểm tra từ 1 lần hoặc chưa
tiếp xúc
- Người CBTP có quan tâm đến thông tin về ATTP có
thực hành đạt về ATTP cao gấp 5,3 lần so với người CBTP
không quan tâm đến thông tin về ATTP
- Người CBTP có kiến thức chung về ATTPđạt thì
có thực hành chung về ATTP đạt cao gấp 27,8 lần so với
người CBTP có kiến thức chung về ATTP không đạt
IV. BÀN LUẬN
Tỷ lệ người CBTP tại BATT trường học có kiến
thức đạt về ATTP là 88,08%. Kết quả này cao hơn nghiên
cứu của Đào Thị Thanh Thủy (2015) tại tỉnh Đồng Tháp
72,7%, nghiên cứu của Nguyễn Văn Phúc 73,1%, nghiên
cứu của Nguyễn Thanh Bình (2016) 82,8% nhưng vẫn
thấp hơn nghiên cứu của Lưu Thị Minh Lý (2018) 90,4%
[1, 5, 6, 7]. Từ đó, cho thấy hiểu biết của đối tượng nghiên
cứu về ATTP cần được cải thiện thêm, vì vậy việc tăng
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cường truyền thông, giáo dục kiến thức về ATTP cho
người CBTP tại BATT là rất cần thiết.
Thực hành chung của người CBTP 54,3%, kết quả này
thấp hơn với nghiên cứu của Nguyễn Thanh Bình (2016)
81,3%, nghiên cứu của Nguyễn Văn Phúc (2016) 71,2%,
nghiên cứu của Đào Thị Thanh Thủy (2015) 63,6%, tuy
nhiên cao hơn nghiên cứu của Lưu Thị Minh Lý (2018)
32,9% [1, 5, 6, 7].
Những người CBTP có độ trên 35 tuổi có thực hành đạt
về ATTP đạt cao hơn 3,52 lần so với người từ 18- 35 tuổi.
Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Đinh Trung
Kiên người CBTP từ 26-55 tuổi có thực hành đạt cao gấp
4,6 lần so với những người từ 18-25 tuổi [4]. Người CBTP
có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên có thực hành
đạt về ATTP cao gấp 3,86 lần so với người CBTP có trình
độ học vấn từ trung học cơ sở trở xuống. Kết quả này phù
hợp với nghiên cứu của Nguyễn Văn Phúc (2015), nhóm
trình độ học vấn trên trung học cơ sở có thực hành đạt về
ATTP cao gấp 4,3 lần nhóm có trình độ học vấn từ trung
học cơ sở trở xuống và nghiên cứu của Nguyễn Thanh Bình
(2016) những người có trình độ trung học cơ sở trở lên có
thực hành tốt về ATTP cao gấp 6,5 lần người có trình độ
học vấn từ trung học cơ sở trở xuống [1, 6]. Những người
CBTP có trình độ học vấn cao hơn thường có nhận thức về
kiến thức ATTP tốt hơn từ đó ý thức chấp hành trong thức
hành được tăng cao hơn những người CBTP có trình độ
học vấn từ trung học cơ sở trở xuống. Người CBTP được
đào tạo chuyên môn về ATTP có thực hành đạt về ATTP
cao gấp 7,14 lần so với người CBTP chưa được đào tạo
chuyên môn về ATTP. Kết quả này phù hợp với nghiên
cứu của Nguyễn Văn Phúc (2015) người được đào tạo
chuyên môn về ATTP thực phẩm có thực hành cao gấp 5,1
lần người chưa được đào tạo về ATTP. Người được đào
tạo chuyên môn liên quan đến ATTP sẽ giúp cho việc nhận
biết trình các tác nhân gây ô nhiễm thực phẩm một cách tốt
hơn, từ đó có ý thức cao hơn trong việc thực hành các điều
kiện bảo đảm ATTP. Người CBTP được tập huấn ATTP
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từ 2 lần trở lên có thực hành đạt về ATTP cao gấp 6,35 lần
so với người CBTP được tập huấn ATTP 1 lần, chưa tập
huấn. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn
Văn Phúc những người được tập huấn có thực hành đạt về
ATTP cao gấp 7,22 lần so với người chưa được tập huấn
[6]. Những người đã qua lớp tập huấn ATTP thì họ sẽ được
cung cấp các kiến thức để lựa chọn thực phẩm hướng dẫn
cách CBTP bảo đảm vệ sinh. Người CBTP tham gia tập
huấn cũng nhận thức tốt hơn việc thực hành không đảm
bảo vệ sinh sẽ dẫn đến nguy cơ về NĐTP. Từ đó góp phần
nâng cao việc chấp hành về thực hành trong CBTP hơn
những người không được tập huấn ATTP. Người CBTP
có tiếp xúc với đoàn kiểm tra từ 2 lần trở lên có thực hành
đạt về ATTP cao gấp 7,63 lần so với người CBTP tiếp xúc
với đoàn kiểm tra từ 1 lần trở xuống. Điều này chứng tỏ
việc kết hợp hướng dẫn và tuyên truyền trực tiếp về công
tác bảo đảm ATTP trong lúc kiểm tra ATTP thực phẩm sẽ
giúp người CBTP hiểu rõ hơn về bảo đảm ATTP trong quá
trình chế biến. Người CBTP có kiến thức chung về ATTP
đạt thì thực hành chung về ATTP đạt cao gấp 27,7 lần so
với người CBTP có kiến thức chung về ATTP không đạt.
Kết quả này cao hơn nghiên cứu của Nguyễn Văn Phúc
người, người có kiến thức đạt sẽ có thực hành đạt ATTP
cao gấp 7,49 lần người có kiến thức không đạt về ATTP,
nghiên cứu của Lưu Thị Minh Lý (2018) người có kiến
thức đạt sẽ có thực hành đạt ATTP cao gấp 4,34 lần người
có kiến thức không đạt về ATTP [6].
V. KẾT LUẬN
Kiến thức chung về ATTP của người CBTP đạt khá
cao 88,08%. Thực hành chung về ATTP của người CBTP
tại BATT đạt vẫn còn thấp 54,3%, trong đó thực hiện trong
quá trình chế biến là đạt thấp nhất 62,58%. Nghiên cứu
cũng tìm ra mối liên quan giữa một số yếu tố như tuổi,
trình độ học vấn, trình độ chuyên môn về ATTP, tiếp xúc
đoàn kiểm tra về ATTP, tiếp nhận thông tin về ATTP, kiến
thức về ATTP với thực hành chung về ATTP.
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BÀI GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ Y HỌC CỘNG ĐỒNG

T

ạp 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

