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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC DƯỚI NHÓM VỀ ĐÁP ỨNG ĐIỀU 
TRỊ VÀ SỐNG CÒN KHÔNG TIẾN TRIỂN CỦA UNG THƯ PHỔI 
KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV CÓ ĐỘT BIẾN EGFR 
ĐIỀU TRỊ GEFITINIB

Nguyễn Thị Thái Hòa1 

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá các yếu tố tiên lượng kết quả 

điều trị Gefitinib bước 1 UTPKTBN giai đoạn IV có đột 
biến gen EGFR. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp 
không đối chứng. 30 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào 
nhỏ giai đoạn IV có đột biến gen EGFR được điều trị bước 
1 bằng Gefitinib 250mg/ngày tại Bệnh viện K từ T1/2015 
đến hết tháng T9/2019. Tiêu chí chính là đánh giá các yếu 
tố ảnh hưởng tỷ lệ đáp ứng và khống thêm không tiến triển 
(Progression – free survival - PFS) .

Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng ở nam 63,6%, ở nữ 94,7%; 
bệnh nhân hút thuốc 75%, không hút thuốc 86,4%; ở đột 
biến exon 19 là 89,5%, exon 21 là 72,7%; di căn não 
87,5%, không di căn não 81,8%. 

PFS trung vị ở nam 10,2 tháng, nữ 11,1 tháng; hút 
thuốc 11,1 tháng, không hút 10,7 tháng; exon 19 sống 
thêm 10,6 tháng, exon  21 mPFS 11,2 tháng; di căn não 
10,1 tháng, không di căn não 11,1 tháng.

Kết luận: Điều trị Gefitinib bước 1 trên bệnh nhân 
UTPKTBN giai đoạn IV có đột biến EGFR mang lại tỷ lệ 
đáp ứng cao, cải thiện PFS ở các phân nhóm bệnh nhân.

Từ khóa: Ung thư phổi, đột biến.

ABSTRACT: 
SUBGROUP ANALYSIS ON RESPONSE RATE, 

PROGRESSION-FREE SURVIVAL OF EGFR - 
MUTATION STAGE IV NON - SMALL CELL LUNG 
CANCER TREATED WITH GEFETINIB

Objectives: Evaluate the result of Gefitinib first-line 
in NSCLC stage IV with EGFR mutation positive and 
side effects of this treatment method.

Patients and Methods: 30 patients stage IV non 

small-cell lung cancer with EGFR mutation positive were 
treated with Gefitinib 250mg / day. The primary end point 
was response rate; secondary end points was progression-
free survival with subgroup analysis.

Result: Overal response rate in male was 63.6%, 
in female was 94.7%; smoking group was 75%, non – 
smoking patients was 86.4%; exon 19 delete was 89.5%, 
L858R in exon 21 was 72.7%; brain metastasis was 
87.5%, without brain metastasis was 81.8%. mPFS was 
10.2 month; 11.1 months; 11.1 months, 10.7 months; 
10.6 months, 11.2 months; 10.1 months, 11.1 months 
correspondenly.

Summary: First-line gefitinib for patients stage IV 
non-small-cell lung cancer with EGFR mutation positive 
improved progression-free survival and response rate 
with acceptable toxicity.

Keyword: Lung cancer, egfr mutation.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ung thư phổi là một trong những loại ung thư phổ 

biến nhất trên thế giới, có tỷ lệ mắc cao ở cả hai giới ở 
nhiều nước. Theo Globocan 2018 có khoảng hơn 2 triệu 
ca mới mắc, chiếm 11.6% các loại ung thư nói chung 
với số ca mới mắc mỗi năm khoảng 2.093.876 ca, tăng 
trung bình 0.5% và cũng là nguyên nhân tử vong hàng 
đầu ở cả 2 giới, với tỷ lệ tử vong là hơn 1,7 triệu ca 
[1], [2]. 

UTP có 2 nhóm giải phẫu bệnh lý chính là UTP 
không tế bào nhỏ (UTPKTBN) chiếm khoảng 85% và 
UTP tế bào nhỏ (UTPTBN) chiếm khoảng 15% [3], [4], 
[5]. Khoảng 3/4 các bệnh nhân UTP không tế bào nhỏ đến 
viện trong giai đoạn muộn, điều trị chủ yếu là các phương 
pháp điều trị toàn thân, điều trị triệu chứng [6], [7].
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Điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ phụ thuộc chủ 

yếu vào giai đoạn bệnh. Với giai đoạn tiến xa, mục tiêu 
điều trị là kéo dài sống thêm, tăng chất lượng sống cho 
người bệnh. Điều trị căn bản cho giai đoạn này là điều trị 
toàn thân.

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của 
y học phân tử, rất nhiều các đột biến gen trong UTP được 
phát hiện mở ra các hướng điều trị mới hiệu quả và giảm 
được các tác dụng không mong muốn. Trong đó đột biến 
gen EGFR chiếm tỷ lệ cao trong nhóm UTP không tế bào 
nhỏ. Theo nghiên cứu Pioneer tỷ lệ đột biến gen EGFR ở 
Việt Nam lên đến 64% [8]. [9].

Tại Việt Nam hiện nay các thuốc điều trị đích 
tác động lên thụ thể EGFR từ thế hệ I đến thế hệ III 
đã được chấp thuận để điều trị cho các bệnh nhân 
UTPKTBN có đột biến gen EGFR. Tuy nhiên, từ năm 
hơn 10 năm trở lại đây, các thuốc ức chế tyrosine 
kinase (TKIs) thế hệ 1 là điều trị phổ biến cho nhóm 
bệnh nhân này ở Việt Nam. Việc phân tích kết quả 
điều trị của ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến 
EGFR bằng các TKIs thế hệ 1 luôn đòi hỏi trên từng 
phân nhóm bệnh nhân để có lựa chọn điều trị phù hợp 
trên lâm sàng . Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
này  nhằm 2 mục tiêu:

1. Đánh giá tỷ lệ đáp ứng điều trị Gefitinib bước 1 
UTPKTBN giai đoạn IV có đột biến gen EGFR ở các dưới 
nhóm bệnh nhân.

2. Đánh giá sống thêm không tiến triển ở các dưới 
nhóm bệnh nhân. 

II.  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
30 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai 

đoạn IV có đột biến gen EGFR được điều trị Gefitinib 
bước 1 tại Bệnh viện K từ T1/2015 đến tháng 9/2019.

*Tiêu chuẩn lựa chọn
- Bệnh nhân được chẩn đoán UTBKTBN giai đoạn 

IV, giải phẫu bệnh là Carcinoma tuyến. Có đột biến gen 
EGFR: mất đoạn exon 19 hoặc L858R exon 21 (thực hiện 
trên mẫu mô hoặc mẫu máu) bằng các kỹ thuật PCR, giải 
trình tự gen hoặc giải trình tự gen thế hệ mới .

- Tuổi > 18,  PS 0 – 3, Chức năng gan, thận, huyết 
học trong giới hạn cho phép điều trị Gefitinib.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng
2.2.2. Xử lý số liệu
- Xử lý và phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0
- Đánh giá sống thêm bằng phương pháp Kaplan - Meier 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm bệnh nhân
- Tuổi: Nhóm tuổi chủ yếu 40-70 tuổi, tuổi trung 

bình 55,07 tuổi.
- Giới: Nam 36,7%, nữ 63,6%.
- Triệu chứng lâm sàng: Ho khan 43,3%, đau tức 

ngực 56,6%, khó thở 26,7%, hạch thượng đòn chiếm 20%.
- Vị trí di căn:

Bảng 3.1. Vị trí di căn 

Di căn Số bệnh nhân Tỷ lệ %

Màng phổi, màng tim 19 63,3

Phổi đối bên 7 23,3

Xương 12 40

Thượng thận 1 3,3

Não 8 26,7

Gan 3 10

Hạch ổ bụng + cơ quan khác 1 3,3

Nhận xét: Di căn màng phổi, màng tim chiếm 63,3%, 
di căn phổi đối bên chiếm 23,3%, di căn xương chiếm 

40%, di căn não chiếm 26,7%.
- Tỷ lệ các loại đột biến gen EGFR
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Bảng 3.2. Tỷ lệ các đột biến gen 

Đột biến gen Số bệnh nhân Tỷ lệ %

Exon 19 19 63,3

Exon 21 11 36,7

Bảng 3.3. Đáp ứng điều trị 

Đáp ứng điều trị Số bệnh nhân   %

Hoàn toàn 0 0

Một phần 25 83,3

Bệnh ổn định 4 13,8

Bệnh tiến triển 1 3,3

Bảng 3.4. So sánh tỷ lệ đáp ứng theo từng nhóm bệnh nhân 

Tỷ lệ đáp ứng p

Nam 63,6%
0,047

Nữ 94,7%

Hút thuốc 75%
0,589

Không hút thuốc 86,4%

Exon 19 89,5%
0,327

Exon 21 72,7%

Di căn não 87,5%
1

Không 81,8%

Bảng 3.5 Thời gian sống thêm bệnh không tiến triển 

Trung vị PFS
(tháng)

Min
(tháng)

Max
(tháng)

PFS
3 tháng %

PFS
6 tháng %

PFS
9 tháng %

PFS
12 tháng %

10,8 2,79 22,3 96,7 86,7 56,7 33,3

Nhận xét: Đột biến EGFR exon 19 chiếm 63,3%, đột 
biến ở exon 21 chiếm 36,7%.

3.2. Tỷ lệ đáp ứng
3.2.1. Đáp ứng điều trị chung

Nhận xét: Không có bệnh nhân nào đạt đáp ứng 
hoàn toàn, có 83,3% bệnh nhân đạt được đáp ứng 1 phần, 

13,8%  đạt bệnh ổn định và 3,3% bệnh nhân tiến triển.
3.2.2. Đáp ứng điều trị theo từng nhóm bệnh nhân

Nhận xét: Tỷ lệ đáp ứng theo giới ở nam là 63,6%, 
ở nữ là 94,7%, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với P 
= 0,047. Tỷ lệ đáp ứng giữa các nhóm còn lại  khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.
3.3. Thời gian sống thêm bệnh không tiến triển PFS
3.3.1. PFS trong nhóm bệnh nhân chung
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Nhận xét: PFS giữa các nhóm từ 10 – 11 tháng và 
sự khác biệt ở các nhóm này không có ý nghĩa thống kê 
với P > 0,05.

IV. BÀN LUẬN
Trong nghiên của chúng tôi độ tuổi trung bình là 

55,07 tuổi, nhóm tuổi hay gặp nhất là từ 40 - 70 tuổi chiếm 
86,67%. Kết quả này của chúng tôi cũng tương tự như kết 
quả của tác giả Tony S. Mok và cs tuổi trung bình là 57 

tuổi [10], tác giả Đỗ Mai Linh tuổi trung bình là 60,6 tuổi 
[11], tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền tuổi trung bình là 
62 tuổi [12]. Tỷ lệ nam/nữ trong nghiên cứu của chúng tôi 
là 36,7%/63,6%.

Triệu chứng lâm sàng hay gặp nhất là đau tức ngực 
chiếm 56,6%, tiếp theo là ho khan chiếm 43,3%, khó thở 
chiếm 26,7%, hạch thượng đòn chiếm 20%. Kết quả của 
chúng tôi cao hơn kết quả của tác giả Đỗ Mai Linh với 
đau ngực chiếm 38,9%, ho chiếm 35,2% và khó thở chiếm 

Nhận xét: Trung vị PFS là 10,8 tháng, thấp nhất là 
2,79 tháng và dài nhất là 22,3 tháng. PFS tại thời điểm 6 

tháng là 86,7% và tại thời điểm 12 tháng là 33,3%.
3.3.2. PFS theo từng nhóm bệnh nhân

Bảng 3.6.  PFS theo từng nhóm bệnh nhân 

PFS p

Nam 10,2
0,615

Nữ 11,1

Hút thuốc 11,1
0,827

Không 10,7

Exon 19 10,6
0,778

Exon 21 11,2

Di căn não 10,14
0,645

Không 11,08
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16,6% [11] và tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền với đau 
ngực chiếm 40,4%, ho chiếm 25,8%, khó thở chiếm 
16,1% [12]. Sự khác biệt này có thể do nhóm bệnh nhân 
của chúng tôi đến viện trong giai đoạn muộn hơn khi các 
triệu chứng đã biểu hiện rõ ràng hơn.

Triệu chứng di căn hay gặp nhất là màng phổi màng 
tim chiếm 63,3%, di căn xương chiếm 40%, di căn phổi 
đối bên chiếm 23,3% và di căn não chiếm 26,7%. Kết quả 
của chúng tôi cao hơn kết quả của tác giả Đỗ Mai Linh về 
di căn màng phổi là 29,6%, và tương tự về di căn xương 
chiếm 46,3%, di căn phổi đối bên chiếm 27,8% [11].

Tỷ lệ đáp ứng đạt được là 83,3%, lợi ích lâm sàng 
96,7%. Tỷ lệ đáp ứng khác nhau giữa nam 63,6% và nữ 
94,7% có ý nghĩa thống kê với p = 0,047. Tỷ lệ đáp ứng 
giữa các nhóm có hút thuốc (75%) kém hơn nhóm không 
hút thuốc (86,4%) tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê với p = 0,589. Tương tự tỷ lệ đáp ứng giữa nhóm 
đột biến exon 19 (89,5%) và exon 21 (72,7%) khác nhau 
không có ý nghĩa thống kê với p = 0,327. Nhóm bệnh 
nhân có di căn não có tỷ lệ đáp ứng 87,5% và không di căn 
não là 81,8% cũng không có sự khác biệt với p = 1. Kết 
quả của chúng tôi cũng tương tự các tác giả khác về tỷ lệ 
đáp ứng như Tony S. Mok 71,2% [10], Makoto M 73,7% 
[13], cao hơn tác giả Đỗ Mai Linh 57,4% [11]. 

Trung vị PFS đạt được 10,8 tháng, PFS tại thời điểm 
6 tháng là 86,7% và tại thời điểm 12 tháng là 33,3%. Kết 

quả này cũng tương tự kết quả của tác giả Makoto M 
đạt được PFS là 10,8 tháng, tác giả Đỗ Mai Linh là 9,6 
tháng, và tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền là 9,6 tháng 
[11], [12]. Trong đó PFS ở nam 10,2 tháng thấp hơn ở nữ 
11,1 tháng, ở nhóm hút thuốc là 11,1 tháng cao hơn nhóm 
không hút thuốc là 10,7 tháng, nhóm có đột biến exon 
19 là 10,6 tháng thấp hơn nhóm đột biến exon 21 là 11,2 
tháng, nhóm di căn não 10,14 tháng thấp hơn nhóm không 
di căn não là 11,08 tháng tuy nhiên sự khác biệt giữa các 
nhóm này không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.

  
KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu 30 bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn 

IV có đột biến EGFR điều trị bước 1 với Gefitinib, chúng 
tôi rút ra những kết luận sau:

- Tỷ lệ đáp ứng 83,3%, lợi ích lâm sàng 96,7%.
- Tỷ lệ đáp ứng ở nam 63,6%, ở nữ 94,7%; bệnh nhân 

hút thuốc 75%, không hút thuốc 86,4%; ở đột biến exon 
19 là 89,5%, exon 21 là 72,7%; di căn não 87,5%, không 
di căn não 81,8%.

- PFS trung vị đạt được 10,8 tháng, PFS tại thời điểm 
6 tháng là 86,7%, tại thời điểm 12 tháng là 33,3%.

- PFS trung vị ở nam 10,2 tháng, nữ 11,1 tháng; hút 
thuốc 11,1 tháng, không hút 10,7 tháng; exon 19 sống 
thêm 10,6 tháng, exon  21 mPFS 11,2 tháng; di căn não 
10,1 tháng, không di căn não 11,1 tháng
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TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Sỏi đường mật là những lắng đọng 

bất thường của các thành phần trong dịch mật bao gồm 
cholesterol, billirubin, muối mật kết tụ thành khối rắn 
chắc trong đường mật làm cản trở lưu thông đường mật 
gây ra các biến chứng phức tạp, nặng nề ảnh hưởng đến 
sức khỏe, tính mạng của người bệnh. Việc điều trị hiện 
nay vẫn còn khó khăn, tỉ lệ sót sỏi cao đặc biệt sỏi trong 
gan, sỏi tái phát vẫn còn là vấn đề chưa giải quyết được 
triệt để. 

Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm bệnh lý và 
đánh giá kết quả phẫu thuật sỏi mật mổ lại do sỏi sót và 
sỏi tái phát.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu 
và tiến cứu.

Kết quả: Qua nghiên cứu 57 trường hợp thấy bệnh 
sỏi mật mổ lại gặp phổ biến ở người trên 50 tuổi, tỷ lệ 
nữ/nam: 2,8/1. Có 94,7% bệnh nhân đau hạ sườn phải; 
63,2% vàng da; 52,6% sốt; 63,2% có phản ứng thành 
bụng vùng hạ sườn phải. Tỷ lệ sót sỏi sau mổ là 21,1%, 
chủ yếu là sỏi trong gan. Tỷ lệ sót sỏi liên quan đến 
số lượng viên sỏi, vị trí sỏi đường mật, tiền sử mổ mật 
nhiều lần. Kết quả sớm sau mổ: Tốt 68,4%, trung bình 
31,6% không có tử vong.

Từ khóa: Sỏi đường mật, sỏi sót đường mật, sỏi mật 
tái phát

ABSTRACT:
EVALUATION THE RESULTS OF THE 

GALLSTONE RE-SURGERY DUE TO RESIDUAL 
AND RELAPSE  STONE IN THAI BINH GENERAL 
HOSPITAL

Background: Gallstones are hardened deposits of 
digestive fluid bile, including cholesterol, billirubin, and 
bile salts, that can form within the gallbladder. It prevented 
bile circulation and caused severe complications, affecting 

the health and life of patients. The current treatment is 
still difficult, the high rate of incomplete stone, especially 
gravel in the liver, and relapse is still a problem that has 
not been completely solved.

Objective: Remark on characteristic of pathology 
and evaluate the results of re-operate for incomplete 
gallstones and residual gallbladder stones 

Materials and methods: Descriptive cross-sectional 
study and prospective study.

Results: Total 57 cases, re-operated gallstone was 
found common in people over 50 years old, the female / 
male ratio: 2.8 / 1. 94.7% of patients had lower right flank 
pain; jaundice (63.2%); fever (52.6%); and 63.2% had an 
abdominal reaction in the lower right flank. The rate of 
incomplete stone after surgery is 21.1%, and it is mainly 
in the liver. The rate of residual stone is related to the 
number of stones, the location of biliary tract stones, and 
a history of biliary surgery. Results after surgery: Good 
(68.4%), average (31.6%) and with no deaths.

Keywwords: Gallstones, residual gallstone, relapse 
gallstone.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sỏi đường mật là bệnh phổ biến, gặp nhiều ở các 

nước đang phát triển cũng như các nước phát triển. Ở 
Việt Nam theo số liệu ghi nhận tại các bệnh viện trong 
cả nước cho thấy bệnh sỏi mật chiếm một tỉ lệ khá cao 
trong số những bệnh phải giải quyết bằng phẫu thuật. Sỏi 
sót: Là sỏi mật bị bỏ sót do không phát hiện được hoặc 
không thể lấy hết được trong lúc mổ. Để chẩn đoán phải 
dựa vào X quang đường mật hoặc siêu âm trong và sau 
mổ. Thời gian phát hiện sỏi trong vòng 6 tháng sau mổ. 
Sỏi tái phát: là trường hợp sỏi mật mới được hình thành 
lại sau khi đã lấy hết sỏi. Thời gian phát hiện sỏi trên 6 
tháng sau mổ.

Hai vấn đề lớn trong điều trị sỏi đường mật là sỏi sót 

Ngày nhận bài: 17/04/2020                          Ngày phản biện: 27/04/2020                    Ngày duyệt đăng: 09/05/2020

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SỎI MẬT MỔ LẠI DO SỎI 
SÓT VÀ TÁI PHÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

Hoàng Minh Nhữ1, Đỗ Trọng Quyết1, Lương Công Chánh2, Phạm Tuấn Đạt1 

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
2. Bệnh viện K Trung ương
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(8-27%) và sỏi tái phát 28-100%). Những trường hợp sỏi 
mật sót hay tái phát có đặc điểm gì, phải làm gì để hạ thấp 
được tỉ lệ sỏi mật phải mổ đi mổ lại nhiều lần, những yếu 
tố nào liên quan đến sót sỏi và khi đã phải mổ lại thì mổ 
làm gì để có được kết quả tốt nhất đang là vấn đề nhiều 
phẫu thuật viên cần nghiên cứu.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

+ Đối tượng nghiên cứu
Bao gồm tất cả các bệnh nhân đạt tiêu chuẩn lựa chọn 

được chẩn đoán, điều trị phẫu thuật vì sót sỏi hay tái phát 
từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2019 tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Thái Bình. 

- Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: Gồm tất cả các 
bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên, đạt các tiêu chuẩn sau: Có 
tiền sử mổ lấy sỏi đường mật chính. Chẩn đoán và điều 
trị bằng phẫu thuật vì sỏi mật sót hoặc tái phát. Mổ lại 
có sỏi đường mật. Có bệnh án lưu trữ đủ các thông tin 
cần thiết. Những bệnh nhân tiến cứu đồng ý tham gia 
nghiên cứu.

- Tiêu chuẩn loại trừ: Các đối tượng không tính 
vào nghiên cứu: Tuổi < 18; không có tiền sử mổ lấy 
sỏi đường mật; mổ lại hoặc can thiệp lại nhưng không 
có sỏi đường mật; mổ lại sau mổ sỏi đường mật vì các 

tai biến kỹ thuật: chảy máu sau mổ, rò mật, áp xe tồn 
dư, tắc ruột sau mổ… Hồ sơ không đầy đủ các chỉ tiêu 
nghiên cứu.

+ Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang
+ Xử lý số liệu: Công cụ thu thập thông tin là bệnh 

án mẫu được thiết kế chuyên biệt phục vụ cho mục tiêu 
nghiên cứu. Các số liệu được xử lý bằng phần mềm 
SPSS 20.0.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Có 57 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu
+ Đặc điểm bệnh  nhân
- Giới: Bệnh nhân nữ chiếm 73,7%; nam 26,3%. Tỷ 

lệ nữ/nam: 2,8/1
- Tuổi: Số BN dưới 60 tuổi chiếm 43,9%; từ 60 tuổi 

trở lên chiếm 56,1%.
- Tiền sử mổ sỏi mật: Có 78,9% bệnh nhân có tiền sử 

mổ sỏi mật 1 lần, 5,3% bệnh nhân có tiền sử mổ từ 3 lần 
trở lên. Tỉ lệ này tương tự với kết quả nghiên cứu của các 
tác giả trong nước(4,8,9).

- Về thời gian mổ lại: Có 61,4% bệnh nhân phải 
quay lại mổ trong vòng 6-24 tháng, đây cũng là một trong 
những lý do thể hiện tính chất phức tạp hay tái phát của 
bệnh sỏi mật.

+ Đặc điểm lâm sàng

Bảng 1. Các triệu chứng lâm sàng lúc vào viện (n=57)

Triệu chứng Số bệnh nhân Tỷ lệ (%)

Đau HSP 54 94,7

Sốt 30 52,6

Vàng da 36 63,2

Ngứa 0 0

Gan to 1 1,8

Túi mật căng to 6 10,5

Phản ứng HSP 36 63,2

Đau thượng vị 1 1,8

+ Đặc điểm cận lâm sàng
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Bảng 2. Kết quả vị trí sỏi trên siêu âm trước mổ (n=57)

Vị trí sỏi trên siêu âm Số bệnh nhân Tỷ lệ (%)

Sỏi OMC đơn thuần 20 35,1

Sỏi OMC + Sỏi túi mật 14 24,6

Sỏi OMC + Sỏi trong gan 16 28,1

Sỏi OMC + Sỏi túi mật + Sỏi trong gan 7 12,3

Tổng 57 100

Bảng 3. Kết quả số lượng sỏi trên CT. Scanner trước mổ 

Số lượng viên sỏi Số bệnh nhân Tỷ lệ (%)

1 viên 20 35,1

2 viên 12 21,1

3 viên trở lên 25 43,9

Tổng 57 100

Bảng 4. Đặc điểm tình trạng bụng trong mổ (n=57) 

Tình trạng tổn thương Số bệnh nhân Tỷ lệ (%)

Bụng dính
Có 52 91,2

Không 5 8,8

Dịch mật trong ổ bụng
Có 1 1,8

Không 56 98,2

Bảng 5. Đối chiếu kích thước OMC trên siêu âm, CT, trong mổ (n=57) 

Kích thước
Siêu âm CT Trong mổ

SL % SL % SL %

< 10 mm 2 3,6 3 5,3 0 0

10 - 20 mm 43 75,4 41 71,9 38 66,7

> 20mm 12 21,0 13 22,8 19 33,3

+ Đặc điểm tổn thương trong mổ
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Bảng 6. Đối chiếu vị trí sỏi trên siêu âm, CT, trong mổ (n=57) 

Vị trí sỏi
Siêu âm CT Trong mổ

SL % SL % SL %

Sỏi OMC đơn thuần 20 35.1 20 35.1 33 57.9

Sỏi OMC + Sỏi túi mật 14 24.6 14 24.6 5 8.8

Sỏi OMC + Sỏi trong gan 16 28.1 16 28.1 15 26.3

Sỏi OMC + Sỏi túi mật + 
Sỏi trong gan 7 12.3 7 12.3 4 7.0

Bảng 7. Phương pháp phẫu thuật 

Phương pháp phẫu thuật Số bệnh nhân Tỷ lệ (%)

Mở OMC lấy sỏi + dẫn lưu Kehr 43 75,4

Mở OMC lấy sỏi + cắt túi mật + dẫn lưu Kehr 9 15,8

Mở OMC lấy sỏi + cắt túi mật + nối mật ruột + dẫn lưu Kehr 2 3,5

Mở OMC lấy sỏi + cắt thuỳ gan trái + dẫn lưu Kehr 2 3,5

Mở OMC lấy sỏi + mở nhu mô gan trái + dẫn lưu Kehr 1 1,8

Tổng 57 100

Bảng 8. Kết quả siêu âm và chụp đường mật qua Kehr trước khi ra viện 

Kết quả Số bệnh nhân Tỷ lệ (%)

Siêu âm
Còn sỏi 13 22,8

Hết sỏi 44 77,2

Chụp Kehr
Còn sỏi 12 21,1

Hết sỏi 45 78,9

Bảng 9. Đánh giá kết quả sớm sau mổ (n=57) 

Kết quả sau mổ Số bệnh nhân Tỷ lệ (%)

Tốt 39 68,4

Trung bình 17 31,6

Xấu 0 0

Tổng 57 100

+ Kết quả phẫu thuật
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IV. BÀN LUẬN
+ Đặc điểm lâm sàng
Việc chẩn đoán tắc mật do sỏi mật thường không khó 

khăn ở những bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng điển 
hình, có tam chứng Charcot (Đau HSP, Sốt, Vàng da) là 
triệu chứng có giá trị chẩn đoán.

- Đau hạ sườn phải: Là dấu hiệu thường gặp nhất 
làm bệnh nhân phải vào viện. Theo các tác giả trong nước 
tỷ lệ bệnh nhân có đau hạ sườn phải khi vào viện dao động 
từ 76-100% (1,3,6). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng 
phù hợp với kết quả của các nghiên cứu khác, có 94,7% số 
bệnh nhân có triệu chứng đau hạ sườn phải lúc vào viện, tỉ 
lệ đau thượng vị khi vào viện chỉ có 1,8%.

- Sốt: Là biểu hiện của nhiễm khuẩn đường mật, hay 
gặp ở bệnh nhân sỏi mật tái phát và sót sỏi, có cơn rét run, 
thường tăng cao hơn về buổi chiều biểu hiện của nhiễm 
khuẩn đường mật do VK gram (-). Tỉ lệ sốt từ 63,5- 100% 
các trường hợp. Trong nghiên cứu này có 50,2% bệnh 
nhân có sốt. 

- Vàng da: Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ vàng da 
ở bệnh nhân sỏi mật chiếm từ 64,2%-77,5%, nghiên cứu 
của chúng tôi cũng tương tự như các thông báo của các tác 
giả trong nước có 63,2% bệnh nhân có biểu hiện vàng da 
khi vào viện tuy nhiên mức độ vàng da ở các bệnh nhân 
là khác nhau(1,2,4).

+ Cận lâm sàng
Theo nghiên cứu của Trần Bảo Long: Kết quả (-) giả 

ở nhóm sỏi mật mổ lại cao hơn nhóm chứng (P < 0,05)(5). 
Nghiên cứu cho thấy do mổ lại có sẹo và sự thay đổi giải 
phẫu gây khó khăn cho việc xác định sỏi. 

Kết quả cho thấy 100% bệnh nhân có sỏi OMC, trong 
đó sỏi OMC đơn thuần chiếm 35,1%, sỏi OMC phối hợp 
với các vị trí khác chiếm 64,1%, sỏi OMC phối hợp với 
sỏi trong gan là 40,4%. Số lượng viên sỏi trong đường mật 
trên siêu âm và chụp CT.Scanner của nghiên cứu này là 
tương đồng. Số bệnh nhân có từ 3 viên sỏi trở lên chiếm 
tỷ lệ trên 40% đây cũng là một trong những lý do gây khó 
khăn cho phẫu thuật làm tăng tỷ lệ sỏi sót.

+ Đặc điểm tổn thương
- Tình trạng ổ bụng:
Theo  nghiên cứu của chúng tôi có đến 91,2% số 

trường hợp vào ổ bụng có dính gây khó khăn cho việc bộc 
lộ ống mật chủ, các trường hợp đều có dính ở vùng cuống 
gan bởi mạc nối lớn và các tạng trong ổ bụng, 100% phải 
gỡ dính. Dính nhiều làm quá trình phẫu tích bộc lộ OMC 
phức tạp và ca mổ phải kéo dài thời gian, khi phẫu tích 
bộc lộ tìm OMC rất dễ chảy máu.

- Đường mật:
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trong 

mổ kích thước ống mật chủ giãn 10-20mm chiếm tỷ lệ 
lớn 66,7%, từ trên 20mm chiếm 33,3%. Những trường 
hợp sỏi mật mổ lại khi phẫu tích OMC đòi hỏi phải tỉ 
mỉ thận trọng, nhất là khi tiền sử đã cắt túi mật khó xác 
định về mặt giải phẫu trong mổ. Đây là một khó khăn 
lớn trong thực tế lâm sàng làm BN sỏi mật thường phải 
mổ nhiều lần.

- Phương pháp phẫu thuật:
 Phương pháp phẫu thuật chủ yếu mổ mở OMC 

lấy sỏi dẫn lưu Kehr đơn thuần chiếm tỷ lệ 75,4%; mở 
OMC lấy sỏi + cắt túi mật + dẫn lưu Kehr chiếm 15,8%, 
2 trường hợp phải nối mật ruột, 2 trường hợp cắt thùy gan 
trái, 1 trường hợp mở nhu mô gan lấy sỏi. Tại Thái Bình 
điều kiện trang thiết bị còn khó khăn, chưa ứng dụng được 
nội soi đường mật bằng ống mềm và tán sỏi điện thủy lực 
trong mổ để chẩn đoán và điều trị sỏi mật, chủ yếu dựa 
vào siêu âm và chụp cắt lớp vi tính trước mổ để làm căn 
cứ lấy sỏi.

+ Đánh giá kết quả sớm
- Kết quả siêu âm, chụp đường mật sau mổ: 
Chúng tôi thực hiện khảo sát ở 100% bệnh nhân trong 

nhóm nghiên cứu, sau mổ từ 5-7 ngày tiến hành siêu âm. 
Kết quả  cho thấy còn 13/57 bệnh nhân còn sỏi sót trên 
đường mật, 12/57 BN chụp phim có hình ảnh sót sỏi, vị 
trí sót sỏi chủ yếu sỏi trong gan 15,7% là sót sỏi trong gan 
phải, 7,1% sỏi trong gan trái. Trong nghiên cứu này có 1 
bệnh nhân trên siêu âm có kết quả còn sót sỏi tuy nhiên 
sau khi chụp đường mật qua Kehr đối chiếu thì đó không 
phải là hình ảnh sỏi sót. Vì vậy tỷ lệ sót sỏi sau mổ được 
xác định là 12/57 chiếm tỷ lệ 21,1%.

- Kết quả điều trị: Dựa vào các tiêu chuẩn đánh giá 
kết quả sớm sau mổ theo tiêu chuẩn của Trần Bảo Long 
thì cả 57 bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu đều đạt tiêu 
chuẩn đánh giá và ra viện. Có 39 BN chiếm 68,4% tốt; 18 
bệnh nhân chiếm 31,6% trung bình; không có trường hợp 
nào xấu, tử vong hoặc xin về.

V. KẾT LUẬN
Bệnh sỏi mật mổ lại gặp phổ biến ở người trên 50 

tuổi, tỷ lệ nữ/nam 2,8/1. Có 94,7% bệnh nhân đau hạ 
sườn phải, 63,2% vàng da, 52,6% sốt, 63,2% có phản 
ứng thành bụng vùng hạ sườn phải. Siêu âm đường mật 
trước mổ phát hiện 100% có sỏi ống mật chủ, trong đó có 
64,9% sỏi ống mật chủ phối hợp với sỏi ở các vị trí khác, 
40,4% sỏi trong gan. 35,1% có 1 viên sỏi, 64,9% có sỏi 
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từ 2 viên trở lên. Tỷ lệ bệnh nhân có dính trong ổ bụng 
cao chiếm 91,2%. Phương pháp phẫu thuật mở ống mật 
chủ lấy sỏi dẫn lưu Kehr 75,4%; có 19,3% phối hợp với 
cắt túi mật, 3,5% nối mật ruột, 3,5% cắt thùy gan trái. 
Trong mổ không gặp trường hợp nào tai biến, tỷ lệ biến 

chứng là 12,4%. Tỷ lệ sót sỏi sau mổ là 21,1%, chủ yếu 
là sỏi trong gan. Tỷ lệ sót sỏi liên quan đến số lượng viên 
sỏi, vị trí sỏi đường mật, tiền sử mổ mật nhiều lần. Kết 
quả sớm sau mổ: Tốt 68,4%, trung bình 31,6% không có 
tử vong.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ NGHIỆN CÁC CHẤT 
DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG METHADONE TẠI BỆNH VIỆN 
BỆNH NHIỆT ĐỚI TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2019

Hà Mạnh Trung1, Phạm Văn Trọng2, Đặng Bích Thủy2 

TÓM TẮT
Nghiên cứu mô tả với cuộc điều tra cắt ngang, có kết 

hợp giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng 
được thực hiện trên 190 người sử dụng ma túy điều trị 
Methadone tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương 
năm 2019. Kết quả cho thấy: Trong tổng số đối tượng điều 
trị Methadone, nhóm đối tượng khởi liều với liều lượng 
11-20mg/ngày chiếm 64,7%; nhóm đối tượng có liều điều 
trị hiện tại ≤60 mg/ngày chiếm 61,1%. 

- 80% số đối tượng có tăng cân, cân nặng trung 
bình của đối tượng đang điều trị Methadone cao hơn 
cân nặng trung bình (kg) trước điều trị (60,5±9,2 so với 
55,7±7,4) (p>0,05). 

- 13,7% đối tượng không có tác dụng phụ khi điều 
trị Methadone. Ở những đối tượng bị tác dụng phụ khi 
điều trị, táo bón chiếm tỷ lệ cao nhất 70,5%, tiếp đến là 
giảm khả năng quan hệ tình dục (32,6%); ra nhiều mồ hôi 
(22,6%), thấp nhất là các bệnh về răng miệng (18,9%).

- 77,4% đối tượng không sử dụng heroin trong tháng 
qua; 22,6% có sử dụng lại. Lý do đối tượng sử dụng lại 
chất gây nghiện là bạn bè rủ rê chiếm 69,8%; ham vui, tìm 
cảm giác (30,2%); thèm muốn ma túy (27,9%)

Điều trị Methadone là giải pháp lựa chọn tốt cho 
người nghiện các chất dang thuốc phiện từ bỏ ma túy, 
nâng cao chất lượng cuộc sống

Từ khóa: Điều trị Methadone; bệnh viện Bệnh nhiệt 
đới tỉnh Hải Dương.

SUMMARY:
SOME RESULTS OF METHADONE 

MAINTENANCE TREATMENT AT HAI DUONG 
HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES, 2019

Descriptive study with a cross-sectional survey, 
combining qualitative research and quantitative research 

conducted on 190 drug users to treat Methadone at the 
Hospital for Tropical Diseases in Hai Duong Province in 
2019, The results showed that: Among the patients taking 
Methadone, the group of patients starting the dose with 
11-20mg/day (64.7%); patients with current therapeutic 
dose ≤60 mg/day (61.1%).

- 80% of subjects gained weight. The average weight 
of the subjects being treated with Methadone was higher 
than the average weight before treatment (60.5 ± 9.2 
compared to 55.7 ± 7.4) (p>0.05).

- 13.7% of patients had no side effects during 
Methadone treatment. Among those who experienced 
side effects after treatment, constipation accounted for the 
highest percentage of 70.5%, followed by reduced ability 
to have sex (32.6%); sweating (22.6%), the lowest is oral 
diseases (18.9%).

- 77.4% of patients did not use heroin in the past 
month; 22.6% have reused. The reason why drug reuse 
users are friends invite their friends to make up 69.8%; 
playful, find feelings (30.2%); drug cravings (27.9%)

Methadone treatment is a good choice for drug users 
who give up drugs and improve the quality of life.

Keywords: Methadone maintenance treatment; Hai 
Duong hospital for tropical diseases.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo ước tính của Tổ chức phòng chống ma tuý và 

tội phạm Liên Hợp quốc (UNODC), trên thế giới cứ 20 
người thì có 1 người từ 15-64 tuổi đã sử dụng ít nhất một 
loại chất gây nghiện [8], trong đó gần 12% tổng số những 
người sử dụng ma túy (SDMT). Tại Việt Nam, có hơn 
225.099 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong thực 
tế, con số này có thể nhiều hơn. SDMT có ảnh hưởng 
nghiêm trọng không chỉ đến tình trạng sức khỏe của người 

Ngày nhận bài: 21/05/2020                          Ngày phản biện: 29/05/2020                    Ngày duyệt đăng: 10/06/2020

1. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương
2. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
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sử dụng mà còn ảnh hưởng đến người thân, gia đình và 
toàn xã hội. 

Để giảm thiểu tác hại do SDMT gây ra, chương trình 
điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện (CDTP) 
bằng Methadone là một giải pháp. Thế giới đã triển khai 
chương trình này từ những năm 1960 và đã có nhiều bằng 
chứng điều trị Methadone là liệu pháp có thể đạt được 
mục tiêu giảm người nghiện, giảm lây nhiễm HIV và tội 
phạm [6],[8]. Ở Việt Nam hiện nay có 63 tỉnh thành trên 
cả nước đã triển khai chương trình cho 52.818 người bệnh 
[1]. Chương trình điều trị Methadone đã có hiệu quả giúp 
làm giảm mạnh việc SDMT bất hợp pháp, giảm tần suất 
tiêm chích, tỉ lệ sử dụng chung bơm kim tiêm và nguy cơ 
lây truyền HIV, giảm các hoạt động phạm pháp, xung đột 
với gia đình, xã hội và tái hòa nhập với cộng đồng, tăng 
cường chất lượng cuộc sống [2],[3],[7].

Ngoài những kết quả đã đạt được, chương trình điều 
trị Methadone hiện nay vẫn còn có một số kết quả cần 
quan tâm đó là tỉ lệ bỏ trị cao, người bệnh không tuân thủ 
điều trị, bỏ liều, sử dụng lại heroin và ma túy tổng hợp 
... Mặt khác, trong bối cảnh kinh phí dành cho công tác 
phòng, chống HIV/AIDS bị giảm mạnh do tài trợ quốc tế 
cắt giảm trong những năm gần đây, nguồn nhân lực, vật 
lực dành cho chương trình điều trị Methadone hạn chế có 
thể gây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của chương 
trình và trở thành thách thức trong công cuộc phòng chống 
HIV/AIDS.

Với mong muốn tìm hiểu thực trạng, đánh giá kết 
quả của chương trình điều trị Methadone nhằm đưa ra các 
bằng chứng khoa học, giải pháp cải thiện chất lượng điều 
trị cho người bệnh nghiện chất dạng thuốc phiện tại tỉnh 
Hải Dương, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục 
tiêu sau:

Mô tả kết quả điều trị thay thế nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng Methadone ở người sử dụng ma túy tại 
cơ sở điều trị Methadone thuộc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 
tỉnh Hải Dương năm 2019.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu.
- Đối tượng nghiên cứu: Người bệnh đang được điều 

trị tại cơ sở điều trị Methadone Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh 
Hải Dương từ 3 tháng trở lên (những người bệnh đang 
điều trị với liều duy trì và ổn định).

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 10/2019 đến tháng 
3/2020

2.2. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả với cuộc điều tra cắt ngang, có kết 

hợp giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.
2.3. Cỡ mẫu: Toàn bộ người bệnh đang điều trị 

Methadone tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương 
đáp ứng theo đúng tiêu chí lựa chọn đối tượng nghiên cứu

2.4. Kỹ thuật áp dụng trong nghiên cứu
Phỏng vấn trực tiếp người bệnh theo mẫu phiếu 

phỏng vấn
2.5. Xử lý số liệu
Phần mềm SPSS 20.0. Tính tỷ lệ %; giá trị trung 

bình, so sánh 2 giá trị trung bình, sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê khi p<0,05.

2.6. Đạo đức trong nghiên cứu 
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.

- Đề cương nghiên cứu đã được Hội đồng khoa học 
của trường Đại học Y Dược Thái Bình thông qua. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Trong tổng số 190 đối tượng nghiên cứu, nam giới 

chiếm tỷ lệ rất cao (98,4%), nữ chiếm 1,6%. Nhóm tuổi 
chiếm tỷ lệ cao nhất là 30- 49 tuổi (77,9%), tiếp đến là 
nhóm ≥ 50 tuổi (17,9%), nhóm dưới 30 tuổi (4,2%). Về 
trình độ học vấn: Phổ thông trung học chiếm nhiều nhất 
(45,8%); trung học cơ sở (29,5%); không đi học, tiểu 
học (13,2%); thấp nhất là cao đẳng, đại học (11,5%). Có 
92,1% đối tượng đã từng tự cai nghiện; 7,9% số đối tượng 
chưa cai nghiện lần nào.
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Kết quả bảng 1 cho thấy, thời gian sử dụng ma túy 
từ 10 năm trở lên chiếm tỷ lệ khá cao (70,5%), hình thức 
sử dụng chủ yếu là tiêm chích (81,1%). Tần xuất sử dụng 

từ 1-2 lần/ngày chiếm 66,3%, từ 3-4 lần/ngày chiếm 
19,5%,từ 5 lần trỏe lên chiếm 14,2%.

Bảng 1. Thời gian, tần xuất sử dụng ma túy trước khi điều trị Methadone của đối tượng nghiên cứu (n=190)

Nội dung Số lượng Tỷ lệ (%)

Thời gian sử dụng ma túy

< 5 năm 22 11,6

5 - 10 năm 34 17,9

> 10 năm 134 70,5

Tần xuất sử dụng 

1-2 lần/ngày 126 66,3

3- 4 lần/ngày 37 19,5

≥ 5 lần/ngày 27 14,2

Hình thức sử dụng 
Hút, hít 36 18,9

Chích 154 81,1

Bảng 2. Liều khởi đầu và liều điều trị hiện tại của đối tượng nghiên cứu (n=190)

Nội dung Số lượng Tỷ lệ (%)

Liều khởi đầu

≤ 10 mg/ngày 22 11,6

11 – 20mg/ngày 123 64,7

> 20 mg/ngày 45 23,7

Liều điều trị
 hiện tại

≤ 60 mg/ngày 116 61,1

61 - 120mg/ngày 54 28,4

> 120 mg/ngày 20 10,5

Liều điều trị trung bình (X ± SD) 68,8 ± 52,7

Bảng 3. Thay đổi cân nặng của đối tượng điều trị Methadone (n=190)

Nội dung  Số lượng Tỷ lệ (%)

Tình trạng thay đổi cân nặng so với khi bắt đầu điều trị

Giảm/ không tăng cân 38 20,0

Tăng cân ≤ 5 kg 76 40,0

Tăng cân > 5 kg 76 40,0

Cân nặng trung bình của đối tượng trước khi điều trị (X ± SD) 55,7  ± 7,4

Cân nặng trung bình của đối tượng đang điều trị (X ± SD) 60,5  ± 9,2

So sánh cân nặng trung bình trước và sau điều trị: p>0,05

Kết quả bảng 2 cho thấy, trong 190 đối tượng điều 
trị Methadone nhóm đối tượng khởi liều với liều lượng 
11 - 20mg/ngày chiếm 64,7%. Nhóm đối tượng có liều 

điều trị hiện tại ≤60 mg/ngày chiếm tỷ lệ khá cao (61,1%), 
từ 61-120mg/ngày chiếm 28,4%, trên 120mg/ngày chiếm 
10,5%.

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



SỐ 4 (57) - Tháng 07-08/2020

Website: yhoccongdong.vn18

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2020

Bảng 4. Tác dụng phụ khi điều trị Methadone của đối tượng nghiên cứu (n=190)

Tác dụng phụ Số lượng Tỷ lệ (%)

Không tác dụng phụ 26 13,7

Táo bón 134 70,5

Ra nhiều mồ hôi 43 22,6

Các bệnh về răng miệng 36 18,9

Giảm khả năng quan hệ tình dục 62 32,6

Bảng 5. Tình trạng đối tượng đang điều trị Methadone có vấn đề về sức khỏe phải nằm viện
 trong 3 tháng vừa qua (n=190)

Có vấn đề về sức khỏe phải nằm viện Số lượng Tỷ lệ (%) 

Có 8 4,2

Không 182 95,8

Bảng 6. Tình trạng đối tượng sử dụng chất gây nghiện trong tháng qua (n=190)

Thông tin Số lượng Tỷ lệ (%)

Sử dụng ma túy
(n=190)

Có 43 22,6

Không 147 77,4

Lý do sử dụng lại chất gây nghiện 
(n=43)

Bạn bè rủ rê 30 69,8

Thèm muốn ma túy 12 27,9

Buồn chán, thất vọng 9 20,9

Ham vui, tìm cảm giác 13 30,2

Đi xa, bỏ liều, mệt 5 11,6

Kết quả bảng 4 cho thấy tỷ lệ đối tượng không có tác 
dụng phụ khi điều trị Methadone chiếm tỷ lệ thấp 13,7%. 
Ở những đối tượng bị tác dụng phụ khi điều trị thì táo bón 

chiếm tỷ lệ cao nhất 70,5%, tiếp đến là giảm khả năng 
quan hệ tình dục (32,6%); ra nhiều mồ hôi (22,6%), thấp 
nhất là các bệnh về răng miệng (18,9%).

Kết quả bảng trên cho thấy cân nặng trung bình của 
đối tượng đang điều trị Methadone là 60,5 ± 9,2 kg cao 
hơn cân nặng trung bình trước điều trị (55,7 ±7,4 kg), tuy 

nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ đối 
tượng giảm hoặc không tăng cân chiếm tỷ lệ thấp 20%. 
80% số đối tượng có tăng cân. 

Kết quả bảng 5 cho thấy 95,8% đối tượng không bị vấn đề sức khỏe phải nằm viện,chỉ có 4,2% là có bệnh phải 
nhập viện điều trị

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



SỐ 4 (57) - Tháng 07-08/2020

Website: yhoccongdong.vn 19

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Kết quả bảng 6 cho thấy tỷ lệ đối tượng không sử 

dụng heroin trong tháng qua chiếm 77,4%. Tỷ lệ đối 
tượng sử dụng heroin trong tháng qua chiếm tỷ lệ 22,6%. 
Lý do đối tượng sử dụng lại chất gây nghiện là bạn bè rủ 
rê chiếm tỷ lệ cao 69,8%; Ham vui, tìm cảm giác (30,2%); 
Thèm muốn ma túy (27,9%).

IV. BÀN LUẬN
Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc Methadone là một điều trị lâu dài, có kiểm 
soát, giá thành rẻ, được sử dụng theo đường uống, dưới 
dạng siro nên giúp dự phòng các bệnh lây truyền qua 
đường máu như HIV, viêm gan B, C, đồng thời giúp 
người bệnh phục hồi chức năng tâm lý, xã hội, lao động 
và tái hoà nhập cộng đồng [1],[2].

Trong nghiên cứu của chúng tôi, kết quả cho thấy có 
98,4% đối tượng tham gia nghiên cứu là nam giới, nữ giới 
chiếm tỷ lệ rất thấp 1,6%. Tỷ lệ giới tính của nghiên cứu 
này có nhiều tương đồng với các nghiên cứu khác ở trên 
thế giới cũng như ở Việt Nam về điều trị Methadone [2], 
[3],[6].

Đối tượng tham gia nghiên cứu này trong nhóm tuổi 
30-49 tuổi chiếm tỷ lệ cao 77,9%, kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi thấp hơn với kết quả nghiên cứu của Phạm Văn 
Hán 83,6% [4]. Kết quả của nghiên cứu này khác với báo 
cáo kết quả công tác phòng chống ma túy của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương là độ tuổi người nghiện ma túy ngày 
càng trẻ hóa [5]. Tuy nhiên báo cáo của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hải Dương là tất cả những người sử dụng ma túy bao 
gồm cả ma túy tổng hợp, loại ma túy mà nhóm tuổi còn 
trẻ sử dụng nhiều.

Về liều điều trị tại thời điểm nghiên cứu nhóm đối 
tượng uống liều ≤60 mg/ngày chiếm tỷ lệ cao nhất 61,1% 
và liều điều trị trung bình là 68,8 ± 52,7 mg/ngày thấp 
hơn của một số nghiên cứu khác, như tại Hải Phòng 100 
mg/ngày [3]. Liều Methadone hàng ngày của đối tượng 
trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn nhiều nghiên cứu 
khác có thể lý giải do nhiều nguyên nhân. Thời gian điều 
trị của đối tượng nghiên cứu này dài, có nhiều đối tượng 
đang xin giảm liều để ra khỏi chương trình, đối tượng bỏ 
liều >3 ngày liều Methadone cũng giảm. Ngoài ra tâm lý 
đối tượng không muốn uống nhiều Methadone do lo sợ bị 
nhiều tác dụng phụ, liều thấp thì sau này ít bị lệ thuộc vào 
Methadone và đối tượng chủ động gặp bác sỹ xin giảm 
liều thấp. 

Về tác dụng phụ của thuốc, kết quả của chúng tôi cho 
thấy, tỷ lệ đối tượng không có tác dụng phụ khi điều trị 

Methadone chiếm tỷ lệ thấp 13,7%. Ở những đối tượng 
bị tác dụng phụ khi điều trị thì táo bón chiếm tỷ lệ cao 
nhất 70,5%, tiếp đến là giảm khả năng quan hệ tình dục 
(32,6%); ra nhiều mồ hôi (22,6%), thấp nhất là các bệnh 
về răng miệng (18,9%). 

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, tác dụng phụ của 
điều trị Methadone, ví dụ táo bón hoặc khô miệng, được 
lưu ý trong chương trình điều trị. Nhìn chung, khoảng 
75,2% người bệnh đã trải qua ít nhất một tác dụng phụ 
trong vòng 3 tháng đầu, sau đó báo cáo có tác dụng phụ 
đã giảm xuống khoảng 60,6% vào cuối tháng thứ 12 và 
tiếp tục giảm xuống còn 46,3% sau 24 tháng. Táo bón, 
tăng tiết mồ hôi và khô miệng là ba triệu chứng phổ biến 
nhất của tác dụng phụ được báo cáo. Mối quan ngại 
chính của người bệnh là rối loạn tình dục không phổ 
biến trong năm thứ hai điều trị, tỷ lệ người bệnh báo cáo 
có các vấn đề liên quan đến hoạt động tình dục là dưới 
10% [1],[2],[7].

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy sau 
khi điều trị Methadone có 80% đối tượng tăng cân so với 
thời điểm bắt đầu điều trị. Kết quả này tương đồng với 
nghiên cứu của Phạm Thị Bích tại Kinh Môn, Hải Dương 
74% [2]. Cân nặng trung bình của đối tượng trước khi 
điều trị Methadone là 55,7 ±7,4 kg, thời điểm hiện tại cân 
nặng trung bình của đối tượng đang điều trị Methadone 
60,5 ± 9,2 kg. Cân nặng của đối tượng tăng là chỉ số đánh 
giá sức khỏe thể chất đối tượng có những thay đổi tích cực 
khi tham gia điều trị Methadone. Trước khi đối tượng điều 
trị Methadone, tìm kiếm và sử dụng ma túy là mối quan 
tâm chính. Sau khi điều trị Methadone ổn định, đối tượng 
bỏ được heroin, đối tượng có điều kiện kinh tế, thời gian 
nhiều hơn để quan tâm đến bản thân, họ sống lành mạnh 
hơn, dinh dưỡng tốt hơn và sức khỏe thể chất đối tượng 
được cải thiện tốt hơn.

Về tỷ lệ đối tượng không sử dụng heroin trong tháng 
qua chiếm 77,4%, có sử dụng chiếm tỷ lệ 22,6%. Lý do 
đối tượng sử dụng lại chất gây nghiện là bạn bè rủ rê 
chiếm tỷ lệ cao 69,8%; Ham vui, tìm cảm giác (30,2%); 
Thèm muốn ma túy (27,9%).

Mặc dù kết quả đối tượng tái sử dụng lại heroin trong 
quá trình điều trị Methadone trong các nghiên cứu có 
thể khác nhau nhưng không thể phủ nhận rằng, điều trị 
Methadone có ảnh hưởng tích cực đối với hành vi sử dụng 
ma túy của đối tượng. Kết quả cho thấy liệu pháp điều trị 
Methadone là giải pháp, lựa chọn tốt cho người nghiện 
các chất dạng thuốc phiện từ bỏ ma túy, nâng cao chất 
lượng cuộc sống.
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KẾT LUẬN
Trong 190 đối tượng điều trị Methadone, nhóm 

đối tượng khởi liều với liều lượng 11-20mg/ngày chiếm 
64,7%; nhóm đối tượng có liều điều trị hiện tại ≤60 mg/
ngày chiếm 61,1%. 

- Có 80% số đối tượng có tăng cân. Cân nặng trung 
bình của đối tượng đang điều trị Methadone cao hơn cân 
nặng trung bình (kg) trước điều trị (60,5 ± 9,2 so với 55,7 
±7,4) (p>0,05). 

- 13,7% đối tượng không có tác dụng phụ khi điều 
trị Methadone. Ở những đối tượng bị tác dụng phụ khi 
điều trị thì táo bón chiếm tỷ lệ cao nhất 70,5%, tiếp đến 
là giảm khả năng quan hệ tình dục (32,6%); ra nhiều mồ 

hôi (22,6%), thấp nhất là các bệnh về răng miệng (18,9%).
- 77,4% đối tượng không sử dụng heroin trong tháng 

qua; 22,6% có sử dụng lại. Lý do đối tượng sử dụng lại 
chất gây nghiện là bạn bè rủ rê chiếm 69,8%; ham vui, tìm 
cảm giác (30,2%); thèm muốn ma túy (27,9%)          

KIẾN NGHỊ
Cơ sở điều trị Methadone tăng cường các hoạt động 

tư vấn cho người bệnh, tập trung tư vấn các vấn đề về tuân 
thủ điều trị Methadone; kỹ năng từ chối, đối phó thèm nhớ 
ma túy; kỹ năng sống lành mạnh.

Tăng cường vai trò của gia đình đối với việc hỗ trợ 
người bệnh trong quá trình điều trị Methadone. 
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TÓM TẮT 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang mô tả thực trạng kiến 

thức, thực hành phòng ngừa bệnh viêm âm đạo của phụ 
nữ từ 18 đến 49 tuổi đến khám tại Khoa Khám bệnh-Bệnh 
viện Phụ sản Hà Nội năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy có 366 đối tượng tham gia nghiên cứu, độ tuổi trung 
bình là 33,4 tuổi trong đó nhỏ nhất là 15 tuổi và người 
cao nhất là 49 tuổi. Kiến thức về bệnh viêm âm đạo, có 
85% (311 người) đối tượng tham gia nghiên cứu đã từng 
nghe đến bệnh viêm âm đạo, 15% số người tham gia chưa 
từng nghe đến hay biết về bệnh viêm âm đạo trước đó. 
Trong số 355 người được hỏi và trả lời đã từng nghe đến 
bệnh viêm âm đạo, có tới 42,44% người và người thân 
của người tham gia không có kinh nghiệm đối với bệnh 
và 57,56% số người còn lại có người nhà hay đã có kinh 
nghiệm đối với việc mắc bệnh và dự phòng bệnh. Điểm 
trung bình kiến thức của đối tượng tham gia nghiên cứu là 
12,52 (SD=4,62). Điểm trung bình về thái độ nhóm sống 
tại nông thôn là 16,56 (SD=1,63), nhóm đối tượng sống 
tại thị trấn/thị tứ là 16,37 (SD=1,39) và nhóm sống tại thị 
xã/thành phố là 16,65 (SD=2,24) với p=0,03. Điểm trung 
bình về thực hành là 32,54 (SD=6,83). Kết quả nghiên 
cứu cho thấy đối tượng sống tại thị xã/thành phố có thái độ 
tốt hơn so với những khu vực khác.

Từ khóa: Phòng ngừa viêm âm đạo, kiến thức, thái 
độ, thực hành.

SUMMARY:
SITUATION OF KNOWLEDGE, ATTITUDE, 

PRACTICE OF PREVENTING VAGINITIS OF 
WOMEN AGED 15 TO 49 COMING TO VISIT AT 

THE EXAMINATION DEPARTMENT - HANOI 
OBSTETRICS HOSPITAL IN 2020. 

A cross-section study shows the actual status of 
knowledge and prevention of vaginal inflammatory diseases 
from 18 to 49 years of age examining in the Outpatient 
Department of Hanoi Obstetrics and Gynecology hospital. 
The study results showed that 366 subjects joined the study, 
at the age of 33.4 on average among 15 years old and 49 
years old women. The knowledge of vaginitis inflammatory 
diseases includes 85% (311) subjects have heard of vaginitis 
inflammatory diseases, 15% of the participants had never 
heard of or learned about previous vaginitis inflammatory 
diseases. Among 355 respondents and respondents having 
heard of vaginal inflammatory diseases, up to 42.44% 
people and relatives of participants have no experience in 
the disease and 57.56% of the remaining people have family 
or have experience with the disease and the prevention of 
the disease. The average point of knowledge of the study 
participants is 12.52 (SD=4.62). The average attitude point 
of the group living in a rural life is 16.56 (SD=1.63), the 
group living in the town/market quarter is 16.37 (SD=1.39) 
and the group living in town/city is 16.65 (SD=2.24) with 
p=0.03. The average point on practice is 32.54 (SD=6.83). 
Study results show that the subjects living in town/city has 
better attitude than other areas.

 Keyword: Prevention of vaginitis, knowledge, 
attitude, practice.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Viêm âm đạo là bệnh phụ khoa thường gặp nhất ở 

nữ giới. Ước tính trên thế giới có khoảng 180 triệu phụ 

Ngày nhận bài: 30/05/2020                           Ngày phản biện: 07/06/2020                    Ngày duyệt đăng: 15/06/2020
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nữ mắc Trichomonas vaginalis, từ 10% đến 50% phụ nữ 
trong độ tuổi sinh sản và 20% phụ nữ mang thai bị nhiễm 
khuẩn âm đạo, trong đó 25% đến 50% có thể không có 
triệu chứng và trung bình 75% phụ nữ đã từng bị viêm 
âm đạo do nấm Candida [1]. Các nghiên cứu khác nhau 
đã chỉ ra tỷ lệ mắc viêm âm đạo của các nước như Mỹ, 
Châu Âu và Đông Nam Á là từ 5% đến 50%. Nếu không 
được điều trị kịp thời, viêm nhiễm phụ khoa sẽ gây ra các 
hậu quả nặng nề với sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản, 
dẫn đến tắc ống dẫn trứng, sảy thai…, thậm chí có nguy 
cơ phát triển thành ung thư cổ tử cung, ung thư buồng 
trứng [2]. Tại Việt Nam, viêm nhiễm đường sinh dục 
dưới chiếm 60% những căn bệnh thường gặp ở phụ nữ từ 
15 đến 49 tuổi. Tuy nhiên việc phòng bệnh lại không quá 
phức tạp và khó khăn nếu phụ nữ có kiến thức, thái độ và 
thực hành phòng bệnh đúng. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 
là bệnh viện chuyên khoa Hạng I của thành phố Hà Nội 
trong lĩnh vực Sản phụ khoa và Kế hoạch hóa gia đình, 
có hơn 20000 phụ nữ đến khám phụ khoa hàng năm. Tỷ 
lệ viêm nhiễm bệnh phụ khoa ở các bệnh nhân đến khám 
khoảng 60-80%. Qua quá trình tìm hiểu tài liệu tham 
khảo, chúng tôi thấy chưa có nhiều nghiên cứu về kiến 
thức, thái độ và thực hành phòng ngừa bệnh viêm âm 
đạo của phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi là đối tượng đến khám 
và điều trị tại Khoa khám bệnh–Bệnh viện Phụ sản Hà 
Nội. Do đó chúng tôi tiến hành làm nghiên cứu này nhằm 
mô tả kiến thức, thái độ, thực hành phòng ngừa viêm âm 
đạo ở phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi đến khám tại Khoa khám 
bệnh- Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2020. Từ đó đưa 
ra những nhận thức về kiến thức, thái độ, thực hành của 
phụ nữ về dự phòng bệnh viêm âm đạo.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trên đối tượng là phụ nữ 

trong độ tuổi từ 15 tuổi đến 49 tuổi đến  khám tại Khoa 
Khám bệnh-Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2020.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang.
2.3. Thời gian nghiên cứu
Từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2020
2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu 
- Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho nghiên cứu mô 

tả cắt ngang.

Trong đó:
n: cỡ mẫu nghiên cứu
α: Mức ý nghĩa thống kê (Chọn = 0,05 ứng với độ tin 

cậy 95% thay vào
bảng ta được = 1,96).
p = 0,27 tỷ lệ người có kiến thức về dự phòng viêm 

âm đạo qua điều tra thử.
= 0,05: Sai số tuyệt đối giữa mẫu nghiên cứu và quần 

thể (5%).
- Phương pháp chọn mẫu thuận tiện.
2.5. Xử lý và phân tích số liệu
- Số liệu sau khi thu thập sẽ được làm sạch và nhập 

trên phần mềm Kobotoolbox.
- Số liệu được phân tích bằng phần mềm Sata 15.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Mô tả kiến thức phòng ngừa bệnh viêm âm đạo

Trong số 366 người tham gia nghiên cứu có 85% 
người tham gia nghiên cứu trả lời đã từng nghe đến bệnh 

viêm âm đạo. Và có 15% số người tham gia trả lời là chưa 
từng nghe hay biết về bệnh viêm âm đạo trước đó.

Hình 1: Tỷ lệ người đã nghe và chưa nghe tới bệnh viêm âm đạo 
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Trong số 355 người được hỏi và trả lời đã từng nghe 
và biết đến bệnh viêm âm đạo, có tới 42,44% người và 
người thân của người tham gia không có kinh nghiệm 

đối với bệnh và 57,56% số người còn lại đã có hay có 
người nhà đã có kinh nghiệm đối với việc mắc bệnh và 
dự phòng bệnh.

Bảng 1. Điểm trung bình kiến thức giữa các nhóm nhân khẩu học 

STT Nội dung Điểm trung bình SD p
1 Điểm kiến thức 12,52 4,62

2 Dân tộc
Kinh 12,52 4,65

0,978
Khác 12,57 3,26

3 Tôn giáo
Có 11,00 4,35

0,245
Không 12,59 4,63

4 Tình trạng 
quan hệ

Chưa có bạn trai 11,87 3,78

0,066
Đã/đang có bạn trai 11,63 4,22
Đã kết hôn 13,18 4,92
Đã ly hôn/ly thân 12,3 5,91
Góa 12,25 2,06

5 Nơi ở
Nông thôn 11,35 4,54

0,075Thị tứ/thị trấn 12,91 5,28
Thị xã/thành phố 14,15 4,24

6 Trình độ học 
vấn

Không đi học/mù chữ 0 0

0,947

Tểu học 0 0
Trung học cơ sơ 11,33 4,72
Trung học phổ thông 12,75 4,61
Trung cấp nghề chuyên nghiệp/cao đẳng 13,06 4,9
Đại học/ sau đại học 13,24 4,86

7 Nghề nghiệp

Học sinh/sinh viên 12,10 4,31

0,542

Nội trợ 13,93 4,15
Công nhân 12,87 4,51
Quản lý/công nhân viên chức 12,66 5
Lao động tự do 13,16 5,03
Làm ruộng 12,64 3,82
Khác 13,37 5,52

Hình 2. Tỷ lệ người có kinh nghiệm về bệnh viêm âm đạo
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Điểm trung bình kiến thức của đối tượng tham gia 

nghiên cứu là 12,52 (SD=4,62). Nhóm sống tại thị xã/ 
thành phố có điểm trung bình cao nhất đạt 14,15 (SD=4,24) 
và nhóm đối tượng đạt điểm trung bình thấp nhất là nhóm 
có theo tôn giáo với 11 điểm (SD=4,35). Trong các nhóm 
đối tượng có loại quan hệ khác nhau thì nhóm đã kết hôn 
là nhóm có điểm trung bình cao nhất 13,18 (SD=4,92). 
Với trình độ học vấn là đại học và sau đại học (điểm trung 
bình 13,24, SD=4,86) và nhóm trung cấp nghề/cao đẳng 

(điểm trung bình là 13,06, SD=4,9) có điểm trung bình 
cao hơn các nhóm có trình độ học vấn khác. Đối với phân 
loại theo đặc điểm về nghề nghiệp, nhóm có điểm trung 
bình thấp nhất là nhóm học sinh/sinh viên với điểm trung 
bình là 12,1 (SD=4,31), nhóm cao có điểm trung bình cao 
nhất là nội trợ với điểm trung bình là 13,93 (SD=4,15). Sự 
khác biệt về điểm trung bình giữa các nhóm không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05).

3.2. Mô tả thái độ phòng ngừa bệnh viêm âm đạo

Bảng 3.6. Điểm trung bình thái độ giữa các nhóm nhân khẩu học

STT Nội dung Điểm trung bình SD p

1 Điểm thái độ 16,54 1,84

2 Dân tộc
Kinh 16,55 1,85

0,5
Khác 16,25 1,04

3 Tôn giáo
Có 15,92 3,32

0,53
Không 16,57 1,76

4 Tình trạng 
quan hệ

Chưa có bạn trai 16,61 2,87

0,2

Đã/đang có bạn trai 17,06 1,61

Đã kết hôn 16,52 1,71

Đã ly hôn/ly thân 16,36 1,36

Góa 15,75 0,96

5 Nơi ở

Nông thôn 16,56 1,63

0,03Thị tứ/thị trấn 16,37 1,39

Thị xã/thành phố 16,65 2,24

6 Trình độ học 
vấn

Không đi học/mù chữ 0 0

0,2

Tiểu học 0 0

Trung học cơ sơ 16,25 1,11

Trung học phổ thông 16,46 1,45

Trung cấp nghề chuyên nghiệp/cao đẳng 16,39 2,36

Đại học/sau đại học 16,71 1,93

7 Nghề nghiệp

Học sinh/sinh viên 17,00 1,15

0,08

Nội trợ 16,18 2,25

Công nhân 16,50 1,4

Quản lý/công nhân viên chức 16,77 1,95

Lao động tự do 16,02 2,06

Làm ruộng 16,86 1,29

Khác 16,50 1,36
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Điểm trung bình trung trên các đối tượng có tham gia 

nghiên cứu là 16,54 (SD= 1,84). Nhóm đối tượng có điểm 
trung bình cao nhất là nhóm có tình trạng quan hệ là đang/
đã có bạn trai với điểm trung bình là 17,06 (SD=1,61). 
Và nhóm đối tượng có điểm trung bình thấp nhất trong 
nhóm tình trạng quan hệ là góa với điểm trung bình là 
15,75 (SD=0,96). Ta có sự khác biệt về điểm trung bình 
của nhóm phân loại theo nơi ở là có ý nghĩa thông kê 

với p=0,03, điểm trung bình của nhóm sống tại nông thôn 
là 16,56 (SD=1,63), nhóm đối tượng sống tại thị trấn/thị 
tứ là 16,37 (SD=1,39) và nhóm sống tại thị xã/thành phố 
là 16,65 (SD=2,24). Không thấy có sự khác nhau lớn về 
điểm trung bình giữa các nhóm và không còn sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê.

3.3. Mô tả thực hành phòng ngưà bệnh viêm 
âm đạo

Bảng 3.7. Điểm trung bình thực hành giữa các  nhóm nhân khẩu học 

STT Nội dung Điểm trung bình SD p

1 Điểm trung bình 32,54 6,83

2 Dân tộc
Kinh 32,62 6,82

0,245
Khác 29,25 6,48

3 Tôn giáo
Có 34,50 6,53

0,168
Không 32,46 6,84

4 Tình trạng 
quan hệ

Chưa có bạn trai 31,03 6,77

0,158

Đã/đang có bạn trai 32,06 7,07

Đã kết hôn 32,67 6,93

Đã ly hôn/ly thân 34,82 4,33

Góa 32,25 5,91

5 Nơi ở

Nông thôn 31,43 7,35

0,295Thị tứ/thị trấn 33,40 6,24

Thị xã/thành phố 32,76 6,77

6 Trình độ học 
vấn

Không đi học/mù chữ 0 0

0,089

Tiểu học 0 0

Trung học cơ sơ 32,93 5,91

Trung học phổ thông 33,09 7,46

Trung cấp nghề chuyên nghiệp/cao đẳng 32,93 5,91

Đại học/ sau đại học 33,08 7,46

7 Nghề nghiệp

Học sinh/sinh viên 29,00 8,03

0,800

Nội trợ 33,36 6,28

Công nhân 30,78 6,29

Quản lý/công nhân viên chức 33,46 6,88

Lao động tự do 32,92 6,69

Làm ruộng 28,57 5,47

Khác 33,70 7,64
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Điểm trung bình về thực hành của nhóm tham gia 

nghiên cứu là 32,54 (SD= 6,83). Nhóm có điểm trung bình 
thấp nhất là nhóm đối tượng có nghề nghiệp là làm ruộng 
với điểm trung bình là 28,57 (SD=5,47), nhóm có điểm 
trung bình cao nhất là nhóm đối tượng dã ly hôn/ly thân 
với điểm trung bình là 34,82 (SD=4,33). Trong phân nhóm 
bằng nơi ở, nhóm có điểm trung bình cao nhất là nhóm 
sống tại thị tự/thị trấn có điểm trung bình thực hành là 33,40 
(SD=6,24). Với trình độ học vấn, không thấy có sự khác 
biệt lớn về trung bình điểm thực hành phòng ngừa bệnh 
VÂĐ. Với phân loại theo nhóm nghề nghiệp, có nhóm đối 
tượng làm ruộng có điểm trung bình thấp nhất, điểm trung 
bình cao nhất trong nhóm là 33,46 (SD=6,88) của nhóm 
quản lý/công nhân viên chức. Không thấy sự có ý nghĩa 
thống kê với sự khác biệt của điểm trung bình (p>0,05).

IV. BÀN LUẬN
Trong nghiên cứu của Samah Abd Elhaleim tại Ai 

Cập năm 2017 cũng cho thấy mối quan hệ giữa tổng điểm 
kiến thức của phụ nữ và nhân khẩu học xã hội của họ. Có 
mối quan hệ có ý nghĩa thống kê cao (p<0,001) giữa tổng 
số kiến thức của phụ nữ điểm số và trình độ học vấn của 
họ, cũng như mối quan hệ có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
giữa tổng số phụ nữ điểm kiến thức và điều kiện làm việc 
của họ trước khi can thiệp. Mặt khác, không có thống kê sự 
khác biệt đáng kể (p> 0,05) giữa tổng điểm kiến thức của 
phụ nữ với tuổi và nơi cư trú của họ trước và sau can thiệp 
[3]. Tuy nhiên trong nghiên cứu của chúng tôi sự khác biệt 
về điểm trung bình kiến thức không có ý nghĩa thống kê. 
Điểm trung bình kiến thức của đối tượng tham gia nghiên 
cứu là 12,52 (SD=4,62). Một số nhóm đối tượng có điểm 
trung bình cao là nhóm sống tại thị xã/thành phố có điểm 
trung bình đạt 14,15 (SD=4,24). Trong nhóm đối tượng 
có loại quan hệ khác nhau thì nhóm đã kết hôn là nhóm 
có điểm trung bình cao nhất 13,18 (SD=4,92). Về trình 
độ học vấn thì nhóm đại học và sau đại học có điểm trung 
bình cao nhất 13,24 (SD=4,86). Đối với phân loại theo đặc 
điểm về nghề nghiệp, nhóm có điểm trung bình cao nhất là 
nội trợ với điểm trung bình là 13,93 (SD=4,15).

Tại Malaysia và một số vùng của người nghèo tại Ấn 
Độ vẫn có tình trạng người phụ nữ ngại khi nhắc tới bệnh 
cũng như chia sẻ thông tin về bệnh với đối tượng nam 
giới hoặc bác sĩ là nam [3], [4]. Tuy nhiên trong nghiên 
cứu của chúng tôi thấy đối tượng tham gia nghiên cứu có 
điểm trung bình về thái độ khá cao, hầu hết đều đồng ý 
với mức độ nguy hại gây ra của bệnh và cảm thấy không 
có khó khăn hay rào cản gì khi cần tiếp cận thông tin hay 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh. Điểm trung 
bình của nhóm phân loại theo nơi ở là có ý nghĩa thống kê 
với p=0,03 với điểm trung bình của các vùng là nông thôn 
16,56 (SD=1,63), thị trấn/thị tứ là 16,37 (SD=1,39) và thị 
xã/thành phố là 16,65 (SD=2,24). 

Điểm trung bình về thực hành của nhóm tham gia 
nghiên cứu là 32,54 (SD= 6,83) với điểm tối đa đạt được 
là 48 điểm. Điểm trung bình về thực hành cao hơn so với 
nghiên cứu của Malaysia với điểm trung bình là 12 điểm 
tối đa có thể đạt được là 30. Sự khác biệt ở đây có thể là 
khác biệt về đối tượng nghiên cứu, với nghiên cứu của 
Malaysia thì đối tượng tham gia nghiên cứu là phụ nữ 
của 1446 nhà với các bang khác nhau của Malaysia, đối 
tượng nghiên cứu thuộc nhiều dân tộc và tôn giáo khác 
nhau có tính đại diện hơn. Trong khi đối tượng nghiên 
cứu trong nghiên cứu của chúng tôi là đối tượng phụ nữ 
tới khám tại một bệnh viện và có trình độ văn hóa khá 
cao (nhóm có trình độ học vấn đại học và sau đại học 
chiếm 43,44% người tham gia nghiên cứu. Tại thời điểm 
tiến hành điều tra nghiên cứu thì 4,92% người tham gia 
là học sinh/sinh viên chiếm tỷ lệ ít nhất sau đó đến làm 
ruộng chỉ có 5,16%, chỉ có 6,28% số người hiện tại đang 
làm những công việc khác và cao nhất là nhóm người làm 
quản lý/công nhân viên chức chiếm 41,26%). Nên điểm 
trung bình về thực hành có cao hơn so với nghiên cứu của 
Malaysia. Tuy nhiên sự khác biệt về điểm trung bình thực 
hành không có ý nghĩa thống kê ở các nhóm đối tượng 
được phân chia theo các đặc điểm nhân khẩu học.

V. KẾT LUẬN
Có 366 đối tượng tham gia nghiên cứu, độ tuổi trung 

bình là 33,4 (nhỏ nhất là 15 tuổi, cao nhất là 49 tuổi). Có 
85% đối tượng tham gia nghiên cứu đã từng nghe đến 
bệnh viêm âm đạo, 15% số người tham gia chưa từng 
nghe đến hay biết về bệnh viêm âm đạo trước đó. Trong 
số 355 người được hỏi và trả lời đã từng nghe đến bệnh 
viêm âm đạo, có tới 42,44% người và người thân của 
người tham gia không có kinh nghiệm đối với bệnh và 
57,56% số người còn lại có người nhà hay đã có kinh 
nghiệm đối với việc mắc bệnh và dự phòng bệnh. Điểm 
trung bình kiến thức của đối tượng tham gia nghiên cứu 
là 12,52 (SD=4,62). Sự khác biệt về điểm trung bình của 
nhóm phân loại theo nơi ở là có ý nghĩa thống kê với 
p=0,03, điểm trung bình của nhóm sống tại nông thôn là 
16,56 (SD=1,63), nhóm đối tượng sống tại thị trấn/thị tứ 
là 16,37 (SD=1,39) và nhóm sống tại thị xã/thành phố là 
16,65 (SD=2,24). Điểm trung bình về thực hành của nhóm 
tham ra nghiên cứu là 32,54 (SD= 6,83).
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MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở 
NGƯỜI  TRƯỞNG THÀNH  ≥ 25 TUỔI TẠI TỈNH THÁI BÌNH

Hoàng Văn Bình1, Đặng Bích Thủy2

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, kết quả cho thấy, có 433 người tăng huyết áp 
(29,8%). Một số yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với 
bệnh tăng huyết áp gồm có: Tuổi ≥45, nam giới, thừa cân 
béo phì, thói quen ăn mặn, uống nhiều bia rượu, tiền sử 
bản thân bị đái tháo đường, tiền sử gia đình bị tăng huyết 
áp (OR>1, p<0,05)

Chưa phát hiện mối liên quan có ý nghĩa thống kê 
giữa tăng huyết áp với rèn luyện thể lực và chỉ số WHR 
(vòng eo/vòng mông) cao (OR<1, p>0,05).

Từ khóa: Tăng huyết áp, người trưởng thành ≥ 25 
tuổi, tỉnh Thái Bình

SUMMARY:
SOME ASOCIATED FACTORS OF 

HYPERTENSION 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 the results 
showed that: The prevalence of hypertension was 29.8%.

Significant associated factors of hypertension were 
age ≥ 45 years old; male; obesity; salty eating habits; 
drink lots of alcohol; history of diabetes; history of family 
has hypertension (OR>1, p<0,05). 

No significant association was found between 
hypertension with physical activities and large waist 
(WHR), (p>0,05)

Keyword: Hypertension, adults from 25 ago or 
more, Thai Binh province.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Huyết áp là một trong bốn biểu hiện chức phận sống 

của cơ thể. Tăng huyết áp (THA) là bệnh hay gặp nhất 
trong các bệnh tim mạch ở hầu hết các nước, THA cũng 
là một trong các bệnh được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
quan tâm vì bệnh có tính chất thời sự, tính xã hội - cộng 
đồng, do đặc tính ảnh hưởng đến tuổi thọ, sức lao động, tỷ 
lệ tàn phế có tốc độ tăng hàng năm [5],[8]. 

Tăng huyết áp - “Kẻ giết người thầm lặng” [7]. Tại 
Việt Nam, theo khảo sát mới nhất của Bộ Y tế, tăng huyết 
áp đang tăng nhanh. Tăng huyết áp đứng thứ 6 trong 10 
bệnh thường đến bệnh viện và xếp thứ 4 trong những 
nguyên nhân gây tử vong [4],[5].

Theo dự báo của Hội Tim mạch Việt Nam, đến năm 
2017, Việt Nam sẽ có 1/5 dân số mắc bệnh tim mạch và 
tăng huyết áp. Đặc biệt, trong những năm gần đây, bệnh 
lý tăng huyết áp đang được trẻ hóa với rất nhiều đối tượng 
trong độ tuổi lao động. Tại Việt Nam, tỷ lệ tăng huyết áp 
ở những người từ 25 tuổi trở lên chiếm 25,1% [5].

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 tăng huyết áp và các bệnh liên quan đến rối 
loạn chuyển hóa như đái tháo đường, thừa cân béo phì…

 Nhằm tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến bệnh 
tăng huyết áp 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 này với mục tiêu sau:

Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến bệnh tăng 
huyết áp 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 

Ngày nhận bài: 20/05/2020                           Ngày phản biện: 28/05/2020                    Ngày duyệt đăng: 06/06/2020

1. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
Tác giả chính: Hoàng Văn Bình; SĐT: 0909099046; Email: dangthanhnhanytb1@gmail.com                                                                            
2. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
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phố, huyện Vũ Thư, huyện Đông Hưng, huyện Kiến 
Xương, huyện Thái Thụy, huyện Quỳnh Phụ, huyện Hưng 
Hà, huyện Tiền Hải.

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 1- tháng 3/2017
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 theo công thức: 

2
2

2/1

)1(
d

ppn z −
=

−α   
Trong đó: n là cỡ mẫu; Z(1-α/2) Hệ số tin cây ở mức α= 

95% thì z= 1,96; p: tỷ lệ tăng huyết áp theo nghiên cứu 
trước, được lấy = 0,25 [5]; d: Sai số cho phép, được lấy 
bằng 0,01. Thay các giá trị trên vào công thức → n= 720 
người, vì chọn mẫu chùm do vậy cỡ mẫu được nhân đôi 
→ n= 1440 người. Thực tế điều tra được 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 không sử dụng rượu, bia trước 12 giờ. 

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. 
+ Đo huyết áp: Theo quy trình quy định của Bộ Y tế 

(Theo Quyết định số 3192 /QĐ-BYT) 
- Tiêu chuẩn chẩn đoán tăng huyết áp theo JNC VII 

[5]. Tăng huyết áp khi huyết áp từ 140/90 mmHg trở lên.
+ Đo cân nặng, chiều cao theo thường quy. Đánh giá 

tình trạng dinh dưỡng dựa vào chỉ số khối cơ thể BMI (cân 
nặng (kg) /chiều cao2(m). Theo phân loại của WHO người 
được coi là Thừa cân béo phì khi BMI>=25.

+ Đo vòng eo, vòng mông theo thường quy. Tính chỉ 
số vòng eo/vòng mông (WHR), chỉ số WHR cao khi >0,8 
đối với nữ và 0,9 đối với nam

2.5. Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS 21.0. 
Tính tỷ lệ %, Tỷ suất chênh OR, CI95%.

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 tăng huyết áp, 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, 

tỷ lệ nam giới chiếm 53,8%; nữ giới chiếm 46,2%. Độ tuổi 
nhiều nhất là từ 60-69 tuổi (34,4%), tiếp đến là nhóm tuổi 
40-59 (27,6%), nhóm 25-39 tuổi chiếm 22,7% và thấp 
nhất là nhóm tuổi từ 70 trở lên (15,1%). Có 433 người 
(29,8%) mắc tăng huyết áp, chủ yếu là tăng huyết áp độ 
I (42,3%), độ 2 chiếm 35,4% và độ 3 chiếm 22,3%. Kết 
quả phân tích tìm một số yếu tố liên quan cụ thể như sau:

Bảng 1. Liên quan giữa tuổi, giới với bệnh tăng huyết áp 

Yếu tố

Tăng huyết áp
OR

CI 95%

pCó Không

SL % SL %

Giới:    Nam (n=780)
              Nữ (n=670)

260
173

33,3
25,8

520
497

66,7
74,2

1,4
1,1-2,5

<0,05

Tuổi:
            ≥ 45 tuổi (n=870)
           < 45 tuổi (n=580)

298
135

34,3
23,3

572
445

65,7
76,7

1,7
1,2-3,1

<0,05
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Bảng 2. Liên quan giữa thừa cân béo phì, chỉ số WHR với bệnh tăng huyết áp 

Yếu tố

Tăng huyết áp 
OR

CI 95%

PCó Không

SL % SL %

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

133
300

80,1
23,4

33
984

19,9
76,6

13,2
9,2-17,8

<0,001

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

      
      187

246

33,9
27,4

364
653

66,1
72,6

1,4
0,8-2,5

>0,05

Bảng 3. Liên quan giữa rèn luyện thể lực với bệnh tăng huyết áp 

Yếu tố

Tăng huyết áp 
OR

CI 95%

pCó Không

SL % SL %

 Rèn luyện thể lực:
  - Không thường xuyên (n=635)
  - Thường xuyên (n=815) 
          (>30 phút/ngày)

178
255

28,0
31,3

457
560

80,0
68,7

0,9
0,4-1,9

>0,05

Bảng 4. Liên quan giữa thói quen ăn mặn, uống bia rượu với bệnh tăng huyết áp 

Yếu tố

Tăng huyết áp 
OR

CI 95%

PCó Không

SL % SL %

 Ăn mặn:   - Có (n=756)
                      - Không (n=694)

276
157

36,5
22,6

480
537

63,5
77,4

1,9
1,5-4,9

<0,05

Uống bia rượu:
  - Có (n=846)
  - Không (n=604)

298
135

35,2
22,4

548
469

64,8
77,6

1,8
1,4-4,8

<0,05

Qua kết quả bảng 1 cho thấy: Ở nhóm nam giới có 
nguy cơ bị tăng huyết áp gấp từ 1,4 lần với so với nữ giới 
(CI95% từ 1,1-2,5 và p<0,05). Tuổi từ 45 trở lên cũng là một 

yếu tố nguy cơ của bệnh, cao gấp 1,7 lần so với nhóm tuổi 
dưới 45 (CI95% từ 1,2-3,1 và p<0,05).  

Qua kết quả bảng 2 cho thấy: Ở những người thừa cân 
béo phì có nguy cơ bị bệnh tăng huyết áp gấp từ 13,2 lần 
với so với những người không bị thừa cân béo phì (CI95% 

từ 9,2-17,8 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 tăng huyết áp gấp 1,4 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 0,8-2,5 và p>0,05).

Qua kết quả bảng 3 cho thấy: Chưa tìm thấy mối liên quan giữa rèn luyện thể lực và bệnh tăng huyết áp (OR=0,9 
và CI95% từ 0,4-1,9 và p>0,05).
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Bảng 5. Liên quan giữa tiền sử gia đình với bệnh tăng huyết áp

Yếu tố

Tăng huyết áp 
OR

CI 95%

PCó Không

SL % SL %

Gia đình có người bị tăng huyết áp: 
          - Có (n=460)
          - Không (990)

311
122

67,6
12,3

149
868

32,4
87,7

14,8
5,3-17,8

<0,001

Bảng 6. Liên quan giữa bệnh đái tháo đường với bệnh tăng huyết áp

Yếu tố

Tăng huyết áp 
OR

CI 95%

PCó Không

SL % SL %

Đái tháo đường: 
          - Có (n=94)
          - Không (1356)

67
366

71,3
27,0

27
990

28,7
73,0

6,7
5,1-11,3

<0,01

Qua kết quả bảng trên cho thấy: Ở những người có 
thói quen ăn mặn có nguy cơ bị bệnh tăng huyết áp gấp 
1,9 lần với so với những người không ăn mặn (CI95% từ 
1,5-4,9 và p<0,05). Đồng thời, qua kết quả cũng cho thấy, 

ở những người có thói quen thường xuyên uống bia rượu, 
có nguy cơ bị bệnh tăng huyết áp gấp 1,8 lần với so với 
những người không uống bia rượu thường xuyên (CI95% từ 
1,4-4,8 và p<0,05).

Qua kết quả bảng trên cho thấy: Ở những người tiền 
sử gia đình có người bị tăng huyết áp thì bản thân có nguy 
cơ bị bệnh tăng huyết áp gấp 14,8 lần với so với những 

người gia đình không có tiền sử bị tăng huyết áp (CI95% từ 

5,3-17,8 và p<0,001). 

Qua kết quả bảng trên cho thấy: Ở những người bị đái 
tháo đường, có nguy cơ bị bệnh tăng huyết áp gấp 6,7 lần 
với so với những người không bị đái tháo đường (CI95% từ 

5,1-11,3 và p<0,01).

IV. BÀN LUẬN
Tăng huyết áp là bệnh có tính chất thời sự, tính xã hội 

- cộng đồng, do có ảnh hưởng đến tuổi thọ, sức lao động, 
tỷ lệ tàn phế và có tốc độ tăng hàng năm. Nhiều nghiên 
cứu đã cho thấy hầu hết tăng huyết áp không rõ nguyên 
nhân. Một số yếu tố góp phần gây tăng huyết áp lại không 
thể kiểm soát được như tuổi, giới, chủng tộc, tiền sử gia 
đình... Bên cạnh đó cũng có những yếu tố có thể kiểm 
soát được như thừa cân béo phì, sử dụng thuốc lá và rượu, 
ăn mặn hay ít vận động... Do vậy, thay đổi lối sống lành 
mạnh là một cam kết quan trọng để kiểm soát bệnh tăng 
huyết áp [4],[5],[8].

Trong nghiên cứu này chúng tôi đã phân tích tìm hiểu 

một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp, kết quả đã cho 
thấy: ở nhóm nam giới có nguy cơ bị tăng huyết áp cao 
gấp 1,4 lần so với nữ với CI 95% từ 1,1-2,5 và p<0,05. 
Đồng thời kết quả cũng cho thấy, tuổi từ 45 trở lên có 
nguy cơ bị tăng huyết áp cao gấp 1,7 lần so với tuổi dưới 
45 với CI 95% từ 1,2-3,1 và p<0,05 (bảng 1).

Thừa cân béo phì là một trong các yếu tố nguy cơ có 
thể kiểm soát được, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho 
thấy: Ở nhóm thừa cân béo phì có nguy cơ bị tăng huyết 
áp cao gấp 13,2 lần so với nhóm không thừa cân béo phì 
với CI 95% từ  9,2- 17,8 và p<0,05. Để đánh giá béo bụng, 
thông qua chỉ số WHR cho thấy: Ở nhóm có chỉ số WHR 
cao có nguy cơ bị tăng huyết áp cao gấp 1,4 lần so với 
nhóm bình thường với CI 95% từ  0,8- 2,5. Tuy nhiên sự 
kết hợp này chưa chặt chẽ với p>0,05 (bảng 2).

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng gần tương tự 
như của một số nghiên cứu khác như của Nguyễn Hóa và 
cộng sự [2], khi nghiên cứu về xu hướng tăng huyết áp 
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và các yếu tố nguy cơ tim mạch chính ở người dân trên 
25 tuổi tại thành phố Đà Nẵng, kết quả cũng cho thấy, có 
mối tương quan thuận giữa tuổi, thừa cân béo phì với tăng 
huyết áp; của Võ Thị Xuân Hạnh và cộng sự [3], của Jafar 
Sadegh Tabrizi và cộng sự [6]…

Vận động thể lực có tác dụng giúp cải thiện tình trạng 
tăng huyết áp và làm chậm tiến triển của bệnh. 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 
tăng huyết áp 0,9 lần với so với những thường xuyên rèn 
luyện thể lực (CI95% từ 0,8-2,5, tuy nhiên sự kết hợp này 
chưa chặt chẽ vớp p>0,05 (bảng 3). Sở dĩ có kết quả này, 
theo chúng tôi là do đối tượng nghiên cứu phần lớn đều là 
nghề nông nghiệp, cường độ lao động có tính chất nặng 
hơn so với những nghề lao động khác 

Các nghiên cứu đã cho thấy chế độ ăn nhiều natri 
(muối) có thể làm tăng huyết áp. Trong nghiên cứu này 
cũng cho thấy, ở những người có thói quen ăn mặn, có 
nguy cơ bị tăng huyết áp gấp 1,9 lần với so với những 
người không có thói quen ăn mặn (CI95% từ 1,5-4,9 và 
p<0,05). Đồng thời, ở những người uống nhiều bia rượu 
cũng có nguy cơ bị tăng huyết áp gấp 1,8 lần (CI95% từ 1,4-
4,8 và p<0,05) (bảng 4).

Một nghiên cứu của Nguyễn Nhật Cảm và cộng sự 
đã trên 2946 người 18-69 tuổi tại Hà Nội về hành vi nguy 
cơ của bệnh không lây nhiễm, đã cho thấy có 99,84% số 
người tiêu thụ trên 5gram muối/ngày; 43,37% hiện đang 
sử dụng bia rượu… [1]. Như vậy, đây là các yếu tố nguy 
cơ có thể kiểm soát được nhưng hiện còn đang chiếm tỷ 
lệ khá cao.

Theo nhiều nghiên cứu đã cho thấy, tiền sử gia đình 
là yếu tố nguy cơ cao của các bệnh rối loạn chuyển hóa nói 
chung và tăng huyết áp nói riêng, 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. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, Ở nhóm người tiền 
sử gia đình có người bị tăng huyết áp có nguy cơ bị tăng 

huyết áp cao gấp 14,8 lần so với nhóm gia đình không có 
người bị THA với CI 95% từ  5,3 – 17,8 và p<0,05.

Tăng huyết áp và đái tháo đường 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. Trong nghiên 
cứu của chúng tôi cũng đã cho thấy, ở những người bị đái 
tháo đường, có nguy cơ bị tăng huyết áp gấp 6,7 lần với 
so với những người không bị đái tháo đường (CI95% từ 5,1-
11,3 và p<0,01) (bảng 6).

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 tăng huyết áp cho người dân để 
phòng tránh bệnh, tập trung vào các yếu tố can thiệp được 
như phòng tránh thừa cân béo phì, ăn giảm muối, hạn chế 
bia rượu và nên đo huyết áp định kỳ thường xuyên... Bên 
cạnh đó, công tác phòng chống bệnh tăng huyết áp tại địa 
phương cần phải có sự tham gia của cộng đồng và các bên 
liên quan để nâng cao hiệu quả bền vững.

KẾT LUẬN
Một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp ở người 

trưởng thành ≥ 25 tuổi tại tỉnh Thái Bình gồm có:
- Tuổi ≥45  (OR=1,7, CI95% :1,2-3,1,  p<0,05)  
- Nam giới (OR=1,4, CI95% :1,1-2,5, p<0,05)
- Thừa cân béo phì (OR =13,2, CI95% :9,2-17,8, 

p<0,001)
- Thói quen ăn mặn (OR=1,9, CI95% :1,5-4,9,  p<0,05)  
- Uống nhiều bia rượu (OR=1,8, CI95% :1,4-4,8,  

p<0,05)  
- Tiền sử gia đình bị tăng huyết áp (OR=14,8, CI95% 

:5,3-17,8, p<0,001
- Đái tháo đường (OR=6,7, CI95% :5,1-11,3, p<0,01)
- Chưa phát hiện mối liên quan có ý nghĩa thống kê 

giữa tăng huyết áp với rèn luyện thể lực và chỉ số WHR 
(vòng eo/vòng mông) cao  (p>0,05)
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THỰC TRẠNG MẬT ĐỘ xƯƠNG CỦA PHỤ NỮ 25-60 TUỔI 
TẠI MỘT SỐ PHƯỜNG xã THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Lương Xuân Hiến1, Trần Thị Phương1

TÓM TẮT
Nghiên cứu dịch tễ học mô tả qua cuộc điều tra cắt 

ngang về thực trạng mật độ xương của phụ nữ 25-60 tuổi 
được tiến hành tại một số phường xã thuộc thành phố 
Hải Phòng.  Mật độ xương đươc đo bằng máy đo Achiles 
InSight của hãng GE (Mỹ), sử dụng sóng siêu âm để đo 
mật độ của xương gót chân, thể hiện bằng chỉ số xương 
(Stiffness index). Kết quả nghiên cứu cho thấy: tình trạng 
loãng xương tăng dần theo tuổi. Có 7,1% phụ nữ bị loãng 
xương, 33,9% giảm mật độ xương. Trong số 30 phụ nữ 
loãng xương có 8,1% thiếu cân, 7,3% có BMI bình thường 
và 6,3% thừa cân. Ở nhóm người bị loãng xương, BMI 
trung bình là 21,4±2,6 và chỉ số này ở nhóm không bị 
loãng xương là 21,9 ±2,65. Ở người bị loãng xương giá 
trị trung bình T-score là -2,9±0,3, ở người xếp loại xương 
bình thường có chỉ số -0,5 ± 1,2. Có 3,0% người có kinh 
ở tuổi ≤14 bị loãng xương trong khi có tới 9,0% người có 
kinh ở tuổi trên 14 bị loãng xương. Có 2,1%  phụ nữ chưa 
mãn kinh bị loãng xương, trong số phụ nữ loãng xương có 
27,3% có thời gian mãn kinh trên 10 năm, 17,7% mãn kinh 
dưới 5 năm , 11,8% có thời gian mãn kinh từ 5-10 năm.

Từ khóa: Loãng xương, mật độ xương, chỉ số khối 
cơ thể.

ABSTRACT:
SITUATION OF BONE DENSITY AMONG 

WOMEN AGED 25-60 YEARS OLD AT SOME 
COMMUNES /WARDS IN HAI PHONG CITY

This was a cross-sectional descriptive study on 
situation of bone density among female aged 25 to 60 at 
some communes/squares of Hai Phong city. Bone density 
was measured by Achiles InSight machine made by 
GE (America), using ultrasound to measure the density 
of heel bone, indicated by Stiffness index. The results 
showed that: Situation of osteoporosis increases with 
age. About 7.1% of respondentwere osteoporosis; about 
33.9% of respondent decreased bone density. Among 

30 females with osteoporosis, about 8.1% of respondent 
were underweight, 7.3% with normal BMI, and 6.3% with 
overweight. Among osteoporosis group, average BMI was 
21.4±2.6, and this index in the group without osteoporosis 
was 21.9 ± 2.65. In people with osteoporosis, the average 
T-score was -2.9 ± 0.3; In people with normal bone 
classification, the index was -0.5 ± 1.2. About 3.0% of 
respondents with age of 14 or less had osteoporosis while 
up to 9.0% of participants over 14 had osteoporosis. There 
were 2.1% women without menopausal had osteoporosis, 
among women with osteoporosis, 27.3% had menopause 
for over 10 years, 17.7% had menopause for less than 5 
years, and 11.8% for 5-10 years.

Key words: Osteoporosis, bone density, Body Mass 
Index.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cùng với sự phát triển của xã hội và xu hướng già 

hóa dân số, loãng xương mà hậu quả trực tiếp của nó là 
gãy xương đã và đang trở thành một vấn đề y tế quan 
trọng. Bệnh thường gây ra hậu quả nặng nề đối với sức 
khỏe cộng đồng, đồng thời cũng là rào cản đối với quá 
trình phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương, từng 
quốc gia. Mặc dù đã có một số nghiên cứu về loãng xương 
được thực hiện ở nước ta, tuy nhiên địa bàn nghiên cứu 
còn khá tản nạn, hạn hẹp mới chỉ tập trung vào một vài 
đô thị lớn. Các nghiên cứu về mật độ xương sử dụng một 
số phương pháp đo mật độ xương khác nhau trong đó số 
đông các tác giả đã áp dụng phương pháp đo DEXA. Tuy 
nhiên các nghiên cứu đo DEXA cũng mới chỉ được thực 
hiện trong một phạm vi hẹp tại cộng đồng hay trong bệnh 
viện. Do vậy, đo mật độ xương bằng phương pháp siêu âm 
định lượng, tuy độ đặc hiệu không cao bằng phương pháp 
DEXA nhưng phù hợp với điều kiện kinh tế và thực tiễn 
ở Việt Nam, có thể tiến hành với quy mô lớn và có giá trị 
sàng lọc trong cộng đồng.Chúng tôi thực hiện đề tài này 
tại Hải Phòng với mục tiêu nghiên cứu là: mô tả thực trạng 

Ngày nhận bài: 25/05/2020                           Ngày phản biện: 01/06/2020                    Ngày duyệt đăng: 08/06/2020
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
mật độ xương của phụ nữ 25-60 tuổi tại một số phường xã 
thành phố Hải Phòng".

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Địa bàn nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại 6 phường xã: Phường 

Trại Chuối và Thượng Lý  quận Hồng Bàng; Phường Lãm 
Hà và Tràng Minh quận Kiến An; xã Hồng Thái và Đặng 
Cương huyện An Dương thành phố Hải Phòng. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu
- Phụ nữ tuổi từ 25 đến 60 đang sinh sống tại địa bàn 

nghiên cứu. 
Tiêu chuẩn loại trừ đối tượng: Mắc các bệnh rối loạn 

chuyển hóa về xương, sử dụng corticoid toàn thân kéo dài 
trên 3 tháng, đã hoặc đang điều trị với các thuốc chống 
loãng xương có bệnh lý gây loãng xương thứ phát, các 
bệnh viêm khớp mạn tính liên quan, các đối tượng đang 
sử dụng thuốc có ảnh hưởng tới chuyển hóa của xương: 
glucocorticoid, heparine, insulin, thyroxin, sử dụng 
Vitamin D, hoặc các chất chuyển hóa của Vitamin D liên 
tục 03 trước nghiên cứu, phụ nữ đã phẫu thuật cắt bỏ 2 
buồng trứng, cắt tử cung toàn phần. 

2.3. Thời gian nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 5- tháng 7/2017. 
Là một nghiên cứu dịch tễ học mô tả thông qua cuộc 

điều tra cắt ngang nhằm: 
2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
Cỡ mẫu:
Cỡ mẫu cho nghiên cứu xác định tỷ lệ mắc bệnh 

loãng xương ở phụ nữ: được tính theo công thức tính cỡ 
mẫu cho một cuộc điều tra xác định một tỷ lệ:

Trong đó:
n: số phụ nữ cần điều tra.
Z(1-α/2): là hệ số tin cậy lấy ở ngưỡng xác xuất 5% 

, Z(1-α/2) = 1,96.
p: tỷ lệ người từ 25-60 tuổi mắc loãng xương, ước 

tính tỷ lệ này là 0,15 (15%).
d: là sai lệch mong muốn giữa giá trị thu được từ mẫu 

và giá trị thật của quần thể, được lấy d = 0,04. 
Thay vào công thức, số mẫu tối thiểu n = 384, thực tế 

đã điều tra 425 phụ nữ.
Chọn mẫu:
- Chọn địa bàn nghiên cứu: Lập danh sách các quận 

và huyện thuộc thành phố Hải Phòng. Tại mỗi quận/huyện 
bốc thăm ngẫu nhiên lấy 2 xã/phường. Tại mỗi phường/
xã bốc thăm ngẫu nhiên để chọn mỗi xã/phường 2 tổ/xóm. 
Như vậy có 12 tổ/xóm được chọn.

- Chọn đối tượng để cân, đo, siêu âm xác định mật độ 
xương và phỏng vấn: Sử dụng danh sách phụ nữ từ 25-60 
tuổi trên địa bàn đã chọn do các Trạm Y tế cung cấp. Mỗi 
hộ gia đình chỉ chọn 1 phụ nữ bất kỳ trong độ tuổi quy 
định, ưu tiên chọn hết cộng tác viên y tế 12 tổ/xóm và cán 
bộ y tế của 6 trạm y tế phường/xã. Các đối tượng nghiên 
cứu được chọn theo đúng tiêu chuẩn chọn mẫu cho đến 
khi đủ cỡ mẫu cần lấy.

2.5. Chỉ số mật độ xương
+ Xương bình thường: T- score ≥ - 1, tức là lượng 

chất khoáng xương (BMD) của người được đo bằng và 
trên – 1 độ lệch chuẩn (-1SD) so với giá trị trung bình của 
người trưởng thành độ tuổi 20 – 35 tuổi trong cộng đồng.

+ Thiếu xương (Osteopenia): - 1 > T- score > - 2,5, 
+ Loãng xương (Osteoporosis): T - score ≤ - 2,5, 
+ Loãng xương nặng: T-score ≤ -2,5SD và bệnh nhân 

có tiền sử hoặc hiện tại có một hay nhiều vị trí gãy xương.
2.6. Kỹ thuật đo mật độ xương:
Nghiên cứu sử dụng máy đo mật độ xương Achiles 

InSight. Máy Achilles InSight của hãng GE, Mỹ sản xuất, 
sử dụng sóng siêu âm để đo mật độ của xương gót chân, 
thể hiện bằng chỉ số xương (Stiffness index). 

Công cụ thu thập số liệu:
- Cân: Sử dụng cân sức khỏe của Viện Dinh dưỡng, 

có chia vạch theo kg. 
- Thước đo chiều cao: sử dụng thước đo chiều cao 

của Viện Dinh dưỡng có chia vạch tới centimet.
- Máy siêu âm đo tỷ trọng xương gót chân: Máy siêu 

âm Achilles InSight của hãng GE Mỹ sản xuất
- Phiếu phỏng vấn, ghi nhận thông tin được thiết kế 

sẵn gồm có: 
+ Phiếu cân, đo nhân trắc, đo mật độ xương (phụ 

lục 1).
Đo mật độ xương:
Tại bàn đo mật độ xương: Các đối tượng sẽ được 

tiến hành đo mật độ xương tại vị trí gót chân bằng 
phương pháp siêu âm sử dụng máy Achilles InSight. 
Chọn chân để đo: Tránh đo đối với những người có vết 
thương ngoài da ở bàn chân chưa lành. Không chọn chân 
trước đây đã bị gãy hoặc chấn thương. Chú ý đến độ dày 
hoặc đỏ sần của da. Với những trường hợp này có xịt cồn 
vào da trước khi đo. Vị trị của người được đo: Chính tư 
thế bàn chân, bắp chân và hông đều nằm trên một đường 
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thẳng. Không để chân đè nặng lên giá đỡ bắp chân vì có 
thể làm gãy giá đỡ. 

Cách đo: Đối tượng nghiên cứu ngồi trên ghế, được 
người đo hướng dẫn cách đặt bàn chân vào máy đo. Đợi 
trong khoảng 1-2 phút, máy sẽ đưa ra kết quả. Trong suốt 
quá trình đo sẽ có giám sát hoạt động đo mật độ xương 
để đảm bảo hoạt động này diễn ra theo đúng quy trình và 
tuân thủ đạo đức nghiên cứu. 

2.7. Xử lý số liệu
Sau mỗi buổi thu thập số liệu được NCV kiểm tra 

lại các thông tin và chỉnh lý ngay trong ngày đầu tiên. 
Những dữ liệu không phù hợp được nghiên cứu viên gọi 
điện thoại hỏi lại đối tượng nghiên cứu hoặc loại bỏ phiếu. 
Toàn bộ số liệu thu thập được được được nhập vào phần 
mềm EpiData 3.1 sau đó được chuyển sang phần mềm 
SPSS 17.0 để quản lý và phân tích. Phân tích số liệu: Số 
liệu nhập xong sẽ được đăng xuất sang phần mềm SPSS 
17.0 để xử lý. 

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Bảng 3.1. Phân bố phụ nữ theo nhóm tuổi 

Nhóm tuổi Số lượng Tỷ lệ (%)

25-29 44 10,4

30-34 51 12,0

35-39 49 11,5

40-44 56 13,2

45-49 58 13,7

50-54 75 17,7

55-60 92 21,7

Tổng 425 100

Bảng 3.2. Cơ cấu nghề nghiệp của phụ nữ 25 – 60 tuổi 

Nghề nghiệp Số lượng Tỷ lệ (%)

Nông dân 76 17,9

Làm công ăn lương 137 32,2

Kinh doanh, nghề tự do 85 20,0

Cán bộ hưu trí 49 11,5

Học sinh/Sinh viên 6 1,4

Khác 72 16,9

Tổng 425 100

Kết quả nghiên cứu tại bảng 3.1 cho thấy nhóm tuổi 
có tỷ lệ cao nhất là nhóm từ 55-60 chiếm 21,7%, sau đó là 

nhóm tuổi 50-54 với 17,7%. Các nhóm tuổi còn lại rải khá 
đều khoảng trên 10% ở mỗi nhóm.

Kết quả bảng 3.2 cho thấy nghề làm công ăn lương 
chiếm tỷ lệ cao nhất với 32,2%, sau đó là kinh doanh, 
nghề tự do với 20%, tỷ lệ nông dân chiếm 17,9%, cán bộ 

hưu trí chiếm 11,5%... Cơ cấu nghề nghiệp này là khá 
phổ biến ở một số vùng địa bàn nghiên cứu tại miền Bắc 
Việt Nam [1].
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Bảng 3.3. Phân bố phụ nữ 25 - 60 tuổi theo BMI 

Tình trạng DD Số lượng Tỷ lệ (%)

Thiếu năng lượng: BMI < 18 37 8,7

18,5 ≤ BMI ≤ 22,99 261 61,4

≥ 23 (thừa cân) 127 29,9

Tổng 425 100

Bảng 3.4. Tỷ lệ loãng xương của phụ nữ 25 – 60 tuổi theo BMI 

Loãng xương
BMI

Có Không

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %

Thiếu năng lượng: BMI < 18 3 8,1 34 91,9

18,5 ≤ BMI ≤ 22,99 19 7,3 242 92,7

≥ 23 (thừa cân) 8 6,3 119 93,7

Tổng 30 7,1 395 92,9

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ loãng xương của phụ nữ 25 - 60 tuổi

Số liệu bảng 3.3 cho thấy có 8,7% đối tượng nghiên 
cứu có chỉ số BMI ở mức thiếu năng lượng, 61,4% ở mức 
bình thường và 29,9% thừa cân. Các tỷ lệ về chỉ số khối 
cơ thể này là tương đương như một số nghiên cứu trước 

đó. Trong nghiên cứu của Bệnh viện Nhật Tân trên 353 
người đến khám về chỉ số khối cơ thể, tỷ lệ bệnh nhân 
có BMI xếp vào loại gầy chiếm 7,6%, BMI bình thường 
56,4% và thừa cân 36,0%. [2].

Kết quả biểu đồ 3.1 cho thấy có 7,1% phụ nữ 25 – 
60 tuổi bị loãng xương; có 33,9% giảm mật độ xương và 
59,0% được phân loại xương bình thường. Tỷ lệ này là thấp 
hơn nhiều so với các nhiên cứu về loãng xương thực hiện 
trên các nhóm đối tượng nghiên cứu là nữ giới và ở độ tuổi 
tiền mãn kinh, mãn kinh. Nghiên cứu năm 2015 tại thành 
phố Hồ Chí Minh trên các đối tượng trung niên cho kết quả 
tỷ lệ loãng xương chung là 39,9% [3]. Nghiên cứu năm 

2010 tại Thái Bình trên phụ nữ tuổi từ 40 đến 65 đo mật 
độ xương bằng siêu âm xương quay và xương chày cho kết 
quả thấp hơn, tỷ lệ loãng xương là 20,8% và giảm mật độ 
xương là 29,9%. Sự khác biệt này về kết quả nghiên cứu có 
thể là do lứa tuổi khác nhau, nghiên cứu của chúng tôi làm 
trên đối tượng từ 25- 60 tuổi, là độ tuổi trẻ hơn nhiều so với 
các nghiên cứu trước. Điều này càng cho thấy rõ ràng rằng 
nữ giới càng ở độ tuổi cao thì tỷ lệ loãng xương càng tăng.
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Bảng 3.5. Giá trị trung bình T-score và tỷ lệ loãng xương của phụ nữ 25-60 tuổi

Loãng xương SD Số lượng Tỷ lệ(%)

Có -2,9 0,3 30 7,1

Không -0,5 1,2 395 92,9

Tổng 425 100

Bảng 3.6. Tỷ lệ tình trạng loãng xương theo tuổi của phụ nữ 25-60 tuổi

Loãng xương
Tuổi

Có Không

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %

25 – 29 1 2,3 43 97,7

30 – 34 0 0 51 100

35 – 39 0 0 49 100

40 – 44 1 1,8 55 98,2

45 – 49 4 6,9 54 93,1

50 - 54 5 6,7 70 93,3

55 – 60 19 20,7 73 79,3

Tổng 30 7,1 395 92,4

Kết quả bảng 3.4 cho thấy: có 8,1% người thiếu 
năng lượng bị loãng xương; 7,3% đối tượng có BMI 
bình thường và 6,3% số người thừa cân bị loãng xương. 
Trong nghiên cứu ở Hà Nội trên nhóm phụ nữ 50-70 
tuổi mãn kinh trên 5 năm, ở những ĐTNC có chỉ số BMI 
dưới 23 thì có nguy cơ loãng xương cao hơn 1,77 lần 
so với những người có BMI ≥ 23 [1]. Kết quả này phù 

hợp với  nhiều nghiên cứu trước đây, khi đều đưa ra kết 
quả những người có chỉ số BMI càng thấp thì tỷ lệ loãng 
xương càng cao. Thiếu cân là một yếu tố nguy cơ cao 
cho bệnh loãng xương bởi vì trọng lượng cơ thể thấp 
có liên quan với mật độ xương đỉnh thấp hơn trong giai 
đoạn phát triển xương của tuổi trẻ và tăng nguy cơ gãy 
xương ở người già [3].

Kết quả bảng 3.5 cho thấy ở người loãng xương giá 
trị trung bình T-score là -2,9±0,3, ở người xếp loại xương 

bình thường có chỉ số -0,5 ± 1,2. Trong số 425 phụ nữ 
nghiên cứu có 30 người chiếm tỷ lệ 7,1% bị loãng xương.

Kết quả bảng trên cho thấy có tỷ lệ tình trạng loãng 
xương tăng dần theo tuổi. Nhóm tuổi có tỷ lệ loãng xương 
nhiều nhất là nhóm 55-60 tuổi (20,7%). Đặc biệt có 1 
người trong nhóm tuổi 25-29 bị loãng xương. Nhóm tuổi 
30 – 39 tuổi không thấy có loãng xương. Các kết quả 

nghiên cứu trước đây cũng đã chỉ ra rằng nguy cơ loãng 
xương tăng dần theo độ tuổi. Mối liên quan thuận chiều 
này đã được chứng minh trong hầu hết các nghiên cứu cả 
trong và ngoài nước [4].
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Bảng 3.7. Phân bố tình trạng loãng xương theo nghề nghiệp của phụ nữ 25-60 tuổi (n=425)

Loãng xương
Nghề

Có Không

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %

Nông dân 7 9,2 69 90,8

Làm công ăn lương 2 1,5 135 98,5

Kinh doanh, nghề tự do 5 5,9 80 84,1

Hưu trí/ già yếu 12 24,5 37 75,5

HSSV 0 0 6 100

Khác 4 5,5 68 94,5

Tổng 30 7,1 395 92,9

Bảng 3.8. Tỷ lệ loãng xương theo thời gian có kinh của phụ nữ 25-60 tuổi

Loãng xương
Tuổi có kinh

Có Không
p

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %

≤  14 tuổi 4 3,0 130 97,0
< 0,05

> 14 tuổi 26 9,0 265 91,0

Tổng 30 7,0 395 93,0

Biểu đồ 3.2. Phân bố tỷ lệ loãng xương theo thời gian mãn kinh ở nữ giới

Về phân bố tình trạng loãng xương theo nghề 
nghiệp của phụ nữ 25-60 tuổi, kết quả nghiên cứu cho 
thấy: Cán bộ hưu trí, già yếu có tỷ lệ loãng xương cao 

nhất trong các nhóm với 24,5%, sau đó là nông dân 
là 9,2%; nhóm người kinh doanh, nghề tự do có tỷ lệ 
loãng xương là 5,9%.

Về tỷ lệ loãng xương theo thời gian có kinh của đối 
tượng nghiên cứu, kết quả bảng trên cho thấy: có 3,0% 
người có kinh ở tuổi bằng hoặc dưới 14 bị loãng xương 
trong khi có tới 9,0% người có kinh ở tuổi trên 14. Sự 
khác biệt là có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Một số nghiên 
cứu trên  phụ nữ độ tuổi tiền mãn kinh và sau mãn kinh 

cho thấy chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên đến vào sau tuổi 17 
có liên quan với khối lượng khoáng chất trong xương và 
nguy cơ cao bị gãy xương do loãng xương [5], nghiên cứu 
tại thành phố Hồ Chí Minh trên các đối tượng trung niên, 
nguy cơ loãng xương ở nhóm có kinh muộn là cao gấp đôi 
so với  nhóm có kinh sớm hơn [3].
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Kết quả nghiên cứu cho thấy: trong số 30 phụ nữ có 

loãng xương thì thời gian đã mãn kinh trên 10 năm chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 27,3%, sau đó là mãn kinh dưới 5 năm 
với tỷ lệ 17,7%. Phụ nữ có thời gian mãn kinh từ 5-10 năm 
chiếm tỷ lệ 11,8%, phụ nữ mãn kinh dưới 5 năm  chiếm 
17,7%. Có 2,1%  phụ nữ chưa mãn kinh bị loãng xương. 
Một nghiên cứu ở thành phố Cần Thơ cho thấy tỷ lệ loãng 
xương và thiếu xương ở phụ nữ mãn kinh cao hơn rõ rệt 
so với phụ nữ chưa mãn kinh [6]. Trong nghiên cứu tại 
Mỹ Tho trên 225 phụ nữ mãn kinh, khi chia thời gian mãn 
kinh ra 2 nhóm: dưới hoặc bằng 15 năm và trên 15 năm,  
kết luận rằng có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa 
thời gian mãn kinh lâu hơn và tình trạng loãng xương tính 
theo T-score khi siêu âm định lượng mật độ xương [7]. 
Nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy mãn kinh 
sớm có nguy cơ loãng xương gấp 1,9 lần so với người mãn 
kinh sau 45 tuổi, và phụ nữ đã mãn kinh nguy cơ loãng 
xương gấp đôi phụ nữ chưa mãn  kinh [3].

IV. KẾT LUẬN
- Ở nhóm người bị loãng xương, BMI trung bình là 

21,4±2,6 và chỉ số này ở nhóm không bị loãng xương là 
21,9 ±2,65.

- Có 7,1% phụ nữ bị loãng xương, 33,9% giảm mật 
độ xương. Trong số 30 phụ nữ loãng xương có 8,1% thiếu 
cân, 7,3% có BMI bình thường và 6,3% thừa cân. 

- Giá trị trung bình T-score là -2,9±0,3 ở người bị 
loãng xương; ở người xếp loại xương bình thường chỉ số  
này là -0,5 ± 1,2.

- Có 3,0% người có kinh ở tuổi dưới 14 bị loãng 
xương trong khi có tới 9,0% người có kinh ở tuổi trên 14. 
Sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

- Có 2,1%  phụ nữ chưa mãn kinh bị loãng xương, 
trong số phụ nữ loãng xương có 27,3% có thời gian mãn 
kinh trên 10 năm, 17,7% mãn kinh dưới 5 năm , 11,8% có 
thời gian mãn kinh từ 5-10 năm, phụ nữ mãn kinh dưới 5 
năm  chiếm 17,7%. 
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NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP ISOFLAVONOID TỪ RỄ CỦ SẮN 
DÂY BẰNG NHỰA HẤP PHỤ H103 

Vũ Văn Tuấn1, Nguyễn Văn Minh1, Vũ Thị Trâm1, Quách Văn Thắng1

TÓM TẮT
Mục tiêu: Xây dựng được phương pháp phân lập 

isoflavonoid từ rễ củ Sắn dây bằng nhựa hấp phụ H103. 
Phương pháp: Phương pháp quang phổ tử ngoại được sử 
dụng để định lượng isoflavonoid toàn phần. Khảo sát ảnh 
hưởng của các yếu tố: Nồng độ, thể tích dịch hấp phụ, loại 
dung môi và thể tích dung môi giải hấp phụ đến hiệu suất 
và hàm lượng isoflavonoid trong sản phẩm phân lập. Kết 
quả: Đã khảo sát và lựa chọn được điều kiện thích hợp 
để phân lập isoflavonoid bằng nhựa hấp phụ H103. Kết 
luận: Phương pháp sử dụng nhựa hấp phụ H103 là một 
phương pháp mới, đơn giản, hiệu quả và kinh tế để phân 
lập các isoflavonoid từ rễ củ Sắn dây.

Từ khóa: Isoflavonoid; nhựa hấp phụ H103; sắn dây.

SUMMARY:
STUDY ON SEPARATION OF 

ISOFLAVONOIDS FROM PUERARIA ROOT BY 
USING ADSORBTION H103 RESIN

Objective: To establish the method  to separate 
isoflavonoids from kudzu root by using H103 adsorption 
resin. Methods: UV spectrophotometry was applied to 
determine the total isoflavonoid. Study on influence of 
concentration, volume of adsorption solution, volume and 
kind of elute on the yield and contents of isoflavonoids 
in the separation products. Results: Parameters were 
investigated and selected to separate isoflavonoids by 
using adsorption H103 resin. Conclusion: Using H103 
adsorption resin was a new, simple, efficient and economic 
method to separate isoflavonoids from kudzu root.

Key words: Isoflavonoid; H103 adsorption resin; 
Kudzu.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Rễ củ Sắn dây được dùng trong y học cổ truyền 

với tên gọi Cát căn, với tác dụng thanh nhiệt, giải biểu, 

sinh tân dịch[1], [2], [7]. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy 
thành phần có tác dụng sinh học trong rễ củ Sắn dây là 
các isoflavonoid, chúng được biết đến với các tác dụng 
chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch, ...[2], [3]. Để tăng tác 
dụng sinh học và khả năng ứng dụng của nhóm hoạt chất 
này trong các dạng bào chế hiện đại thì việc nâng cao hàm 
lượng hoạt chất, loại bỏ các tạp chất là công việc thiết yếu 
hiện nay.

Nhựa hấp phụ macroporous là một nhóm vật liệu 
được phát triển từ những nghiên cứu của B. A. Adams 
và E. L. Holmes bắt đầu từ năm 1930. Trong những năm 
gần đây, chúng được quan tâm nhiều hơn trong việc ứng 
dụng để phân lập các hợp chất từ thiên nhiên. Phương 
pháp phân lập bằng loại nhựa này là một hướng đi mới 
có nhiều triển vọng do tính hiệu quả, đơn giản và kinh tế 
của nó. H103 là nhựa macroporous có các lỗ xốp lớn có 
đường kính trên 50nm[6]. Nó có cấu trúc không phân cực, 
được sử dụng nhiều trong xử lý nước, thu hồi các chất độc 
và các chất hữu cơ từ nước thải. H103 phù hợp để phân 
lập các hợp chất có nhóm phenol (đặc điểm quan trọng 
trong khung cấu trúc của isoflavonoid Sắn dây). Nghiên 
cứu này nhằm mục tiêu xây dựng được phương pháp phân 
lập isoflavonoid Sắn dây bằng nhựa hấp phụ H103.

II. NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

1. Nguyên vật liệu và thiết bị
- Củ Sắn dây tươi 1 năm tuổi được thu hái tại Đông 

Hưng, Thái Bình vào tháng 02 năm 2016. Nguyên liệu 
được rửa sạch, thái lát, sấy khô ở nhiệt độ 70oC. Củ sắn 
khô được nghiền nhỏ và chiết bằng phương pháp ngâm 
ở điều kiện thường với ethanol 60%. Chiết 2 lần với tỉ lệ 
dung môi : nguyên liệu (tt/kl)  là 10:1. Dịch chiết được 
tập trung và cô chân không đến thể chất cao đặc. Cao này 
được sử dụng để pha các dung dịch isoflavonoid Sắn dây 
dùng cho các thí nghiệm trong nghiên cứu này.
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- Nhựa hấp phụ H103 có diện tích bề mặt 1100-

1200m2/g, đường kính lỗ xốp trung bình 86 - 95Å, tỷ trọng 
ướt 0,70 - 0,80 g/ml. Nhựa được cung cấp bởi công ty 
Anhui Sanxing Resin Technology Co., Ltd (Trung Quốc).

- Hóa chất: Ethanol 96% (TCCS, Việt Nam);
- Chất chuẩn Puerarin (C21H20O9) (Nguồn gốc: 

Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd.; Hàm lượng:  
99,2 % nguyên trạng);

- Thiết bị: Máy quang phổ JASCO V730 (Nhật Bản), 
cân phân tích Mettler Toledo AB204-S (Thuỵ Sỹ) có độ 
chính xác 0,1mg.

2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp định lượng: Hàm lượng isoflavonoid 

trong mẫu phân tích được xác định bằng phương pháp 
quang phổ tử ngoại. Dung dịch thử được pha loãng bằng 
cách hòa tan mẫu phân tích trong ethanol 70% và pha 
loãng bằng nước đến nồng độ nằm trong khoảng tuyến 
tính (1,6-8,0 µg/ml, R2=0,9998). Dung dịch puerarin 4,0 
µg/ml được sử dụng làm chuẩn. So sánh độ hấp thụ ở 
250nm của dung dịch thử và dung dịch chuẩn để tính nồng 
độ isoflavonoid trong mẫu[8]. Nồng độ isoflavonoid trong 
dung dịch thử tính theo puerarin 

Trong đó: CS là nồng độ puerarin trong dung dịch 
chuẩn đo quang (µg/ml), AT, AS là độ hấp thụ của dung 
dịch thử và dung dịch chuẩn.

-  Phương pháp phân lập [4], [5]:
+ Lựa chọn dung môi hấp phụ: Dựa trên khả năng 

hấp phụ tĩnh trong nước và các dung dịch ethanol có nồng 
độ khác nhau. 10 bình nón có nút mài được thêm vào bình 
30ml dung dịch isoflavonoid Sắn dây trong các dung môi 
nước và ethanol nồng độ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 96%. 
Thêm vào mỗi bình nón 1,0 gam nhựa H103 (tính theo khối 
lượng ướt). Các bình nón được lắc nhẹ bằng máy lắc trong 
3 giờ để quá trình đạt cân bằng. Nồng độ isoflavonoid trong 
dung dịch trước và sau hấp phụ được xác định. Dung lượng 
hấp phụ của nhựa H103 (Q) được tính theo công thức: .30 

Trong đó: Cb, Ca là nồng độ isoflavonoid trong dung 
dịch trước và sau hấp phụ (mg/ml); mr là khối lương nhựa 
H103 cho vào bình nón (gam).

+ Khảo sát quá trình hấp phụ: Một cột thủy tinh (3 
x 60cm) được chuẩn bị. Nhồi vào cột 80 gam nhựa H103, 
chiều cao nhựa trong cột là 25cm, thể tích khối nhựa trên 
cột là BV=150cm3. Các dung dịch isoflavonoid Sắn dây 
có nồng độ 0,5; 1,0; 2,5; 5,0 mg/ml được cho chảy qua 
cột với tốc độ không đổi 4BV/giờ. Theo dõi nồng độ 
isoflavonoid trong dịch sau cột bằng phương pháp quang 
phổ từ ngoại.

+ Lựa chọn dung môi giải hấp phụ: 10g nhựa 
H103 được thêm vào một cốc có chứa 300ml dung dịch 
isoflavonoid Sắn dây trong nước nồng độ 3,0 mg/ml. Cốc 
được khuấy từ 100 vòng/phút trong 3 giờ để quá trình hấp 
phụ đạt cân bằng. Lọc lấy nhựa, cân vào 6 bình định mức 
100ml có nút mài, mỗi bình 1,0 gam nhựa vừa lọc. Thêm 
vào các bình nón 30ml nước và ethanol 10, 30, 50, 70, 
96%. Lắc nhẹ các bình bằng máy lắc trong 1 giờ. Xác định 
nồng độ isoflavonoid trong dung dịch trước, sau hấp phụ 
và trong dung dịch giải hấp phụ.

+ Khảo sát quá trình hấp phụ: Sau khi được hấp phụ 
theo điều kiện thích hợp đã khảo sát, cột nhựa được giải 
hấp phụ bằng cách cho dung môi thích hợp qua cột với 
tốc độ không đổi 2BV/giờ. Xác định nồng độ isoflavonoid 
trong dịch sau cột để xác định điểm giải hấp phụ.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
1. Kết quả lựa chọn dung môi hấp phụ
Thêm vào 10 bình nón có nút mài các dung dịch 

isoflavonoid Sắn dây 3mg/ml có nồng độ ethanol tăng dần 
từ 10 đến 96%. Cân vào mỗi bình nón chính xác 1,0gam 
nhựa H103 đã xử lý, đạy nắp và lắc nhẹ bằng máy lắc 
trong 3 giờ. Xác định nồng độ isoflavonoid trong dung 
dịch trước và sau hấp phụ để tính dung lượng hấp phụ. Kết 
quả được thể hiện trong Hình 1.

Hình 1: Ảnh hưởng của nồng độ ethanol trong dịch nạp đến khả năng hấp phụ
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Hình 2: Ảnh hưởng của nồng độ dịch nạp đến dung lượng và hiệu suất hấp phụ

Hình 3: Ảnh hưởng của nồng độ ethanol đến khả năng giải hấp phụ

Kết quả Hình 1 cho thấy: Khi tăng nồng độ ethanol 
trong nước từ 0 lên 70% thì dung lượng hấp phụ tĩnh giảm 
từ 32,00 xuống 10,38 mg/g. Tiếp tục tăng nồng độ ethanol 
trong dịch hấp phụ từ 70 lên 96% thì dung lượng hấp phụ 
tĩnh tăng lên 13,53mg/g. Dung lượng hấp phụ tĩnh của 
nhựa cao nhất trong nước (32 mg/g) và thấp nhất trong 
ethanol 70% (10,38mg/g). Vì vậy, nước được chọn làm 

dung môi hấp phụ isoflavonoid Sắn dây lên nhựa H103.
2. Kết quả khảo sát quá trình hấp phụ
So sánh quá trình hấp phụ của 4 dung dịch isoflavonoid 

nồng độ tăng dần từ 0,5 đến 5 mg/ml. Điểm dừng quá 
trình hấp phụ là thể tích dịch nạp khi nồng độ isoflavonoid 
trong dịch sau cột đạt cân bằng. Kết quả được thể hiện 
trong Hình 2.

Khi tăng nồng độ dịch nạp từ 0,5 lên 5,0 thì 
dung lượng hấp phụ của nhựa tăng nhanh từ 18,88 lên 
45,18mg/g. Ngược lại, hiệu suất hấp phụ lại giảm nhẹ từ 
49,5 xuống 46,8%. Để tối ưu hóa quá trình hấp phụ, nồng 
độ dịch nạp được xác định là 5,0mg/ml.

3. Khảo sát quá trình giải hấp phụ
So sánh khả năng giải hấp phụ của các dung dịch 

ethanol trong nước có nồng độ khác nhau. Kết quả được 
thể hiện trong Hình 3.

Kết quả hình 3 cho thấy: Khi nồng độ ethanol tăng từ 
0 lên 70% thì tỉ lệ giải hấp phụ tăng từ 27,7 lên 60,55%. 
Nếu tiếp tục tăng nồng độ ethanol lên 96% thì tỉ lệ hấp phụ 
lại giảm xuống 32,02%. Khả năng giải hấp phụ của nước 
thấp nhất được sử dụng để loại tạp chất, khả năng giải hấp 

phụ của ethanol 70% tốt nhất nên được chọn làm dung 
môi giải hấp phụ isoflavonoid Sắn dây từ nhựa H103. Kết 
quả loại tạp bằng nước và giải hấp phụ bằng ethanol 70% 
được thể hiện trong hình 4 và hình 5
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Bảng 1: Kết quả phân lập IF Sắn dây quy mô 20kg nguyên liệu/mẻ

 Rễ củ Sắn dây Cao đặc cô từ dịch chiết Isoflavonoid Sắn dây

Khối lượng (g) 17800 1185 34

Hàm lượng IF tính theo khối 
lượng khô (%)

1,17 6,28 56,34

Kết quả hình 5 cho thấy: Khi thể tích ethanol 70% sử 
dụng tăng lên thì nồng độ IF trong dịch sau cột giảm dần và 
tiến về không. Sau khi giải hấp phụ bằng 10BV ethanol 70% 
thì nồng độ ethanol còn lại không đáng kể (0,14mg/ml. Vì 

vậy, quá trình giải hấp phụ được dừng lại tại thời điểm 10BV.
Tiến hành phân lập isoflavonoid từ Sắn dây bằng 

nhựa hấp phụ H103 trên quy mô 20kg nguyên liệu / mẻ. 
Kết quả được thể hiện trong bảng 1.

Kết quả bảng 1 cho thấy: Sau quá trình phân lập, 
hàm lượng isflavonoid trong sản phẩm phân lập là 
56,34%. Kết quả này cao hơn 48 lần trong rễ củ Sắn dây 

(1,17%) và cao hơn gần 9 lần trong cao cô đặc từ dịch 
chiết Sắn dây (6,28%).

Hình 4. Ảnh hưởng của thể tích nước rửa đến hàm lượng IF trong cắn

Hình 5. Ảnh hưởng của thể tích ethanol 70% đến hiệu suất giải hấp phụ

Hình 4 chỉ ra quá trình giải hấp phụ bằng nước, khi 
thể tích nước tăng lên đến 1,5 lần thể tích nhựa trên cột 
(BV) thì hàm lượng isflavonoid (IF) trong cắn cô từ dịch 

sau cột đạt tối đa, tiếp tục tăng thể tích nước rửa không 
làm tăng hàm lượng IF trong cắn cô từ dịch sau cột. Vì 
vậy, thể tích nước cần cho quá trình rửa cột là 1,5 BV.
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IV. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã xây dựng được phương pháp phân lập 

isoflavonoid Sắn dây bằng nhựa hấp phụ H103. Theo đó, 
10BV dịch chiết Sắn dây có nồng độ 5,0mg/ml trong nước 

được cho chảy cột nhựa H103, giải hấp phụ với 1,5BV nước 
và 10BV ethanol 70%. Thu lấy dịch giải hấp phụ bằng ethanol, 
cô loại dung môi để thu sản phẩm. Sản phẩm phân lập được có 
hàm lượng IF toàn phần đạt 56,34% tính theo puerarin.
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KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM 
GIẢM NỒNG ĐỘ TINOPAL CBS-x CỦA THỰC PHẨM

Trần Thái Thành1, Nguyễn Ngọc Hồng2, Trần Minh Thái3, Vũ Văn Nam4, Phạm Văn Sơn1, Phan Văn Chung1

TÓM TẮT
Để kiểm soát triệt để việc sử dụng Tinopal CBS-X 

trong sản xuất, kinh doanh  thực phẩm, Cục An toàn thực 
phẩm đã có Công văn gửi các Sở Y tế các tinh thành phố 
trực thuộc Trung ương về việc phối hợp truy nguyên 
nguồn gốc nguyên liệu, kiểm soát Tinopal CBS-X trong 
sản xuất thực phẩm. Nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng từ 
tháng 2/2019 đến tháng 12/2019, với mục tiêu của nghiên 
cứu là khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp làm giảm 
nồng độ Tinopal CBS-X trong thực phẩm. Kết quả cho 
thấy sau khi xử lý phương pháp 1 (đun sôi) và phương 
pháp 2 (xử lý trong lò vi sống ở mức nhiệt độ cao) so với 
chuẩn ở nồng độ 1,0 mg/kg được áp đụng để tính được 
nồng độ Tinopal CBS-X đã giảm lần lượt còn 52,3 % và 
48,9 %. Phương pháp đo bằng máy sắc ký lỏng hiệu năng 
cao có độ nhạy cao, chính xác với tỷ lệ 98,4 % so với 
150,6 % của phương pháp đo quang phổ UV. Nhìn chung, 
các phương pháp giảm ảnh hưởng của nồng độ Tinopal 
CBS-X trong quá trình chế biến cho thấy hiệu quả giảm 
nồng độ Tinopal CBS-X. Từ đó cho thấy cẩn thận trong 
việc ăn uống hằng ngày rất quan trọng. Bên cạnh đó các 
cơ quan thẩm quyền cần thường xuyên giám sát các cơ 
sở sản xuất và kinh doanh một các chặt chẽ kết hợp tuyên 
truyền nâng cao ý thức người dân trong việc nấu nướng 
hằng ngày.

Từ khóa: Tinopal CBS-X, HPLC UV-VIS, thực 
phẩm, TPHCM.

ABSTRACT:
STUDY ON THE EFFECTS OF METHODS OF 

REDUCING TINOPAL CBS-X FOODS
In order to control thoroughly the use of Tinopal 

CBS-X in food production and trading, the Department 

of Food Safety has sent a dispatch to the Health 
Departments of the central cities on the coordination of 
traceability. origin of raw materials, controlling Tinopal 
CBS-X in food production. Clinical experimental 
research from February 2019 to December 2019, 
with the aim of the study is to examine the influence 
of methods of production. reduce Tinopal CBS-X 
concentration in food. The results showed that after 
treatment of method 1 (boiling) and method 2 (treatment 
in a live micro oven at high temperature) compared 
with standard at concentration of 1.0 mg / kg applied to 
calculate Tinopal CBS-X levels were reduced to 52.3% 
and 48.9%, respectively. The method of measurement 
by high performance liquid chromatography has 
high sensitivity and accuracy with the rate of 98.4% 
compared to 150.6% of UV spectrophotometric method. 
In general, methods of reducing the influence of Tinopal 
CBS-X concentrations during processing have shown an 
effective reduction in Tinopal CBS-X concentrations. 
This shows that being careful in daily eating is very 
important. In addition, the authorities need to regularly 
monitor the production facilities and business closely 
together with propaganda to raise people’s awareness in 
daily cooking.

Key words: Tinopal CBS-X, HPLC UV-VIS, 
foodstuff, HCMC.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tình trạng một số cơ sở sản xuất sử dụng các hóa chất 

cấm dùng trong nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, 
thực phẩm; việc sản xuất các sản phẩm kém chất lượng 
đang gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và người tiêu dùng. 
Trong đó các sản phẩm làm từ tinh bột như bún, hủ tiếu, 
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bánh phở,… thường bị sử dụng chất Tinopal CBS-X trong 
sản xuất để làm tăng độ trắng sáng, cải thiện độ bóng bề 
mặt và làm cho sản phẩm hấp dẫn hơn. Thay vì dùng bột 
gạo hoàn toàn, họ pha trộn thêm bột khoai mì tươi, bột 
lọc vì giá bột này rẻ hơn gạo (khoảng 1.800 đ/kg). Giá 
bán sỉ của loại bún này cũng rẻ hơn bún gạo hoàn toàn, 
chỉ 2.500-2.800 đ/kg [5]. Do đó sử dụng Tinopal CBS-X 
trong việc tẩy trắng thực phẩm đã gây ra nỗi lo ngại về sức 
khỏe đối với người tiêu dùng.

Tinopal CBS-X là một chất làm trắng quang học có 
tên khoa học là 4,4- bis(2-sulfostyryl) biphenyl, công thức 
phân tử C28H2ONa2O6S2 [6]. Tinopal CBS-X là chất 
làm trắng huỳnh quang có khả năng phát huỳnh quang 
(fluorescence) và gây ra hiệu ứng tán xạ trên bề mặt sản 
phẩm mà chúng bám vào làm cho sản phẩm có cảm giác 
trắng hơn. Tinopal CBS-X có nhiều dẫn chất ở dạng bột, 
dạng dung dịch được dùng trong công nghiệp sản xuất giấy, 
vải sợi, nhựa, sơn, mực in hay mỹ phẩm và được dùng làm 
chất tẩy rửa trong gia dụng để tẩy trắng sản phẩm và làm 
sạch bề mặt vật dụng,… nhưng không được phép sử dụng 
trong thực phẩm [3]. Để kiểm soát Tinopal CBS-X trong 
thực phẩm, ngày 16 tháng 8 năm 2013, Cục An toàn thực 
phẩm – Bộ Y tế đã có Công văn số 1731/ATTP-KN về 
việc áp dụng quy trình kiểm nghiệm Tinopal CBS-X trong 
thực phẩm [2]. Hiện nay, đã có nhiều phương pháp phân 
tích hàm lượng Tinopal CBS-X trong các đối tượng phân 
tích với nhiều kỹ thuật khác nhau. Phương pháp kiểm tra 
sàng lọc Tinopal CBS-X bằng cách soi duới ánh sáng đèn 
tử ngoại UV 365 nm trong buồng tối [7]. Với thiết bị phân 
tích Tinopal CBS-X là máy sắc ký lỏng hiệu năng cao 
(HPLC) để định lượng, tùy thuộc vào đầu dò của mỗi thiết 
bị mà phương pháp có độ nhạy và độ chọn lọc khác nhau. 
Nghiên cứu của chúng tôi nhằm:

- Đánh giá được hiệu quả của các phương pháp xử 
lý Tinopal CBS-X trên cơ sở dễ bị phân hủy bởi nhiệt độ.

- So sánh với phương pháp truyền thống dùng để 
định lượng Tinopal CBS-X để so sánh tính ứng dụng của 
phương pháp HPLC và UV.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu:  
Phần thực nghiệm đề tài chủ yếu sử dụng các máy 

móc, thiết bị tại Phòng Thực phẩm, Trung tâm Kiểm 
nghiệm Thuốc – Mỹ phẩm – Thực phẩm để khảo sát.

Nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng, được thực hiện 
từ tháng 02/2019 đến tháng 12/2019, tại Phòng Kiểm 
nghiệm thực phẩm thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc 

-Mỹ phẩm- Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. 
2.2. Xử lý mẫu nghiên cứu
Mẫu phân tích được xử lý theo phương pháp dựa theo 

Thông tư 14/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, Viện Y tế công 
cộng thành phố Hồ Chí Minh đề xuất [1].

Phương pháp xử lý mẫu cho phân tích trong nghiên 
cứu khảo sát đến hai dung môi dùng để chiết, tách mẫu 
[3]: Acetonitril có mặt H3PO4 và Methanol có mặt H3PO4. 
Sau khi lấy mẫu, mẫu phải được niêm yết, đậy kín và dán 
nhãn nhận dạng để dễ dàng truy cập thông tin về mẫu. 
Mẫu phải được bảo quản ở tủ mát (ở đây sử dụng tủ mát 
có nhiệt độ từ 5oC đến 8oC) để hạn chế đến mức thấp nhất 
việc thay đổi tính chất và được đem đi thí nghiệm trong 
thời gian sớm nhất.

2.3. Phương pháp nghiên  cứu
Phương pháp được đánh giá dựa theo Thẩm định 

phương pháp trong phân tích hóa học và vi sinh vật [4].
2.3.1. Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp làm 

giảm nồng độ Tinopal CBS-X 
Nhằm mục đích: Đánh giá được hiệu quả của các 

phương pháp xử lý Tinopal CBS-X trên cơ sở dễ bị phân 
hủy bởi nhiệt độ. Mẫu sau khi nhận được tiến hành đồng 
nhất mẫu bằng các phương pháp đồng nhất như xay, 
trộn, khuấy,…

Mẫu sau khi đồng nhất sẽ được bảo quản ở tủ đựng 
mẫu có nhiết độ từ 5oC - 8oC. Khi tiến hành thực hiện phép 
thử thì cần để về nhiệt độ phòng trước khi xử lý mẫu và 
mẫu còn tồn lại cần phải bảo quản trong tủ mát đựng mẫu. 

Trước khi tiến hành phương pháp định lượng hàm 
lượng Tinopal CBS-X cần thực hiện phép thử định tính 
bằng phương pháp soi UV ở bước sóng 365 nm. Tại bước 
thử định tính cho 2 trường hợp kết luận:

Trường hợp 1 (Không phát hiện): Nếu kết quả có 
màu nhạt hơn so màu của ống chuẩn ở LOD (25,0 µg/kg) 
thì kết luận là trong mẫu thử không có Tinopal CBS-X. 
Kết thúc quy trình.

Trường hợp 2 (Phát hiện): Nếu kết quả có màu đậm 
hơn so với màu của ống chuẩn ở LOD (25,0 µg/kg) thì 
kết luận là trong mẫu thử có Tinopal CBS-X. Tiếp tục 
thực hiện phép thử định lượng bằng phương pháp HPLC 
UV-VIS.

Định lượng mẫu thử bằng phương pháp HPLC UV-
VIS theo quy trình. Xử lý phổ, ghi nhận và xử lý kết quả 
bằng phần mềm Excel.

2.3.2. Khảo sát độ nhạy, độ chính xác của phương 
pháp định lượng Tinopal CBS-X đo quang phổ và phương 
pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
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Nhằm mục đích so sánh với phương pháp truyền 

thống dùng để định lượng Tinopal CBS-X để so sánh 
tính ứng dụng của phương pháp HPLC và UV. Mẫu thử 
sau khi thêm chuẩn ở nồng độ 1,0 mg/kg. Tiến hành 
chiết mẫu theo phương pháp đã nghiên cứu được. Sau 
đó đem đo để lấy kết quả so sánh trên hai máy là máy đo 
quang phổ UV và máy sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC 
đầu dò UV-VIS.

2.4. Đạo đức trong nghiên cứu: Đề tài đã được 

trường Đại học Công nghệ TPHCM chấp thuận thông qua 
trước khi triển khai nghiên cứu. 

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của các phương pháp làm giảm 

nồng độ Tinopal CBS-X
Mẫu bún được thêm tại LOD của phương pháp định 

lượng là 1,0 mg/kg chuẩn Tinopal CBS-X. Tiến hành xử 
lý theo 2 phương pháp:

Hình 1: Sơ đồ khảo sát ảnh hưởng làm giản nồng độ Tinopal CBS-X

Biểu đồ 1. Sắc ký đồ của mẫu thử sau khi xử lý so với mẫu chuẩn

+ Phương pháp 1 (Xử lý với nước sôi): Đun sôi nước 
ở nhiệt độ 100 oC. Tiến hành thêm 100 ml nước sôi vào 
mẫu đã được thêm chuẩn, khuấy đều. Bỏ nước lấy phần 
mẫu, để nguội tiến hành chiết theo quy trình.

+ Phương pháp 2 (Xử lý trong lò vi sóng ở mức nhiệt 

độ cao): Mẫu được đặt trong đĩa petri đồng thời đặt thêm 
20 ml nước trong lò. Chỉ mức nhiệt độ cao với công suất 
800 w. Tiến hành gia nhiệt trong 2 phút. Để nguội tiến 
hành chiết theo quy trình.
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Biểu đồ  2. Đồ thị so sánh kết quả đo mẫu giữa hai máy UV-VIS và quang phổ UV

Qua sắc ký đồ của bún sau khi xử lý phương pháp 1 
và phương pháp 2 so với chuẩn ở nồng độ 1,0 mg/kg được 
áp đụng để tính được nồng độ Tinopal CBS-X đã giảm lần 
lượt còn 52,3 % và 48,9 %. Như vậy cho thấy trong quá 
trình xử lý bằng nhiệt độ > 100oC thì  nồng độ Tinopal 
CBS-X đã bị giảm. Điều đó có ý nghĩa cho thấy rằng trong 
quá trình nấu ăn tại gia đình có thể phòng ngừa ăn phải các 
sản phẩm có nhiễm Tinopal CBS-X bằng cách sơ chế qua 
nhiệt độ trước khi ăn. Nhưng bên cạnh đó người tiêu dùng  
cần phản sử dụng các sản phẩm có xuất sứ và nguồn gốc 

rõ ràng để đảm bảo sức khỏe, phòng ngừa các sản phẩm 
bẩn trên thị trường.

3.2. Độ nhạy, độ chính xác của phương pháp định 
lượng Tinopal CBS-X bằng phương pháp đo quang 
phổ và phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Mẫu thử sau khi thêm chuẩn ở nồng độ 1,0 mg/kg. 
Sau đó tiến hành chiết mẫu theo phương pháp đã nghiên 
cứu được. Đem mẫu đã chiết đo ở hai máy lần lượt là máy 
đo quang phổ UV và máy sắc kỷ lỏng hiệu năng cao UV-
VIS. Kết quả so sánh mẫu được thể qua biểu đồ 2.

Qua kết quả đo được cho thấy độ thu hồi của mẫu khi 
đo trên máy sắc ký lỏng UV-VIS có độ thu hồi tốt hơn (98 
% -100 %) so với kết quả đo được trên máy quang phổ UV. 
Từ đó nhận thấy phương pháp đo bằng máy sắc ký lỏng 
hiệu năng cao có độ nhạy cao, chính xác với tỷ lệ 98,4 % so 
với 150,6 % của phương pháp đo quang phổ UV.

IV. KẾT LUẬN 

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu 
dò UV-VIS phù hợp và cho hiệu quả tốt trong định 
lượng Tinopal CBS-X của thực phẩm. phương pháp 
đo bằng máy sắc ký lỏng hiệu năng cao có độ nhạy và 
độ chính xác cao hơn so với phương pháp đo quang 
phổ UV . Nồng độ của Tinopal CBS-X trong mẫu sau 
khi qua bước xử lý nhiệt đã giảm đi 50,0 % so với 
ban đầu.
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TÓM TẮT
Mô tả cắt ngang hồi cứu dựa trên hồ sơ phần mềm 

quản lý bệnh nhân được lưu trữ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Điện Biên năm 2019 và các báo cáo tài chính liên quan 
đến các khoản thanh toán cho bệnh nhân, các khoản bệnh 
nhân chi trả, các khoản bảo hiểm y tế chi trả. Phân tích chi 
phí được tính từ quan điểm của phía cung cấp dịch vụ y tế.

Kết quả cho thấy, chi phí trung vị chung cho điều trị 
chấn thương các vùng là 2.282.976 đồng, chi phí trung 
vị cho phẫu thuật lớn gấp 140 lần so với chi phí trung vị 
cho tiểu phẫu. Chi phí phẫu thuật, thủ thuật chiếm tỷ lệ 
lớn nhất, với 28,6% tổng chi phí, tiếp đến là chi phí cho 
giường, vật tư y tế và thuốc lần lượt là 21,5%, 20,8% và 
10,9%. Chi phí cho công khám bệnh, thăm dò chức năng 
đều chiếm 0,2%, còn lại là các chi phí cho xét nghiệm, 
chẩn đoán hình ảnh và máu. Chi phí điều trị chấn thương 
phía người bệnh thanh toán từ tiền túi chiếm tỷ lệ 8,1%, 
phía bảo hiểm hoàn trả là 91,9%. Trung bình một lượt 
điều trị nội trú chấn thương, người bệnh phải chi trả từ tiền 
túi số tiền là 474.715 đồng. Việc tham gia bảo hiểm y tế 
làm giảm đáng kể chi tiêu tiền túi từ người bệnh khi phải 
điều trị chấn thương nhập viện.

Từ khóa: Chi phí, chấn thương, Điện Biên, 2019.

SUMMARY:
ANALYSIS OF DIRECT COSTS ASSOCIATED 

WITH HOSPITALISED INJURIES IN DIEN 
BIEN, 2019

Descriptive cross-sectional retrospective review based 
on patient management software records stored at Dien 
Bien General Hospital in 2019 and financial statements 
related to patient payments, patient amounts payment, 
health insurance payments. Cost analysis is calculated from 
the perspective of the health service provider.

The results showed that the median cost for treating 
trauma in the region was 2,282,976 VND, the median cost 
for surgery was 140 times greater than the median cost for 

minor surgery. Surgical and surgical costs accounted for 
the largest proportion, with 28.6% of total costs, followed 
by beds, medical supplies and drugs, respectively, 21.5%, 
20.8% and 10 , 9%. Expenses for medical examination 
and functional exploration all account for 0.2%, the 
rest are for testing, image diagnosis and blood. Out-of-
pocket payments for trauma patients account for 8.1%, 
reimbursement for insurance is 91.9%. On average, one 
inpatient trauma treatment, the patient has to pay out of 
pocket money is 474,715 VND. Participation in health 
insurance significantly reduces out-of-pocket spending 
from patients when hospitalized trauma is treated.

Key words: Costs, injuries, Dien Bien, 2019.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chấn thương là một trong những vấn đề sức khỏe 

cộng đồng thách thức nhất trong thế kỷ 21. Hơn 14.000 
người chết vì bị thương mỗi ngày hoặc khoảng 5 triệu 
người mỗi năm. Chấn thương chiếm khoảng 9% tỷ lệ tử 
vong của thế giới và 1,7 lần số ca tử vong do sốt rét, lao và 
HIV/AIDS cộng lại. Một trong những mối lo ngại nghiêm 
trọng nhất về thương tích là hơn 90% trường hợp tử vong 
và đa số không tử vong chấn thương xảy ra ở các nước thu 
nhập thấp và trung bình, khả năng phòng ngừa và điều trị 
hạn chế [1].

Việt Nam chịu một gánh nặng chấn thương đáng 
kể. Hàng năm, có hơn 39000 ca tử vong do chấn thương, 
chiếm hơn 10% tổng số ca tử vong [2]. Một cuộc khảo 
sát thương tích quốc gia gần đây ước tính rằng trong năm 
2010, gần 1,8 triệu người bị thương không gây tử vong 
(2% dân số) cần được chăm sóc y tế và/hoặc ít nhất 1 ngày 
nghỉ làm hoặc đi học. Trong số này, 36% hoặc 648.000 
trường hợp phải nhập viện ít nhất 1 ngày [3]. 

Chấn thương cũng tạo ra gánh nặng kinh tế cho nạn 
nhân và gia đình họ. Trong một nghiên cứu về chi phí chấn 
thương, người ta thấy rằng 26% mẫu nghiên cứu phải đối 
mặt với chi tiêu thảm khốc vì thương tích của họ, gấp hơn 

Ngày nhận bài: 10/04/2020                           Ngày phản biện: 24/04/2020                    Ngày duyệt đăng: 09/05/2020

PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRỰC TIẾP CHO ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG 
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐIỆN BIÊN, NĂM 2019

Bùi Đình Tuấn1, Trần Quốc Thắng2, Phạm Thế Xuyên3, Phạm Thị Mưa3, Phan Quốc Hải3, Phạm Xuân Sáng3

1. Bộ Y tế, SĐT: 0916322368
2. Viện Sức khỏe Cộng đồng
3. Sở Y tế Điện Biên
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2,5 lần mức trung bình tại Việt Nam (10,5%) [4]. Gánh 
nặng kinh tế của chấn thương sẽ trở nên lớn hơn ở Việt 
Nam do chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng 
tăng. Kể từ khi giới thiệu phí người dùng vào năm 1989, 
mọi người bắt buộc phải trả phí cho dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe [5]. Để cải thiện khả năng tiếp cận với chăm sóc sức 
khỏe và giảm thiểu tác động tiêu cực của phí người dùng, 
bảo hiểm y tế quốc gia đã được giới thiệu vào năm 1992. 
Trung bình, bảo hiểm chi trả khoảng 85% tổng chi phí 
dịch vụ. Phạm vi bao phủ bảo hiểm đã tăng dần theo thời 
gian, từ 5% năm 1993 lên 60% vào năm 2010 [6] và tăng 
lên 90% năm 2019 [7]. 

Tại Điện Biên chưa có đánh giá về vấn đề chi phí 
cho điều trị chấn thương cũng như chi phí từ tiền túi 
của người bệnh và gia đình họ cho việc điều trị chấn 
thương gặp phải. Nhằm cung cấp bằng chứng cho các 
nhà quản lý bệnh viện, quản lý y tế của địa phương về 
các tài nguyên đang được sử dụng và tính toán chi phí 
thực tế của các dịch vụ này. Mong muốn cung cấp thông 
tin về chi phí cho điều trị chấn thương nhập viện, tác 
dụng của bảo hiểm y tế trong việc bảo vệ bệnh nhân bị 
thương khỏi chi phí điều trị tăng, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu: Phân tích chi phí 
trực tiếp cho điều trị chấn thương tại Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Điện Biên năm 2019.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang hồi cứu dựa 

trên hồ sơ phần mềm quản lý bệnh nhân được lưu trữ tại 
viện và các báo cáo tài chính liên quan đến các khoản 
thanh toán cho bệnh nhân, các khoản bệnh nhân chi trả, 
các khoản bảo hiểm y tế chi trả. Chi phí trực tiếp được 
tính từ quan điểm của phía cung cấp dịch vụ y tế. Tất cả 
các chi phí sử dụng nguồn lực đã được điều chỉnh ở mức 
năm 2019 và được trình bày bằng tiền Việt Nam (VND).

- Đối tượng nghiên cứu: Hồ sơ bệnh án, hồ sơ thanh 
toán của các bệnh nhân chấn thương được lưu tại bệnh 
viện bằng phần mềm quản lý bệnh viện năm 2019;

- Mẫu nghiên cứu: Chọn mẫu toàn bộ các bệnh nhân 
bị chấn thương theo mã bệnh quy định theo bảng phân loại 

bệnh tật quốc tế - ICD 10. Theo số liệu báo cáo của Bệnh 
viện, năm 2019 có 2.562 bệnh nhân bị chấn thương phải 
nhập viện điều trị nội trú ít nhất 1 ngày. 

- Chỉ số và biến số nghiên cứu: Thông tin để tính chi 
phí cho đợt điều trị chấn thương: Sử dụng mã ICD10 xác 
định và thu thập thông tin từ 2562 bệnh nhân có mã số 
S00 - S99. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích các 
loại chi phí: Xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán 
hình ảnh, phẫu thuật thủ thuật, máu, dịch truyền, vật tư y 
tế, công khám, giường bệnh. Ngoài ra, chi phí bổ sung cho 
thuốc, thiết bị, vật tư cũng được thu thập. Các dữ liệu này 
được thu thập từ hóa đơn bệnh viện thực tế. Các dữ liệu 
khác được thu thập bao gồm tuổi, giới tính, tình trạng bảo 
hiểm, đặc điểm chấn thương, vị trí cơ thể bị thương. Các 
thông tin về tuổi, giới tính, tình trạng bảo hiểm, đặc điểm 
chấn thương, vị trí cơ thể bị thương, chi phí cho từng bệnh 
nhân được xác định và tổng hợp theo danh mục. 

Chi phí (CP) trực tiếp cho 1 lượt điều trị chấn 
thương = Tổng chi phí của các loại dịch vụ = CP Xét 
nghiệm + CP thăm dò chức năng + CP chẩn đoán hình 
ảnh + CP phẫu thuật thủ thuật + CP máu, dịch truyền + 
CP vật tư y tế + CP công khám + CP giường bệnh + Các 
CP bổ sung cho thuốc, thiết bị, vật tư (nếu có, có nghĩa 
là người bệnh phải mua ngoài phạm vi thanh toán của 
BHYT). Không bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ, đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị, xử lý chất thải và các chi phí 
quản lý của bệnh viện. Về phía bệnh nhân, các khoản chi 
phí đi lại, thuê nhà nghỉ, ăn uống và các chi phí khác mà 
người bệnh/người nhà người bệnh mua ngoài mà không 
có hồ sơ hoặc hóa đơn.

- Phân tích số liệu: Số liệu phân tích chi phí được 
nhập vào máy tính bằng phần mềm Excell và được phân 
tích bằng chương trình Excel và SPSS 13.0 để tính chi phí 
trung bình, chi phí trung vị và chi phí ở khoảng tứ phân vị 
(IQR) đối với điều trị. 

III. KẾT QUẢ
Trong năm 2019, Bệnh viện điều trị nội trú cho 

32.393 lượt bệnh nhân, trong đó điều trị chấn thương cho 
2.562 lượt, với tổng kinh phí 15.427.799.643 đồng (11%).
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Chấn thương gặp phải ở nhóm tuổi 10 – 29 là lớn nhất 
với 34,4%, tiếp đến là nhóm tuổi 30 – 49 chiếm 27,6%. 
Nam giới bị các loại chấn thương nhập viện lớn hơn hai 

lần so với nữ giới, tương ứng là 69% và 31%. Tất cả bệnh 
nhân đều tham gia bảo hiểm y tế.

Chấn thương vùng đầu chiếm lớn nhất (37,2%), 
tiếp đến là vùng vai – tay với 29,2%, vùng háng - chân 

là 27,7%. Chấn thương vùng cổ có số lượng thấp nhất 
với 0,3%.

Bảng 3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu 

Đặc điểm n (2562) %

Tuổi 

< 10 418 16,3

10- 29 881 34,4

30 - 49 707 27,6

50 - 69 397 15,5

≥ 70 159 6,2

Giới tính  

Nam  1768 69,0

Nữ 794 31,0

Bảo hiểm y tế 

Có tham gia 2562 100

Không tham gia - -

Bảng 3.2. Chi phí cho phẫu thuật, thủ thuật (VND) 

Phẫu thuật, thủ thuật n (%) Chi phí trung vị

 Tổng 2.562 (100)          1.650.857 

 Không 676 (26,4)                       -   

 Tiểu phẫu 921 (35,9)               29.179 

 Phẫu thuật lớn 965 (37,7)          4.085.752 

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ chấn thương ở các vùng cơ thể 
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Bảng 3.3. Phân tích thành phần chi phí, chi phí trung vị và khoảng tứ phân vị  theo giới tính (n=2652) (VND)  

Tên DV Trung vị Độ lệch chuẩn Tổng chi IQR

Ở nam 2.539.220 11.044.924 10.976.761.004 6.107.163

Ở nữ 1.907.149 10.600.901 3.814.783.639 3.996.343

Chung 2.282.976 10.917.379 14.791.544.643 5.432.324

Bảng 3.4. Tỷ lệ người bệnh thanh toán từ tiền túi cho điều trị (VND)  

Chi phí Bệnh nhân chi trả Bảo hiểm chi trả

Nhỏ nhất - 7.512

Lớn nhất 41.761.487 116.359.668

Trung vị - 2.096.95

Trung bình 474.715 5.536.168

IQR 281.916 5.123.647

Tổng chi 1.216.219.545 14.183.663.598

Tỷ lệ % 8,1 91,9

Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ chi phí các dịch vụ điều trị chấn thương 

Trong tổng số 2.562 bệnh nhân chấn thương nhập 
viện năm 2019, có 676 (26,4%) bệnh nhân không phải 
thực hiện phẫu thuật hay thủ thuật, có chi phí trung vị là 
1.650.857 đồng. Chi phí trung vị của một lượt tiểu phẫu 

và phẫu thuật lớn lần lượt là 29.179 đồng và 4.085.752 
đồng (chi phí trung vị cho phẫu thuật lớn gấp 140 lần so 
với chi phí trung vị cho tiểu phẫu).

Tại Biểu đồ 3.2 thấy chi phí phẫu thuật, thủ thuật 
chiếm tỷ lệ lớn nhất, với 28,6% tổng chi phí, tiếp đến là 
chi phí cho giường, vật tư y tế và thuốc lần lượt là 21,5%, 

20,8% và 10,9%. Chi phí cho công khám bệnh, thăm dò 
chức năng đều chiếm 0,2%, còn lại là các chi phí cho xét 
nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và máu.

Tổng chi cho điều trị của nam cao gấp gần 3 lần ở nữ, 
chi phí trung vị cho một lượt điều trị ở nam là 2.539.220 
đồng, cao hơn ở nữ có chi phí trung vị là  1.907.149 

đồng. Chi phí ở khoảng tứ phân vị (IQR) của nam cũng 
cao gần gấp đôi của nữ, tương ứng là 6.107.163 đồng và 
3.996.343 đồng.
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Trong năm 2019, tổng số chi phí điều trị chấn thương 

phía người bệnh thanh toán từ tiền túi là 1.216.219.545 
đồng, chiếm tỷ lệ 8,1%, phía bảo hiểm hoàn trả là 
14.183.663.598, chiếm tỷ lệ 91,9%.

IV. BÀN LUẬN
Tại Việt Nam có khá ít các nghiên cứu cung cấp bằng 

chứng về chi phí, chi phí tiền túi cho chăm sóc và điều 
trị chấn thương, mặc dù có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng 
chấn thương là một trong những nguyên nhân chính gây 
gánh nặng bệnh tật và tử vong ở các nước thu nhập thấp 
và trung bình. Vì vậy, nghiên cứu ước tính về các loại chi 
phí chăm sóc y tế cụ thể được trả cho các bệnh nhân bị 
thương tật trong điều kiện thu nhập thấp. Tổng chi phí cao 
rõ ràng làm nổi bật nhu cầu phòng ngừa ban đầu, không 
chỉ để bảo vệ bệnh nhân khỏi gánh nặng tài chính mà còn 
tổn thất về sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Các phân 
tích về ảnh hưởng của bảo hiểm y tế đối với tổng chi phí 
cụ thể và cụ thể cung cấp thêm bằng chứng về các vấn đề 
hiện tại trong việc thực hiện bảo hiểm y tế tại Việt Nam 
nói chung và Điện Biên nói riêng. 

Nghiên cứu này cung cấp các phân tích chi tiết về 
phân phối chi phí chăm sóc y tế, tổng và chi tiết các loại 
chi phí, chi trả cho các bệnh nhân bị thương trong quá 
trình nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, là 
một tỉnh nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam. Là nghiên 
cứu đầu tiên về chi phí trực tiếp cho điều trị chấn thương 
nhập viện tại địa phương. Qua nghiên cứu thấy, trong tổng 
số 2.562 bệnh nhân chấn thương phải điều trị nội trú ít 
nhất 1 ngày tại bệnh viện năm 2019 thì tất cả bệnh nhân 
đều tham gia bảo hiểm y tế, đây cũng là điểm sáng về tỷ lệ 
bao phủ bảo hiểm y tế trong bối cảnh Việt Nam đang thực 
hiện mở rộng diện bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế 
toàn dân. Một phần cũng do đặc thù là tỉnh nghèo nên tỷ lệ 
các đối tượng là người nghèo, cận nghèo và các đối tượng 
chính sách có sự hỗ trợ lớn từ nhà nước nên tỷ lệ này cao. 
Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy mức độ sử dụng 
bảo hiểm y tế rất cao (100%). Trong khi phạm vi bảo hiểm 
y tế quốc gia là 90% vào năm 2019 [2]. Như vậy, có thể 
nói địa phương cũng như Bệnh viện đã triển khai khá tốt 
để người có thẻ bảo hiểm y tế tiếp cận và thụ hưởng quyền 
lợi bảo hiểm của họ. 

Trong số bệnh nhân chấn thương mà chúng tôi thu 
thập được thì chấn thương gặp phải ở nhóm tuổi 10 – 29 
là lớn nhất với 34,4%, tiếp đến là nhóm tuổi 30 – 49 chiếm 
27,6%. Như vậy có đến hơn 50% số bị chấn thương nằm 
ở độ tuổi lao động. Nam giới bị các loại chấn thương nhập 

viện lớn hơn hai lần so với nữ giới, tương ứng là 69% và 
31%. 

Trong tổng số bệnh nhân chấn thương nhập viện, 
chấn thương vùng đầu chiếm lớn nhất, chiếm tỷ lệ 37,2%, 
tiếp đến là vùng vai – tay với 29,2%, vùng háng – chân là 
27,7%. Chấn thương vùng cổ có số lượng thấp nhất với 
0,3%. Chi phí trung vị chung cho điều trị chấn thương các 
vùng là 2.282.976 đồng, trong đó chi phí điều trị ở vùng 
háng - chân là cao nhất, với chi phí trung vị là 3.919.225 
đồng, tiếp đến là vùng bụng - lưng, vùng ngực lần lượt là 
2.772.533 và 2.043.998 đồng, chi phí trung vị thấp nhất là 
vùng cổ với 1.400.774 đồng.

Trong tổng số 2.562 bệnh nhân chấn thương nhập 
viện năm 2019, có 676 (26,4%) bệnh nhân không phải 
thực hiện phẫu thuật hay thủ thuật, có chi phí trung vị là 
1.650.857 đồng. Chi phí trung vị của một lượt tiểu phẫu 
và phẫu thuật lớn lần lượt là 29.179 đồng và 4.085.752 
đồng (chi phí trung vị cho phẫu thuật lớn gấp 140 lần 
so với chi phí trung vị cho tiểu phẫu). Rõ ràng là những 
người tham gia chỉ cần điều trị bề ngoài các vết thương 
của họ không phải chịu chi phí phẫu thuật. Những người 
cần phẫu thuật lớn phải chịu tổng chi phí cao hơn đáng kể 
so với những người không phẫu thuật hoặc chỉ phẫu thuật 
nhỏ. Có thể thấy rằng đối với tất cả các hạng mục, chi phí 
cho những người phẫu thuật lớn luôn cao hơn chi phí cho 
những người không phẫu thuật. 

Về tỷ lệ các thành phần chi phí trong tổng chi phí 
điều trị chấn thương, nghiên cứu thấy chi phí phẫu thuật, 
thủ thuật chiếm tỷ lệ lớn nhất, với 28,6% tổng chi phí, tiếp 
đến là chi phí cho giường, vật tư y tế và thuốc lần lượt là 
21,5%, 20,8% và 10,9%. Chi phí cho công khám bệnh, 
thăm dò chức năng đều chiếm 0,2%, còn lại là các chi phí 
cho xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và máu. Qua phân 
tích thành phần chi phí cho thấy, ngoài sự đóng góp đáng 
kể của phẫu thuật vào tổng chi phí, chúng tôi thấy rằng 
chi phí tiền giường nằm nội trú vẫn chiếm tỷ lệ khá cao 
với 21,5%, trong khi chi phí được trả cho xét nghiệm chẩn 
đoán, thăm dò chức năng và công khám lại khá thấp. Điều 
này có thể liên quan đến việc phát triển các kỹ thuật cận 
lâm sàng của Bệnh viện còn khiêm tốn, tuy nhiên cũng 
phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương này, nơi mà tỷ lệ người nghèo, cận nghèo chiếm 
tỷ lệ cao, dẫn đến khả năng đồng chi trả của người sử dụng 
dịch vụ hạn chế, bên cạnh đó, sự đầu tư cho bệnh viện còn 
hạn chế, đây là những “rào cản” đáng kể để bệnh viện phát 
triển các kỹ thuật cao.

Phân tích về chi phí điều trị theo giới tính, thấy tổng 
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chi cho điều trị của nam cao gấp gần 3 lần ở nữ, chi phí 
trung vị cho một lượt điều trị ở nam là 2.539.220 đồng, 
cao hơn ở nữ có chi phí trung vị là  1.907.149 đồng. Chi 
phí ở khoảng tứ phân vị (IQR) của nam cũng cao gần gấp 
đôi của nữ, tương ứng là 6.107.163 đồng và 3.996.343 
đồng. Điều này phù hợp với việc tỷ lệ nam giới bị chấn 
thương nhiều hơn, tỷ lệ phẫu thuật lớn cũng nhiều hơn.

Trong tổng số chi phí điều trị chấn thương phía người 
bệnh thanh toán từ tiền túi là 1.216.219.545 đồng, chiếm 
tỷ lệ 8,1%, phía bảo hiểm hoàn trả là 14.183.663.598, 
chiếm tỷ lệ 91,9%. Tuy vậy, trong nghiên cứu này có thể 
các chi phí từ phía người bệnh chưa được ghi nhận đầy 
đủ (mua thuốc, vật tư y tế và một số chi phí khác không 
được thể hiện trong hồ sơ thanh toán) nên tổng chi phí 
thực tế có thể sẽ cao hơn, theo đó chi phí từ tiền túi của 
người bệnh cũng cao hơn. Nghiên cứu của chúng tôi có 
tỷ lệ chi phí từ tiền túi người bệnh thấp hơn nghiên cứu 
của tác giả Ha Nguyen, Rebecca Ivers, và cộng sự (2017) 
nghiên cứu phân tích chi phí tiền túi liên quan tới điều trị 
chấn thương tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Tổng 
chi phí chăm sóc y tế trung bình phải trả tiền túi của bệnh 
nhân khi nhập viện là trên 270 đô la Mỹ. Các yếu tố chính 
chi phí liên quan đến phẫu thuật (gần 25%), xét nghiệm 
chẩn đoán/kiểm tra (24%) và thuốc (23%). Tổng chi phí 
cao hơn cho chấn thương nặng hơn và những người cần 
nhiều hơn phẫu thuật phức tạp. Nghiên cứu chỉ ra chi phí 
điều trị chấn thương có thể dẫn đến chi tiêu thảm khốc ở 
nhiều gia đình trong các nước có thu nhập thấp và trung 
bình. Các loại chi phí chính, chi trả cho các bệnh nhân 
chấn thương, là chi phí cho phẫu thuật, xét nghiệm chẩn 
đoán/kiểm tra và thuốc. Không có tác dụng đáng kể về 
mặt thống kê của bảo hiểm y tế trong việc giảm chi phí 
phẫu thuật, xét nghiệm chẩn đoán/kiểm tra và thuốc điều 
trị chấn thương [8].

Theo đánh giá của Bộ Y tế, tỷ lệ chi tiền túi của hộ 
gia đình cho chăm sóc sức khỏe còn ở mức cao, nguy cơ 
dẫn đến tình trạng nghèo hóa ở những hộ gia đình có mức 
thu nhập trung bình khi có người ốm đau... [9], [12]. Đáng 
chú ý, tỷ lệ chi tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc sức 
khỏe còn ở mức cao, dễ dẫn đến tình trạng nghèo hóa 
ở những hộ gia đình có mức thu nhập trung bình khi có 
người ốm đau (tỷ lệ bị nghèo hóa do chi phí y tế hiện nay 
là 1,7%). Bên cạnh đó, nguồn tài chính cho y tế gồm ngân 
sách nhà nước, bảo hiểm y tế và người dân chi trả nhưng 
cũng chưa xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chi nào ngân 
sách phải bảo đảm, cái nào do bảo hiểm y tế và người dân 
chi trả [10].

Thực hiện Luật BHYT 5 năm qua, số người tham gia 
BHYT ở nước ta đã tăng nhanh chóng. Hiện tỷ lệ bao phủ 
đã đạt 90% dân số. Tính riêng từ năm 2015 đến năm 2019, 
toàn quốc tăng thêm 15 triệu người tham gia BHYT. Cùng 
với đó, chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) BHYT ngày 
càng được cải thiện, nhiều loại thuốc mới, kỹ thuật, dịch 
vụ y tế hiện đại khi đưa vào Việt Nam đều nhanh chóng 
được quỹ BHYT chi trả, tạo điều kiện cho người bệnh 
tiếp cận thuận lợi, bảo đảm nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa 
những người tham gia. Chính sách BHYT đã góp phần 
giảm chi trực tiếp từ tiền túi hộ gia đình cho dịch vụ y 
tế. Thống kê đến năm 2018, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 
37%, góp phần tạo nên sự công bằng trong chăm sóc sức 
khỏe, nhất là với nhóm người nghèo, cận nghèo và trẻ em 
dưới 6 tuổi [10].

Theo WHO, để giảm các chi phí lớn khi KCB do chi 
từ tiền túi cho y tế (trên 25% thu nhập của hộ gia đình), 
cần xây dựng một hệ thống tài chính y tế bền vững, công 
bằng, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân... Hệ 
thống này đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận dịch 
vụ y tế thiết yếu khi cần mà không phải đối mặt với gánh 
nặng tài chính hay bị rơi vào đói nghèo về chi phí y tế. 
Giải pháp cho vấn đề này là củng cố 3 chức năng của hệ 
thống tài chính y tế: huy động nguồn lực; gộp quỹ và phân 
bổ quỹ; chi trả cho bên KCB [11]. Nếu tỷ lệ chi cho y tế từ 
tiền túi của người dân vượt quá 30% thì khó đạt được mục 
tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đặc biệt, nếu tỷ 
lệ chi từ tiền túi của người dân bằng hoặc vượt quá 40% 
khả năng chi trả của hộ gia đình thì gọi là chi phí thảm 
họa. Trên thực tế, chi phí thảm họa tại Việt Nam đã giảm 
từ 8,2% năm 1992 xuống còn gần 2,3% năm 2014, nhưng 
vẫn ở mức cao so với nhiều nước trong khu vực [11].

Mặc dù trong nghiên cứu đã phát hiện về các loại chi 
phí chăm sóc y tế và vai trò của bảo hiểm y tế trong điều 
trị chấn thương, song nghiên cứu còn một số hạn chế, bao 
gồm: Nghiên cứu chỉ báo cáo các khoản thanh toán tiền túi 
của người tham gia trong thời gian nằm viện. Chi phí thực 
tế sẽ cao hơn ước tính của chúng tôi nếu bao gồm tất cả các 
chi phí; bên cạnh đó, mức hoàn trả hoặc thanh toán tiền túi 
của họ sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ bảo hiểm (loại thẻ 
bảo hiểm) họ thực hiện, trong nghiên cứu chỉ nêu được tỷ lệ 
chung ở mức người bệnh thanh toán và bảo hiểm hoàn trả. 

IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Chi phí trung vị cho điều trị chấn thương các vùng là 

2.282.976 đồng, chi phí trung vị của một lượt tiểu phẫu và 
phẫu thuật lớn lần lượt là 29.179 đồng và 4.085.752 đồng 
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(chi phí trung vị cho phẫu thuật lớn gấp 140 lần so với chi 
phí trung vị cho tiểu phẫu). Chi phí phẫu thuật, thủ thuật 
chiếm tỷ lệ lớn nhất, với 28,6% tổng chi phí, tiếp đến là 
chi phí cho giường, vật tư y tế và thuốc lần lượt là 21,5%, 
20,8% và 10,9%. Chi phí cho công khám bệnh, thăm dò 
chức năng đều chiếm 0,2%, còn lại là các chi phí cho xét 
nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và máu. Người bệnh thanh 
toán từ tiền túi chiếm tỷ lệ 8,1%, phía bảo hiểm hoàn trả 
là chiếm tỷ lệ 91,9%. Trung bình một lượt điều trị nội trú 
chấn thương, người bệnh phải chi trả từ tiền túi số tiền là 
474.715 đồng. Việc tham gia bảo hiểm y tế làm giảm đáng 
kể chi tiêu tiền túi từ người bệnh khi phải điều trị chấn 

thương nhập viện.
Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi khuyến nghị: Cần 

triển khai mở rộng các đánh giá kinh tế y tế can thiệp 
phòng, chống chấn thương ở phạm vi lớn hơn để có thể 
đưa ra được bằng chứng về gánh nặng kinh tế thực sự của 
chấn thương, cũng như quyết định phân bổ nguồn lực, 
phát triển can thiệp hiệu quả về chi phí để phòng, điều trị 
chấn thương trong tương lai.  Tiếp tục duy trì và nâng cao 
chất lượng điều trị của bệnh viện nhằm tuyên truyền, vận 
động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế để giảm gánh nặng 
về chi phí khi ốm đau nói chung và điều trị chấn thương 
nói riêng.
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm bệnh sốt rét ở cộng đồng 

dân cư khu vực biên giới Tây Nguyên (2018-2019).
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 

ngang. Khám lâm sàng và xét nghiệm cho 1852 người dân 
sống ở 18 xã biên giới Tây Nguyên vào mùa mưa, năm 
2018, 2019. 

Kết quả nghiên cứu: Có 5,83% đối tượng được 
khảo sát vào mùa mưa bị sốt rét. Tỷ lệ người có ký sinh 
trùng sốt rét dương tính chiếm 5,13%. Trong đó 49,47% 
là các trường hợp do giao lưu biên giới. Tỷ lệ người làm 
nương ngủ rẫy có KSTSR là 4,54%. Loài P.falciparum 
chiếm 54,74%; P.vivax chiếm 30,53% và phối hợp 
chiếm 14,74%.

Kết luận: Cộng đồng dân cư vùng biên giới Tây 
Nguyên có tỷ lệ mắc sốt rét tương đối cao, và phần lớn do 
giao lưu biên giới.

Từ khóa: Sốt rét, biên giới Tây Nguyên

ABSTRACT:
SITUATION OF MALARIA IN THE 

COMMUNITY IN BORDER AREAS OF THE 
CENTRAL HIGHLAND REGION OF VIETNAM 
(2018-2019)

Objectives: Describe the characteristics of malaria in 
border areas of the Central Highland Region of Vietnam 
(2018-2019). 

Methodology: Cross-sectional descriptive study. 
Clinical examination and testing for 1852 people living 
in 18 border communes in border areas of the Central 
Highland Region in the rainy season (2018, 2019).

Results: There 5.83% of people surveyed during 
the rainy season had malaria. The proportion of people 
infected with malaria parasites accounted for 5.13%. 
Of which 49.47% are cases due to border exchanges. 

P.falciparum species accounts for 54.74%; P. vivax 
accounted for 30.53% and coordination accounted for 
14.74%.

Conclusion: Communities in the Central Highland 
Region of Vietnam have a relatively high incidence of 
malaria, and are largely due to border exchanges.

Keywords: Malaria, Central Highland region of 
Vietnam.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sốt rét là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với 

con người, có thể gây thành các vụ dịch, căn nguyên do 
Plasmodium gây ra, ký sinh trùng sốt rét truyền từ người 
bệnh sang người lành do các loài mỗi Anopheles hút máu 
người [8]. Bệnh sốt rét hiện nay vẫn còn là vấn đề sức 
khỏe lớn trên thế giới cũng như ở trong nước. Theo báo 
cáo của WHO 2016, toàn cầu năm 2015 có 3,2 tỷ người 
và gần 50% dân số có nguy cơ mắc sốt rét, có khoảng 
429.000 trường hợp tử vong do sốt rét [9]. Tại Việt Nam 
bệnh sốt rét tuy đã giảm nhưng có nguy cơ quay trở lại 
lớn, đối tượng dễ mắc bệnh là những người sống ở vùng 
sâu, vùng xa và đặc biệt là những người dân sống ở vùng 
biên giới giữa Việt Nam với Lào và Campuchia [1].

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên là vùng có sốt 
rét lưu hành cao nhất toàn quốc: hàng năm số bệnh nhân 
sốt rét (BNSR) chiếm gần 50%, ký sinh trùng sốt rét 
(KSTSR) chiếm 75%, số bệnh nhân sốt rét ác tính và tử 
vong do sốt rét chiếm trên 80% tổng số của cả nước [1]. 
Trong đó, khu vực biên giới Tây Nguyên nơi mà bệnh 
sốt rét vẫn lưu hành dai dẳng chưa có dấu hiệu giảm 
do tỉnh có địa hình rừng núi, đường biên giới giáp với 
Campuchia và tình hình dân di biến động nhiều và phức 
tạp [6]. Mục tiêu nghiên cứu: mô tả đặc điểm bệnh sốt 
rét ở cộng đồng dân cư khu vực biên giới Tây Nguyên 
(2018-2019).

Ngày nhận bài: 13/05/2020                           Ngày phản biện: 25/05/2020                    Ngày duyệt đăng: 02/06/2020
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
- Người dân sống tại các xã có biên giới với 

Campuchia tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai không 
phân biệt giới, tuổi, dân tộc.

- Bệnh nhân được chẩn đoán sốt rét.
- Ký sinh trùng sốt rét.
2.2. Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến 

hành tại 9 huyện, 18 xã biên giới giáp với Campuchia của 
3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông.

Thời gian: Nghiên cứu được tiến hành vào mùa mưa 
của năm 2018 (tháng 8/2018) và năm 2019 (tháng 8/2019).

2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu
Thiết kế trong nghiên cứu này là nghiên cứu mô tả 

cắt ngang. 
2.3.2. Cỡ mẫu 
- Cỡ mẫu điều tra tỷ lệ mắc sốt rét (cỡ mẫu cho huyện 

điều tra cắt ngang): 
Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ hiện 

mắc sốt rét. 
n = Z²(1-α/2 ) x p x (1-p)/d² x  DE
Trong đó: 
n: Cỡ mẫu tối thiểu; 
p: Là tỷ lệ mắc sốt rét/dân số trung bình p = 6,7% [7]; 
Z1-α/2: Hệ số tin cậy, ứng với độ tin cậy 95% thì  Z1-α/2 

= 1,96; 
Hiệu quả thiết kế DE = 1,5.
Với các giá trị đã chọn cỡ mẫu tính toán là 1.837. 

Thực tế đã tiến hành trên 1852 người vào các tháng mùa 
mưa của năm 2018 và 2019.

- Tiêu chuẩn chọn mẫu:
Là người dân có hộ khẩu thường trú hoặc đã đăng 

ký thường trú/tạm trú ≥ 3 tháng tại các xã biên giới 
nghiên cứu.

Người dân tự nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu.
+ Tiêu chuẩn loại trừ
Người mới đăng ký thường trú/tạm trú ở địa phương 

<3 tháng tính từ thời gian đăng ký đến thời điểm ngày 
điều tra.

Những người rối loạn tâm thần, rối loạn hành vi,.. 
làm ảnh hưởng tới khả năng cung cấp thông tin.

Không phỏng vấn được sau 3 lần điều tra viên tới thăm.
Từ chối không tham gia nghiên cứu.
2.3.3. Chỉ số nghiên cứu và kỹ thuật thu thập 

thông tin
Các chỉ số trong nghiên cứu
- Tỷ lệ SRLS: Là tỷ lệ % số ca SRLS trên tổng số 

người khám.
- Tỷ lệ lam dương tính.
- Cơ cấu ký sinh trùng.
- Tỷ lệ giao bào.    
Kỹ thuật thu thập số liệu
- Kỹ thuật khám lâm sàng
+ Khám lâm sàng phát hiện sốt và bệnh nhân sốt rét.
+ Cặp nhiệt độ hố nách nếu nhiệt độ cơ thể đối tượng 

nghiên cứu ≥ 37,50C được chẩn đoán là có sốt.
+ Chẩn đoán 1 bệnh nhân SRLS: Căn cứ Quyết 

định 3232/QĐ-BYT ngày 30 tháng 08 năm 2013 của Bộ 
Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh 
sốt rét.

Trường hợp sốt rét lâm sàng phải có đủ 4 tiêu chuẩn 
(khi chưa được xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm chưa tìm 
thấy ký sinh trùng hoặc chưa có kết quả xét nghiệm):

(1) Sốt: Có triệu chứng điển hình của cơn sốt rét: rét 
run, sốt và vã mồ hôi; Hoặc có triệu chứng không điển 
hình của cơn sốt rét: sốt không thành cơn (người bệnh 
thấy ớn lạnh, gai rét) hoặc sốt cao liên tục, sốt dao động; 
hoặc có sốt trong 3 ngày gần đây.

(2) Không tìm thấy các nguyên nhân gây sốt khác.
(3) Đang ở hoặc đã đến vùng sốt rét lưu hành hoặc có 

tiền sử mắc sốt rét gần đây.
(4) Trong vòng 3 ngày đầu điều trị bằng thuốc sốt rét 

có đáp ứng tốt.
- Kỹ thuật xét nghiệm máu tìm KSTSR
Kỹ thuật lấy máu được thực hiện bằng cách lấy máu 

ngoại vi ở đầu ngón tay áp út để làm giọt dày trên lam 
kính sạch. Sau khi giọt máu khô, sử dụng dung dịch giêm 
sa 3% được pha với dung dịch đệm (pH=7,2) để nhuộm 
giọt máu trong thời gian 30-45 phút. Soi lam và đọc kết 
quả dưới vật kính dầu của kính hiển vi quang học. Soi và 
đếm mật độ KSTSR (theo phương pháp định lượng và 
định tính). Mật độ KSTSR sẽ được ước tính dựa trên số 
lượng thẻ vô tính và giao bào trên 200 tế bào bạch cầu với 
giả định số lượng bạch cầu trung bình là 8.000/µl máu. 
Kết quả có thể biểu thị bằng hệ thống dấu (+). Khi kết 
luận một lam có kết quả âm tính cần phải soi ít nhất 100 
vi trường (mỗi vi trường chuẩn có  15-20 bạch cầu) mà 
không tìm thấy KSTSR.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
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Bảng 3.1. Tỷ lệ mắc sốt rét và tỷ lệ lách sưng (n=1852)

Tỉnh Số khám
BNSR (SRLS + KST) Lách sưng (Lách sưng độ 1)

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)

Đắk Nông 615 34 5,53 17 2,76

Gia Lai 625 42 6,72 22 3,52

Đắk Lắk 612 32 5,23 16 2,61

Tổng 1852 108 5,83 55 2,97

Bảng 3.2. Tỷ lệ người có ký sinh trùng sốt rét dương tính (n=1852)

Tỉnh Số XN
Dương tính

n %

Đắk Nông 615 29 4,72

Gia Lai 625 38 6,08

Đắk Lắk 612 28 4,58

Tổng 1852 95 5,13

Hình 3.1. Cơ cấu ký sinh trùng sốt rét

Nghiên cứu tiến hành khám để phát hiện bệnh nhân 
sốt rét trong cộng đồng vào mùa mưa cho thấy, với 1852 
người được khám tại 18 xã biên giới. Có 108/1852 người 

được chẩn đoán sốt rét, chiếm 5,83%. Tỷ lệ lách sưng là 
2,97%. Tại Đắk Nông là 2,76%; Gia Lai là 3,52% và Đắk 
Lắk là 2,61%.

Kết quả khảo sát tỷ lệ người có ký sinh trùng sốt rét 
dương tính vào mùa mùa mưa năm 2018 và 2019 cho 
thấy, tỷ lệ người dân khu vực biên giới Tây Nguyên có ký 

sinh trùng sốt rét (+) chiếm 5,13%. Trong đó, tỷ lệ (+) với 
ký sinh trùng sốt rét cao nhất tại Gia Lai. 

Kết quả phân tích cơ cấu KSTSR cho thấy loài P. falciparum chiếm 54,74%; P. vivax chiếm 30,53% và phối hợp 
chiếm 14,74%.
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Bảng 3.3. Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét theo nhóm tuổi (n = 1852)

Tỉnh
≤ 5 tuổi (n=228) >5-15 (n=351) >15 tuổi (n=1273)

Số XN Mẫu (+) Tỷ lệ (%) Số XN Mẫu (+) Tỷ lệ (%) Số XN Mẫu (+) Tỷ lệ (%)

Đắk Nông 80 0 0,00 112 2 1,79 423 27 6,38

Gia Lai 72 1 1,39 122 3 2,46 431 34 7,89

Đắk Lắk 76 1 1,32 117 1 0,85 419 26 6,21

Tổng 228 2 0,88 351 6 1,71 1273 87 6,83

Bảng 3.4. Phân bố ký sinh trùng sốt rét theo dân tộc (n=1852)

Tỉnh
Kinh1 Jarai2 Dân tộc khác3

Số XN Mẫu (+) Tỷ lệ (%) Số XN Mẫu (+) Tỷ lệ (%) Số XN Mẫu (+) Tỷ lệ (%)

Đắk Nông 243 17 7,00 125 7 5,60 247 5 2,02

Gia Lai 312 21 6,73 185 12 6,49 128 5 3,91

Đắk Lắk 268 14 5,22 178 9 5,06 166 5 3,01

Tổng 823 52 6,32 488 28 5,74 541 15 2,77

p p1-3 <0,05; p2-3 < 0,05; p1-2 < 0,05

Hình 3.2. Phân bố ký sinh trùng sốt rét theo nhóm tuổi

Tại xã Gia Lai và xã Đắk Lắk phát hiện tình trạng 
nhiễm ký sinh trùng sốt rét ở tất cả các lứa tuổi. Tại Đắk 

Nông chỉ phát hiện tình trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét 
ở lứa tuổi >5 tuổi. 

Phân tích nhiễm theo lứa tuổi cho thấy, nhiễm KSTSR lứa tuổi từ ≤ 5 tuổi là 2,11%; tuổi từ 5-15 nhiễm 6,32% và 
tuổi trên 15 tỷ lệ nhiễm là 91,57%.

Phân tích phân bố ký sinh trùng sốt rét theo dân tộc 
cho thấy, dân tộc Kinh và dân tộc Jarai có tỷ lệ nhiễm 
ký sinh trùng sốt rét cao hơn các dân tộc khác (dân tộc 

Mường, Ê Đê, Thái…). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
với p<0,05.
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Bảng 3.5. Phân bố ký sinh trùng sốt rét ở người làm nương ngủ rẫy (n=1852)

Tỉnh Số khám Số người làm nương ngủ rẫy Số KST (+) Tỷ lệ KST

Đắk Nông 615 589 25 4,24

Gia Lai 625 562 31 5,52

Đắk Lắk 612 612 24 3,92

Cộng 1852 1763 80 4,54

Bảng 3.6. Phân bố ký sinh trùng sốt rét ở người giao lưu qua biên giới 

Tỉnh Số khám
Số không giao lưu qua biên giới Số có giao lưu qua biên giới

Số lượng KST (+) (Tỷ lệ %) Số lượng KST (+) (Tỷ lệ %)

Đắk Nông 615 419 12 (2,87) 196 17 (8,65)

Gia Lai 625 422 18 (4,27) 203 20 (9,83)

Đắk Lắk 612 465 18 (3,87) 147 10 (6,81)

Tổng 1852 1305 48 (3,68) 547 47 (8,60)

p <0,05

Hình 3.3. Phân bố ký sinh trùng sốt rét theo dân tộc

Tỷ lệ có ký sinh trùng sốt rét ở người làm nương ngủ 
rẫy là 4,54%. Trong đó, tỷ lệ người làm nương ngủ rẫy 

có ký sinh trùng sốt rét ở Gia Lai là 5,52%, Đắk Nông là 
4,24% và Đắk Lắk là 3,92%.

Tỷ lệ có ký sinh trùng sốt rét ở người có giao lưu qua 
biên giới (8,60%) cao hơn rất nhiều ở nhóm không giao 
lưu biên giới (3,68%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

với p<0,05. Tỷ lệ có ký sinh trùng sốt rét ở người có giao 
lưu qua biên giới ở Gia Lai là 9,83%, Đắk Nông là 8,65% 
và Đắk Lắk là 6,81%.

Phân tích nhiễm ký sinh trùng sốt rét theo dân tộc cho 
thấy, tỷ lệ nhiễm ở các đối tượng là dân tộc Kinh chiếm 

54,74%; dân tộc Jarai chiếm 29,47% và các dân tộc khác 
là 15,79%.
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Bảng 3.7. Tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét có giao bào

Tỉnh
P. falciparum P. vivax Phối hợp

TS Số có GB % TS Số có GB % TS Số có GB %

Đắk Nông 10 8 80,00 14 10 66,67 5 3 63,16

Gia Lai 29 18 63,16 5 5 100,00 5 2 42,11

Đắk Lắk 23 15 64,52 5 5 100,00 0 0 0,00

Tổng 62 45 72,87 24 19 80,00 10 5 52,63

Hầu hết bệnh nhân nhiễm KST P. vivax đều có giao 
bào, chiếm 80,00% (19/24 mẫu). Tỷ lệ mẫu bệnh nhân 
nhiễm KST P. falciparum có giao bào chiếm 72,87% 
(45/62 mẫu). 

IV. BÀN LUẬN
4.1. Nhận xét tỷ lệ nhiễm KSTSR và mắc bệnh SR 
Phân tích số liệu điều tra cắt ngang 1852 người dân 

tại 18 xã biên giới Việt-Campuchia khu vực biên giới 
Tây Nguyên, cho thấy tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét 
là 5,83%. Tỷ lệ này là khá cao so với các vùng sốt rét lưu 
hành nặng hiện nay và so với các vùng biên giới.

Nghiên cứu tại các xã biên giới Việt - Campuchia 
năm 2010 cho thấy tỷ lệ nhiễm KSTSR ở đây là 4,22%, 
thấp hơn ở nghiên cứu này [2].

Điều tra của Hoàng Hà (Quảng Trị) năm 2011 tại 3 xã 
Xy, Thanh, Thuận của huyện Hướng Hóa và 14 thôn của 
Lào giáp với 3 xã trên cho thấy về phía Việt Nam tỷ lệ hiện 
mắc sốt rét là 1,81%; phía Lào tỷ lệ hiện mắc là 5,20%. Tỷ 
lệ phía Lào mắc sốt rét cao hơn phía Việt Nam [4].

Thực trạng này cũng xảy ra tại nhiều cộng đồng khác 
của các tỉnh có biên giới với Lào và Campuchia trong khu 
vực miền Trung-Tây Nguyên. Nhiều nghiên cứu khác tại 
miền Trung-Tây Nguyên cũng cho thấy mối liên quan của 
tỷ lệ mắc bệnh sốt rét cao với hoạt động giao lưu biên 
giới, đi rừng, ngủ rẫy mà không có các biện pháp bảo vệ 
cá nhân.

Kết quả phân tích cơ cấu KSTSR cho thấy loài 
P.falciparum chiếm 54,74%; P.vivax chiếm 30,53% và 
phối hợp chiếm 14,74%. Một số nghiên cứu khác trước 
đây khảo sát của Lý Văn Ngọ ở vùng Lìa năm 2006 thuộc 
khu vực biên giới Việt– Lào tại xã Thanh cho thấy cơ cấu 
KSTSR chủ yếu là P.falciparum chiếm 82% [5].

4.2. Đặc điểm nhiễm KSTSR ở đối tượng giao lưu 
biên giới

Kết quả điều tra của nghiên cứu này cho thấy trong 

tổng số 95 KSTSR chỉ có 48/95 (50,53%) ca nhiễm tại 
chỗ, có 47/95 (49,47%) nhiễm ở người Việt có giao lưu 
sang Campuchia về.

Một khảo sát 2.721 bệnh nhân sốt rét của 3 xã biên 
giới Việt - Campuchia huyện Hướng Hóa (Thanh, Xy, 
Lao Bảo) trong 5 năm 2006-2010 cho thấy có 13,78% 
người phía Việt Nam mắc sốt rét có giao lưu qua biên 
giới và 7,35% là bệnh nhân người Lào. Số liệu điều tra 
cắt ngang trên 1.325 người dân tại 3 xã biên giới này cũng 
cho thấy tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét là 4,22%. Trong 
số 57 trường hợp nhiễm KSTSR có 19,30% là người Việt 
có sang Lào về, 26,32% là người Lào sang Việt [3]. Điều 
này cho thấy số nhiễm sốt rét rất cao ở đối tượng giao lưu 
biên giới và tính phức tạp của giao lưu tại các vùng biên 
giới này.

Các số liệu trên cho thấy tính chất giao lưu biên giới 
và một số hình thức khác rất phức tạp và phổ biến tại các 
huyện biên giới. Tình hình giao lưu này đã làm cho nguy 
cơ mắc sốt rét rất cao và khó kiểm soát tình hình sốt rét.

Tại những xã này, cho đến hiện nay giao thông đi lại 
không thuận lợi, nhất là tại các làng khu vực biên giới, 
điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, 
người dân phải đi sang Campuchia kiếm sống; vào rừng, 
rẫy để khai thác lâm thổ sản, làm nương rẫy. Khi giao lưu 
biên giới, vào rừng, rẫy người dân phải ngủ lại trong khi 
đó thường không có biện pháp bảo vệ nên nguy cơ nhiễm 
sốt rét là rất cao.

IV. KẾT LUẬN
Cộng đồng dân cư vùng biên giới Tây Nguyên có tỷ 

lệ mắc sốt rét tương đối cao, chiếm 5,83% dân số (vào 
mùa mưa). Tỷ lệ người có ký sinh trùng sốt rét dương tính 
chiếm 5,13%, trong đó 49,47% là các trường hợp do giao 
lưu biên giới. Tỷ lệ người làm nương ngủ rẫy có KSTSR là 
4,54%. Loài P.falciparum chiếm 54,74%; P.vivax chiếm 
30,53% và phối hợp chiếm 14,74%. 
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THỰC TRẠNG TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN 
QUAN Ở CÔNG NHÂN THU GOM RÁC THẢI TẠI HAI CHI 
NHÁNH NỘI THÀNH HÀ NỘI

Vũ Thái Sơn1, Trần Thị Thu Thủy1, Nguyễn Thúy Quỳnh1

TÓM TẮT
Thu gom rác thải là một ngành nghề có nguy cơ cao 

về tai nạn lao động (TNLĐ), tuy nhiên hiện có rất ít số 
liệu về vần đề này. Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả 
cắt ngang, nghiên cứu mô tả thực trạng TNLĐ và một số 
liên quan ở công nhân thu gom rác thải tại Công ty môi 
trường đô thị Hà Nội. Thông tin về tình hình TNLĐ và 
một số đặc điểm nhân khẩu học, điều kiện làm việc của 
công nhân được thu thập và phân tích. Trong tổng số 796 
đối tượng nghiên cứu, có 93 trường hợp TNLĐ được báo 
cáo với tỷ suất 117/1000 công nhân. Tỷ suất ở công nhân 
nữ (98/1000) cao hơn so với công nhân nam (98/1000) và 
nhóm trên 45 tuổi có tỷ suất cao nhất (343/1000). Nguyên 
nhân gây thương tích hàng đầu là vật sắc nhọn, say năng/
say nóng và tai nạn giao thông. Tai nạn lao động (TNLĐ) 
xảy ra ở tất cả các hoạt động trong ca của người lao động. 
Nghiên cứu đã xác định được mối liên quan có ý nghĩa 
thống kê giữa nhóm tuổi, ca làm việc và trang bị bảo hộ cá 
nhân với tình trạng tai nạn lao động ở công nhân thu gom 
rác thải Hà Nội.

Từ khóa: Tai nạn lao động, công nhân thu gom rác 
thải, thu gom rác thải.

ABSTRACT:
OCCUPATIONAL INJURY AND RELATIONSHIP 

WITH SOME INDIVIDUAL AND WORK 
CHARACTERISTICS AMONG MUNICIPAL WASTE 
COLLECTORS IN HAI BA TRUNG AND BA DINH 
DISTRICTS, HANOI, 2019

Although municipal waste collectors (MWCs) 
are exposed to a high risk of occupational injuries, 
information about this issue remains inadequate. 
With the cross-sectional design, this study select all 
MWCs in one brand of the Hanoi Urban Environment 
company for interview to describe the current status of 

occupational injury among MWCs and several related 
factors in 2019. Information on workers’ injury incidents 
and demographic characteristics, work conditions was 
collected and analysed. Among 796 respondents, a total 
of 93 occupational injuries occurred over a period of 12 
months. The incidence rate of occupational injuries is 
117 per 1000 workers per year. The injury rate in female 
workers (120/1000) exceeds this figure among their male 
counterparts (98/1000) and the highest rate is observed 
in workers aged 46 and over (343/1000). Occupational 
injury occurs in all types of working tasks and the most 
common causes of injury is sharp objects (36,4/1000). The 
study has identified a statistically significant relationship 
between age groups, work shifts and personal protective 
equipment and injuries in urban environmental workers 
in Hanoi.

Key words: Injury accident, urban environment 
worker, garbage collection, sharp objects

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Dữ liệu của Cơ quan thống kê châu Âu chỉ ra rằng 

ngành quản lý chất thải là một ngành có rủi ro cao [1]. 
Công nhân thu gom rác thải (CNTGRT) luôn phải làm 
việc trong điều kiện lao động đặc thù và môi trường lao 
động chứa đựng nhiều yếu tố tác hại nghề nghiệp [2-4]. 
Bên cạnh đó, ở Việt Nam, quá trình làm sạch đường phố 
được thực hiện thủ công bằng sức người và các trang thiết 
bị thô sơ [5].  Lao động thủ công cùng với khối lượng 
công việc ngày một gia tăng đã làm gia tăng nguy cơ bị tai 
nạn lao động (TNLĐ) đối với CNTGRT. Theo nghiên cứu 
tại Florida, 47,7% công nhân thu gom rác thải bị bong gân 
trong quá trình làm việc [6]. Tại Ai Cập, 76% CNTGRT 
đã từng bị tai nạn lao động [7]. Nghiên cứu của Katrina N. 
Burns, tại Ghana, chỉ ra 43/46 công nhân thu gom rác thải 
bị thương tích trong ca làm việc [8]. CNTGRT ở hai chi 
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Bảng 1: Một số thông tin chung về đối tượng nghiên cứu

Thông tin chung Tần số (n=796) Tỷ lệ (%)

Nhóm tuổi
≤ 45 tuổi 729 91,6%

> 45 tuổi 67 8,4%

Giới
Nam 123 15,5%

Nữ 673 84,5%

Trình độ học vấn

Tiểu học 3 0,4%

Trung học cơ sở 181 22,7%

Trung học phổ thông 587 73,7%

Trên Trung học phổ thông 25 3,2%

Tình trạng hôn nhân

Chưa kết hôn bao giờ 13 1,6%

Đang có vợ/chồng 731 91,8%

Góa/ Ly hôn/Ly thân 52 6,6%

Số con hiện có

Không có con dưới 5 tuổi 454 3,4%

Có 1-2 con dưới 5 tuổi 323 40,6%

Có > 2 con dưới 5 tuổi 19 2,4%

nhánh Hai Bà Trưng và Ba Đình luôn phải làm việc với 
áp lực và cường độ cao. Nghiên cứu “Thực trạng tai nạn 
lao động và mối liên quan với một số đặc điểm cá nhân, tổ 
chức lao động ở công nhân thu gom rác thải quận Hai Bà 
Trưng và Ba Đình, Hà Nội” được tiến hành nhằm: (1) Mô 
tả thực trạng tai nạn lao động của công nhân thu gom rác 
thải tại 2 chi nhánh quận nội thành Hà Nội (2) Xác định 
nột số yếu tố liên quan giữa tai nạn lao động ở công nhân 
thu gom rác thải tại các quận nghiên cứu.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang có phân tích
Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu 

được tiến hành từ tháng 6/2017 - 12/2017 tại 2 chi nhánh 
quận nội thành của Công ty TNHH MTV Môi trường đô 
thị Hà Nội (URENCO) 

Đối tượng nghiên cứu: Công nhân trực tiếp làm 
công việc thu gom rác thải, có hợp đồng lao động và làm 
việc ít nhất 1 năm tại công ty đến thời điểm nghiên cứu.

Mẫu nghiên cứu và phương pháp thu thập thông 
tin: 796 công nhân được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi được 
thiết kế sẵn. Bộ câu hỏi gồm 2 phần: (1) Phần thông tin 
chung gồm các thông tin cá nhân của người lao động và 
điều kiện làm việc; (2) Phần thông tin về tai nạn lao động.

Biến số nghiên cứu
Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu: Tuổi, 

giới, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, số con hiện có.
Điều kiện làm việc: Thâm niên nghề nghiệp, số giờ 

làm việc/ngày, ca làm việc loại công việc trong ca làm việc.
Thực trạng tai nạn lao động: Tất cả trường hợp tai 

nạn xảy ra trong quá trình lao động cần phải chăm sóc y 
tế, phải nghỉ học, nghỉ làm hoặc ảnh hưởng/hạn chế sinh 
hoạt ít nhất 1 ngày; nguyên nhân gây tai nạn lao động.  

Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu được làm sạch, 
nhập và quản lý bằng Epi Data 3.1; sau đó được xử lý và 
phân tích bằng SPSS 20.0. Các thống kê mô tả được sử 
dụng để mô tả đặc điểm cá nhân, điều kiện làm việc và 
thực trạng tai nạn lao động. Các phân tích đơn biến, kiểm 
định Chi-square được sử dụng để xác định mối liên quan 
giữa tai nạn lao động với một số đặc điểm cá nhân, tổ chức 
lao động ở CNTGRT

Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu tuân thủ các quy định về đạo đức nghiên cứu 

theo quyết định của Hội đồng Đạo đức Đại học Y tế công cộng 
số 002/2017/YTCC-HD3 ngày 16 tháng 01 năm 2017.

III. Kết quả
3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
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Bảng 1 cho thấy độ tuổi trung bình của 796 CNTGRT 

tham gia nghiên cứu là 35,95 tuổi; trong đó 91,6,2% 
bằng và dưới 45 tuổi và chỉ có 8,4% CNTGRT trên 45 
tuổi. Phần lớn đối tượng nghiên cứu là nữ (84,5%), trình 
độ trên Trung học phổ thông chỉ chiếm 3,2%; 73,7% đã 

hoàn thành bậc học Trung học phổ thông. 91,8% công 
nhân đã kết hôn và đang sống cùng với vợ/chồng; 96,6% 
đã có con.

3.2. Thực trạng tai nạn lao động ở công nhân thu 
gom rác thải

Bảng 2: Tỷ suất tai nạn lao động ở CNTGRT theo tuổi và giới tính 

Tần số (n = 796) Tỷ suất (‰)

Tổng 93 117

Giới tính
Nam 12 98

Nữ 81 120

Nhóm tuổi
≤ 45 tuổi 70 96

> 45 tuổi 23 343

Bảng 3: Tỷ suất Tai nạn lao động ở CNTGRT theo nguyên nhân 

Nguyên nhân Tần số (n = 796) Tỷ suất (‰)

Vật sắc nhọn 29 36,4

Tai nạn giao thông 16 20,1

Vật rơi/đè 8 10,1

Nâng nhấc vật nặng 10 12,6

Trượt ngã 8 10,1

Say nắng / say nóng 22 27,6

Tổng cộng có 93 trường hợp TNLĐ được báo cáo, tỷ 
suất chung của tai nạn lao động là 117/1000 công nhân. 
Tỷ suất TNLĐ ở công nhân nữ là 120/1000, cao hơn so 

với công nhân nam (98/1000). Nhóm công nhân trên 45 
tuổi có tỷ lệ TNLĐ cao hơn nhóm bằng và dưới 45 tuổi 
(343/1000) 

Bảng 3 cho thấy, nguyên nhân gây chấn thương phổ 
biến nhất là vật sắc nhọn, tỷ suất CNTGRT bị tai nạn lao 
động do vật sắc nhọn là 36,4/1000. Tiếp đó là các thương 
tích gây ra do say nắng / say nóng (27,6/1000), tai nạn giao 

thông (20,1/1000) và nâng nhấc vật nặng (12,6/1000). Các 
nguyên nhân khác gồm: trượt ngã (10,1/1000) và vật rơi/
đè (10,1/1000).
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Hình 1. Tỷ suất TNLĐ ở công nhân TGRT theo loại hình công việc

Hình 2. Tỷ suất TNLĐ ở CNTGRT theo ca làm việc

Hình 1 chỉ ra rằng TNLĐ xảy ra nhiều nhất khi công 
nhân thu gom rác tinh bằng xe đạp (157/1000) và khi 
vệ sinh dụng cụ lao động (153/1000). Trong 1000 công 
nhân lao động, khoảng 146 người bị TNLĐ khi đang trút 
rác lên xe cẩu rác, 143 người bị TNLĐ khi di chuyển về 

nơi tập kết và 130 người bị TNLĐ khi quét, làm sạch 
đường phố. Tỷ suất TNLĐ khi thực hiện thu gom rác 
bằng xe gom, thu gom rác tại điểm tập trung và đứng sau 
xe ô tô để thu gom rác lần lượt là: 113/1000, 118/1000 
và 129/1000.

Theo ca làm việc, tỷ suất tai nạn lao động cao nhất 
ở nhóm công nhân thường xuyên thay đổi ca làm việc, 
không cố định ca làm việc theo luân phiên 3 tháng 

(286/1000). 
3.3. Mối liên quan giữa tai nạn lao động với một số 

yếu tố cá nhân và tổ chức lao động  
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Bảng 5: Mối liên quan giữa TNLĐ với đặc điểm cá nhân và tổ chức lao động của CNTGRT 

Đặc điểm Nhóm

Tai nạn lao động

OR 95% CICó TNLĐ Không TNLĐ

n % n %

Tuổi
> 45 tuổi 23 34,3 44 65,7

4,9 2,8-8,6
≤ 45 tuổi 70 9,6 659 90,4

Giới
Nam 12 9,8 111 90,2

0,8 0,4-1,5
Nữ 81 12 592 88

Thâm niên nghề
> 5 năm 60 10,1 533 89,9

0,6 0,4-1,1
≤ 5 năm 33 16,3 170 83,7

Số giờ làm việc / ngày
> 8 giờ/ngày 17 12,5 119 87,5

1,10 0,6-1,9
≤ 8 giờ/ngày 76 11,5 584 88,5

Ca làm việc
Thường xuyên thay đổi ca 12 28,6 30 71,4

3,3 1,6-6,7
Làm theo ca cố định 81 10,7 673 89,3

Trang bị đầy đủ bảo hộ 
lao động

Không 27 13,9 167 86,1
1,3 1,0-2,1

Có 66 11 536 89

Tham gia tập huấn 
ATLĐ hàng năm

Không 70 11,8 521 88,2
1,1 0,7-1,8

Có 23 11,2 182 88,8

Độ tuổi là yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê với tình 
trạng TNLĐ của CNTGRT. Nhóm công nhân có độ tuổi 
trên 45 tuổi có nguy cơ bị Tai nạn lao động cao hơn gấp 4,9 
lần so với nhóm có độ tuổi dưới 45 (95% CI=2,8-8,6).  Kết 
quả cũng chỉ ra mối liên quan giữa tình trạng thương tích 
của CNTGRT với ca làm việc và điều kiện trang bị bảo hộ 
lao động. Người lao động thường xuyên thay đổi ca làm 
việc có nguy cơ bị TNLĐ cao gấp 3,3 lần so với nhóm làm 
việc theo ca cố định. Và các công nhân không được trang bị 
đầy đủ bảo hộ lao động có nguy cơ thương tích cao hơn gấp 
1,3 lần so với nhóm được trang bị đầy đủ. 

IV. BÀN LUẬN 
4.1. Thực trạng tai nạn lao động 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ suất TNLĐ của công 

nhân ở công ty môi trường đô thị Hà Nội thấp hơn so với 
số liệu nghiên cứu ở quốc gia đang phát triển. Nghiên cứu 
tại bốn khu vực của vùng Amhara, Tây Bắc Ethiopia, năm 
2016, tỷ suất tai nạn lao động của công nhân TGRT là 

343/1000 người [9]. Một nghiên cứu tương tự năm 2010 
tại Brazil cho thấy 16% công nhân bị tai nạn trong quá 
trình lao động [10]. Tỷ lệ TNLĐ ở nghiên cứu này thấp 
hơn so với các quốc gia đang phát triển có thể do công 
nhân được trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp và 
đầy đủ hơn so với công nhân ở Brazil hay Ethiopia. Đồng 
thời, việc giám sát việc sử dụng bảo hộ lao động, đảm 
bảo an toàn vệ sinh lao động cũng được thực hiện chặt 
chẽ và liên tục. Bên cạnh đó, các nghiên cứu tại Brazil và 
Ethiopia đều được thực hiện tại các công ty tư nhân hoặc 
với đối tượng là CNTGRT làm việc tự do, nên không đảm 
bảo được các quy định về An toàn vệ sinh lao động.

Tỷ suất TNLĐ của công nhân nữ là 120/1000 người, 
cao hơn so với công nhân nam, một phần có thể do số 
lượng lao động nữ chiếm ưu thế trong mẫu nghiên cứu 
(84,5%). Nhưng nguyên nhân chủ yếu vì TGRT là một 
công việc nặng nhọc, đòi hỏi nhiều thể lực. Đối với các 
công việc yêu cầu thể lực cao, lao động nữ gặp nhiều khó 
khăn hơn so với đồng nghiệp nam, dẫn tới nguy cơ bị 
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TNLĐ cũng cao hơn. Tỷ suất TNLĐ phân theo nhóm 
tuổi có sự khác biệt rõ rệt. Nhóm người lao động trên 45 
tuổi trở lên bị TNLĐ cao hơn hẳn các nhóm tuổi còn lại 
(343/1000). Nghiên cứu của Simon Mamuya và cộng sự 
(2019) cũng đưa ra kết quả tường tự, nhóm tuổi lớn hơn 
có nguy cơ gặp chấn thương cao hơn so với nhóm tuổi trẻ 
[11]. Một nghiên cứu khác ở bang Kentucky, Mỹ cũng 
chỉ ra rằng so với nhóm công nhân TGRT 35-45 tuổi, các 
công nhân TGRT dưới 35 tuổi ít báo cáo về TNLĐ hơn 
[12]. Ở các ngành nghề khác, công nhân lớn tuổi cũng có 
tỷ lệ mắc TNLĐ cao hơn nhóm trẻ tuổi. Theo nghiên cứu 
tại doanh nghiệp cơ khí nhỏ và siêu nhỏ ở một xã ngoại 
thành Hà Nội, công nhân trên 40 tuổi có nguy cơ bị TNLĐ 
cao gấp 2,5 lần có ý nghĩa thống kê so với nhóm dưới 40 
tuổi [13]. Điều này có thể do sức khỏe thể chất của công 
nhân suy giảm theo tuổi tác, từ đó công nhân lớn tuổi phản 
ứng chậm hơn trước các tình huống nguy hiểm có thể xảy 
ra, dễ bị TNLĐ hơn. Ngoài ra, các giác quan, khả năng 
phản ứng nhanh nhạy cũng giảm dần theo thời gian, kèm 
theo công việc nặng nhọc, người lao động lớn tuổi dễ bị 
tai nạn hơn so với người lao động trẻ tuổi.

Vật sắc nhọn là nguyên nhân hàng đầu gây ra TNLĐ, 
xảy ra ở 36,4/1000 người lao động. Kết quả này lại tương 
đồng với kết quả nghiên cứu tại Ethiopia, năm 2012, vật 
sắc nhọn là nguyên nhân hàng đầu gây ra thương tích cho 
người lao động [14]. Tình trạng tổn thương do vật sắc 
nhọn phổ biến trong công nhân thu gom rác thải ở Hà 
Nội có thể giải thích do rác thải không được phân loại tại 
nguồn cũng như chưa được quản lý chặt chẽ. Rác thải sắc 
nhọn (bơm kim tiêm, mảnh thủy tinh vỡ, đinh, dây thép, 
v.v) để lẫn với rác thải sinh hoạt ở đô thị gây tổn thương 
cho công nhân khi đi thu gom thủ công bằng tay, kết hợp 
với loại găng tay bảo hộ được cung cấp làm bằng vải thô, 
không phù hợp cho công nhân phòng tránh chấn thương 
do rác thải sắc nhọn. 

4.2. Mối liên quan giữa tai nạn lao động với một số 
đặc điểm cá nhân, lao động 

Về một số yếu tố liên quan với TNLĐ, nghiên cứu 
này tìm thấy sự chênh lệch có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ 
TNLĐ giữa các nhóm tuổi, trong đó nhóm lao động trên 
45 tuổi có nguy cơ TNLĐ cao gấp 4,9 lần so với nhóm 
lao động dưới 45 tuổi. Một nghiên cứu tương tự ở bang 
Kentucky, Mỹ cũng đưa kết quả nhóm tuổi từ 35-45 tuổi 
có nguy cơ bị TNLĐ cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 
nhóm tuổi dưới 35 tuổi [12]. Nghiên cứu ở Tanzania thực 
hiện năm 2019 báo cáo rằng nhóm tuổi lớn hơn có nguy 
cơ gặp chấn thương cao hơn nhóm tuổi trẻ [11]. Vì vậy, 
cần tổ chức lao động hợp lý về thời gian lao động, ca làm 

việc, công việc trong ca đối với người lao động lứa tuổi 
trên 45, góp phần hạn chế nguy cơ TNLĐ trong nhóm tuổi 
này. Ngoài ra các chế độ đãi ngộ phù hợp, như tăng mức 
phụ cấp, tăng mức bồi dường bằng hiện vật; giảm số năm 
lao động cho đến tuổi về hưu cũng cần được xem xét. 

Nghiên cứu này cũng tìm thấy mối liên quan giữa 
tình trạng tai nạn lao động cùng với ca làm việc. Những 
công nhân phải thường xuyên thay đổi ca làm việc có 
nguy cơ bị tai nạn lao động cao hơn gấp 3,3 lần so với 
nhóm có ca làm việc cố định. Tình trạng công nhân thay 
đổi ca dễ bị thương tích hơn trong quá trình làm việc có 
thể giải thích là vì việc chuyển đổi ca sẽ làm rối loạn các 
chức năng sinh lý của cơ thể. Thay đổi ca làm việc liên tục 
sẽ khiến cơ thể không kịp thích ứng với các thay đổi, dẫn 
tới giảm khả năng phản ứng, giảm tập trung, tăng nguy cơ 
sai sót dẫn tới TNLĐ. 

Được trang bị đầy đủ bảo hộ cá nhân cũng là một yếu 
tố liên quan có ý nghĩa thống kê với tình trạng TNLĐ. 
Nhóm không được trang bị đầy đủ bảo hộ cá nhân có nguy 
cơ bị thương tích cao hơn 1,3 lần so với nhóm được trang 
bị đầy đủ. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của D. 
Bogale và cộng sự, năm 2014, người lao động được tập 
huấn và trang bị đồ bảo hộ đầy đủ có nguy cơ bị tai nạn 
thấp hơn 2,5 lần so với nhóm không được tập huấn và 
trang bị đủ bào hộ cá nhân [4]. Vì thế, việc thực hiện tổ 
chức lao động hợp lý, sắp xếp ca làm việc hợp lý cho công 
nhân cần được ưu tiên thực hiện. Ngoài ra, cần trang bị 
đầy đủ các phương tiện bảo hộ; bố trí thời gian, địa điểm, 
hình thức tập huấn sao cho phù hợp nhất với tính chất 
công việc của người lao động.

V. KẾT LUẬN
Tỷ suất TNLĐ của công nhân TGRT đô thị tại công 

ty môi trường đô thị Hà Nội là 117/1000 công nhân. Tỷ 
suất TNLĐ ở nữ (120/1000 người) cao hơn nam (98/1000 
người) và cao nhất là nhóm tuổi trên 45 (343/1000). 
TNLĐ xảy ra ở tất cả loại hình công việc. Nguyên nhân 
hàng đầu gây tổn thương cho người lao động là vật sắc 
nhọn (36,4/1000). 

Yếu tố liên quan tới TNLĐ trong nghiên cứu này gồm 
nhóm tuổi, ca làm việc và trang bị bảo hộ cá nhân. Trong đó 
nhóm công nhân từ 45 tuổi trở lên có nguy cơ bị TNLĐ cao 
gấp 4,9 lần so với nhóm công nhân dưới 45 tuổi (KTC95% 
= 2,8 – 8,6) và nhóm công nhân thường xuyên thay đổi ca 
làm việc có nguy cơ bị TNLĐ cao gấp 3,32 lần nhóm công 
nhân không có căng thẳng tâm lý (KTC 95% = 1,63-6,74). 
Trang bị đầy đủ bảo hộ cá nhân giúp công nhân TGRT có 
nguy cơ bị tai nạn lao động thấp hơn.

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



SỐ 4 (57) - Tháng 07-08/2020

Website: yhoccongdong.vn 71

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Bích Hạnh (2016), Cải thiện điều kiện lao động của công nhân làm công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm tại công ty môi trường đô thị Hà Nội, Thạc sỹ, Quản trị nhân lực, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 

2. Ngô Minh Phương và cộng sự (1998), “Vấn đề môi trường lao động và sức khỏe của nữ công nhân qua nghiên 
cứu xã hội học ở một số cơ sở hiện nay”, Xã hội học, 3.

3. Arbejdstilsynet (1995), “Arbejdsskader inden for renovation. (Danish discussed by Ivens 1998) Copenhagen, 
Denmark”.

4. D Bogale, A kumie và W Tefera (2014), “Assessment of occupational injuries among Addis Ababa city 
municipal solid waste collectors: a cross-sectional study”, BMC Public Health.

5. Huren An, James Englehardt, Lora Fleming, Judy Bean (2002). Occupational health and safety amongst 
municipal solid waste workers in Florida. Waste Management Research, Volume 16, page 1-11.

6. Abeer Abd El- Aziz Mohamed Madian1 &amp; Aml Yousef Abd El-Wahed (2018). Adverse Health Effects 
among Solid Waste Collectors in Alexandria Governorate. International Journal Of Occupational Health and Public 
Health Nursing, vol.5, no. 2, 2018, 23-48

7. Burns, K.N., Sayler, S.K. & Neitzel, R.L (2019). Stress, health, noise exposures, and injuries among electronic 
waste recycling workers in Ghana. J Occup Med Toxicol 14, 1 (2019). https://doi.org/10.1186/s12995-018-0222-9

8. Debassu Eskezia, Zewdie Aderaw, Kedir Y. Ahmed & Fentaw Tadese (2016). Prevalence and associated factors 
of occupational injuries among municipal solid waste collectors in four zones of Amhara region, Northwest Ethiopia. 
BMC Public Health (2016) 16:862; DOI 10.1186/s12889-016-3483-1

9. Pedrosa FP, Gomes AA, Mafra AS, Albuquerque EZR, Pelentir MGSA (2010). Occupational health in 
solid waste professionals of Boa Vista, RR. Annals ENEGEP. Boa Vista: Federal Council of Engineering and 
Agronomy; 2010

10. Mamuya S, Badi S (2019). Factors contributing to occupational injuries among solid waste collectors: 
across sectional study in a municipal in Tanzania. MOJ Public Health. 2019;8(6):237‒241. DOI: 10.15406/
mojph.2019.08.00313.

11. Terry L. Bunn, Svetla Slavova, Minao Tang (2011). Injuries among solid waste collectors in the 
private versus public sectors. Sage Journal Volume: 29 issue: 10, July 2011 page(s): 1043-1052. https://doi.
org/10.1177/0734242X11410115

12. Nguyễn Bạch Ngọc, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Thị Quyên (2017). Đặc điểm tai nạn lao động và một số 
yếu tố liên quan tại các doanh nghiệp cơ khí nhỏ và siêu nhỏ ở một xã ngoại thành Hà Nội, năm 2014 – 2016. Tạp chí 
Y học dự phòng, Vol 27, số 8, 22017.

13. Zemichael Gizaw, Mulat Gebrehiwot, Zinabu Teka, Mesafint Molla (2012). Assessment of occupational 
injury and associated factors among municipal solid waste management workers in Gondar town and Bahir Dar City, 
northwest Ethiopia, 2012. Journal of Medicine and Medical Sciences Vol. 5(9) pp. 181-192, September 2014 DOI: 
http:/dx.doi.org/10.14303/jmms.2014.103

14. Eurostat (2020). Health and safety at work statistics (hsw). Retrieved 6 February 2020

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



SỐ 4 (57) - Tháng 07-08/2020

Website: yhoccongdong.vn72

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2020

TÓM TẮT
Lá và củ của cây sả chanh được thu hái tại hai huyện 

Chiêm Hóa và Hàm Yên, tỉnh Quyên Quang. Bốn mẫu 
tinh dầu được chiết suất bằng phương pháp chưng cất lôi 
cuốn và tiến hành sàng lọc hoạt tính gây độc tế bào ung 
thư gan người Hep3B, ung thư phổi người A549 và ung 
thư vú người MCF-7. Kết quả cho thấy bốn mẫu tinh dầu 
sả chanh đều có hoạt tính gây độc tốt trên 3 dòng tế bào 
ung thư, trong đó đáng chú ý là mẫu CYH trên dòng tế bào 
ung thư gan Hep3B.

Từ khóa: Sá chanh, tinh dầu, độc tế bào, ung thư.

SUMMARY:
STUDY ON ANTI-CANCER EFFECTS OF 

SOME LEMONGRASS SAMPLES COLLECTED IN 
TUYEN QUANG PROVINCE

The leaves and culms of lemon grasses (Cymbopogon 
citratus) were collected in two regions including Chiem 
Hoa and Ham Yen of Tuyen Quang province. Four 
samples of essential oils were isolated by hydrodistilled 
method and tested the cytotoxicity effect in human 
hepatitis cancer cell Hep3B, human lung cancer cell A549 
and human breast cancer cell MCF-7. The results showed 
that four samples exhibited strong cytotoxic effect in 
all three tested cancer cell lines. CYH sample revealed 
significant cytotoxicity.

Keywords: Cymbopogon citratus, essential oils, 
cytotoxicity, cancer.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu của con 

người ngày một tăng cao. Hiện nay, nhu cầu về hương 
liệu và tinh dầu có nguồn gốc từ tự nhiên ngày càng được 
con người ưu tiên sử dụng. Tinh dầu là một loại chất 

lỏng có chứa các hợp chất thơm dễ bay hơi được chiết 
xuất bằng cách chưng cất hơi nước hoặc ép lạnh từ lá 
cây, thân cây, vỏ cây, rễ cây hoặc những bộ phận khác 
của thực vật.

Việt Nam là nơi trồng nhiều cây chiết xuất tinh dầu 
thuận lợi. Với nguồn cây nguyên liệu chiết xuất tinh dầu 
khá dồi dào như: Bạc hà, hương nhu, bạch đàn, húng quế, 
sả… Trong số các nguyên liệu thì sả là một nguyên liệu 
cho tinh dầu có ứng dụng nhiều trong thực tế. 

Cây sả thuộc giới thực vật (Plantae), bộ cỏ (Poales), 
họ lúa (Poaceae), chi sả (Cymbopogon) và có khoảng 140 
loài khác nhau. Sả chanh có tên khoa học là Cymbopogon 
citratus Stapf, là loại cây thảo sống nhiều năm, thân rễ có 
nhiều chồi bên tạo thành bụi xòe đều ra xung quanh [1]. Ở 
Việt Nam, sả chanh được trồng nhiều ở các tỉnh như Phú 
Thọ, Tiền Giang, Tuyên Quang… Tuyên Quang là một 
trong những tỉnh trồng nhiều sả của nước ta. Đây chính 
là một trong những điều kiện thuận lợi về nguồn nguyên 
liệu. Mặc dù có nhiều ứng dụng nhưng đến nay vẫn có rất 
ít những nghiên cứu cụ thể và đầy đủ về tinh dầu của cây 
sả chanh. 

Sả chanh được sử dụng rộng rãi trong vai trò làm gia 
vị thức ăn cũng như chiết suất lấy tinh dầu. Tinh dầu sả 
được dùng trong các chất tẩy uế, diệt côn trùng, nước hoa, 
dầu gội đầu…[2, 3]. Ngoài ra tinh dầu sả còn được kết hợp 
với nhiều vị thuốc khác để chữa đau răng, làm thuốc xoa 
bóp để giảm đau xương, nhức mỏi. Trong công nghiệp, sả 
còn được biết đến như một loại nguyên liệu vàng để sản 
xuất mỹ phẩm và hương liệu.

Các thành phần chủ yếu của tinh dầu sả được biết 
đến gồm citral, myrcene, citronellal, citronellol [4]. Các 
hợp chất này có phổ hoạt tính rộng như kháng vi sinh vật, 
kháng nấm, đuổi và diệt côn trùng…[4]. Các nghiên cứu 
gần đây cũng chứng minh tinh dầu sả còn mang rất nhiều 

Ngày nhận bài: 27/04/2020                           Ngày phản biện: 02/05/2020                    Ngày duyệt đăng: 11/05/2020
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1. Trường Đại học Đại Nam
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hoạt tính sinh học thú vị khác như kháng viêm, chống dị 
ứng, chống ô xy hóa [5]. Nghiên cứu này được thực hiện 
với mục tiêu đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư 
phổi người A549, ung thư vú người MCF-7 và ung thư 
gan người Hep3B của tinh dầu sả thu được từ chưng chất 
lôi cuốn.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu
Nguyên liệu sả gồm củ và lá (hình 1) được thu hái tại 

huyện Chiêm Hóa và Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Các 
phần thu được sau đó phơi khô, rửa sạch, xắt mỏng. 

Hình 1. Củ và lá từ cây sả chanh

Hình 2. Quy trình sản xuất tinh dầu sả chanh

2. Phương pháp nghiên cứu
Các mẫu sả sau xử lý phơi khô, cắt nhỏ được cho vào 

thiết bị chưng cất lôi cuốn hơi nước, đun sôi đều, vừa phải, 
chưng cất trong 2 giờ. Sau đó, tinh dầu được tách nước và 

làm khô bởi muối Na2SO4 khan. Tinh dầu sau đó được lưu 
giữ ở -5°C cho đến khi sử dụng. Sơ đồ chưng cất tình dầu 
sả chanh được mô tả ở hình 2.

Tế bào ung thư được nuôi cấy in vitro theo phương 
pháp của Mosmann và cs [6]. Các dòng tế bào nuôi cấy 
ở 37oC trong môi trường RPMI 1640 hoặc DMEM có 

bổ sung huyết thanh nhau phôi bò 10% (FBS), 100U/ml 
penicillin và 100 µg/mL streptomycin trong tủ nuôi cấy 
CO2 5% trong 48 giờ. 
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Bảng 1: Kết quả hoạt tính gây độc tế bào của các mẫu tinh dầu sả chanh 

Tên mẫu
Nồng độ (µg/

mL)

% TB sống sót (CS%)

Hep3B A549 MCF-7

CS% Sai số CS% Sai số CS% Sai số

Control 100.00 1.60 100.00 2.54 100.00 1.11

CCH

1 60.22 0.98 79.11 1.07 74.24 2.23

3 55.07 1.30 69.01 0.76 65.24 1.16

10 43.81 0.63 56.81 0.57 43.56 3.02

30 12.41 0.78 30.71 0.49 23.56 2.09

LCH

1 55.94 1.29 86.56 2.13 76.46 2.43

3 51.29 0.85 57.31 2.43 68.95 2.13

10 34.32 1.56 49.86 1.81 45.68 1.49

30 13.50 1.80 27.61 1.79 13.18 1.52

CHY

1 68.41 1.55 83.96 2.72 78.57 1.60

3 48.93 1.75 69.10 2.50 66.74 1.45

10 40.27 0.70 60.51 1.89 55.46 2.88

30 11.26 2.05 33.68 2.13 23.36 2.16

LHY

1 68.01 2.25 88.39 2.22 74.89 1.95

3 53.12 0.67 67.92 2.66 65.89 1.99

10 37.82 1.45 52.93 2.51 52.89 2.65

30 11.11 1.50 24.18 2.64 14.47 1.99

CAM*
0.1 90.83 1.02 64.94 0.43 54.56 0.32

10 43.88 1.33 33.93 0.28 23.89 0.23

Sau đó chúng được nuôi cấy trong giếng phiến 96 
với thể tích là 200 µl, mật độ 2-5 x 105 tế bào/giếng 
(tuỳ từng loại tế bào). Sau 24 giờ, chúng được thử với 
hợp chất pha sẵn ở các nồng độ khác nhau trong DMSO. 
Sau 48 giờ, dung dịch tế bào được cho phản ứng với 0.5 
mg/mL µl MTT (pha trong PBS), ủ 4 giờ ở 37oC và 5% 
CO2. Sau đó hút bỏ hết môi trường trên bề mặt, kết tủa 
formazan được hòa tan trong isopropanol. Độ hấp thụ 
được đo ở 570 nm. Camptothecin được sử dụng làm đối 
chứng dương [7].

Giá trị CS % (% Cell Survival) là khả năng sống sót 
của tế bào. Mẫu nào cho giá trị CS ≤ 50% thì được đánh 
giá là có hoạt tính. 

Giá trị CS(%) được tính theo công thức:

Trong đó:  OD: mật độ quang
                         σ: độ lệch tiêu chuẩn  
 σ được tính theo công thức:

Trong đó: xi : giá trị OD tại giếng i
                 : giá trị OD trung bình
                 n: số giếng thử lặp lại  

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
1. Kết quả nghiên cứu
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Các mẫu tinh dầu thể hiện hoạt tính gây độc tốt nhất 
trên dòng tế bào ung thư gan người Hep3B với giá trị 
IC50 trong khoảng 2.57 – 6.17 µg/mL (bảng 2). Mẫu sả 
lá Chiêm Hóa (LCH) có giá trị IC50 ấn tượng trên dòng tế 
bào A549 và Hep3B, lần lượt là 9.77 và 3.39 µg/mL. Đây 
là lần đầu tiên hoạt tính gây độc tế bào các phần khác nhau 
của tinh dầu sả tỉnh Tuyên Quang được công bố.

2. Bàn luận
Citral, thành phần chính của tinh dầu đã được chứng 

minh hoạt tính gây độc tế bào trên nhiều dòng tế bào ung 
thư máu ở người. Hợp chất này gây ra quá trình apoptosis ở 
tế bào bạch cầu thông qua con đường hoạt hóa procaspase 
3 [8]. Điều này dẫn đến giả thiết citral trong tinh dầu sả 
chanh có thể đóng vai trò trong việc gây độc tế bào.

Nghiên cứu này bước đầu cho thấy tiềm năng của 
tinh dầu sả chanh trong nghiên cứu thuốc chống ung thư 

trong tương lai. Về mặt giá trị trong kinh tế dược, nghiên 
cứu này cho thấy sả chanh là loại dược liệu thiên nhiên dồi 
dào, chi phí thu hái và sản xuất tinh dầu thấp và mang lại 
nhiều lợi ích sức khỏe cho con người.

IV. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã đánh giá được hoạt tính gây độc tế 

bào ung thư phổi người A549, ung thư vú người MCF-7 
và ung thư gan người Hep3B của tinh dầu sả thu được 
từ chưng chất lôi cuốn. Kết quả cho thấy bốn mẫu tinh 
dầu sả đều có hoạt tính gây độc tốt trên 3 dòng tế bào 
ung thư Hep3B, A549 và MCF-7. Trong đó đáng chú 
ý là mẫu CYH trên dòng tế bào ung thư gan Hep3B. 
Nghiên cứu này cho thấy tiềm năng về kinh tế dược 
của tinh dầu sả chanh trong nghiên cứu thuốc chống 
ung thư.

*Camptothecin được sử dụng làm chất đối chứng
Kết quả bảng 1 cho thấy ở nồng độ 30 µg/mL, tất cả 

các mẫu tinh dầu thử nghiệm đều có khả năng gây độc 
mạnh 3 dòng tế bào Hep3B, MCF-7 và A549. 

Bảng 2: Giá trị IC50 hoạt tính gây độc tế bào của các mẫu tinh dầu sả chanh  

Mẫu
Giá trị IC50 (µg/mL)

A549 Hep3B MCF-7

CCH 14.45 ± 1.12 6.17 ± 0.08 7.24 ± 0.18

LCH 9.77 ± 0.95 3.39 ± 0.23 7.30 ± 1.22

CYH 17.78 ± 1.65 2.57 ± 0.45 12.24 ± 0.11

LYH 11.75 ± 1.26 3.98 ± 0.59 11.06 ± 0.34

CAM* 1.62 ± 0.05 0.12 ± 0.005 0.24  ± 0.49
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TÓM TẮT
Chúng tôi thực hiện nghiên cứu điều tra mô tả qua 

theo dõi dọc tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Thái 
Bình tìm hiểu kiến thức, thực hành về chăm sóc trẻ 
mắc tiêu chảy cấp. Kết quả cho thấy các bà mẹ biết về 
nguyên nhân mắc tiêu chảy với điểm trung bình kiến 
thức trên điểm kiến thức tối đa là 1,91/4; do ăn uống 
không vệ sinh (75,2%), vệ sinh cho trẻ không tốt là 
59%.Có 62,9 % số các bà mẹ trả lời đúng dấu hiệu 
tiêu chảy. Các bà mẹ có kiến thức về phòng bệnh tiêu 
chảy cần sử dụng nước sạch và ăn uống hợp vệ sinh 
(62,1% và 60,7%);  nuôi con bằng sữa mẹ (56,3%) và 
sử dụng thực phẩm an toàn (53,9%). Thực hành chăm 
sóc trẻ bị tiêu chảy trẻ bị tiêu chảy: số bà mẹ cho trẻ 
bú như bình thường chiếm tỷ lệ thấp 26,9%. Có 40,1% 
bà mẹ cho con ăn uống bình thường. Có 95,9% các bà 
mẹ cho trẻ uống oresol khi bị tiêu chảy đợt này. Hầu 
hết các bà mẹ được hướng dẫn và tư vấn khi trẻ bị tiêu 
chảy đợt này (99,3%).

Từ khóa: Tiêu chảy cấp, bà mẹ, chăm sóc trẻ.

ABSTRACT:
KNOWLEDGE, PRACTICE OF MOTHERS 

ON LOOKING AFTER CHILDREN WITH 
ACUTE DIARRHEA AT THAI BINH PEDIATRIC 
HOSPITAL IN 2019

The descriptive, longitudinal study was implemented 
at department of Gastroenterology in Thai Bình 
Pediatric Hospital to assess the knowledge and practice 
of mothers on looking after children with acute diarrhea. 
The results showed that the mean score of mothers 
having knowledge on the reason of acute diarrhea was 
1.94/4, in which  unhygienic feeding and caring children 
were the main reasons (75.2% and 59% respectively). 

The percentage of participants had correct knowledge 
about the symptoms of acute diarrhea was 62.9%. The 
preventive measures which mothers selected were 
using clean water (62.1%), hygienic feeding (60.7%), 
breastfeeding (56.3%) and using safe foods (53.9%). 
Regarding mother’s practice, only 26.9% of mothers still 
performed breastfeeding and 40.1% of mother let their 
children eat and drink as usual. 95.9% 

Those who let their children take oresol in this acute 
diarrhea were 95.9%. And in this acute diarrhea, 99.3% 
of mothers were trained and guided on caring of acute 
diarrhea.

Key words: Acute diarrhea, mothers, children care.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tiêu chảy là tình trạng cơ thể rối loạn hấp thu nước 

và điện giải dẫn đến bài tiết quá mức các thành phần 
chứa trong ruột. Bệnh tiêu chảy vẫn là căn bệnh chiếm 
tỷ lệ cao trong cơ cấu bệnh tật ở trẻ em. Một số nghiên 
cứu cho thấy có tới 70% tử vong do tiêu chảy ở trẻ em 
lứa tuổi dưới 24 tháng và ở các nước đang phát triển 
[55], [58]. Nguyên nhân chính của tử vong do tiêu chảy 
là tình trạng mất nước và hậu quả thiếu dinh dưỡng 
nặng. Theo WHO và UNICEF hàng năm trẻn thế giới 
có khoảng 2 tỷ trường hợp mắc bệnh tiêu chảy và 1,9 
triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết vì tiêu chảy, chủ yếu là ở 
các nước phát triển [75].

Khi trẻ mắc bệnh nhiễm trùng như tiêu hóa, hô hấp 
đặc biệt là viêm phổi và tiêu chảy thì trẻ không chỉ biếng 
ăn, nôn trớ, tiêu chảy mà còn tăng mức tiêu hao năng 
lượng, chính vì thế mà trẻ bị sút cân và SDD. Do đó chăm 
sóc tốt trẻ bệnh, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả 
điều trị bệnh, mà còn có vai trò phòng chống SDD trẻ 
em. Mặt khác, người mẹ có vai trò quan trọng trong việc 

Ngày nhận bài: 07/05/2020                           Ngày phản biện: 14/05/2020                    Ngày duyệt đăng: 22/05/2020

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CỦA BÀ MẸ VỀ CHĂM SÓC TRẺ BỊ 
TIÊU CHẢY CẤP TẠI KHOA TIÊU HÓA BỆNH VIỆN NHI THÁI 
BÌNH NĂM 2019

Đinh Thị Kim Anh1, Ninh Thị Nhung1, Nguyễn Thị Minh Chính2

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
2. Bệnh viện Nhi Thái Bình
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chăm sóc và nuôi dạy con cái, bao gồm việc nuôi dưỡng, 
chăm sóc sức khỏe lúc khỏe mạnh lẫn lúc ốm đau [6]. Vì 
vậy, sự hiểu biết và thực hành trong chăm sóc trẻ của các 
bà mẹ trong giai đoạn trẻ bệnh có vai trò quyết định đến 
việc giảm mức độ trầm trọng của bệnh cũng như quá trình 
hồi phục của trẻ. Để tìm hiểu về kiến thức, thực hành của 
bà mẹ về việc chăm sóc trẻ bệnh tại Bệnh viện Nhi Thái 
Bình, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu: 
Mô tả kiến thức, thực hành của bà mẹ về chăm sóc trẻ bị 
tiêu chảy cấp  tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Thái Bình 
năm 2019.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

1. Địa bàn nghiên cứu
Khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình
2. Đối tượng nghiên cứu
- Bà mẹ của những bệnh nhi dưới 25 tháng tuổi được 

chẩn đoán là tiêu chảy cấp điều trị nội trú tại khoa Tiêu 
hóa Bệnh viện Nhi Thái Bình

3. Thời gian nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10/2019 đến 

12/2019
4. Phương pháp nghiên cứu
* Thiết kế nghiên cứu: Dịch tễ học mô tả qua theo dõi 

dọc trong thời gian từ khi trẻ nhập viện đến khi ra viện.

* Chọn mẫu và cỡ mẫu:
+ Cỡ mẫu:
Cỡ mẫu được tính theo công thức sau:

n= 2
2

2/1
)1(

e
ppZ −×

−α

- n: Cỡ mẫu nghiên cứu là số bà mẹ tham gia 
nghiên cứu 

- a/2: Độ tin cậy lấy ở ngưỡng a = 0,05; Z1-a/2 = 1,96
- e: Độ sai lệch mong muốn, trong nghiên cứu này 

chúng tôi chọn e=0,045
- p: Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em tại bệnh viện 

p=0,25 [37] 
Với các dữ liệu trên n được tính là 360 bà mẹ. Thực 

tế chúng tôi đã điều tra được 412 bà mẹ.
+ Chọn mẫu
Kể từ ngày 1/11/2019, bất cứ bệnh nhi nào nhập khoa 

Tiêu hóa của Bệnh viện Nhi Thái Bình phù hợp với tiêu 
chuẩn chọn mẫu và tiêu chuẩn loại mẫu đều được đưa vào 
nghiên cứu. Tiến hành chọn mẫu cho đến khi đủ cỡ mẫu 
đã tính.

5. Xử lý số liệu
Các số liệu được nhập vào máy tính và phân tích dựa 

trên phần mềm Epi-Data, SPSS và sử dụng các thuật toán 
thống kê y học

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

85%

14,8% 0,2%
1 con

2 con

3 con

Biểu đồ 1. Số con dưới 5 tuổi của bà mẹ được điều tra (n=412) 

Biểu đồ 1 cho thấy trong 412 bà mẹ điều tra, chúng tôi đã điều tra được 85,0% bà mẹ có 1 con, 14,8% số bà mẹ 
sinh 2 con và chỉ có 0,2%  bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên.

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



SỐ 4 (57) - Tháng 07-08/2020

Website: yhoccongdong.vn78

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2020
Bảng 1. Kiến thức của bà mẹ về nguyên nhân mắc tiêu chảy ở trẻ 

Nguyên nhân 
Dưới THPT (n=93) ≥THPT (n=319) Chung (n=412)

SL % SL % SL %

Ăn uống không hợp vệ sinh 68 73,1 242 75,9 310 75,2

Trẻ bị bệnh kéo dài 28 30,1 117 36,7 145 35,2

Vệ sinh cho trẻ không tốt 51 54,8 192 60,2 243 59,0

Tiêm phòng chưa đầy đủ 11 11,8 81 25,4 92 22,3

Khác/Không biết 1 1,1 6 1,9 7 1,7

Điểm TBKT/Điểm TĐKT 1,7/4 1,98/4 1,91/4

Bảng 2.  Tỷ lệ bà mẹ biết đúng các dấu hiệu tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi

Dấu hiệu tiêu chảy
Dưới THPT (n=93) ≥THPT (n=319) Chung (n=412)

SL % SL % SL %

Phân lỏng ≥3lần/ngày 48 51,6 211 66,1 259 62,9

Phân nhiều nước, bất thường 26 28,0 90 28,2 116 28,2

Đi phân lỏng 1- 2 lần 22 23,7 56 17,6 78 18,9

Biểu đồ 2. Tỷ lệ các bà mẹ biết về các tác nhân gây ra tiêu chảy (n=412)

Kết quả bảng 1 cho thấy kiến thức chung của các bà 
mẹ về nguyên nhân mắc tiêu chảy đạt là 1,91/4; câu trả lời 
đạt tỷ lệ cao nhất đó là do ăn uống không vệ sinh (75,2%), 

sau đó đến vệ sinh cho trẻ không tốt là 59%, các lý do 
khác chiếm tỷ lệ thấp.

Kết quả biểu đồ 2 cho thấy đa số các bà mẹ biết về 
nguyên nhân gây ra tiêu chảy do vi khuẩn (68,2%), 38,1% 
các bà mẹ biết về nguyên nhân tiêu chảy do vi rút, tỷ lệ 

các bà mẹ biết về nguyên nhân tiêu chảy do nấm và KST 
lần lượt là 17,2 và 4,5%.

Tỷ lệ (%)
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Bảng 3.  Kiến thức của bà mẹ về các dấu hiệu tiêu chảy ở trẻ cần phải đến cơ sở y tế 

Các dấu hiệu
Dưới THPT (n=93) ≥THPT (n=319) Chung (n=412)

SL % SL % SL %

TC sau 3 ngày không đỡ 64 68,8 224 70,2 288 69,9

Nôn nhiều 42 45,2 168 52,7 210 51,0

Sốt cao, li bì 50 53,8 174 54,5 224 54,4

Quấy khóc, vật vã 16 17,2 103 32,3 119 28,9

Có máu trong phân 24 25,8 119 37,3 143 34,7

Không đi tiểu được 10 10,8 56 17,6 66 16,0

Ăn uống ít, bỏ ăn 12 12,9 63 19,7 75 18,2

Bảng 4. Kiến thức của bà mẹ về phòng bệnh tiêu chảy ở trẻ 

Cách phòng bệnh
Dưới THPT (n=93) ≥THPT (n=319) Chung (n=412)

SL % SL % SL %

Nuôi con bằng sữa mẹ 56 60,2 176 55,2 232 56,3

Ăn uống hợp vệ sinh 38 40,9 212 66,5 250 60,7

Sử dụng nước sạch 58 62,4 198 62,1 256 62,1

Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 18 19,4 111 34,8 129 31,3

Sử dụng thực phẩm an toàn 43 46,2 179 56,1 222 53,9

Tiêm phòng cho trẻ 12 12,9 83 26,0 95 23,1

Giữ vệ sinh cho trẻ 35 37,6 139 43,6 174 42,2

ĐKTTB/ĐTĐ 2,79/7 3,44/7 3,29/7

Bảng 2 cho thấy có 62,9 % số các bà mẹ được phỏng 
vấn trả lời đúng dấu hiệu tiêu chảy; trong đó tỷ lệ các bà 

mẹ có trình độ từ THPT trở lên là 66,1%, tỷ lệ này ở các 
bà mẹ có trình độ dưới THPT là 51,6%.

Kết quả bảng 3 cho thấy đa số các bà mẹ đều cho 
rằng khi trẻ bị tiêu chảy quá nhiều lần trong ngày thì phải 
đến ngay các cơ sở y tế (69,9%); sốt cao li bì và nôn nhiều 

với 54,4% và 51,0%. Các triệu chứng ăn uống ít, bỏ ăn và 
không đi tiểu được chiếm tỷ lệ thấp.

Qua bảng 4 cho thấy đa số các bà mẹ trả lời cách 
phòng bệnh tiêu chảy là sử dụng nước sạch và ăn uống 
hợp vệ sinh (62,1% và 60,7%);  nuôi con bằng sữa mẹ 
(56,3%) và sử dụng thực phẩm an toàn (53,9%). 34,8% bà 
mẹ có trình độ học vấn trên THPT cho rằng sử dụng nhà 

tiêu hợp vệ sinh là một biện pháp phòng bệnh trong khi 
đó tỷ lệ này ở bà mẹ có trình độ dưới THPT chỉ có 19,4%. 

Điểm trung bình kiến thức đạt ở nhóm dưới THPT 
là 2,79/7 và nhóm từ THPT trở lên là 3,44/7; đạt chung 
là 3,29/7. 
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Bảng 5. Tỷ lệ bà mẹ biết về cách chăm sóc khi trẻ bị tiêu chảy cấp (n=412) 

Chỉ tiêu nghiên cứu Số lượng Tỷ lệ (%)

Ăn kiêng
Kiêng 317 76,9

Không kiêng 95 23,1

Mức độ cho trẻ uống

Nhiều hơn 242 58,7

Bình thường 104 25,2

Ít hơn 59 14,3

Không uống 4 1,0

Mức độ cho trẻ ăn

Nhiều bữa, thêm lượng 127 30,8

Bình thường 56 13,6

Ăn ít 222 53,9

Bảng 6.  Thực hành cho bú của bà mẹ khi có con bị tiêu chảy lần này (trẻ còn bú mẹ) (n= 253)

Thực hành bà mẹ Số lượng Tỷ lệ (%)

Không cho bú mẹ 16 6,3

Cho bú nhiều hơn 119 47,0

Cho bú ít hơn 50 19,8

Cho bú bình thường 68 26,9

Bảng 7. Thực hành của bà mẹ về chế độ ăn/uống thêm trong 24 giờ qua (trẻ từ 6 tháng trở lên) (n= 344)

Chế độ ăn uống cho trẻ Số lượng Tỷ lệ (%)

Chỉ cho bú mẹ 46 13,4

Uống nước đun sôi nguội 106 30,8

Sữa 174 50,6

Cháo gạo 134 39,0

Cháo sữa 51 14,8

Cháo đường 8 2,3

Nước quả 61 17,7

Kết quả bảng 5 cho thấy khi trẻ bị tiêu chảy cấp, có 
76,9% các bà mẹ cho trẻ ăn kiêng. Trong đó có 83,9% bà 
mẹ có kiến thức đúng về mức độ cho trẻ uống ( uống như 

bình thường hoặc nhiều hơn); tuy nhiên chỉ có 44,4% bà 
mẹ có kiến thức đúng về mức độ cho trẻ ăn (ăn như bình 
thường hoặc tăng lượng).

Kết quả bảng 6 cho thấy khi trẻ bị tiêu chảy thì đa số 
bà mẹ cho trẻ bú như bình thường (26,9%) hoặc nhiều hơn 

(47,0%). 19,8% bà mẹ cho trẻ bú ít hơn và có 6,3% bà mẹ 
không cho trẻ bú mẹ
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Biểu đồ 3. Thực hành của bà mẹ về cho trẻ uống Oresol (n=412)

Bảng 8. Các loại nước và dung dịch được bà mẹ cho trẻ uống thay thế Oresol khi bị tiêu chảy (n= 412)

Dịch thay thế Số lượng Tỷ lệ (%)

Nước gạo rang 100 24,3

Nước cháo muối 103 25,0

Nước đường 57 13,8

Không uống gì 218 52,9

Bảng 7 cho thấy có 50,6% trẻ trên 6 tháng bị tiêu 
chảy được cho uống sữa; 39,0% ăn cháo gạo;14,8% ăn 

cháo sữa; 17,7% uống nước quả. Tuy nhiên vẫn có 13,4% 
trẻ chỉ được bú mẹ.

Kết quả biểu đồ 3 cho thấy có 95,9% các bà mẹ cho trẻ uống oresol khi bị tiêu chảy đợt này.

Kết quả bảng 8 cho thấy có 25,0% bà mẹ cho con 
uống nước cháo muối thay thế dung dịch ORS khi con 
bị tiêu chảy; 24,3% cho uống nước gạo rang; 13,8% cho 
uống nước đường; vẫn còn 52,9% các bà mẹ không cho 
con uống nước gì khác khi con bị tiêu chảy.

IV. BÀN LUẬN
Tiêu chảy cũng là nguyên nhân phổ biến của tình 

trạng suy dinh dưỡng và đó là nguyên nhân chính yếu 
làm trẻ dưới năm tuổi bị còi cọc [15], [16]. Qua đó, có 
thể thấy, nếu bà mẹ được trang bị đầy đủ kiến thức về 
chăm sóc trẻ bị bệnh tiêu chảy cũng như cách phòng 
bệnh thì sẽ khắc phục được những hệ lụy trên. Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng kiến thức của bà mẹ 
về những nguyên nhân mắc tiêu chảy chưa tốt và chưa 
đầy đủ: Tỷ lệ trả lời cao nhất (75,2%) các bà mẹ cho rằng 
do ăn uống không hợp vệ sinh; 59% cho rằng do vệ sinh 
cho trẻ không tốt; 35,2% cho rằng do trẻ bị bệnh kéo 
dài; 22,3 % cho rằng do tiêm phòng chưa đầy đủ. Kiến 

thức chung về nội dung này các bà mẹ trả lời với điểm 
đạt là ĐTBKT/ĐTĐ=1,91/4. Những bà mẹ được hỏi về 
tác nhân gây bệnh cho rằng vi khuẩn là nguyên nhân hay 
gặp nhất chiếm 68,2%; vi rút là tác nhân thứ 2 với tỷ lệ 
trả lời là 38,1%.

Khi được hỏi về thực hành của bà mẹ có con còn bú 
mẹ bị tiêu chảy lần này (253 trẻ), kết quả bảng 3.25 cho 
thấy các bà mẹ cho bú nhiều hơn chiếm tỷ lệ cao nhất là 
47,0%; 26,9% bà mẹ cho bú bình thường; vẫn còn 19,8% 
các bà mẹ cho bú ít hơn và 6,3% bà mẹ không cho bú khi 
trẻ bị tiêu chảy. Thực hành về cho trẻ uống ORS của các 
bà mẹ ở biểu đồ 3 cho thấy 95,9% các bà mẹ có trẻ uống 
ORS đợt này; theo chúng tôi tỷ lệ này cao là có thể do trẻ 
đang được điều trị tại bệnh viện nên được các bác sĩ cho 
điều trị.

V. KẾT LUẬN
- Kiến thức chung của các bà mẹ về nguyên nhân mắc 

tiêu chảy đạt thấp với điểm trung bình kiến thức trên điểm 

95,9%

4,1%

Có uống

Không uống
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kiến thức tối đa là 1,91/4; câu trả lời đạt tỷ lệ cao nhất đó 
là do ăn uống không vệ sinh (75,2%), sau đó đến vệ sinh 
cho trẻ không tốt là 59%.

- Có 62,9 % số các bà mẹ được phỏng vấn trả lời 
đúng dấu hiệu tiêu chảy; trong đó tỷ lệ các bà mẹ có trình 
độ từ THPT trở lên là 66,1%; tỷ lệ này ở các bà mẹ có 
trình độ dưới THPT là 51,6%. 

- Kiến thức về phòng bệnh tiêu chảy chưa tốt, trong 
đó kể được nhiều nhất là sử dụng nước sạch và ăn uống 
hợp vệ sinh (62,1% và 60,7%);  nuôi con bằng sữa mẹ 

(56,3%) và sử dụng thực phẩm an toàn (53,9%). 34,8% bà 
mẹ có trình độ học vấn trên THPT cho rằng sử dụng nhà 
tiêu hợp vệ sinh là một biện pháp phòng bệnh trong khi 
đó tỷ lệ này ở bà mẹ có trình độ dưới THPT chỉ có 19,4%. 

- Thực hành chăm sóc trẻ bị tiêu chảy trẻ bị tiêu chảy: 
số bà mẹ cho trẻ bú như bình thường chiếm tỷ lệ thấp 
26,9%. Có 40,1% bà mẹ cho con ăn uống bình thường. Có 
95,9% các bà mẹ cho trẻ uống oresol khi bị tiêu chảy đợt 
này. Hầu hết các bà mẹ được hướng dẫn và tư vấn khi trẻ 
bị tiêu chảy đợt này (99,3%).
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÓM TẮT
 Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh 

nhân trước và sau phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa. Xác 
định mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng trước phẫu 
thuật với các biến chứng sớm sau phẫu thuật. Thiết kế: 
Mô tả cắt ngang. Kết quả: Trước phẫu thuật có 80.8% 
bệnh nhân có sụt cân, 27,2% bệnh nhân có thiếu máu và 
13,6% bệnh nhân SDD theo Albumin. Tỷ lệ SDD theo 
BMI trước phẫu thuật là 24%, theo PG-SGA là 56,8%. 
Sau phẫu thuật, tỉ lệ SDD theo BMI và PG-SGA đều tăng, 
lần lượt là 37,6% và 85,6%. Có 16% bệnh nhân gặp biến 
chứng sau phẫu thuật, trong đó hay gặp là biến chứng 
nhiễm trùng tiết niệu (30%) và chướng bụng (25%). 
Nghiên cứu cho kết quả những bệnh nhân có SDD trước 
phẫu thuật có tỉ lệ biến chứng cao hơn so với nhóm không 
SDD. Tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống 
kê với p>0,05

Từ khóa: Tình trạng dinh dưỡng, phẫu thuật, ung 
thư, đường tiêu hóa, biến chứng sau phẫu thuật.

Danh mục từ viết tắt: 
BMI: Body mass index
TTDD: Tình trạng dinh dưỡng
PT: Phẫu thuật
PG-SGA: Patient - Generated Subjective Global 
Assessment
SDD: Suy dinh dưỡng
TTDD: Tình trạng dinh dưỡng

SUMMARY:
NUTRITION STATUS AND COMPLICATION 

OF GASTROINTESTINAL CANCER SUGERY 
PATIENTS IN VIET DUC UNIVERSITY HOSPITAL

Objectives: To evaluate the nutritional status of 
patients before and after gastrointestinal cancer surgery. 
Determine the relationship between nutritional status 
before surgery and early complications after surgery. 
Design: cross-sectional study. Results: Before surgery, 
80,8% of patients had weight loss, 27,2% of patients had 
anemia and 13,6% of malnutrition patients were assessed 
by Albumin. Prevalence of malnutrition by BMI before 
surgery is 24%, according to PG-SGA is 56,8%. After 
surgery, the malnutrition rates according to BMI and PG-
SGA increased, respectively 37,6% and 85,6%. Our study 
found 16% patients had complications after surgery. The 
popular complications were urinary tract infection (30%) 
and abdominal distention (25%). The complication rate 
of malnutrition group was higher than the group of no 
malnutrition. However, this difference is not statistically 
significant with p> 0.05.

Keywords: Nutritional status, surgery, cancer, 
gastrointestinal tract, postoperative complications.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Suy dinh dưỡng (SDD) là vấn đề thường gặp ở những 

bệnh nhân nhập viện. Theo Hiệp hội Dinh dưỡng lâm sàng 
châu Âu ESPEN (2006) thì tỷ lệ SDD chiếm 20-60% bệnh 
nhân nằm viện và có đến 30-90% bệnh nhân bị mất cân 
trong thời gian điều trị [1]the key aspects of perioperative 
care include: Enteral nutrition (EN.

Với các bệnh nhân ngoại khoa, SDD có thể gặp trước 
khi phẫu thuật là do giảm lượng thức ăn bằng miệng hoặc 
từ trước có các bệnh mạn tính, các khối u, suy giảm hấp 
thu do tắc nghẽn đường ruột hoặc cắt bỏ ruột trước đó. 
Tình trạng SDD thường nặng thêm do các rối loạn hậu 

Ngày nhận bài: 21/05/2020                           Ngày phản biện: 28/05/2020                    Ngày duyệt đăng: 08/06/2020

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH 
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phẫu, stress liên quan đến phẫu thuật hay sự lo ngại về tắc 
ruột sau phẫu thuật và tính an toàn của miệng nối sau phẫu 
thuật dẫn đến tình trạng bệnh nhân không được cung cấp 
đầy đủ chất dinh dưỡng  [2].

Đối với những bệnh nhân ung thư, sụt cân và suy 
dinh dưỡng là những biểu hiện rất hay gặp. Một số lượng 
lớn các nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng cao 
tới 31 đến 97% ở những bệnh nhân ung thư. Đặc biệt, với 
những bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa, tỉ lệ này thường 
cao hơn do có ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống tiêu hóa 
thức ăn, làm giảm việc hấp thu các chất dinh dưỡng dẫn 
đến tình trạng suy dinh dưỡng của người bệnh. Những 
bệnh nhân ung thư bị SDD có chỉ định phẫu thuật sẽ có 
nguy cơ nhiễm trùng cao hơn, tăng tỷ lệ biến chứng, tử 
vong và thời gian nằm viện kéo dài [3], [4], [5], [6], [7].

Nghiên cứu: Tình trạng dinh dưỡng và biến chứng 
của bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa tại Bệnh viện HN 
Việt Đức được thực hiện với 2 mục tiêu:

1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân 
ung thư đường tiêu hóa trước và sau phẫu thuật tại Bệnh 
viện HN Việt Đức năm 2019.

2. Tìm mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng 
trước phẫu thuật với biến chứng sớm sau phẫu thuật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Bệnh nhân được chẩn đoán xác định ung thư đường 

tiêu hóa bằng kết quả giải phẫu bệnh bao gồm 4 loại chính: 
ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng và 
ung thư trực tràng.

Tiêu chuẩn lựa chọn:
- Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật có chuẩn bị.
- Bệnh nhân có thời gian nằm viện sau phẫu thuật lớn 

hơn 7 ngày.
- Bệnh nhân tình nguyện tham gia vào nghiên cứu.
Tiêu chuẩn loại trừ:
- Bệnh nhân bị các rối loạn tâm thần, bị câm/ điếc.
- Bệnh nhân bị các khiếm khuyết ảnh hưởng đến nhân 

trắc: gù vẹo cột sống, không đứng được,... 
2.2. Phương pháp nghiên cứu
•	Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
•	Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 7/2019 đến 

12/2019
•	Địa điểm nghiên cứu: Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, 

Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng- tầng sinh môn, khoa 
Phẫu thuật ung bướu tại Bệnh viện HN Việt Đức.

•	Cỡ mẫu: Được tính theo công thức

n = Z2
(1-α/2)

p x (1- p)

(Ԑ.p)2
Trong đó: 
n:   Tổng số đối tượng cần điều tra.
Z = 1,96  Khoảng tin cậy 95%.
Ԑ= 0,05 là độ chính xác tương đối
p = 0,93 là tỷ lệ SDD trước phẫu thuật của người 

bệnh ung thư đường tiêu hóa lấy từ nghiên cứu trước.
n=119, lấy dự phòng 5% đối tượng là 125 đối tượng.
•	Chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện tất cả bệnh nhân 

ung thư đường tiêu hóa được chỉ định phẫu thuật có 
chuẩn bị tại 3 khoa ngoại tiêu hóa thuộc Bệnh viện HN 
Việt Đức trong thời gian tiến hành nghiên cứu đến khi 
đủ cỡ mẫu.

•	Phương pháp đánh giá
Bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa có chỉ định phẫu 

thuật được đánh giá tình trạng dinh dưỡng trước phẫu 
thuật một ngày và sau phẫu thuật ngày thứ 8 với các chỉ số: 
chiều cao, cân nặng (cân nặng lúc 6 tháng, cân nặng trước 
mổ, cân nặng sau mổ ngày thứ 8), BMI (BMI <18,5 SDD, 
BMI từ 18,5-24,9 bình thường, BMI >25 thừa cân), PG-
SGA (PG-SGA A: dinh dưỡng tốt, PG-SGA B :nguy cơ 
suy dinh dưỡng nhẹ và vừa, PG-SGA C: nguy cơ suy dinh 
dưỡng nặng). Albumin huyết thanh( SDD nếu <35g/l) và 
Hemoglobin máu (giảm nếu <120g/l) trước phẫu thuật của 
bệnh nhân được thu thập từ hồ sơ bệnh án .

Ghi nhận các biến chứng sau phẫu thuật trong thời 
gian nằm viện của bệnh nhân bao gồm: xì bục miệng nối, 
nhiễm trùng vết mổ, nhiễm trùng hô hấp, chướng bụng, 
nhiễm trùng tiết niệu.

•	Xử lý và phân tích số liệu
Số liệu được làm sạch và nhập bằng phần mềm 

Epidada 3.0 và xử lý bằng phần mềm STATA 14.2
 2.3. Đạo đức nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu được giải thích rõ ràng về mục 

đích, ý nghĩa của việc nghiên cứu và hoàn toàn tự nguyện 
tham gia vào nghiên cứu. Trong quá trình thu thập thông 
tin, đối tượng có thể từ chối không tham gia vào nghiên 
cứu bất cứ lúc nào. Các thông tin thu thập được từ đối 
tượng nghiên cứu chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, 
không sử dụng cho bất kì mục đích nào khác và hoàn toàn 
được giữ bí mật. Nghiên cứu được tiến hành sau khi được 
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông qua.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được tiến hành trên 125 bệnh nhân: 86 
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Hình 3.1: Tình trạng giảm cân của bệnh nhân trước phẫu thuật so với cân nặng cách đó 6 tháng

Hình 3.2: Nồng độ Hemoglobin trước phẫu thuật của bệnh nhân

nam và 39 nữ. Tuổi trung bình là 60,3±14.0 tuổi. Có 
12.8% phẫu thuật thực quản, 22,4% bệnh nhân phẫu thuật 
dạ dày, 32,8% phẫu thuật đại tràng, 32,0% phẫu thuật trực 

tràng. Tỉ lệ bệnh nhân ung thư ở giai đoạn 3 và 4 cao nhất, 
lần lượt chiếm 39,2% và 37,6%.

3.1. Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân

Nhận xét: Có 14,4% bệnh nhân không sụt cân. 80,8% 
bệnh nhân có giảm cân trước phẫu thuật 6 tháng, trong đó 
có 14,4% bệnh nhân có sụt trên 10% cân nặng.

Tình trạng thiếu máu trước phẫu thuật của bệnh 
nhân theo Hemoglobin 

Nhận xét: 27,2% bệnh nhân có thiếu máu trước phẫu thuật (Hb<120g/l)

Nhận xét: Trước phẫu thuật, tỷ lệ bệnh nhân có SDD theo albumin (<35g/l) là 13,6%.

Bảng 3.1: Tình trạng dinh dưỡng theo Albumin trước phẫu thuật (n=125)

Tình trạng dinh dưỡng theo albumin n %

Albumin (g/l)

21-27 2 1,6

28-34 15 12

≥35 108 86,4
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Nhận xét: SDD theo BMI trước PT là 24.0% trong 
đó: 5,6% bệnh nhân SDD nặng; 7,2% bệnh nhân SDD 
vừa; 11,2% bệnh nhân SDD nhẹ. Có 8,8% bệnh nhân thừa 

cân béo phì. Sau PT, tỉ lệ SDD tăng lên là 37,6%: 10,4% 
SDD nặng; 11,2% bệnh nhân SDD vừa; 16,0% bệnh nhân 
SDD nhẹ. Chỉ còn 4,0% bệnh nhân thừa cân.

Nhận xét: Trước phẫu thuật có 56,8% bệnh nhân 
SDD theo đánh giá PG-SGA (PG-SGA B+C) trong đó: 
52,0% bệnh nhân có suy dinh dưỡng mức độ vừa/nhẹ, 
4,8% bệnh nhân có SDD mức độ nặng. 

Sau phẫu thuật, tỉ lệ bệnh nhân SDD theo PG-SGA 
tăng lên 85,6% trong đó: 75,2% SDD vừa và nhẹ: 10,4% 
SDD nặng.

3.2. Biến chứng sau phẫu thuật

Bảng 3.2. Chỉ số khối cơ thể (BMI) trước-sau phẫu thuật của bệnh nhân (n=125)

BMI
Trước phẫu thuật Sau phẫu thuật

n % n %

<16.0 7 5,6 13 10,4

16.0-16.9 9 7,2 14 11,2

17.0-18.4 14 11,2 20 16,0

18.5-24.9 84 67,2 73 58,4

25.0-29.9 10 8,0 5 4,0

30.0-34.9 1 0,8 0 0

Bảng 3.3: Đánh giá PG-SGA trước-sau phẫu thuật của bệnh nhân (n=125)

PG-SGA
Trước phẫu thuật Sau phẫu thuật

n % n %

A 54 43,2 18 14,4

B 65 52,0 94 75,2

C 6 4,8 13 10,4

Hình 3.3: Tỷ lệ bệnh nhân biến chứng sau phẫu thuật

Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhân có biến chứng sau phẫu thuật là 16%.
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Nhận xét: Nhiễm trùng tiết niệu, chướng bụng và 
nhiễm trùng vết mổ là 3 biến chứng xuất hiện nhiều nhất, 
lần lượt chiếm 30%, 25%, 20%. Bên cạnh đó đáng chú ý 

có 3 bệnh nhân bị xì bục miệng nối (15%), 2 bệnh nhân 
nhiễm trùng hô hấp (10%).

Nhận xét: Tỉ lệ bệnh nhân SDD trước phẫu thuật có 
biến chứng cao hơn 2 lần so với bệnh nhân không có SDD. 
Tuy nhiên, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê.

IV. BÀN LUẬN
4.1. Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân
Sụt cân là một yếu tố tiên lượng suy giảm khả năng 

sống ở những bệnh nhân ung thư. Kết quả nghiên cứu có 
80,8% sụt cân, gần tương tự với một số kết quả nghiên 
cứu khác trên bệnh nhân ung thư như nghiên cứu của 
Nguyễn Thị Thanh tại Bệnh viện ĐH Y Hà Nội và Bệnh 
viện Bạch Mai năm 2016-2017 có 82,7% bệnh nhân UT 
đại trực tràng sụt cân hay nghiên cứu của Phan Thị Bích 
Hạnh với 83,5% sụt cân [6], [7]. Điều này có thể dễ lý giải 
vì sụt cân trong ung thư đường tiêu hóa là do kết quả của 
việc giảm ăn vào, kém hấp thu thức ăn, chuyển hóa cơ bản 
tăng và do phản ứng của khối u gây ly giải protein.

Hemoglobin là một loại protein do globin tổng hợp 
có chứa sắt tạo thành. Khi thiếu máu, nồng độ hemoglobin 
sẽ giảm. Nếu trong chế độ ăn thiếu sắt hoặc hấp thu tận 
dụng nguyên tố sắt kém thì sẽ dẫn đến thiếu máu do thiếu 
sắt. Trong nghiên cứu, tỉ lệ thiếu máu khá cao chiếm 
27,2%. Vì vậy, cần chú ý bổ sung các thực phẩm giàu sắt 

cho những bệnh nhân này.
Albumin là một trong những protein nội tạng được 

sản xuất bởi gan, được sử dụng như một chất chỉ điểm tình 
trạng dinh dưỡng. Albumin máu thấp trước phẫu thuật là 
một yếu tố tiên lượng tỉ lệ tử vong, tỉ lệ biến chứng sau 
phẫu thuật cao và thời gian nằm viện kéo dài. Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có 13,6% bệnh nhân 
SDD theo albumin. Kết quả này tương tự với một số kết 
quả nghiên cứu trước đó tại Bệnh viện HN Việt Đức như 
nghiên cứu của Trịnh Hồng Sơn trên bệnh nhân ung thư 
dạ dày với 8,4%, của Ngô Thị Linh trên bệnh nhân UT 
đại trực tràng với 8,3% [8], [9] hay nghiên cứu tại Bệnh 
viện K Tân Triều của Nguyễn Thị Thanh Hòa với 10,4% 
[10]. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu của chúng tôi có thấp 
hơn một số nghiên cứu khác như nghiên cứu của Phan 
Thị Bích Hạnh là 27,0% [6]. Kết quả này có thể là do đối 
tượng nghiên cứu của Phan Thị Bích Hạnh là trên những 
bênh nhân ung thư có điều trị hóa chất nên tình trạng dinh 
dưỡng có thể kém hơn do có những tác dụng phụ liên quan 
tới việc điều trị bằng hóa chất.

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo BMI khá đơn 
giản, dễ thực hiện và không tốn kém. Song BMI cũng có 
nhược điểm là phương pháp theo dõi trọng lượng có độ 

Bảng 3.4: Các biến chứng sau phẫu thuật đường tiêu hóa

Biến chứng n %

Nhiễm trùng vêt mổ 4 20

Xì bục miệng nối 3 15

Chướng bụng 5 25

Nhiễm trùng hô hấp 2 10

Nhiễm trùng tiết niệu 6 30

Bảng 3.5: Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng trước phẫu thuật và biến chứng sau phẫu thuật

Biến chứng Không SDD theo PG-SGA SDD theo PG- SGA

Có 5(9,3%) 15(21,1%)

Không 49(90,7%) 56(78,9%)

P>0.05 (χ2 test)
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nhạy kém, nhất là khi sử dụng độc lập (vì bị ảnh hưởng 
bởi các đặc điểm di truyền hay những tình trạng bệnh lý 
như tiêu chảy hay phù). Phương pháp này không dùng để 
phát hiện sự thiếu hụt dinh dưỡng trong thời gian ngắn 
hoặc thiếu hụt các chất dinh dưỡng đặc hiệu. Tỉ lệ SDD 
theo BMI trước PT của chúng tôi là 24%, tương tự kết 
quả của một số nghiên cứu khác cũng thực hiện trên đối 
tượng bệnh nhân ung thư như nghiên cứu của Phan Thị 
Bích Hạnh (25,9%), Nguyễn Thị Thanh (26,0%) [6], [7], 
tuy nhiên có thấp hơn nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh 
Hòa với 50,7% [10] có thể là do đối tượng bệnh nhân của 
Nguyễn Thị Thanh Hòa là bệnh nhân ung thư thực quản, 
phần lớn bệnh nhân bị nuốt nghẹn, ảnh hưởng trực tiếp tới 
việc tiếp nhận thức ăn vào đường tiêu hóa.

PG-SGA phát triển dựa trên SGA nhằm đánh giá 
TTDD cho bệnh nhân ung thư với độ nhạy, độ đặc hiệu 
cao, được sử dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng [11]. 
Kết quả đánh giá TTDD theo PG-SGA của chúng tôi cho 
thấy tỉ lệ bệnh nhân SDD trước phẫu thuật là 56.8% gần 
tương tự với kết quả nghiên cứu trên đối tượng bệnh nhân 
ung thư tại Đại học Y Hà Nội của Phan Thị Bích Hạnh 
(58,5%), của Dương Thị Phượng (51,7%) [6], [12]. Tỉ lệ 
SDD theo đánh giá PG-SGA của chúng tôi cao hơn 2 lần 
so với đánh giá BMI, do PG-SGA là công cụ tầm soát tốt, 
có thể phân loại bệnh nhân ngay cả khi chưa có thay đổi 
cân nặng mà mới chỉ có các vấn đề dinh dưỡng (chán ăn, 
nôn, buồn nôn). Sau phẫu thuật, tỉ lệ SDD đánh giá theo 
PG-SGA tăng lên đáng kể (85,6%). Điều này có thể lý giải 
là do chúng tôi thực hiện đánh giá PG-SGA vào ngày thứ 
8 sau phẫu thuật, người bệnh đa số còn yếu mệt, chưa ăn 
uống vận động được nhiều. Kết quả của chúng tôi cũng 
tương tự với kết quả nghiên cứu của Phạm Văn Điệp cũng 
trên bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa tại Bệnh viện HN 
Việt Đức (93,0%) [13]. 

4.2. Biến chứng sau phẫu thuật
Biến chứng sau phẫu thuật phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố, bao gồm cách thức phẫu thuật, trình độ của 

phẫu thuật viên, kỹ thuật chăm sóc sau mổ, tình trạng 
dinh dưỡng trước mổ,… Nghiên cứu của chúng tôi 
cho thấy có 20 bệnh nhân gặp các biến chứng sớm sau 
mổ chiếm 16%. Tỉ lệ bệnh nhân SDD trước mổ theo 
đánh giá PG-SGA của chúng tôi gặp biến chứng sau 
mổ cao hơn so với nhóm không có SDD. Tuy nhiên, 
sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Có thể là 
vì do thời gian thu thập các biến chứng của chúng tôi 
ngắn (chỉ trong thời gian bệnh nhân còn nằm viện) nên 
chưa nói lên được đầy đủ kết quả vì trong phẫu thuật 
đại phẫu vùng bụng, nhiều khi các biến chứng tới sau 
1 tháng phẫu thuật. 

V. KẾT LUẬN
•	Về tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân
- Có 80,8% bệnh nhân có sụt cân trước phẫu thuật
- Tỉ lệ thiếu máu theo Hemoglobin trước phẫu 

thuật là 27,2%. Tỉ lệ SDD theo albumin trước phẫu 
thuật là 13,6%.

- Tỉ lệ SDD theo BMI và PG-SGA trước phẫu thuật 
lần lượt là 24% và 56,8%

- Tỉ lệ SDD theo BMI và PG-SGA sau phẫu thuật lần 
lượt là 37,6% và 85,6%

•	Về biến chứng sau phẫu thuật
- 20% bệnh nhân xuất hiện biến chứng sau phẫu 

thuật, trong đó hay gặp nhất là biến chứng nhiễm trùng 
tiết niệu, nhiễm trùng vết mổ, chướng bụng,…

- Tỉ lệ biến chứng cao hơn ở nhóm có SDD theo 
đánh giá PG-SGA so với nhóm không SDD. Tuy nhiên, 
sự khác biệt này chưa có ý nghĩa thống kê.

Lời cảm ơn
Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Đức đã giúp đỡ tạo điều kiện trong 
quá trình thu thập số liệu. Đặc biệt tác giả xin gửi lời biết 
ơn sâu sắc đến các bệnh nhân, gia đình bệnh nhân đã phối 
hợp, tham gia trong suốt quá trình nghiên cứu.
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JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2020

TÓM TẮT
Nghiên cứu về kiến thức, thực hành dinh dưỡng của 

bà mẹ có liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ với 
mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành về dinh dưỡng 
của các bà mẹ đang nuôi con dưới 5 tuổi tại 02 xã Phình 
Sáng và Quài Cang thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện 
Biên. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết 
quả cho thấy: 91% các bà mẹ có kiến thức đúng về thời 
gian bú sớm sau sinh, 72,9% hiểu biết đúng về bú sữa 
mẹ hoàn toàn. Tuy nhiên, kiến thức đúng về thời gian 
bú sữa mẹ hoàn toàn và thời gian cai sữa thấp hơn lần 
lượt là 43,6% và 45,2%. Trẻ dưới 6 tháng được bú sữa 
mẹ hoàn toàn là 45,0%, trẻ 6 - 23 tháng được ăn đa dạng 
thực phẩm chiếm 33,6%. Như vậy kiến thức, thực hành 
về nuôi con bằng sữa mẹ và cho trẻ ăn bổ sung của các bà 
mẹ H’Mông và Thái tại 02 xã Phình Sáng và Quài Cang 
còn rất hạn chế.

Từ khóa: Kiến thức, thực hành, dinh dưỡng, dân tộc 
H’Mông, Thái.

ABSTRACT:
NUTRITIONAL KNOWLEDGE AND 

PRACTICE OF MOTHERS OF CHILDREN UNDER 
5 YEARS OLD  AT PHINH SANG AND QUAI CANG 
COMMUNES TUAN GIAO DISTRICT, DIEN BIEN 
PROVINCE IN 2019

Research for nutritional knowledge, practices 
of mothers are relating nutritional status of chidren. 
Objectives: Description of nutritional knowledge and 
practices of mothers of children under 5 years old at 
02 communes Phinh Sang and Quai Cang, Tuan Giao 
district, Dien Bien province. Methods: A cross - sectional 
study. Results: 91% of mothers had the right knowledge 

about early breastfeeding time, 72.9% had the right 
knowledge about exclusive breastfeeding. However, the 
right knowledge about the time of exclusive breastfeeding 
and weaning time was 43.6% and 45.2%, respectively. 
Proportion of infants 0-5 months of age who are fed 
exclusively with breast milk was 45.0%. The percentage 
of children 6-23 months of age who received foods from 4 
or more food groups during the previos day was 33,6. So 
knowledge and practices on breastfeeding, complementary 
feeding of H’Mong and Thai ethnicity mothers at Phinh 
Sang and Quai Cang were very low.

Key words: Knowledge, practice, nutrition, H’Mong 
ethnicity, Thai ethnicity.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Suy dinh dưỡng (SDD) là một trong những vấn đề 

sức khỏe cộng đồng quan trọng ở tất cả các nước trên 
thế giới [7], trong đó có Việt Nam. Mặc dù tỷ lệ SDD 
có xu hướng giảm nhanh qua các năm, nhưng SDD thể 
thấp còi vẫn đang ở mức cao đặc biệt ở các tỉnh vùng 
miền núi phía Bắc và Tây Nguyên [1]. Nhiều nghiên 
cứu cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa kiến thức 
và thực hành của bà mẹ với tình trạng sức khỏe của trẻ 
em [2,3]. Trẻ em sinh ra từ phụ nữ có kiến thức, thực 
hành tốt ít bị suy dinh dưỡng hơn [8,9]. Với điều kiện 
một tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên: địa hình 
phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, thành phần đa 
dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo cao là những yếu tố ảnh hưởng 
không nhỏ đến công tác chăm sóc sức, truyền thông 
dinh dưỡng, nâng cao kiến thức, thực hành của bà mẹ. 
Vì vậy nghiên cứu này nhằm mô tả kiến thức, thực hành 
về dinh dưỡng của bà mẹ dân tộc H’Mông và Thái trên 
địa bàn tại thời điểm điều tra.

Ngày nhận bài: 14/05/2020                           Ngày phản biện: 22/05/2020                    Ngày duyệt đăng: 04/06/2020
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
Bà mẹ có con dưới 5 tuổi (hoặc người nuôi dưỡng 

trẻ chính) tại xã Phình Sáng và Quài Cang, huyện Tuần 
Giáo, tỉnh Điện Biên trong thời gian từ tháng 7/2019 đến 
tháng 5/2020.

2.2. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
2.3. Cỡ mẫu và chọn mẫu
Nghiên cứu này là một phần trong nghiên cứu về 

“Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của 
trẻ em dưới 5 tuổi tại hai xã thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh 
Điện Biên năm 2019”. Vì vậy cỡ mẫu của nghiên cứu này 
chúng tôi vẫn tính theo công thức:

2
2

)2/1(
)1(

d
ppn −

Ζ= −α

Trong đó: n - cỡ mẫu cần thiết
α - mức ý nghĩa thống kê (chọn α = 0,05) ứng với độ 

tin cậy 95%, Z(1-α/2) = 1,96 
p = 0,543: Tỷ lệ SDD thấp còi của trẻ em dưới 5 

tuổi dân tộc H’Mông và Thái tại Yên Bái và Sơn La năm 
2017 [4]

d - sai số cho phép là 0,05 
Như vậy cỡ mẫu tối thiểu là 381. Cỡ mẫu cuối cùng 

khi tiến hành điều tra là 420 bà mẹ.
Chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống.
2.4. Thu thập số liệu: Phỏng vấn trực tiếp bà mẹ/

người nuôi dưỡng chính có con dưới 5 tuổi trong diện 
nghiên cứu bằng bộ câu hỏi chuẩn bị sẵn.

2.5. Xử lý số liệu: Nhập liệu bằng Epidata 3.1 và 
phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0. 

III. KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
Phân bố đối tượng bao gồm 196 bà mẹ ở Phình Sáng 

(100% dân tộc H’Mông) và 224 bà mẹ ở Quài Cang (100% 
dân tộc Thái). Độ tuổi trung bình của bà mẹ H’Mông là 
25,7 ± 5,8, bà mẹ Thái là 29,1 ± 5,3 (p < 0,001 với kiểm 
định t-test). Nhóm độ tuổi từ 25 - 34 tuổi chiếm 44,9% ở 
Phình Sáng và 67% ở Quài Cang. Số bà mẹ có trình độ 
học vấn dưới cấp 3 chiếm 77,4%. Nghề nghiệp của các bà 
mẹ chiếm đến 88,1% làm nương, không có thu nhập khác.

3.2. Kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) 
của các bà mẹ

Bảng 1. Kiến thức của bà mẹ về nuôi con bằng sữa mẹ

Kiến thức 
Phình Sángα (n = 196) Quài Cangβ (n = 224) Tổng (n = 420)

p
n % n % n %

Thời gian cho bú sau sinh

Trong vòng 1 giờ đầu 164 83,7 218 97,3 382 91,0
< 0,001

Sau 1 giờ 32 16,3 6 2,7 38 9,0

Vắt bỏ sữa non

Không nên vắt bỏ 161 82,1 189 84,4 350 83,3
> 0,05

Nên vắt bỏ 35 17,9 35 15,6 70 16,7

Bú sữa mẹ hoàn toàn là:

Sữa mẹ, nước, thức ăn 60 30,6 54 24,1 114 27,1
> 0,05

Chỉ sữa mẹ 136 69,4 170 75,9 306 72,9

Thời gian bú sữa mẹ hoàn toàn

Sớm/muộn hơn 6 tháng 135 68,9 102 45,5 237 56,4
< 0,001

Trẻ 6 tháng tuổi 61 31,1 122 54,5 183 43,6

Thời gian cai sữa mẹ

Cai sữa ngoài 24 tháng 117 59,7 113 50,4 230 54,8
> 0,05

Cai sữa lúc 24 tháng 79 40,3 111 49,6 190 45,2

α - bà mẹ dân tộc H’Mông; β - bà mẹ dân tộc Thái
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Bảng 2. Thực hành của bà mẹ về nuôi con bằng sữa mẹ

Thực hành
Phình Sángα (n = 196) Quài Cangβ (n = 224) Tổng

p
n % n % n %

Thời gian cho trẻ bú sau sinh

Trong 1 giờ đầu 166 84,7 207 92,4 373 88,8
 0,01

Sau 1 giờ 30 15,3 17 7,6 47 11,2

Vắt bỏ sữa non

Không vắt bỏ 158 80,6 172 76,8 330 78,6
> 0,05

Có vắt bỏ 38 19,4 52 23,2 90 21,4

Bảng 3. Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ ở trẻ dưới 02 tuổi

Chỉ số
Phình Sángα Quài Cangβ Tổng

p
n % n % n %

Trẻ < 06 tháng tuổi  được 
bú sữa mẹ hoàn toàn

Có 7 77,8      2 18,2 9 45,0

< 0,05Không 2 22,2      9 81,8 11 55,0

Tổng 9 100    11 100 20 100

Trẻ 01 tuổi tiếp tục 
được bú sữa mẹ

Có 4 50,0 9 69,2 13 61,9

> 0,05Không 4 50,0 4 30,8 8 38,1

Tổng 8 100 13 100 21 100

Trẻ 20  - 23 tháng tuổi 
được bú sữa mẹ

Có 7 41,2 3 27,3 10 35,7

> 0,05Không 10 58,8 8 72,7 18 64,3

Tổng 17 100 11 100 28 100

Nhận xét: 91,0% các bà mẹ cho rằng cần cho bú ngay 
trong vòng 1 giờ đầu, tỷ lệ này có sự khác biệt giữa hai dân tộc 
mẹ (p < 0,001). Khi được hỏi có nên vắt bỏ phần sữa đầu tiên 
có màu ngà vàng, thì có 83,3% bà mẹ trả lời rằng không nên 
vắt bỏ sữa non. Có 72,9% số bà mẹ định nghĩa đúng về Bú sữa 

mẹ hoàn toàn là chỉ bao gồm sữa mẹ. 43,6% bà mẹ có ý kiến 
cho bú đến khi trẻ 6 tháng tuổi. Có 45,2% số ý kiến của các bà 
mẹ cho rằng nên cai sữa khi trẻ được 24 tháng tuổi.

3.3. Thực hành về NCBSM  và cho trẻ ăn bổ sung 
(ĂBS) của các bà mẹ

α - bà mẹ dân tộc H’Mông; β - bà mẹ dân tộc Thái
Nhận xét: Tỷ lệ trẻ đẻ ra được bú mẹ ngay trong 

vòng 01 giờ đầu chiếm 88,8%. Tỷ lệ bà mẹ không vắt bỏ 
sữa non trước khi cho trẻ bú chiếm 78,6%. 

α - bà mẹ dân tộc H’Mông; β - bà mẹ dân tộc Thái
Nhận xét: Có sự khác biệt giữa hai nhóm dân tộc mẹ 

về tỷ lệ trẻ < 06 tháng được bú sữa mẹ hoàn toàn, ở Phình 

Sáng là 77,8%, Quài Cang là 18,2%. Tỷ lệ trẻ 01 tuổi vẫn 
tiếp tục được bú sữa mẹ là 61,9%. Trẻ tiếp tục được bú sữa 
mẹ đến 2 tuổi chiếm 35,7%.
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Biểu đồ 1. Thực hành cho trẻ 6 - 23  tháng tuổi ăn đa dạng thực phẩm

Biểu đồ 2. Thực hành cho trẻ 6 - 23  tháng tuổi ăn thực phẩm giàu sắt hoặc tăng cường sắt

Nhận xét: Đa số nhóm trẻ được ăn các thực phẩm giàu 
sắt trong ngày chiếm tỷ lệ 60,6%. Tỷ lệ này cao hơn ở nhóm 
trẻ Quài Cang chiếm 84%, nhóm trẻ Phình Sáng chiếm 
40,7%. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,001.

IV. BÀN LUẬN

4.1. Kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ của bà mẹ
Nhìn vào những nguyên nhân gây SDD ở trẻ em, 

nguyên nhân từ kiến thức, hiểu biết của bà mẹ về dinh 
dưỡng là một trong số những nguyên nhân quan trọng. 
Với trình độ học vấn cao, các bà mẹ sẽ có cơ hội tham gia 
các công việc bên ngoài nhà nhiều hơn, hòa nhập và tiếp 
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Nhận xét: Trong số 109 trẻ ở độ tuổi 6 - 23 tháng, có 
02 trẻ chưa được cho ăn bổ sung (Phình Sáng). Có 107 trẻ 
được ăn bổ sung. Tỷ lệ trẻ được ăn khẩu phần đa dạng từ 
4 nhóm thực phẩm trở lên chiếm 33,6%, trong đó nhóm 

trẻ dân tộc H’Mông chiếm 12,3%, nhóm trẻ dân tộc Thái 
chiếm 58%. Sự khác biệt giữa hai nhóm dân tộc có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,001.
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cận với kiến thức nhiều hơn, trong đó có kiến thức về dinh 
dưỡng và chăm sóc trẻ. 

Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi nhận thấy, phần lớn 
các bà mẹ có kiến thức đúng về NCBSM như: thời gian cho 
bú sau sinh sớm ngay trong vòng 1 giờ đầu chiếm đến 91%, 
tỷ lệ các bà mẹ có ý kiến không vắt bỏ sữa non chiếm 83,3%, 
tỷ lệ bà mẹ hiểu biết đúng về sữa mẹ hoàn toàn chiếm 72,9%. 
Tuy nhiên, kiến thức đúng về thời gian cho bú sữa mẹ hoàn 
toàn và thời gian cai sữa có tỷ lệ thấp hơn. Có 43,6% số các 
bà mẹ cho rằng cần bú sữa mẹ hoàn toàn đến 6 tháng, tỷ lệ 
này thấp hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Hợp Tấn (2015) 
ở Lâm Đồng là 100% [5]. Có 45,2% các bà mẹ cho ý kiến 
rằng nên bú mẹ đến 24 tháng tuổi. Sự khác biệt về kiến thức 
giữa hai nhóm dân tộc mẹ có ý nghĩa thống kê thể hiện ở tỷ 
lệ kiến thức đúng về cho bú sớm sau sinh, về thời gian cho 
bú sữa mẹ hoàn toàn (p < 0,001).

4.2. Thực hành của bà mẹ về nuôi con bằng sữa 
mẹ và cho trẻ ăn bổ sung

Giữa kiến thức và thực hành của bà mẹ còn có một 
khoảng cách. Chưa hẳn những bà mẹ có kiến thức đúng 
thì sẽ có thực hành đúng [2,5]. Để đi tới thực hành đúng về 
dinh dưỡng cho trẻ còn chịu ảnh hưởng của rất nhiều các 
yếu tố như: dân tộc, số con, điều kiện kinh tế [5], phong 
tục, nghề nghiệp của người chăm sóc,… 

- Nghiên cứu đã mô tả thực hành của bà mẹ về 
NCBSM: 88,8% số bà mẹ cho con bú trong vòng 1 giờ 
đầu, 78,6% số bà mẹ cho con bú sữa non. Thực tế tại địa 
phương cho thấy, những bà mẹ H’Mông thường không 
cho con bú sớm và vắt bỏ sữa non nhiều hơn so với những 
bà mẹ người Thái. Có một vài lý do liên quan như: tỷ lệ 
bà mẹ đẻ tại nhà cao, không được hướng dẫn chăm sóc 
sau sinh, người mẹ không có sữa ngay nên không cho con 
bú, một số quan điểm cho rằng phần sữa non bẩn, trẻ bú 
không tốt. Những lý do đó dẫn đến thực hành không đúng.

- Tỷ lệ trẻ dưới 6 tháng được bú sữa mẹ hoàn toàn là 
45%, tương đương với kết quả của tác giả Trịnh Thanh 
Xuân nghiên cứu tại xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo 
46,7% [6]. Trong nhóm thực hành cho con bú hoàn toàn 

trong 6 tháng đầu, sự khác biệt giữa hai nhóm bà mẹ có 
ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Nhóm bà mẹ người Thái 
thường cho con ĂBS sớm hơn 6 tháng tuổi, thực tế chỉ số 
này cũng có liên quan đến điều kiện kinh tế. 

- Với tỷ lệ trẻ tiếp tục được bú sữa mẹ đến 1 và 2 tuổi, 
không có sự khác biệt giữa hai nhóm bà mẹ. Tuy nhiên ở 
tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ đến 2 tuổi cao hơn ở nhóm bà mẹ 
người H’Mông 58,8%. Thực tế, chúng tôi đã được nghe 
những câu chuyện về phong tục tập quán tại địa phương 
“Phụ nữ H’Mông cho con bú sữa mẹ từ 18- 24 tháng hoặc 
lâu hơn, có khi cả hai đứa con đều bú mẹ.”. Điều này có 
thể giải thích cho tỷ lệ thực hành đúng về cho trẻ bú sữa 
mẹ cao hơn ở bà mẹ người H’Mông.

- Kết quả nghiên cứu cho thấy số trẻ được ăn với khẩu 
phần từ 4 nhóm thực phẩm trở lên là rất thấp, ở người 
H’Mông tỷ lệ này chỉ đạt 12,3%. Tỷ lệ trẻ 6 - 23 tháng 
tuổi ở nhóm người H’Mông được ăn thực phẩm giàu sắt 
trong ngày (các loại thịt, nội tạng, cá tôm cua,…) chỉ đạt 
40,7%. Trẻ em người H’Mông khi biết ăn cơm nhá thì 
cho ăn cơm nhá ngay, hầu hết trong bữa cơm chỉ có cơm, 
muối. Tỷ lệ hộ nghèo ở cộng đồng người H’Mông cao, số 
con trong gia đình đông vì vậy bữa ăn của trẻ không được 
quan tâm nhiều, thường trẻ sẽ tự sống, tự thích nghi. Tỷ 
lệ chung trẻ được ăn đủ 4 nhóm thực phẩm trở lên chiếm 
33,6% thấp hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thị Nhung 
ở Sơn La 46,7% [2].

V. KẾT LUẬN 
Phần lớn các bà mẹ có kiến thức, thực hành đúng về 

thời gian bú sớm sau sinh, khái niệm bú sữa mẹ hoàn toàn, 
thực hành không vắt bỏ sữa non. Kiến thức đúng về thời 
gian bú sữa mẹ hoàn toàn và thời gian cai sữa chiếm tỷ 
lệ thấp hơn. Tỷ lệ trẻ dưới 6 tháng được bú sữa mẹ hoàn 
toàn và trẻ 6 - 23 tháng được ăn đa dạng thực phẩm chiếm 
tỷ lệ thấp. Nghiên cứu tìm ra sự khác biệt về kiến thức, 
thực hành NCBSM, cho trẻ ĂBS giữa hai nhóm bà mẹ dân 
tộc H’Mông và Thái tại hai xã Phình Sáng và Quài Cang 
thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 
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MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SUY DINH DƯỠNG THẤP 
CÒI Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI TỈNH THÁI BÌNH, NĂM 2018

Đặng Thị Thanh Nhàn1, Đặng Bích Thủy2 

TÓM TẮT
Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành năm 2018, 

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 1554 trẻ em dưới 5 tuổi và bà mẹ 
của trẻ, kết quả cho thấy, có 285 trẻ suy dinh dưỡng thấp 
còi (18,4%). Một số yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê 
với suy dinh dưỡng thấp còi gồm có: Trình độ học vấn của 
mẹ dưới phổ thông cơ sở; mẹ không uống viên sắt hoặc 
viên đa chất khi mang thai; trẻ có cân nặng sơ sinh thấp 
(<2500gram); thời gian bú sữa non>1 giờ; trẻ bị tiêu chảy 
trong tháng qua (OR>1, p<0,05)

Chưa phát hiện mối liên quan có ý nghĩa thống kê 
giữa suy dinh dưỡng thấp còi với tuổi mẹ và nghề nghiệp 
của mẹ.

Do vậy, cần thiết phải đẩy mạnh truyền thông nhằm 
nâng cao kiến thức dinh dưỡng cho phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ, tập trung chăm sóc dinh dưỡng trong 1000 ngày 
đầu đời của trẻ; chú trọng tư vấn chế độ dinh dưỡng cho 
phụ nữ trước và trong thời gian mang thai.

Từ khóa: Suy dinh dưỡng thấp còi, trẻ em dưới 5 
tuổi, tỉnh Thái Bình

SUMMARY:
SOME ASOCIATED FACTORS OF STUNTING 

IN CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD IN THAI 
BINH PROVINCE, 2018

A cross-sectional study was carried out in 2018, 
with the method of cluster sampling (PPS) to select 
30 communes/wards in 8 districts/cities in Thai Binh 
province. A total of 1554 children under 5 years old and 
their mother, the results showed that: The prevalence of 
stunting  was 18.4%.

Significant associated factors of stunting were: 
Mother’s education, mother does not take iron tablets or 

multi-tablets during pregnancy, birth weight of less than 
2500gr, late breastfeeding (within 1 hour after birth), 
diarrhea in the past month (OR>1, p<0,05). 

No significant association was found between 
stunting with age and mother’s occupation

Therefore, we recommend to promote direct 
communication in order to improve nutritional knowledge 
for women at child bearing age, focus to nutritional care 
for first 1000 days of life of children, pay attention to 
nutritional diets for women before and during gestation.

Keywords: Stunting, children under 5 years old, 
Thai Binh province.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, Việt Nam vẫn đang đối mặt với tỉ lệ suy 

dinh dưỡng ở mức cao so với thế giới. Suy dinh dưỡng 
không chỉ làm chậm phát triển thể chất, trí tuệ, là nguyên 
nhân hàng đầu dẫn đến tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, mà còn 
gây nên hậu quả lâu dài lên tầm vóc người trưởng thành, 
giảm khả năng lao động và ảnh hưởng tới thu nhập quốc 
dân.

Có nhiều yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh 
dưỡng của trẻ, khác nhau ở từng địa phương, do vậy cần 
tìm hiểu trong từng cộng đồng cụ thể như điều kiện kinh 
tế xã hội, kiến thức nuôi con của các bà mẹ, tập quán 
sinh hoạt khác nhau, tình trạng mắc bệnh của trẻ, nhất là 
những bệnh nhiễm khuẩn, virus cấp hoặc tái diễn nhiều 
lần...[1],[2],[5]

Trong những năm qua nhờ triển khai Chương trình 
quốc gia phòng chống suy dinh dưỡng đạt hiệu quả, tình 
trạng suy dinh dưỡng chung ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm 
đáng kể trong cả nước và tùy theo từng vùng miền. Tại 
Thái Bình, theo báo cáo điều tra năm 2015 của Viện Dinh 
dưỡng thì tình trạng SDD ở trẻ dưới 5 tuổi thể cân nặng/
tuổi là 13,7%, chiều cao/ tuổi là 25,0%, cân nặng/chiều 
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
cao là 7,1%.

Cùng với sự phát triển chung của cả nước, kinh tế có 
nhiều thay đổi, điều kiện chăm sóc cho trẻ ngày càng tốt 
hơn. Nhưng vẫn còn một số yếu tố ảnh hưởng tới sự phát 
triển của trẻ, làm cho tình trạng suy dinh dưỡng chung, 
đăc biệt là suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ tại tỉnh Thái 
Bình còn ở mức cao. 

 Để tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến suy dinh 
dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi, làm cơ sở cho công 
tác y tế tại địa phương trong thời gian tới, chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu này với mục tiêu sau:

Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng 
thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại tỉnh Thái Bình năm 2018

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm, đối tượng nghiên cứu
Trẻ em dưới 5 tuổi và bà mẹ của trẻ, 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.

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 8 - tháng 10/2018
2.2. Thiết kế nghiên cứu: Áp dụng thiết kế nghiên 

cứu mô tả 
2.3.Cỡ mẫu: Được tính toán theo công thức: 

  
2

2
2/1

)1(
d

ppn z −
=

−α

Trong đó: n là cỡ mẫu; Z(1-µ/2) Hệ số tin cây ở mức 
α= 95% thì z= 1,96; p: tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi theo 
nghiên cứu trước, được lấy = 0,25; d: Sai số cho phép, 
được lấy bằng 0,01. Thay các giá trị trên vào công thức 
và làm tròn → n= 750 người, vì chọn mẫu chùm do vậy 
cỡ mẫu được nhân đôi → n= 1500 người. Thực tế điều tra 
được 1554 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 trẻ em dưới 5 tuổi và bà mẹ 
của trẻ 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 
cụ thể để cân đo trẻ, phỏng vấn bà mẹ tại Trạm Y tế xã 
thông qua y tế thôn.

2.4. Kỹ thuật áp dụng trong nghiên cứu
+ Phỏng vấn trực tiếp bà mẹ để thu thập các số liệu 

về trẻ: Ngày tháng năm sinh, giới tính, cân nặng sơ sinh, 
chăm sóc thai nghén… theo bộ phiếu chuẩn bị sẵn. 

+ Xác định tuổi của trẻ theo hướng dẫn của Viện 
Dinh dưỡng, dựa trên khuyến cáo của WHO, 1995.

+ Đo cân nặng, chiều cao (chiều dài nằm) của trẻ 
theo thường quy. Suy dinh dưỡng thấp còi (chiều cao/
tuổi) được đánh giá dựa theo quần thể tham khảo WHO-
2006 (Zscore HAZ <-2).

2.5. Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS 21.0. 
Tính tỷ lệ %, Tỷ suất chênh OR, CI95%.

2.6. Đạo đức trong nghiên cứu: Nghiên cứu không 
gây bất kỳ một ảnh hưởng gì đến sức khỏe của đối tượng. 
Các bà mẹ tham gia nghiên cứu đều được giải thích lý do, 
được 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 trẻ bị suy dinh dưỡng, đều được tư vấn 
về cách chăm sóc dinh dưỡng, phòng bệnh cho trẻ.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu trên 1554 trẻ dưới 5 tuổi, số trẻ nam 

chiếm 57,4%, trẻ nữ chiếm 42,6%. Tỷ số Nam/Nữ là 
1/3. Nhóm tuổi dưới 18 tháng tuổi là 25.6%, nhóm 18-
<30 tháng tuổi chiếm 24,6%; nhóm 30-<42 tháng chiếm 
22,5%, thấp nhất là nhóm từ 54 tháng trở lên (12,2%). 
Trong tổng số đối tượng nghiên cứu có 285 trẻ suy dinh 
dưỡng thấp còi, chiếm 18,4%. Kết quả phân tích tìm một 
số yếu tố liên quan cụ thể như sau:
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Bảng 1. Liên quan giữa suy dinh dưỡng thấp còi với một số yếu tố của người mẹ

Biến số
SDD thấp còi  (n= 285) Bình thường (n=985) OR

CI 95%
p

n % n %

Tuổi 
<=25 tuổi 94 30,3 216 69,7 1,75

(1,2-2,3) >0,05
> 25 tuổi 191 19,9 769 80,1

Nghề 
nghiệp 

Nông nghiệp 105 25,2 311 74,8 1,26
(0,8-2,4) >0,05

Nghề khác 180 21,1 674 78,9

Trình độ 
học vấn 

<= THCS 65 55,6 52 44,4 5,3
(2,3-6,1) <0,05

>THCS 220 19,1 933 80,9

Bảng 2. Liên quan giữa suy dinh dưỡng thấp còi với cân nặng sơ sinh của trẻ

Cân nặng sơ sinh
SDD thấp còi  (n= 285) Bình thường  (n=985) OR

CI 95%

p
n % n %

< 2500 gam 125 52,1 115 47,9 5,9

(3,7-6,1)
<0,05

≥ 2500 gam 160 15,5 870 84,5

Bảng 3. Liên quan giữa suy dinh dưỡng thấp còi với thời gian bú lần đầu sau sinh của trẻ

Thời gian bú sữa 
non lần đầu

SDD thấp còi (n= 285) Bình thường (n=985) OR

CI 95%

p
n % n %

>1 giờ 85 43,1 112 56,9 3,3

(1,4-3,8)
<0,05

≤ 1 giờ 200 18,6 873 81,4

Qua bảng 1 cho thấy, tỷ lệ mắc suy dinh dưỡng thấp 
còi ở nhóm trẻ là con của các bà mẹ dưới 25 tuổi cao gấp 
1,75 lần so với nhóm trẻ là con của các bà mẹ từ 25 tuổi 
trở lên với p>0,05, CI95% : 1,2 -2,3.

Tỷ lệ mắc suy dinh dưỡng thấp còi ở nhóm trẻ là con 
của các bà mẹ làm nông nghiệp cao gấp 1,26 lần so với 

nhóm trẻ là con của các bà mẹ làm nghề khác (làm công 
ăn lương, tiểu thương) với p>0,05, CI95% : 0,8 -2,4

Tỷ lệ mắc suy dinh dưỡng thấp còi ở nhóm trẻ là con 
của các bà mẹ trình độ học vấn dưới THCS cao gấp 5,3 lần 
so với nhóm trẻ là con của các bà mẹ học từ THCS trở lên 
với p<0,05, CI95% : 2,3-6,1.

Qua bảng 2 cho thấy, tỷ lệ mắc suy dinh dưỡng thấp 
còi ở nhóm trẻ có cân nặng sơ sinh thấp (dưới 2500g) cao 

gấp 5,9 lần so với nhóm trẻ có cân nặng sơ sinh ≥2500g) 
với p<0,05, CI95% : 3,7 -6,1).

Qua bảng 3 cho thấy, tỷ lệ mắc suy dinh dưỡng thấp 
còi ở nhóm trẻ ngậm bắt vú lần đầu sau khi sinh trên 1 giờ 

cao gấp 1,75 lần so với nhóm trẻ nhóm trẻ ngậm bắt vú 
lần đầu sau khi sinh dưới 1 giờ với p<0,05, CI95% : 3,3 -3,8.
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Bảng 4. Liên quan giữa suy dinh dưỡng thấp còi với việc mẹ uống viên sắt hoặc viên đa vi chất khi mang thai trẻ

Mẹ uống viên sắt 
hoặc viên đa vi chất

SDD thấp còi (n= 285) Bình thường (n=985) OR

CI 95%

p
n % n %

Không 81 41,5 114 58,5 3,0

(1,4-4,3)
<0,05

Có 204 19,0 871 81,0

Bảng 5. Liên quan giữa suy dinh dưỡng thấp còi với tiền sử trẻ bị tiêu cháy trong tháng qua

Trẻ bị tiêu chảy
SDD thấp còi  (n= 285) Bình thường (n=985) OR

CI 95%

p
n % n %

Có 67 42,4 91 57,6 3,0

(2,3-5,5)
<0,05

Không 218 19,6 894 80,4

Qua bảng 4 cho thấy, tỷ lệ mắc suy dinh dưỡng thấp 
còi ở nhóm con của các bà mẹ không uống viên sắt hoặc 
viên đa vi chất cao gấp 3,03 lần so với nhóm con của các 

bà mẹ có uống viên sắt hoặc viên đa vi chất với p<0,05, 
CI95% : 1,4 -4,3.

Qua bảng 5 cho thấy, tỷ lệ mắc suy dinh dưỡng thấp 
còi ở nhóm trẻ bị tiêu chảy trong tháng qua cao gấp 3,0 
lần so với nhóm trẻ không bị tiêu chảy với p<0,05, CI95% 

: 2,3 -5,5.

IV. BÀN LUẬN
SDD thấp còi phản ánh tình trạng thiếu dinh dưỡng 

kéo dài hoặc là hậu quả của một quá trình tích lũy bắt đầu 
xảy ra từ thời kỳ bào thai và kéo dài đến tuổi trưởng thành. 
SDD thấp còi làm ảnh hưởng đến phát triển thể lực, trí lực, 
sức khỏe trước mắt và lâu dài. Trẻ thấp còi sẽ có chiều 
cao thấp ở tuổi trưởng thành, ảnh hưởng đến tầm vóc nòi 
giống dân tộc. Sự thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài làm giảm 
khả năng nhận thức, trí thông minh, kết quả học tập, năng 
suất lao động và thu nhập quốc dân. Trẻ bị SDD thấp còi 
thường hay mắc các bệnh nhiễm khuẩn do suy giảm hệ 
miễn dịch và sau này cũng dễ có nguy cơ thừa cân, béo 
phì, đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp…[2],[5].

Có nhiều yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng thấp 
còi ở trẻ em, trong nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy, 
tỷ lệ mắc suy dinh dưỡng thấp còi ở nhóm trẻ là con của 
các bà mẹ dưới 25 tuổi cao gấp 1,75 lần so với nhóm trẻ 
là con của các bà mẹ từ 25 tuổi trở lên với p>0,05, CI95% 

: 1,2 -2,3; Tỷ lệ mắc suy dinh dưỡng thấp còi ở nhóm trẻ 
là con của các bà mẹ làm nông nghiệp cao gấp 1,26 lần 
so với nhóm trẻ là con của các bà mẹ làm nghề khác (làm 

công ăn lương, tiểu thương) với p>0,05, CI95% : 0,8 -2,4; 
Tỷ lệ mắc suy dinh dưỡng thấp còi ở nhóm trẻ là con của 
các bà mẹ trình độ học vấn dưới THCS cao gấp 5,3 lần so 
với nhóm trẻ là con của các bà mẹ học từ THCS trở lên với 
p<0,05, CI95% : 2,3-6,1.

Một nghiên cứu về yếu tố liên quan đến suy dinh 
dưỡng thấp còi ở trẻ 12-47 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc của 
Lê Thị Thu Hà và cộng sự [3], kết quả cho thấy: Có mối 
liên quan có ý nghĩa thống kê giữa các yếu tố: tăng cân 
thấp của bà mẹ trong quá trình mang thai, kinh tế gia đình 
nghèo, trình độ học vấn của bà mẹ, tuổi mang thai của bà 
mẹ, thời gian bú sữa non, bệnh tiêu chảy của trẻ với SDD 
thấp còi…

Theo WHO, trẻ có cân nặng sơ sinh thấp (<2500gram) 
bao gồm cả trẻ đẻ ra trước thời kỳ phát triển bình thường 
trong tử cung (trẻ đẻ non) và tình trạng chậm phát triển trong 
tử cung gồm cả trẻ đẻ đúng hạn hay quá hạn nhưng cân nặng 
không tương xứng với tuổi thai (trẻ đẻ yếu) hoặc phối hợp 
cả hai. Trẻ có cân nặng sơ sinh thấp thường do nhiều nguyên 
nhân và các yếu tố phối hợp với nhau. Nhiều nghiên cứu cho 
thấy khoảng 60% nguyên nhân là từ phía bà mẹ: Tình trạng 
dinh dưỡng kém của bà mẹ, mẹ bị bệnh tật, chăm sóc bà mẹ 
trước sinh kém... Vì vậy, tỷ lệ cân nặng sơ sinh thấp được 
coi là chỉ số phản ánh sự chăm sóc sức khỏe của phụ nữ, tình 
trạng dinh dưỡng, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của từng 
vùng miền hay một quốc gia [5],[7],[8]. 
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Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, ở những trẻ có cân 

nặng sơ sinh thấp thường có sức đề kháng kém, dễ bị 
mắc các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp…, như vậy đã 
tạo thành một vòng xoắn bệnh lý, rất khó để chăm sóc 
phục hồi. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ mắc suy 
dinh dưỡng thấp còi ở nhóm trẻ có cân nặng sơ sinh thấp 
(<2500g) cao gấp 5,9 lần so với nhóm trẻ có cân nặng sơ 
sinh ≥2500g (p<0,05, CI95% : 3,7 -6,1), đồng thời kết quả 
cũng cho thấy, tỷ lệ mắc suy dinh dưỡng thấp còi ở nhóm 
trẻ bị tiêu chảy trong tháng qua cao gấp 3,0 lần so với 
nhóm trẻ không bị tiêu chảy với p<0,05, CI95%: 2,3 -5,5. 

Việc chăm sóc người mẹ trong khi mang thai có ý 
nghĩa quan trọng. Trước hết người mẹ cần có chế độ dinh 
dưỡng hợp lý, uống viên sắt và acid folic để phòng thiếu 
máu dinh dưỡng và dị tật ống thần kinh của thai nhi. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ mắc suy dinh dưỡng thấp 
còi ở nhóm con của các bà mẹ không uống viên sắt hoặc 
viên đa vi chất cao gấp 3,03 lần so với nhóm con của các 
bà mẹ có uống viên sắt hoặc viên đa vi chất với p<0,05, 
CI95% : 1,4 -4,3.

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự 
như của một số nghiên cứu khác như của Nguyễn Ngọc 
Phương và cộng sự [4], đã xác định được mối liên quan 
có ý nghĩa thống kê giữa cân nặng sơ sinh, giới tính trẻ 
và thực hành nuôi con của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi 
với thực trạng suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi. Cụ 
thể trẻ có cân nặng sơ sinh dưới 2500g có nguy cơ suy 
dinh dưỡng cao gấp 3,3 lần so với trẻ có cân nặng sơ 
sinh trên 2500g 

Taha H.Musaa và cộng sự khi nghiên cứu ở trẻ dưới 
5 tuổi tại Sudan, kết quả cũng cho thấy yếu tố kinh tế xã 
hội, dinh dưỡng kém, kiến   thức và thực hành nuôi dưỡng 
của bà mẹ đã dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng [6]. 

SDD thấp còi thường ảnh hưởng đến phát triển thể 

lực, trí lực, sức khỏe trước mắt và lâu dài. Trẻ thấp còi 
sẽ có chiều cao thấp ở tuổi trưởng thành, ảnh hưởng đến 
tầm vóc nòi giống dân tộc. Sự thiếu hụt dinh dưỡng kéo 
dài làm giảm khả năng nhận thức, trí thông minh, kết quả 
học tập, năng suất lao động và thu nhập quốc dân. Trẻ bị 
SDD thấp còi thường hay mắc các bệnh nhiễm khuẩn do 
suy giảm hệ miễn dịch và sau này cũng dễ có nguy cơ thừa 
cân, béo phì, đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp… Ở 
bé gái khi lớn lên nếu chiều cao thấp dễ gây đẻ khó, nguy 
cơ đẻ trẻ nhẹ cân (dưới 2.500g), chiều dài thấp và vòng 
đời SDD thấp còi lại tái diễn [5],[7],[8].

Từ các kết quả nghiên cứu trên đã cho thấy, cần thiết 
phải tăng cường các hoạt động truyền thông về phòng 
chống suy dinh dưỡng nói chung và suy dinh dưỡng thấp 
còi nói riêng, tập trung vào thời cơ vàng để phòng, chống 
SDD thấp còi có hiệu quả là thời kỳ bà mẹ mang thai và 
trẻ em trong 1000 ngày đầu đời của trẻ

V. KẾT LUẬN
Một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng thấp còi 

ở trẻ em dưới 5 tuổi tại tỉnh Thái Bình gồm có:
- Trình độ học vấn của bà mẹ:  (OR=5,3; CI95% : 2,3-

6,1;  p<0,05)
- Mẹ không uống viên sắt hoặc viên đa vi chất: 

(OR=3,0; CI95% : 1,4-4,3; p<0,05)  
- Cân nặng sơ sinh thấp (<2500gr): (OR=5,9; CI95% 

: 3,7-6,1; p<0,05)
- Thời gian bú sữa non >1 giờ: (OR =3,3; CI95% : 1,4-

3,8; p<0,05)
- Trẻ bị tiêu chảy trong tháng qua: (OR=3,0; CI95% : 

2,3-5,5; p<0,05)  
- Chưa phát hiện mối liên quan có ý nghĩa thống kê 

giữa tuổi mẹ, nghề nghiệp của mẹ với suy dinh dưỡng 
thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi (p>0,05)
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HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN 
SẢN NHI TỈNH QUẢNG NINH

Lê Thùy Hương1, Khúc Thị Thanh Vân2 

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nhân lực là nguồn lực vô tận. Tuy nhiên 

để sử dụng có hiệu quả nhân lực lại không phải là vấn đề 
đơn giản một sớm một chiều. Nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo, 
quản lý phải có một cái nhìn trong suốt, nắm chắc bản 
chất, nội dung vấn đề để có thể tìm ra một phương án phù 
hợp với đặc điểm, điều kiện của đơn vị. Từ đó có thể phát 
huy hết tiềm năng nguồn nhân lực của mình. Chính vì thế 
quản lý nhân lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng và ngày 
càng được các nhà quản lý quan tâm nghiên cứu và phân 
tích, xem đây là một chức năng cốt lõi và quan trọng nhất 
của tiến trình quản lý. Đối với ngành Y tế việc thực hiện 
chăm sóc sức khỏe thì nhân lực là nguồn lực quan trọng 
nhất trong các nguồn lực. Nguồn nhân lực quyết định toàn 
bộ số lượng cũng như chất lượng các hoạt động và dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe. Quản lý nhân lực chặt chẽ nhằm góp 
phần thực hiện công tác quy hoạch, phát triển và cán bộ 
ngày càng hợp lý, góp phần đảm bảo số lượng, chất lượng 
cán bộ, nâng cao chất lượng toàn diện mọi mặt công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhận thức được tầm quan 
trọng của quản lý nhân lực trong công tác quản lý của 
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực 
tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh” 

Mục tiêu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn 
quản lý nhân lực trong đơn vị, tổ chức. Đánh giá và phân 
tích yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhân lực tại 
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp 
định lượng và định tính. 

Kết quả: Nghiên cứu cho thấy thực trạng công tác 
hoạch định, phân tích công việc; công tác tuyển dụng 
nhân sự; đào tạo và phát triển nhân lực, công tác sử dụng, 
đãi ngộ nguồn nhân lực trong Bệnh viện Sản Nhi Quảng 
Ninh. Đa số các ý kiến đánh giá đều cho rằng công tác 

hoạch định, tuyển dụng được đánh giá là tốt, các vị trí 
được bố trí sắp xếp là phù hợp; mức lương, thưởng thu 
nhập tăng thêm so với năng lực và cống hiến của nhân 
viên là hợp lý; bệnh viện cũng được đánh giá là thực hiện 
tốt các chế độ BHXH, BHYT, khám sức khoẻ và các hình 
thức hỗ trợ cho người lao động.

Nghiên cứu đã chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến 
quản lý nhân lực tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, trong 
đó yếu tố bên ngoài bao gồm môi trường kinh tế, tốc độ 
tăng trưởng kinh tế, kỹ thuật công nghệ; yếu tố bên trong 
đơn vị bao gồm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cơ cấu tổ chức 
lao động, văn hoá tổ chức, quan tâm chăm sóc người lao 
động, và các yếu tố thuộc về người lao động như tuổi, giới 
tính, trình độ chuyên môn, thâm niên công tác.

Từ khóa: Quản lý nhân lực y tế, quản lý nhân lực.

ABSTRACT:
IMPROVING THE HUMAN RESOURCE 

MANAGEMENT AT THE OBSTETRIC AND  
PEDIATRIC HOSPITAL OF QUANG NINH 
PROVINCE

Background: Human resources are endless 
resources. However, the effective use of manpower is 
not a simple problem overnight. It requires leaders and 
managers to have a transparent view, grasp the nature and 
content of the problem to be able to find an appropriate 
plan with the characteristics and conditions of the unit. 
Since then, it is possible to unleash its full potential human 
resources. Therefore, human resource management plays 
a particularly important role and is increasingly studied 
and analyzed by managers, considering this as a core 
and most important function of the management process. 
For the health sector, health care implementation is the 
most important resource among the resources. Human 
resources determine the overall quantity and quality of 
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health care activities and services. Strict management 
of human resources to contribute to making planning, 
development and staff more and more reasonable, 
contributing to ensuring the quantity and quality of staff, 
improving the comprehensive quality of all aspects of 
care. people’s health. Recognizing the importance of 
human resource management in the management of the 
Obstetrics and Gynecology Hospital in Quang Ninh 
Province, we conducted the research on “Improving the 
human resource management at the Obstetric and 
Pediatric Hospital of Quang Ninh Province”. 

Aims: Systematize theoretical basis and human 
resource management practices in units and organizations. 
Evaluating and analyzing factors affecting human resource 
management in the Obstetric and Pediatric Hospital of 
Quang Ninh Province.

Methods: Cross - sectional study combining with 
quantative and qualitative analysis. 

Results: Research shows the real situation of work 
planning, analysis; personnel recruitment; training and 
developing human resources, the use and remuneration 
of human resources in Quang Ninh Obstetrics and 
Gynecology Hospital. Most of the comments said that the 
planning and recruiting activities were evaluated as good, 
the positions arranged were appropriate; Salary, bonus 
income increase compared to the capacity and dedication 
of employees is reasonable; The hospital is also considered 
to perform well the social insurance, health insurance, 
health checks and other forms of support for employees.

The study has pointed out a number of factors 
affecting human resource management in the Obstetric 
and Pediatric Hospital of Quang Ninh Province, of which 
external factors include the economic environment, 
economic growth rate, and technology; internal 
factors include a contingent of leadership personnel, 
organizational structure, organizational culture, employee 
care, and employee attributes such as age, gender, 
professional qualifications, working seniority.

Keywords: Health human resource management, 
human resource management.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhân lực là nguồn lực vô tận. Tuy nhiên để sử dụng 

có hiệu quả nguồn lực này lại không phải là vấn đề đơn 
giản một sớm một chiều. Nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo, 
quản lý phải có một cái nhìn trong suốt, nắm chắc bản 
chất, nội dung để có thể tìm ra một phương án phù hợp 

với đặc điểm, điều kiện của đơn vị. Từ đó có thể phát huy 
hết tiềm năng nguồn nhân lực của mình. Chính vì thế quản 
lý nhân lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng và ngày càng 
được các nhà quản lý quan tâm nghiên cứu và phân tích, 
xem đây là một chức năng cốt lõi và quan trọng nhất của 
tiến trình quản lý [3]. 

Đối với ngành Y tế việc thực hiện chăm sóc sức khỏe 
thì nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất trong các nguồn 
lực. Nguồn nhân lực quyết định toàn bộ số lượng cũng 
như chất lượng các hoạt động và dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe. Quản lý nhân lực chặt chẽ nhằm góp phần thực hiện 
công tác quy hoạch, phát triển và cán bộ ngày càng hợp lý, 
đảm bảo số lượng cán bộ, nâng cao chất lượng toàn diện 
mọi mặt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân [1].

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh đi vào hoạt 
động từ năm 2012, là một bệnh viện tuyến tỉnh trẻ và 
nằm cách trung tâm thành phố Hạ Long 20km. Bệnh 
viện có đội ngũ cán bộ nhân viên y tế so với mặt bằng 
chung là rất trẻ. Đây vừa là lợi thế cũng vừa là bất lợi. 
Đối với ngành Y tế, thâm niên và kinh nghiệm chuyên 
môn có vai trò rất quan trọng quyết định đến chất lượng 
chuyên môn của bệnh viện. 

Mặt khác, bệnh viện là đơn vị hành chính sự nghiệp 
chịu sự quản lý của Nhà nước. Ngân sách nhà nước chỉ 
chi trả cho đối tượng trong biên chế và theo định biên 
giường bệnh. Đây đang là những khó khăn bệnh viện gặp 
phải trong công tác quản lý nhân lực hiện nay [4]. Làm thế 
nào bệnh viện giữ được các cán bộ y tế có trình độ chuyên 
môn cao không trong biên chế làm việc lâu dài và cống 
hiến cho bệnh viện?

Thực tế hiện nay việc phê duyệt kế hoạch tuyển 
dụng của nhà nước phải qua nhiều công đoạn và mất 
thời gian dẫn đến bệnh viện luôn rơi vào tình trạng thiếu 
nhân lực vì khi kế hoạch được phê duyệt không còn đáp 
ứng nhu cầu thực tế do số lượng khám chữa ngày càng 
tăng lên [2]. 

Nhận thức được tầm quan trọng của quản lý nhân lực 
trong công tác quản lý của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng 
Ninh. Chính vì vậy, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Hoàn 
thiện công tác quản lý nhân lực tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 
Quảng Ninh”.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý 

nhân lực trong đơn vị, tổ chức. 
2. Đánh giá và phân tích yếu tố ảnh hưởng đến 

công tác quản lý nhân lực tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 
Quảng Ninh.
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU
Đối tượng nghiên cứu
- Đội ngũ cán bộ công tác tại Bệnh viện Sản Nhi 

Quảng Ninh năm 2019
- Những vấn đề lý luận quản lý nhân lực đối với tổ 

chức, đơn vị và thực tiễn quản lý nhân lực tại Bệnh viện 
Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, 
kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính.

Cỡ mẫu và chọn mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ 
mẫu một tỷ lệ với α = 0,05 thì hệ số =1,96, tỷ lệ đối tượng 
nghiên cứu với p = 0,2; chọn d = 0,05. Kết quả tính cỡ 
mẫu n = 246, tổng số mẫu nghiên cứu n = 238 người. 

Chỉ tiêu nghiên cứu 
1. Nhóm biến số về thông tin chung

2. Chủ đề nghiên cứu định tính: Nhận định về quản lý 
nhân lực đối với tổ chức, đơn vị. Một số yếu tố liên quan

Công cụ thu thập số liệu: Phiếu phát vấn (phiếu 
điều tra), máy ghi ấm, giấy, bút.

Kỹ thuật thu thập số liệu: Điều tra viên đã thảo luận 
với lãnh đạo bệnh viện để thống nhất nội dung bộ câu hỏi, 
kỹ thuật và cách thức tiến hành thu thập số liệu và điều tra 
thử nghiệm 15 phiếu (5% cỡ mẫu), sau đó chỉnh sửa và 
hoàn thiện bộ công cụ trước khi thu thập số liệu chính thức.

Phương pháp xử lý - Phân tích số liệu
Dữ liệu thu thập được đã được nhập vào phần mềm 

quản lý số liệu thống kê Epidata 3.1 và được phân tích 
bằng phần mềm thống kê SPSS 20.0.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thông tin chung về nhân lực

Trong bệnh viện. nhân lực được chia ra làm 2 loại là 
biên chế và hợp đồng. Biên chế là những người đạt điều 
kiện chuyên môn được ban lãnh đạo bệnh viện thông qua 
và phê duyệt của Sở Y tế Quảng Ninh.

Trong tổng số 450 người có 189 người trình độ từ đại 

học trở lên chiếm tỷ lên cao (42%), tuy nhiên số lao động 
có trình độ cao như Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 
lại rất thấp, chỉ chiếm 9,31%. Ngoài ra, trình độ trung cấp, 
đại học chủ yếu là các điều dưỡng viên và tập trung nhiều 
tại khối lâm sàng.

Cơ cấu nhân lực theo trình độ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, năm 2019

Bảng 1: Cơ cấu lao động theo độ tuổi tại BV Sản Nhi Quảng Ninh năm 2018

Đơn vị
Phân bố theo nhóm tuổi (Người)

Dưới  35 Tuổi Từ 35 - 50 tuổi > 50 tuổi

1. Ban Giám đốc 1 2

2. Khoa/phòng

Khối phòng 51 13 3

Khối Cận lâm sàng 59 11 1

Khối lâm sàng 259 48 2

3. Tổng cộng 369 73 8

Tỷ lệ 82 % 16,22 % 1,78 %
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Tại bệnh viện, nhóm tuổi 20-35 tuổi chiếm 82%, đây 

là nhân lực trẻ, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo và đóng 
góp lâu dài cho sự phát triển của bệnh viện. Tuy nhiên họ 
thường ít kinh nghiệm trong công việc, dễ mắc sai lầm 
trong chuyên môn.

16,22 % lao động từ 35-50 tuổi, là nhóm đã tích lũy 
được cả về trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, 
vững vàng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của bệnh viện.

1,78% lao động trên 50 tuổi, đây là nhân lực chính 
làm công tác lãnh đạo của bệnh viện, tuy sức khỏe giảm 
nhưng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác 

khám chữa bệnh và công tác ngoại giao nên rất cần thiết 
đối với bệnh viện.

Với tính chất và đặc thù của bệnh viện thì yêu cầu cán 
bộ y tế phải có kinh nghiệm và thao tác chuyên môn với 
độ chính xác, lành nghề và kiên trì cao. Cơ cấu của bệnh 
viện khá hợp lý, đảm bảo luôn có lực lượng kế cận số lao 
động chuẩn bị nghỉ hưu đồng thời tạo điều kiện cho số lao 
động trẻ học tập trực tiếp các kinh nghiệm từ lao động có 
kinh nghiệm cao hơn.

2. Đánh giá về công tác hoạch định, phân tích 
công việc

Bảng 2: Đánh giá CBNV về công tác hoạch định, phân tích công việc

Diễn giải Tổng số người trả lời (n=238) Tỷ lệ (%)

Vị trí làm việc được tuyển dụng đúng với chuyên ngành được đào tạo 

- Rất đúng 214 89,9

- Gần đúng 23 9,7

- Không đúng 1 0,4

Về công tác hoạch định nhân lực của bệnh viện

- Cụ thể 222 93,3

- Bình thường 16 6,7

- Không cụ thể 0 0

Cơ sở cho công tác hoạch định nhân lực của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

- Rõ ràng 222 93,3

- Bình thường 14 5,9

- Không rõ ràng 2 0,8

Theo anh/ chị công tác bố trí, sắp xếp và phân công công việc của cán bộ, viên chức, lao động như thế nào?

- Phù hợp 231 97,1

- Chưa phù hợp nhưng  không cần thay đổi 6 2,5

- Chưa phù hợp và cần thay đổi 1 0,4

Về công tác quy hoạch nhân lực của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

- Hợp lý 222 93,3

- Bình thường 16 6,75

- Chưa hợp lý 0 0
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Trong phân công vị trí được tuyển dụng có 23 người 

cho rằng vị trí tuyển dụng của mình gần đúng chiếm 
9,7%; vẫn còn 01 ý kiến cho rằng vị trí tuyển dụng của 
mình không đúng (0,4%) do vị trí này có văn bằng chuyên 
môn là cử nhân quản trị nhân lực nhưng khi tuyển dụng 
bệnh viện ký hợp đồng vào vị trí đón tiếp, điều này là chưa 
phù hợp vì vị trí đón tiếp người bệnh cần phải có nghiệp 
vụ chuyên môn y khoa để định hướng ban đầu hướng dẫn 
người bệnh vào phòng khám nào cho phù hợp.

Trong công tác hoạch định nhân lực có 93,3% người 
đánh giá công tác được thực hiện rất cụ thể; còn 16,7% 

người đánh giá ở mức bình thường. Cơ sở để đánh giá 
công tác hoạch định nhân lực của bệnh viện vẫn còn 0,8% 
cho rằng cơ sở này không rõ ràng. Giải thích cho kết quả 
này là hoạch định nhân lực của bệnh viện là do nhu cầu 
của trưởng khoa đề xuất, chưa tham khảo ý kiến toàn khoa 
nên nhu cầu xây dựng không sát thực tế.

Về công tác bố trí, sắp xếp và phân công công việc của 
nhân viên nhìn chung được đánh giá là phù hợp (97,1%), 
còn 2,5% đánh giá là chưa phù hợp nhưng không cần thay 
đổi và 0,4% đánh giá là chưa phù hợp cần thay đổi (0,4%).

3. Nhận xét việc sử dụng lao động của bệnh viện

Bảng 2: Nhận xét việc sử dụng lao động

Diễn giải Tổng số người đánh giá (n=238) Tỷ lệ (%)

Về công tác bố trí, sắp xếp và phân công công việc của cán bộ, viên chức, lao động 

- Phù hợp 231 97,1

- Chưa phù hợp nhưng không cần thay đổi 6 2,5

- Chưa phù hợp và cần thay đổi 1 0,4

Về công tác quy hoạch nhân lực của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

- Hợp lý 222 93,3

- Bình thường 16 6,7

- Chưa hợp lý 0 0

Về môi trường làm việc (phòng làm việc, phòng trực, trang thiết bị làm việc, bảo hộ lao động, an toàn cho nhân 
viên y tế) 

- Tốt 221 92,9

- Bình thường 17 7,1

- Chưa Tốt 0 0

Về việc phân chia thời gian trực và làm việc ngoài giờ hành chính

- Hợp lý 196 82,4

- Bình thường 41 17,2

- Chưa hợp lý 1 0,4

Về cách thức đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

- Hợp lý 201 84,5

- Bình thường 37 15,5

- Chưa hợp lý 0 0
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
93,3% nhân viên đánh giá công tác quy hoạch nhân 

lực hợp lý; 92,9% đánh giá tốt về môi trường làm việc; 
82,4% đánh giá về việc phân chia thời gian trực và làm 
việc ngoài giờ hành chính là hợp lý; 84,5% đánh giá cách 
thức đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên 
hợp lý.

Vẫn còn 01 ý kiến đánh giá sắp xếp nhân lực chưa 
hợp lý và phân chia thời gian trực, làm việc ngoài giờ hành 
chính (chiếm 0,4%). Lý giải kết quả này là còn trường hợp 
nhân viên có bằng chuyên môn là Đại học kế toán, khi 
tuyển dụng được ký hợp đồng nhân viên tạp vụ và phục vụ 
phòng yêu cầu tại phòng Tổ chức - Hành chính.

IV. BÀN LUẬN
Độ tuổi lao động là một trong những yếu tố ảnh 

hưởng đến công tác quản lý nhân lực của tổ chức, đơn vị, 
phản ánh sức khoẻ, trình độ và kinh nghiệm của người lao 
động. Nhóm tuổi dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (82%) 
tuy người lao động độ tuổi trẻ thường có sức khoẻ, độ 
nhanh nhạy tốt hơn tuổi già nhưng trong ngành Y tế đòi 
hỏi nhân viên phải có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn 
cao, cán bộ trẻ thường thiếu kinh nghiệm, dễ mắc sai lầm 
trong chuyên môn. Cơ cấu của bệnh viện về cơ bản tương 
đối hợp lý, đảm bảo luôn có lực lượng kế cận số lao động 
chuẩn bị nghỉ hưu đồng thời tạo điều kiện cho số lao động 
trẻ học tập trực tiếp từ những người có kinh nghiệm cao 
hơn. 

1,78% lao động trên 50 tuổi, những cán bộ này tích 
luỹ được nhiều kinh nghiệm, là cán bộ giảng dạy đào tạo 
kèm cặp cho những nhân viên khác trong bệnh viện. Tuy 
nhiên, họ hầu hết đều là những người quản lý, bị chi phối 
bởi nhiều nhiệm vụ nên khó thực hiện được nhiệm vụ đào 
tạo. Do vậy, bệnh viện cần có một kế hoạch đào tạo tổng 
thể để các cán bộ này chủ động sắp xếp thời gian tham 
gia vào hoạt động đào tạo trong nội bộ đơn vị cũng như 
bệnh viện.

Trong bệnh viện tỷ lệ nữ nhiều hơn nam giới qua các 
năm từ 2016-2019. Đặc thù công việc là điều trị, chăm sóc 

sản phụ, nhi. Vì vậy yêu cầu công việc đòi hỏi phải nhẹ 
nhàng, khéo léo, kiên trì, chu đáo… điều này phù hợp với 
nữ dẫn đến tỷ lệ nữ trong bệnh viện cao hơn qua các năm. 
Do vậy, lãnh đạo bệnh viện cần có những chính sách quan 
tâm hơn đến nhân viên y tế nữ: thời gian nghỉ ngơi, chế 
độ trực… và kế hoạch, phương án bố trí nhân lực đảm bảo 
công tác chuyên môn khi họ nghỉ thai sản.

Cơ cấu tổ chức Bệnh viện quy định cách thức quản lý 
nguồn nhân lực tại Bệnh viện. Tuy nhiên cho dù thiết kế 
được một cơ cấu tổ chức tối ưu mà không biết cách tuyển 
chọn những con người phù hợp, trao nhiệm vụ và quyền 
hạn cho họ để thực hiện công việc hoặc là không biết các 
kích thích, động viên họ làm việc thì cũng không đạt được 
các mục tiêu.

V. KẾT LUẬN
Đa số các ý kiến đánh giá đều cho rằng công tác 

hoạch định, tuyển dụng được đánh giá là tốt, các vị trí 
được bố trí sắp xếp là phù hợp; mức lương, thưởng thu 
nhập tăng thêm so với năng lực và cống hiến của nhân 
viên là hợp lý; bệnh viện cũng được đánh giá là thực hiện 
tốt các chế độ BHXH, BHYT, khám sức khoẻ và các hình 
thức hỗ trợ cho người lao động. 

Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhân lực tại 
Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, trong đó yếu tố bên ngoài 
bao gồm môi trường kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế, kỹ 
thuật công nghệ; yếu tố bên trong đơn vị bao gồm đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, cơ cấu tổ chức lao động, văn hoá tổ chức, 
quan tâm chăm sóc người lao động, và các yếu tố thuộc về 
người lao động như tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn, 
thâm niên công tác.

Nhóm giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý 
nhân lực tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, cụ thể 
là cần hoàn thiện công tác tuyển dụng; hoàn thiện chế độ 
đề bạt, điều động nhân viên; chất lượng công tác đánh giá 
nhân sự; công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 
và chế độ tiền lương, khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ 
nhân viên.
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MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHĂM SÓC SƠ SINH NGAY 
SAU ĐẺ CỦA CÁN BỘ Y TẾ xã TẠI 2 HUYỆN TỈNH THANH HÓA 
NĂM 2017

Nguyễn Thị Nhung1, Trần Thị Ngọc Hiệp2, Trần Minh Hải2, Ngô Văn Toàn2, Cao Thị Hiền1

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành mục tiêu: Mô tả một số 

yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức và kiến thức về thực hành 
chăm sóc sơ sinh ngay sau đẻ của cán bộ y tế xã tại 2 
huyện tỉnh Thanh Hóa năm 2017, trên 223 CBYT xã của 
2 huyện Quan Sơn và Thọ Xuân, thời gian từ tháng 5/2017 
đến tháng 5/2018. Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang. 
Kết quả: Những CBYT là nữ có kiến thức về các dấu hiệu 
nguy hiểm trẻ sơ sinh gấp 2 lần so với những CBYT là 
nam giới, có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Những CBYT 
người dân tộc Kinh có kiến thức về các dấu hiệu nguy 
hiểm trẻ sơ sinh gấp 5 lần so với những CBYT người dân 
tộc, có ý nghĩa thống kê với p< 0,05. Kết luận: kiến thức 
về chăm sóc sơ sinh ngay sau đẻ của CBYT xã cần được 
nâng cao hơn, đặc biệt là những CBYT là nam và người 
dân tộc.

Từ khóa: Chăm sóc sơ sinh, chăm sóc sơ sinh ngay 
sau đẻ

ABTRACT
KNOWLEDGE OF NEWBORN CARE RIGHT 

AFTER THE BIRTH OF COMMUNE HEALTH 
WORKERS IN 2 DISTRICTS OF THANH HOA 
PROVINCE IN 2017

The study was conducted with objectives: To 
describe some of the factors affecting knowledge 
and knowledge about neonatal care practices right 
after the birth of commune health workers in 2 
districts of Thanh Hoa province in 2017, on 223 
commune health workers of Quan Son and Tho Xuan 
from 5/2017 to 5/2018. The study design was cross-
sectional.  Results: Female health workers are twice 
as knowledgeable in terms of infant dangers than 
male health workers, statistical significance with p 

<0.05. Kinh ethnic health workers are 5 times more 
knowledgeable about infant danger signs than ethnic 
minority health workers, statistical significance with 
p <0.05. Conclusion: The knowledge of neonatal care 
right after birth of commune health workers needs to 
be improved, especially the health workers are men 
and ethnic people.

Keywords: Newborn care, newborn care right after 
birth.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm qua, tỷ suất tử vong trẻ em ở 

Việt Nam đã giảm đáng kể. Trong giai đoạn từ 1990-
2014, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm 3 lần 
từ 44,4%o còn 14,9%o. Mặc dù vậy, tử vong sơ sinh 
vẫn còn cao, khoảng 2/3 số tử vong trẻ dưới 1 tuổi [1].  
Chăm sóc sơ sinh đã được Bộ Y tế quan tâm đặc biệt 
trong thập kỷ qua, tuy nhiên mức độ giảm tử vong trẻ 
sơ sinh vẫn còn chậm hơn nhiều so với tử vong ở trẻ 
dưới 1 tuổi và tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi [9]. Theo báo 
cáo của Vụ Sức khoẻ Bà mẹ và Trẻ em năm 2014, tỷ lệ 
tử vong sơ sinh đang chiếm khoảng 60% số tử vong trẻ 
dưới 5 tuổi và hơn 70% tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi [2]. 
Vì vậy các can thiệp giảm tử vong sơ sinh vẫn cần được 
đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong các can thiệp về cứu 
sống trẻ em.

Trạm y tế (TYT) xã là nơi chăm sóc sức khỏe ban 
đầu cho người dân. Kiến thức, thực hành của cán bộ y 
tế (CBYT) về chăm sóc sơ sinh là vô cùng quan trọng. 
Quyết định số 4673/QĐ-BYT ngày 10/11/2014 về việc 
Phê duyệt tài liệu đào tạo “Quy trình chăm sóc bà mẹ, trẻ 
sơ sinh trong và ngay sau đẻ” [3] đã được ban hành trên 
toàn quốc. Thanh Hóa là một tỉnh miền Trung của Việt 
Nam, với 7 dân tộc cùng nhiều xã vùng sâu vùng xa. Hiện 

Ngày nhận bài: 01/06/2019                           Ngày phản biện: 08/06/2019                    Ngày duyệt đăng: 15/06/2019

1. Trường Đại học Y tế công cộng
2. Trường Đại học Y Hà Nội
Tác giả chính: Nguyễn Thị Nhung. Số ĐT: 0393573458; Email: ntn7@huph.edu.com
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nay, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng của CBYT tuyến 
xã về chăm sóc sơ sinh (CSSS) còn ít. Vì vậy, nhằm mục 
đích nâng cao chất lượng dịch vụ CSSS, đặc biệt tại các 
cơ sở y tế miền núi, vùng khó khăn, nghiên cứu đã được 
thực hiện với mục tiêu: Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng 
đến kiến thức và kiến thức về thực hành chăm sóc sơ sinh 
ngay sau đẻ của cán bộ y tế xã tại 2 huyện tỉnh Thanh Hoá 
năm 2017.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu:
Tiêu chuẩn lựa chọn: Cán bộ y tế tại các trạm y tế xã 

(bác sỹ, y sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh) của 2 huyện Quan 
Sơn và Thọ Xuân có mặt tại thời điểm nghiên cứu. Tiêu 
chuẩn loại trừ: Không hợp tác, từ chối trả lời, điều kiện 
sức khỏe không cho phép

2.2. Phương pháp nghiên cứu
* Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang
* Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Tại trạm y tế 

xã của 2 huyện Quan Sơn và Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa từ 
tháng 5/2017 đến tháng 5/2018

* Cỡ mẫu 
Cỡ mẫu cho ước tính một tỷ lệ tương đối trong 

quần thể: 
Công thức:

Trong đó:
n là cỡ mẫu nghiên cứu.
Z(1-α/2) = 1,96 là giá trị tương ứng của hệ số giới hạn tin 

cậy tương ứng với α = 0,05, với độ tin cậy ước lượng 95%.
p = 0,5 là tỷ lệ CBYT  trạm có kiến thức đúng về 

chăm sóc  trẻ sơ sinh ngay sau đẻ [4].
ε = 0,28 là độ chính xác  tương đối giữa tham số mẫu 

và tham số quần thể.
Từ đó tính được cỡ mẫu tối thiểu n= 49 cho mỗi 

huyện. Nghiên cứu được thực hiện trên tất cả các CBYT 
tại các TYT xã/thị trấn trong 2 huyện, tổng số có 223 
người (Quan Sơn: 60 CBYT, Thọ Xuân 163 CBYT).

* Tiến hành nghiên cứu
Bộ câu hỏi được xây dựng dựa vào nội dung của tài 

liệu đào tạo “Quy trình chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh trong 
và ngay sau đẻ” [3] và Hướng dẫn quốc gia về Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản năm 2009.

Phương pháp thu thập số liệu bằng phỏng vấn theo 
bảng hỏi do các bác sĩ Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ 
Sinh sản TH, Bệnh viện Nhi TH, Trung tâm Y tế huyện 
hai huyện đã được tập huấn.

III. KẾT QUẢ

Bảng 3.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo một số đặc điểm cơ bản 

Đặc điểm cơ bản của CBYT 2 huyện Tần xuất (n) Tỷ lệ (%)

Giới tính
Nam 60 26,9

Nữ 163 73,1

Tuổi
< 30 tuổi 64 28,7

≥ 30 tuổi 159 71,3

Dân tộc
Kinh 183 82,1

Khác 40 17,9

Thâm niên công tác

< 5 năm 61 27,3

5-10 năm 32 14,4

10-15 năm 27 12,1

> 15 năm 103 46,2

Chức danh nghề nghiệp

Bác sỹ 32 14,4

Điều dưỡng 29 13,0

Nữ hộ sinh 52 23,3

Y sỹ 110 49,3

Tổng 223 100,0
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Cán bộ y tế  tại các trạm y tế xã/thị trấn của địa bàn 

nghiên cứu chủ yếu là nữ giới chiếm 73,1%  và đa số là 
người Kinh (82,1%). Cán bộ y tế xã có độ tuổi trên 30 

cũng chiếm đa số với 71,3% và phần lớn với thâm niên 
công tác trên 15 năm (46,2%),  tập trung nhiều ở đối tượng 
y sỹ chiếm 49,3%.

Chỉ có một số yếu tố liên quan đến hiểu biết về các dấu 
hiệu nguy hiểm ở trẻ sơ sinh của CBYT xã. Những CBYT 
là nam giới có kiến thức về các dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ sơ 
sinh chỉ bằng 0,5 lần so với các CBYT là nữ giới có ý nghĩ 
thống kê với 95% CI không chứa 1 (0,2-0,9). Những CBYT 
là người dân tộc có kiến thức về các dấu hiệu nguy hiểm ở 

trẻ sơ sinh chỉ bằng 0,2 lần so với các CBYT là người dân 
tộc kinh có ý nghĩa thống kê với 95% CI không chứa 1 (0,1-
0,3). Những CBYT làm việc tại huyện Quan Sơn có kiến 
thức về các dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ sơ sinh chỉ bằng 0,3 
lần so với các CBYT tại huyện Thọ Xuân có ý nghĩa thống 
kê với 95% CI không chứa 1 (0,3-0,5).

Bảng 3.2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức về dấu hiệu nguy hiểm trẻ sơ sinh 

Nội dung
Kiến thức về dấu hiệu nguy hiểm OR

(95%CI)
OR hiệu chỉnh

(95%CI)Đạt n (%) Không đạt n (%)

Tuổi
<30 42 (65,6) 22 (34,4) 1 1

≥30 87 (54,6) 72 (45,3) 0,6 (0,3-1,2) 0,5 (0,1-1,2)

Giới
Nữ 102 (62,6) 61 (37,4) 1 1

Nam 27 (45,0) 33 (55,0) 0,5 (0,3-0,9) 0,5 (0,2-0,9)

Thâm niên công 
tác (năm)

<5 39 (63,9) 22 (36,1) 1 1

≥5 90 (55,6) 72 (44,4) 0,7 (0,4-1,3) 0,7 (0,2-1,4)

Dân tộc
Kinh 117 (63,9) 66(36,1) 1 1

Khác 12 (30,0) 28 (70,0) 0,2 (0,1-0,5) 0,2 (0,1-0,3)

Trình độ
Bác sỹ 15 (46,9) 17 (53,1) 1 1

Khác (ĐD, NHS, YS) 114(59,7) 77(40,3) 1,7 (0,8-3,6) 1,6 (0,8-3,7)

Địa dư
Thọ Xuân 106 (65,0) 57 (35,0) 1 1

Quan Sơn 23 (38,3) 37 (61,7) 0,3 (0,2-0,6) 0,3 (0,3-0,5)
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Không thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các yếu tố tuổi, giới, dân tộc, thâm niên công tác, trình độ và địa 
dư đến kiến thức về nội dung CSSS của cán bộ y tế xã.

Bảng 3.3. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức về nội dung chăm sóc sơ sinh ngay sau đẻ của CBYT xã 

Nội dung

Kiến thức về 8 nội dung chăm sóc 
sơ sinh OR

(95%CI)
OR hiệu chỉnh

(95%CI)
Đạt n (%) Không đạt n (%)

Tuổi
<30 49 (76,6) 15 (23,4) 1 1

≥30 116 (63,0) 43 (27,0) 1,2 (0,6-2,4) 1,2 (0,5-2,6)

Giới
Nữ 122 (74,8) 41 (25,2) 1 1

Nam 43 (71,7) 17 (28,3) 1,2 (0,6-2,2) 1,2 (0,5-2,4)

Thâm niên
công tác (năm)

<5 46 (75,4) 15 (24,6) 1 1

≥5 119 (73,5) 43 (26,5) 1,1 (0,6-2,2) 1,1 (0,5-2,3)

Dân tộc
Kinh 138 (75,4) 45 (24,6) 1 1

Khác 27 (67,5) 13 (32,5) 1,5 (0,7-3,1) 1,6 (0,7-3,3)

Trình
độ

BS 23(71,9) 9(28,1) 1 1

Khác (ĐD, NHS, YS) 142 (74,3) 49 (25,7) 0,9 (0,4-2,0) 0,9 (0,4-2,0)

Địa dư
Thọ Xuân 124(76,1) 39(23,9) 1 1

Quan Sơn 41 (68,3) 19 (31,7) 1,5 (0,7-2,8) 1,6 (0,7-3,0)
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Không thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 
yếu tố tuổi, giới, dân tộc, thâm niên công tác, trình độ và 
địa dư đến kiến thức về thực hành CSSS ngay sau đẻ của 
cán bộ y tế xã.

IV. BÀN LUẬN
Nghiên cứu được tiến hành trên 223 CBYT xã trong 

đó có hơn 2/3 (73,1%) đối tượng là nữ giới phù hợp với 
nguồn nhân lực y tế chung trên toàn quốc [5], phần lớn 
trình độ chuyên môn của CBYT xã là y sỹ, chiếm 49,3%, 
chỉ có 14,4% CBYT là bác sỹ (32 bác sĩ/54 xã, thị trấn của 
2 huyện). Tỷ lệ bác sỹ thấp hơn so với quy định Thông 
tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn định 
mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước [5]. 
Lí do có thể là do khó tuyển bác sỹ về làm tại các cơ sở y 
tế xã phường. Số CBYT xã có thâm niên công tác trên 15 
năm chiếm tỷ lệ cao 46,2%.

Giai đoạn sơ sinh là giai đoạn trẻ còn non nớt, sức đề 
kháng kém nên dễ mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh nhiễm 
trùng và có thể dẫn đến tử vong. Các biện pháp CSSS 
trong giai đoạn này rất có giá trị nhằm nâng cao tình trạng 
sức khoẻ và giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh. Theo quy định 
của Bộ Y tế cũng như các Hướng dẫn của TCYTTG, mỗi 

giai đoạn phát triển cần có sự chăm sóc của riêng biệt tập 
trung vào những nội dung cần thiết [10]. Giai đoạn ngay 
sau sinh cần phát hiện, chẩn đoán và xử trí các trường hợp 
ngạt sau sinh, trẻ sinh non và nhẹ cân, cho bú ngay trong 
vòng 1 giờ đầu cũng như phát hiện các dấu hiệu nguy 
hiểm của trẻ sơ sinh. CBYT trực tiếp thực hiện các hoạt 
động CSSS, đòi hỏi các CBYT cần có đầy đủ kiến thức và 
thực hành về các hoạt động CSSS.

Trên thế giới đã có các nghiên cứu về một số yếu tố 
đặc trưng của bà mẹ cũng như kiến thức và thực hành của 
CBYT ảnh hưởng đến dịch vụ chăm sóc sơ sinh. Các yếu 
tố này bao gồm tuổi, giới, trình độ chuyên môn, thâm niên 
nghề nghiệp, tuyến bệnh viện, địa bàn công tác [11]. Ở các 
nước phát triển ở Châu Âu, Mỹ và Đông Á, sự khác biệt 
về các đặc trưng của CBYT đến kiến thức và thực hành 
CSSS không lớn do họ được đào tạo tốt, thường xuyên 
được đào tạo bổ sung và cập nhật kiến thức, cơ chế giám 
sát hỗ trợ từ tuyến trên xuống tuyến dưới, điều kiện làm 
việc cũng như trang thiết bị, thuốc cho CSSS rất đầy đủ ở 
các cơ sở y tế cũng đóng góp vào sự không khác biệt này.

Ngược lại, tại các nước đang phát triển, có sự ảnh 
hưởng nhiều giữa các đặc trưng cá nhân của CBYT và kiến 
thức cũng như thực hành CSSS. Các yếu tố ảnh hưởng cơ 

Bảng 3.4. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức về thực hành chăm sóc sơ sinh ngay sau đẻ của CBYT xã 

Nội dung

Kiến thức về thực hành chăm sóc 
sơ sinh OR

(95%CI)
OR hiệu chỉnh

(95%CI)
Đạt n (%) Không đạt n (%)

Tuổi
<30 60 (93,7) 4 (6,3) 1 1

≥30 148 (93,1) 11 (6,9) 1,1 (0,3-3,6) 1,1 (0,5-3,9)

Giới
Nữ 152 (93,3) 11 (6,7) 1 1

Nam 56 (93,3) 4 (6,7) 0,9 (0,3-3,2) 1,0 (0,3-3,2)

Thâm niên công
tác (năm)

<5 56 (91,8) 5(8,2) 1 1

≥5 152 (93,8) 10(6,2) 0,7 (0,3-2,2) 0,7 (0,3-2,3)

Dân
tộc

Kinh 117 (90,7) 12 (9,3) 1 1

Khác 37 (92,5) 3 (7,5) 1,6 (0,3-4,3) 1,2 (0,3-4,5)

Trình
độ

Bác sỹ 30 (93,7) 2 (6,3) 1 1

Khác (ĐD, NHS, YS) 178 (93,2) 13 (6,8) 0,9 (0,3-5,1) 1,1 (0,3-5,3)

Địa
dư

Thọ Xuân 152 (93,3) 11 (6,7) 1 1

Quan Sơn 56 (93,3) 4 (6,7) 0,9 (0,3-3,2) 1,0 (0,3-3,5)
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bản đến kiến thức và thực hành CSSS ở các quốc gia này 
chủ yếu là nội dung và phương pháp đào tạo CBYT, địa 
bàn công tác, tần suất và chất lượng giám sát của y tế 
tuyến trên cũng như cơ hội thực hành trên lâm sàng [12]. 
Một nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy các kỹ năng lâm 
sàng CSSS của các CBYT tuyến huyện và trạm y tế xã tại 
Hà Giang và Kon Tum là rất hạn chế do những CBYT ở 
đây là những người dân tộc, có trình độ văn hoá thấp, đã 
được đào tạo nhưng khả năng tiếp thu bị hạn chế và đặc 
biệt tại trạm y tế xã ít có cơ hội thực hành CSSS [6].

Kết quả nghiên cứu cho thấy những CBYT là nam 
giới có kiến thức về các dấu hiệu nguy hiểm trẻ sơ sinh 
kém hơn so với những CBYT là nữ giới. Những CBYT 
người dân tộc và làm việc tại Quan Sơn có kiến thức về 
các dấu hiệu nguy hiểm trẻ sơ sinh kém hơn so với những 
CBYT khác. Kết quả này đã phản ánh những đặc trưng 
của CBYT và kiến thức về các dấu hiệu nguy hiểm trẻ 
sơ sinh. Phần lớn số CBYT xã được điều tra đều có độ 
tuổi trên 30 (chiếm 71,3%) và những CBYT này đã lập 
gia đình và nữ giới có kinh nghiệm trong việc chăm sóc 
trẻ sơ sinh vì vậy có kiến thức về các dấu hiệu nguy hiểm 
trẻ sơ sinh tốt hơn so với nam giới. Những CBYT ở các 
huyện vùng sâu vùng xa, là người dân tộc có kiến thức 
về các dấu hiệu nguy hiểm trẻ sơ sinh kém hơn những 
CBYT khác, điều này có thể giải thích do khả năng tiếp 
thu kiến thức trong đào tạo, cơ hội được học tập thấp hơn, 
cơ hội thực hành không nhiều và trang thiết bị còn thiếu 
thốn. Một nghiên cứu cho thấy các kiến thức về các dấu 

hiệu nguy hiểm trẻ sơ sinh của CBYT xã hạn chế. Chưa 
đến 20% CBYT xã có kiến thức và kỹ năng về CSSS đặc 
biệt ở các tỉnh miền núi như Hà Giang và Ninh Thuận [6]. 
Năm 2013 một nghiên cứu khác cũng cho kết quả tương 
tự :những CBYT là người dân tộc, sống ở vùng núi cao 
cũng có kiến thức và kỹ năng về CSSS rất hạn chế. Đặc 
biệt là ở 2 huyện Trạm Tấu và Lục Yên của tỉnh Yên Bái, 
tỷ lệ CBYT được đào tạo thường xuyên và cập nhật về 
CSSS rất thấp [7]. 

Một số quốc gia châu Á cũng đã có những nghiên 
cứu về thực trạng kiến thức và kỹ năng CSSS của CBYT. 
Kết quả nghiên cứu ở các quốc gia trên cũng có kết quả 
tương tự như của chúng tôi trên 2 khía cạnh: (1) kiến thức 
và thực hành CSSS của CBYT vẫn còn hạn chế; (2) vẫn 
có sự khác biệt về kiến thức và kỹ năng CSSS giữa những 
nhóm CBYT khác nhau và các vùng miền [8].

V. KẾT LUẬN
Kiến thức về chăm sóc sơ sinh ngay sau đẻ của CBYT 

xã cần được nâng cao hơn, đặc biệt là những CBYT là 
nam, người dân tộc và ở huyện Quan Sơn. Những CBYT 
là nữ có kiến thức về các dấu hiệu nguy hiểm trẻ sơ sinh 
gấp 2 lần so với những CBYT là nam giới. Những CBYT 
người dân tộc Kinh có kiến thức về các dấu hiệu nguy 
hiểm trẻ sơ sinh gấp 5 lần so với những CBYT người dân 
tộc. Những CBYT làm việc tại huyện Quan Sơn có kiến 
thức về các dấu hiệu nguy hiểm trẻ sơ sinh bằng 0,3 lần so 
với những CBYT làm việc tại huyện Thọ Xuân.
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MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN QUẬN 2 ĐẶT TẠI TRẠM Y TẾ 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019  

Huỳnh Ngọc Thành1, Trần Văn Khanh2, Nguyễn Quỳnh Trúc3

TÓM TẮT
Từ năm 2016, mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh 

đặt tại trạm y tế đã được triển khai và gặt hái được nhiều 
thành công, hỗ trợ giảm tải tuyến trên. Phòng khám đa 
khoa vệ tinh đặt tại Trạm y tế phường Thảo Điền thuộc 
Bệnh viện Quận 2 gồm 9 chuyên khoa, đã được đưa vào 
hoạt động từ năm 2018. Nghiên cứu cắt ngang thực hiện 
năm 2019, với mục tiêu nhằm mô tả mức độ hài lòng 
người bệnh và phân tích một số yếu tố liên quan đến hài 
lòng người bệnh tại phòng khám đa khoa vệ tinh của Bệnh 
viện Quận 2 đặt tại Trạm y tế phường Thảo Điền. Trong 5 
nhóm hoạt động liên quan đế hài lòng người  bệnh, điểm 
số hài lòng về thái độ và năng lực chuyên môn 3,91 điểm, 
thấp  nhất là hài lòng về cơ sở vật chất 3,64 điểm. Mức độ 
hài lòng chung là 3,76 điểm. Qua mô hình hồi quy tuyến 
tính đa biến cho thấy có 6 yếu tố có tác động đến mức độ 
hài lòng người bệnh đến khám và điều trị tại PKĐKVT 
phường Thảo Điền bao gồm: trình độ học vấn, có bệnh 
lý về thận, có bệnh lý cơ xương khớp, tai nạn ngộ độc 
chấn thương, người bệnh chọn nơi thường đến điều trị 
là PKĐKVT và bệnh viện thuộc quận khác tại TPHCM 
với p<0,05. Mô hình này giải thích 32,81% biến thiên 
của mức độ hài lòng. Qua nghiên cứu cho thấy, mô hình 
phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại Trạm y tế phường 
Thảo Điền, Quận 2 đã đáp ứng được nhu cầu khám chữa 
bệnh của người dân, hỗ trợ giảm tải bệnh viện.

Từ khóa: Hài lòng, phòng khám vệ tinh, phường 
Thảo Điền, Quận 2.

SUMMARY:
THE LEVEL OF PATIENT SATISFACTION 

AT THE SATELLITE CLINIC OF DISTRICT 2 

HOSPITAL IS LOCATED AT THE MEDICAL 
STATION OF THAO DIEN WARD, HO CHI MINH 
CITY IN 2019.

Since 2016, the model of a satellite polyclinic located 
at a medical station has been implemented and achieved 
many successes, supporting to reduce the load on the 
upline. The satellite polyclinic located at the Thao Dien 
ward health station in District 2 Hospital, including 9 
specialties, has been in operation since 2018. A cross-
sectional study was conducted in 2019, with the aim to 
describe the level of patient satisfaction and analysis of 
some factors related to patient satisfaction at the satellite 
clinic of District 2 hospital located at the Thao Dien 
ward health station. Among 5 groups of activities related 
to patient satisfaction, the satisfaction score for attitude 
and professional competency was 3.91 points, the lowest 
was satisfaction of facilities 3.64 points. The overall 
satisfaction level is 3.76 points. Through the multivariate 
linear regression model, there are 6 factors that affect the 
satisfaction of patients who come to the clinic for treatment 
and treatment at Thao Dien ward, including: education 
level, kidney disease, and musculoskeletal pathology, 
accident of poisoning poisoning, patients who choose to 
go to the hospital for treatment are PKI and other hospitals 
in Ho Chi Minh City with p <0.05. This model explains 
32.81% of the variation in satisfaction. Through research 
shows that the model of a satellite polyclinic located at 
the medical station of Thao Dien ward, District 2 has met 
the people ‘s need for medical examination and treatment, 
helping reduce hospital load.

Keywords: Satisfaction, satellite clinic, Thao Dien 
ward, District 2.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Thông tư số 15/TT/BYT, trong mạng lưới các 

cơ sở y tế, phòng khám bệnh đa khoa khu vực là tuyến 
sau trực tiếp của các trạm y tế (xã, tiểu khu, xí nghiệp, 
cơ quan, trường học). Phòng khám bệnh đa khoa khu vực 
thuộc sự quản lý chỉ đạo về mọi mặt của bệnh viện đa 
khoa huyện, thị, khu phố hoặc phòng y tế huyện, thị, khu 
phố (nơi không có bệnh viện đa khoa) [1]. Đến nay, thành 
phố Hồ Chí Minh có 219 phòng khám bác sĩ gia đình, 
trong đó có 191 ở các Trạm y tế phường, xã. Sau thành 
công của mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại 
Trạm y tế phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức  thì nhiều 
phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại Trạm Y tế được đầu tư 
và phát triển mạnh, thu hút bệnh nhân đến khám tại Trạm 
Y tế. Những năm gần đây Bệnh viện Quận 2 đã triển khai 
thành công mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại 
Trạm y tế phường Bình Chiểu, góp phần nâng cao chất 
lượng dịch vụ và giảm tải cho bệnh viện. Nhiều nghiên 
cứu trên thế giới cho thấy lý do để mở phòng khám vệ 
tinh là không có khả năng để mở rộng trụ sở chính, địa 
điểm của bệnh viện bất lợi, có khả năng đáp ứng với sự 
phát triển dân số ngoại ô, linh loạt trong quản lý chăm sóc 
y tế [5],[6]. Để đánh giá được hiệu quả của hoạt động tại 
phòng khám thì yếu tố hài lòng người bệnh là một trong 
những tiêu chí quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay do mô 
hình phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại trạm y tế còn mới 
nên hiện rất ít nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng người 
bệnh tại đây. 

Nghiên cứu này được thực hiện với 2 mục tiêu là 
mô tả mức độ hài lòng của người bệnh và một số yếu tố 
liên quan tại phòng khám đa khoa vệ tinh (PKĐKVT) 
đặt tại Trạm y tế phường Thảo Điền, Quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là người bệnh ngoại trú  từ 18 

tuổi trở lên, đồng ý tham gia.
Nghiên cứu thực hiện tại phòng khám đa khoa vệ tinh 

phường Thảo Điền, Quận 2 năm 2019.

Phương pháp
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang
Cỡ mẫu

Trong đó: n là số bệnh nhân tối thiểu đưa vào nghiên 
cứu. Chúng tôi chấp nhận sai số 0,3 (d=0,3) với khoảng tin 
cậy 0,95. Theo nghiên cứu của Phạm Thanh Vũ (2017)[3] 
cho biết độ lệch chuẩn mức độ hài lòng người bệnh là 1,79 
điểm. Như vậy, hệ số ảnh hưởng là ES=0,3/1,79=0,167 và 
hằng số C là 7,85. Vậy, mẫu nghiên cứu tối thiểu là 280 
người bệnh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chọn 300 
người bệnh.

Chọn mẫu. Nghiên cứu thực hiện chọn mẫu thuận 
tiện theo chỉ tiêu.

Công cụ thu thập dữ liệu 
Bộ câu hỏi khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú của 

Bộ Y tế ban hành, chia theo 5 yếu tố về (1) khả năng tiếp 
cận, (2) sự minh bạch thông tin và thủ tục khám và điều 
trị, (3) thái độ và năng lực chuyên môn của NVYT, (4) cơ 
sở vật chất và phương tiện phục vụ, (5) kết quả cung cấp 
dịch vụ, được thiết kế dạng thang đo Likert với 5 mức trả 
lời đã thực hiện kiểm định độ tin cậy và tính giá trị.

Biến số nghiên cứu
Mức độ hài lòng người bệnh là trung bình điểm số 

hài lòng của 31 câu hỏi, mỗi câu hỏi có mức điểm từ 1 
đến 5 điểm. 

Phân tích và xử lý số liệu nghiên cứu
Dữ liệu thu thập được mã hóa, làm sạch, nhập liệu 

bằng phần mềm Epidata 3.1, phân tích bằng phần mềm 
STATA 14.0.

Đạo đức trong nghiên cứu
Đề tài đã được Hội đồng đạo đức của Bệnh viện 

Quận 2 chấp thuận thông qua trước khi triển khai. Quyền 
lợi và thông tin cá nhân của đối tượng được bảo vệ theo 
đúng quy định.

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Đặc điểm thông tin hành chính
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Bảng 1. Đặc điểm người bệnh (n=300)

Đặc điểm mẫu nghiên cứu Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Nhóm tuổi

18 -29 tuổi 37 12,33

30 – 49 tuổi 114 38,00

≥50 tuổi 149 49,67

Giới tính Nam 133 44,33

Nữ 167 55,67

Học vấn Tiểu học 56 18,67

Trung học cơ sở 30 10,0

Trung học phổ thông 81 27,0

Đại học/Cao đẳng trở lên 133 44,33

Bảng 2. Đặc điểm người bệnh (n=300)

Đặc điểm mẫu nghiên cứu Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Tình trạng bệnh lý 
hiện tại

Tăng huyết áp 111 37,00

Đái tháo đường 82 27,33

Bệnh lý về thận 45 15,00

Bệnh lý cơ xương khớp 75 25,00

Tai nạn, chấn thương 36 12,00

Khác 60 20,00

Nơi thường khám và 
điều trị

PKĐKVT 163 54,33

Bệnh viện Quận 2 103 34,33

Bệnh viện khác 33 11,00

Phòng khám tư nhân 19 6,33

Lý do chọn PKĐKVT Đã đến nhiều lần 105 35,00

Tái khám 80 26,67

Được giới thiệu 26 8,67

Thuận đường 97 32,22

Tỷ lệ người bệnh cao nhất là từ 50 tuổi trở lên 49,67%, 
nhóm 30-49 tuổi là 38% và thấp nhất là nhóm tuổi 18-29 
tuổi 12,33%. Tỷ lệ nữ 55,67%. cao hơn nam 44,33%. Về 

học vấn, 44,33% là nhóm có trình  độ từ cao đẳng, đại  học 
trở  lên, 27% ở nhóm trung học phổ thông, 18,67% là tiểu 
học và 10% người bệnh có trình độ trung học cơ sở. 
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Bảng 3. Mức độ hài lòng người bệnh (n=300)

Đặc điểm Trung bình ± Độ lệch chuẩn Trung vị (Tứ phân vị)

1 Khả năng tiếp cận 3,77±0,73 4(3,40-4,00)

2 Sự minh bạch thông tin 3,86±0,64 4(3,54-4,18)

3 Cơ sở vật chất 3,64±0,62 3,50(3,32-4,00)

4 Thái độ và năng lực chuyên môn NVYT 3,91±0,69 4,00(3,57-4,14)

5 Kết quả dịch vụ 3,84±0,62 4,00(3,50-4,00)

Hài lòng chung 3,76±0,59 3,83(3,44-4,17)

Bảng 4. Một số yếu tố liên quan giữa đặc điểm người bệnh với mức độ hài lòng chung 

Đặc điểm mẫu nghiên cứu
Mức độ hài lòng chung

p
Trung bình Độ lệch chuẩn

Nhóm tuổi
18 -29 tuổi 3,88 0,61

0,015
30 – 49 tuổi 3,85 0,58

Giới tính

≥50 tuổi 3,66 0,59

0,072Nam 3,78 0,05

Nữ 3,75 0,04

Học vấn

Tiểu học 3,54 0,58

<0,001a
THCS 3,38 0,52

THPT 3,92 0,56

Đại học/Cao đẳng 3,84 0,58

Về tình trạng bệnh lý hiện tại, tỷ lệ cao nhất là tăng 
huyết áp 37,0%, tiếp theo là đái tháo đường 27,33% và thấp 
nhất là tai nạn, ngộ  độc, chấn thương 12,0%. Đa số người 
bệnh thường đến khám và điều trị tại PKĐKVT 54,33%, 

Bệnh viện Quận 2 là 34,33%. Lý do cao nhất người bệnh 
lựa chọn đến PKĐKVT là người bệnh đã đến đây điều trị 
nhiều lần 35,0%, tiếp theo là thuận đường 32,22%. 

Mức độ hài lòng người bệnh 

Trong 5 nhóm hoạt động liên quan đế hài lòng 
người  bệnh, điểm số hài lòng về thái độ và năng lực 
chuyên môn 3,91 điểm và thấp  nhất là hài lòng về cơ sở 
vật chất 3,64 điểm. Mức độ hài lòng chung là 3,76 điểm. 
Kết quả này thấp hơn so nghiên cứu của tác giả Bùi Trí 

Dũng khảo sát với 423 người dân đến khám tại phòng 
khám Bác sĩ gia đình Bệnh viện Quận 2 thành phố Hồ 
Chí Minh, với trung bình điểm số hài lòng đạt 5,4/7 điểm 
(77,1%) [2].

Yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng người bệnh

Kiểm định ttest với phương sai bằng nhau
a Kiểm định ANOVA
Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa mức độ hài 

lòng chung với nhóm tuổi và học vấn của người bệnh với 
p<0,05. Kết quả tương tự nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Huyền cho thấy độ tuổi dưới 55 chưa hài lòng với các 
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dịch vụ y tế tại các phòng khám đa khoa cao gấp 1,6 lần 
so với nhóm từ 55 tuổi trở lên [4]. Điều này được giải 
thích do người bệnh ở phòng khám vệ tinh đa số ở nhóm 
từ 50 tuổi trở lên (49,67%), tỷ lệ mắc bệnh mãn tính cao 
(70,33%), do đó người bệnh phải thường xuyên tái khám 
và có những mong muốn cao hơn về chất lượng dịch vụ 
tại phòng khám vệ tinh.

Trình độ học vấn càng cao, công việc nhiều đồng 
nghĩa thời gian người bệnh dành để khám và điều trị 

bệnh càng ít, bệnh nhân càng có nhiều yêu cầu về chất 
lượng dịch vụ, đặc biệt là về thời gian chờ đợi. Trong 
nghiên cứu, tỷ lệ cao nhất bệnh nhân hài lòng về thời 
gian chờ đợi tại phòng khám vệ tinh. Do đó, kết quả 
này cho thấy mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh tại 
phường Thảo Điền đã đáp ứng được những yêu cầu của 
người bệnh về thời gian khám, từ đó mô hình này đã 
góp phần giải quyết tốt tình trạng quá tải bệnh viện 
hiện nay.

Kiểm định ttest với phương sai bằng nhau
Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa mức độ hài 

lòng chung với nhóm người bệnh mắc bệnh lý về thận và 
bệnh lý cơ xương khớp với p<0,05. Nhóm người bệnh có 
bệnh lý về thận có mức độ hài lòng 3,52 điểm, thấp hơn so 
với nhóm không có bệnh lý về thận 3,80 điểm. Tương tự, 
người bệnh có bệnh lý cơ xương khớp có mức độ hài lòng 

3,62 điểm thấp hơn nhóm không có bệnh lý 3,81 điểm. 
Sự chênh lệch này có thể do số lượng người bệnh ở nhóm 
bệnh lý này đòi hỏi về chuyên khoa sâu nên thường được 
chuyển về tuyến trên để điều trị. Điều kiện cơ sở vật chất 
tại PKĐKVT cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng 
đến hài lòng của nhóm bệnh này. 

Bảng 5. Một số yếu tố liên quan giữa đặc điểm người bệnh với mức độ hài lòng chung 

Đặc điểm Tần số
Mức độ hài lòng chung

p
Trung bình Độ lệch chuẩn

Tăng huyết áp
Không 189 3,74 0,04

0,45
Có 111 3,79 0,05

Đái tháo đường
Không 218 3,76 0,04

0,93
Có 82 3,75 0,06

Bệnh lý thận
Không 255 3,80 0,03

0,003
Có 45 3,52 0,10

Bệnh lý cơ xương khớp
Không 225 3,81 0,04

0,01
Có 75 3,62 0,06

Tai nạn, ngộ độc, chấn thương
Không 264 3,78 0,04

0,14
Có 36 3,63 0,08
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Kiểm định ttest với phương sai bằng nhau
*Kiểm định ttest với phương sai không bằng nhau              
Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa mức độ 

hài lòng chung trong từng nhóm người bệnh thường đến 
khám tại PKĐKVT, Bệnh viện Quận 2 và bệnh viện khác 

trong TPHCM p<0,05. Nhóm người bệnh thường lựa 
chọn PKĐKVT có mức độ hài lòng 4,02 điểm, cao hơn 
nhóm còn lại 3,45 điểm. Nhóm người bệnh lựa chọn nơi 
thường điều trị là Bệnh viện Quận 2 hay các bệnh viện 
khác có mức độ hài lòng thấp hơn nhóm còn lạ

Kiểm định ttest với phương sai bằng nhau
Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa mức độ hài 

lòng chung với nhóm người bệnh chọn đến khám và điều 
trị tại PKĐKVT vì lý do tái khám với p<0,05. Người 
bệnh đến PKĐKVT khám và điều trị nhiều lần có mức 

độ hài lòng 3,88 điểm, cao hơn nhóm đến lần đầu 3,72 
điểm, p=0,04. Tương tự, nhóm người bệnh thuận đường 
có mức độ hài lòng cao hơn nhóm ở xa hoặc gặp khó khăn 
trong việc di chuyển đến PKĐKVT, tuy nhiên mức độ ảnh 
hưởng không có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 6. Một số yếu tố liên quan giữa đặc điểm người bệnh với mức độ hài lòng chung 

Đặc điểm Tần số
Mức độ hài lòng chung

p
Trung bình Độ lệch chuẩn

PKĐKVT 
Không 137 3,45 0,05

<0,001*
Có 163 4,02 0,04

Bệnh viện Quận 2
Không 197 3,87 0,04

<0,001
Có 103 3,56 0,06

Bệnh viện khác
Không 267 3,82 0,03

<0,001
Có 33 3,31 0,09

Phòng khám tư nhân
Không 281 3,77 0,03

0,32
Có 19 3,63 0,12

Bảng 7. Một số yếu tố liên quan giữa đặc điểm người bệnh với mức độ hài lòng chung  

Đặc điểm Tần số
Mức độ hài lòng chung

p
Trung bình Độ lệch chuẩn

Thuận đường
Không 195 3,75 0,04

0,70
Có 105 3,78 0,06

Đã đến nhiều lần
Không 220 3,72 0,04

0,04
Có 80 3,88 0,06

Tái khám
Không 274 3,78 0,03

0,08
Có 26 3,57 0,12

Được giới thiệu
Không 203 3,78 0,04

0,41
Có 97 3,72 0,06
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Xây dựng và phân tích mô hình hồi quy tuyến tính 

đa biến
Nghiên cứu thực hiện đưa 11 biến số có p<0,2 

(Bendel & Afifi, 1977) qua phân tích đơn biến vào mô 

hình đa biến. Sau khi kiểm tra tương tác và loại các biến 
số có p>0,05 trong mô hình bằng phương pháp Stepwise 
backward, kết quả cho mô hình hồi quy tuyến tính gồm 6 
biến số:

Kết quả dùng để đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi 
quy đa biến, hệ số R bình phương hiệu chỉnh là 0,3281. 
Điều này cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính này phù 
hợp với tập dữ liệu của mẫu ở mức 32,81%, tức là 6 biến 
độc lập giải thích được 32,81% biến thiên của mức độ 
hài lòng gồm học vấn, bệnh lý về thận, bệnh lý cơ xương 
khớp, tai nạn ngộ độc chấn thương, người bệnh lựa chọn 
PKĐKVT và các bệnh viện quận khác là nơi thường khám 
và điều trị.  

Kiểm định giả thuyết về độ phù hợp với tổng thể của 
mô hình, giá trị F=25,34 với sig.=0.000 <0,05. Chứng tỏ 
R bình phương của tổng thể khác 0. Đồng nghĩa với việc 
mô hình hồi quy tuyến tính xây dựng được là phù hợp với 
tổng thể.

Kiểm tra giả định về hiện tượng đa cộng tuyến (tương 
quan giữa các biến độc lập) thông qua hệ số phóng đại 
phương sai VIF (Variance inflation factor): Hệ số phóng 
đại phương sai VIF đều bé hơn 2, chứng tỏ không có hiện 
tượng đa cộng tuyến. 

Qua mô hình hồi quy tuyến tính đa biến cho thấy 
có 6 yếu tố có tác động đến mức độ hài lòng người bệnh 
đến khám và điều trị tại PKĐKVT phường Thảo Điền bao 
gồm: trình độ học vấn, có bệnh lý về thận, có bệnh lý cơ 
xương khớp, tai nạn ngộ độc chấn thương, người bệnh 
chọn nơi thường đến khám và điều trị và PKĐKVT và 
bệnh viện khác tại TPHCM với p<0,05. 

V. KẾT LUẬN
Mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại Trạm y 

tế phường Thảo Điền, Quận 2 đã đáp ứng được nhu cầu 
khám chữa bệnh của người dân. Ngoài việc hỗ trợ giảm 
tải cho Bệnh viện Quận 2, phòng khám đa khoa vệ tinh 
đặt tại Trạm y tế phường Thảo Điền đã giúp cắt giảm thời 
gian chờ đợi hợp lý, từ đó nâng cao tỷ lệ hài lòng của 
người bệnh.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này nhận được sự hỗ trợ 
lớn từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Quận 
2 trong quá trình thực hiện. 

Bảng 8. Phân tích mô hình hồi quy tuyến tính đa biến mức độ hài lòng người bệnh 

TT Yếu tố Hệ số p KTC95% VIF (hệ số phóng 
đại phương sai)

1 Học vấn 0,10 <0,001 0,05-0,15 1,01

2 Bệnh lý về thận -0,33 <0,001 0,17-0,48 1,03

3 Bệnh lý cơ xương khớp -0,18 0,006 0,05-0,31 1,07

4 Tai nạn, ngộ độc, chấn thương -0,24 0,008 0,06-0,41 1,07

5 PKĐKVT 0,51 <0,001 -0,63-(-0,39) 1,12

6 Bệnh viện khác -0,19 0,049 0,001-0,38 1,14

Hệ số hồi quy 3,33 + 0,1*học vấn - 0,33*bệnh lý về thận - 0,18*bệnh lý cơ xương khớp - 
0,24*tai nạn, ngộ độc +0,51*PKĐKVT – 0,19*bệnh viện khác
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TỶ LỆ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 
CỦA TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH  

Vũ Văn Nam1, Nguyễn Hoàng Thiện Tâm2, Trần Thái Thành3

TÓM TẮT
Hài lòng người bệnh là một trong những yếu tố quan 

trọng giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ sở y tế. 
Hiện nay, nhằm giảm tải cho bệnh viện tuyến trên thì mô 
hình phòng khám đa khoa vệ tinh đang được áp dụng tại 
thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu 
khoa học đánh giá hiệu quả của mô hình, mà một trong 
những yếu tố quan trọng là hài lòng người bệnh. Phòng 
khám đa khoa của Trung tâm y tế Quận Bình Thạnh 
được triển khai như một mô hình phòng khám vệ tinh, 
mục tiêu của nghiên cứu này nhằm mô tả tỷ lệ hài lòng 
người bệnh và một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ hài lòng 
người bệnh tại phòng khám đa khoa của Trung tâm y tế 
Quận Bình Thạnh. Kết quả cho thấy tỷ lệ người bệnh 
từ 30 tuổi trở lên là 60,33%, đa số  là nữ 64,33%. Về 
học vấn, 33,67% là tiểu học và 14,33% từ Đại học trở 
lên.Trong các loại bệnh thường gặp, tỷ lệ cao nhất là 
tăng huyết áp 55,67%, tiếp theo là bệnh cơ xương khớp 
27,33% và đái tháo đường là 25,33%. Đa số người bệnh 
chọn nơi thường khám là phòng khám đa khoa  thuộc 
Trung tâm y tế Quận Bình Thạnh chiếm 88,0%, lý do 
cao nhất là do thuận đường 58,33%. Kết quả cho thấy tỷ 
lệ cao nhất người bệnh hài lòng về khả năng tiếp cận của 
phòng khám 61,33% và thấp nhất là hài lòng về cơ sở 
vật chất 49,33%.  Tỷ lệ hài lòng chung là 50,33%. So với 
người có trình độ  trung học cơ sở, tỷ lệ hài lòng ở nhóm 
đại học/cao đẳng cao hơn gấp 1,44 lần với p=0,026. So 
với nhóm khám 3 lần trong năm, tỷ lệ hài lòng ở nhóm 
khám 1 lần và 2 lần cao lần lượt gấp 1,53 lần và 1,26 
lần. Tương tự nhóm khám 5 lần trong năm có tỷ lệ hài 
lòng cao hơn gấp 1,52 lần so với nhóm khám 3 lần. Từ 
những kết quả trên, Trung tâm y tế và phòng khám cần 

có những biện pháp can thiệp khoa học nhằm nâng cao 
chất lượng khám và điều trị tại phòng khám. 

Từ khóa: Tỷ lệ hài lòng, phòng khám, quận Bình Thạnh.

SUMMARY:
SATISFACTION RATE OF PATIENTS AT THE 

GENERAL CLINIC OF BINH THANH HOSPITAL, 
HO CHI MINH CITY

Patient satisfaction is one of the important factors 
to help evaluate the performance of a health facility. 
Currently, in order to reduce the workload for higher-
level hospitals, the model of satellite polyclinic is being 
applied in Ho Chi Minh City. However, there have been 
no scientific studies evaluating the effectiveness of the 
model, one of the important factors is patient satisfaction. 
The general clinic of the Binh Thanh District Medical 
Center was developed as a satellite clinic model, the 
purpose of this study is to describe the patient satisfaction 
rate and some factors related to the comedy rate. heart 
disease patients at the polyclinic of Binh Thanh District 
Medical Center. The results showed that the percentage 
of patients from 30 years and older was 60.33%, the 
majority were 64.33% female. In terms of education, 
33.67% are primary and 14.33% are university or higher. 
Among common diseases, the highest rate is hypertension 
55.67%, followed by musculoskeletal disease 27 , 33% and 
diabetes were 25.33%. The majority of patients choosing 
the usual place to visit is the general clinic of the Binh 
Thanh District Medical Center accounting for 88.0%, 
the highest reason is due to the convenience of 58.33%. 
The results showed that the highest percentage of patients 
satisfied with the accessibility of the clinic was 61.33% 
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and the lowest was 49.33% of facilities satisfaction. The 
overall satisfaction rate is 50.33%. Compared to people 
with lower secondary education, the satisfaction rate in 
college / university group is 1.44 times higher with p = 
0.026. Compared to the 3-time consultation group, the 
satisfaction rate in the 1-time and 2-fold groups was 
1.53 times and 1.26 times higher. Similarly, the 5-time 
examination group had a satisfaction rate of 1.52 times 
higher than that of the 3-time examination group. From the 
above results, the medical center and clinic need scientific 
interventions to improve the quality of examination and 
treatment at the clinic.

Keywords: Satisfaction rate, clinic, Binh Thanh District.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy lý do để 

mở phòng khám là không có khả năng để mở rộng trụ sở 
chính, địa điểm của bệnh viện bất lợi, có khả năng đáp 
ứng với sự phát triển dân số ngoại ô, linh loạt trong quản 
lý chăm sóc y tế [7],[8]. Tình trạng quá tải là phổ biến tại 
hầu hết các bệnh viện, đặc biệt quá tải trầm trọng ở tuyến 
trung ương và tuyến tỉnh. Tỉ lệ sử dụng giường thường 
xuyên trên 100% và dao động từ 120% đến 150%, lên tới 
200% ở một số bệnh viện lớn [2]. 

Theo Quyết định số 1327/2002/QĐ-BYT về việc ban 
hành tiêu chuẩn thiết kế phòng khám đa khoa khu vực tiêu 
chuẩn ngành [1], quy định về chức năng, nhiệm vụ của 
phòng khám đa khoa thì Trung tâm y tế quận Bình Thạnh 
đã triển khai xây dựng phòng khám đa khoa gồm 7 chuyên 
khoa. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có có nghiên cứu đánh 
giá hiệu quả triển khai phòng khám mà quan trọng nhất 
là tỷ lệ hài lòng người bệnh sử dụng dịch vụ của phòng  
khám đa khoa thuộc Trung tâm y tế quận Bình Thạnh. Bộ 
câu hỏi khảo sát sự hài lòng của người bệnh ngoại trú theo 
Quyết định số 6859/QĐ-BYT ban hành các nội dung kiểm 
tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016. 

Do đó, nghiên cứu của chúng tôi nhằm 2 mục tiêu là 
mô tả tỷ lệ hài lòng của người bệnh và một số yếu tố liên 
quan tại phòng khám đa khoa (PKĐK) quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là người bệnh ngoại trú  từ 18 

tuổi trở lên, đồng ý tham gia.
Nghiên cứu thực hiện tại phòng khám đa khoa, quận 

Bình Thạnh vào tháng 12 năm 2019.
Phương pháp
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang
Cỡ mẫu

  = 1,96; α = 0,05; d= 0,05. Theo nghiên 
cứu của Phạm Thanh Vũ (2017)[6], chọn p=0,4769. Vậy, 
mẫu nghiên cứu tối thiểu là 196 người bệnh. Trong nghiên 
cứu này, chúng tôi chọn 300 người bệnh.

Chọn mẫu. Nghiên cứu thực hiện chọn mẫu thuận tiện.
Công cụ thu thập dữ liệu 
Bộ câu hỏi soạn sẵn khảo sát hài lòng người bệnh 

ngoại trú của Bộ Y tế gồm 31 câu hỏi chia theo 5 yếu 
tố, được thiết kế dạng thang đo Likert với 5 mức trả lời 
đã thực hiện kiểm định độ tin cậy và tính giá trị. Tỷ lệ 
hài lòng người bệnh là trung bình điểm số hài lòng của 
31 câu hỏi, mỗi câu hỏi có mức điểm từ 1 đến 5 điểm. 
Người bệnh hài lòng khi điểm số trung bình từ 4 điểm 
trở lên.

Phân tích và xử lý số liệu nghiên cứu
Dữ liệu thu thập được mã hóa, làm sạch, nhập liệu 

bằng phần mềm Epidata 3.1, phân tích bằng phần mềm 
STATA 14.0.

Đạo đức trong nghiên cứu
Đề tài đã được Hội đồng Đạo đức của Trung tâm Y 

tế quận Bình Thạnh chấp thuận thông qua trước khi triển 
khai. Quyền lợi và thông tin cá nhân của đối tượng được 
bảo vệ theo đúng quy định.

III. KẾT QUẢ
Đặc điểm thông tin hành chính
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Bảng 1. Đặc điểm người bệnh (n=300)

Đặc điểm mẫu nghiên cứu Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Nhóm tuổi
<30 tuổi 119 39,67

≥30 tuổi 181 60,33

Giới tính Nữ 193 64,33

Nam 107 35,67

Học vấn Tiểu học 101 33,67

Trung học cơ sở 76 25,33

Trung học phổ thông 80 26,67

Đại học/Cao đẳng trở lên 43 14,33

Nghề nghiệp

Công nhân viên 32 10,67

Công nhân, làm thuê 93 31,00

Buôn bán 54 18,00

Nội trợ 67 22,33

Nghỉ hưu 54 18,00

Biểu đồ 1. Tỷ lệ các loại bệnh (n=300)

Kết quả cho thấy tỷ lệ người bệnh từ 30 tuổi trở lên là 60,33%, đa số  là nữ 64,33% . Về học vấn, 33,67% là tiểu 
học và 14,33% từ Đại học trở lên.

Trong các loại bệnh thường gặp, tỷ lệ cao nhất là tăng huyết áp 55,67%, tiếp theo là bệnh cơ xương khớp 27,33% 
và đái tháo đường là 25,33%.
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Bảng 2. Đặc điểm lựa chọn phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm y tế quận Bình Thạnh (n=300)

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ %

Nơi thường khám và điều trị

PKĐK Bình Thạnh
Không 36 12,00

Có 264 88,00

Bệnh viện Quận Bình Thạnh
Không 108 36,00

Có 192 64,00

Bệnh viện quận khác
Không 291 97,00

Có 9 3,00

PKĐK tư nhân
Không 278 92,67

Có 22 7,33

Lý do chọn khám và điều trị tại 
PKĐK

Đã đến nhiều lần
Không 153 51,00

Có 147 49,00

Tái khám
Không 228 76,00

Có 72 24,00

Được giới thiệu
Không 268 89,33

Có 32 10,67

Thuận đường
Không 125 41,67

Có 175 58,33

Bảng 3. Tỷ lệ hài lòng người bệnh(n=300)

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ

1 Khả năng tiếp cận 184 61,33

2 Sự minh bạch thông tin 162 54,00

3 Cơ sở vật chất 148 49,33

4 Thái độ và năng lực NVYT 175 58,33

5 Kết quả dịch vụ 153 51,00

Hài lòng chung 151 50,33

Tỷ lệ người bệnh chọn nơi thường khám cao nhất là 
phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm y tế quận Bình Thạnh 

chiếm 88,0%, lý do cao nhất là do thuận đường 58,33%.
Tỷ lệ hài lòng người bệnh 

Trong 5 nhóm hoạt động liên quan đế hài lòng người  
bệnh, tỷ lệ cao nhất  người bệnh hài lòng về khả năng tiếp 
cận của phòng khám 61,33% và thấp  nhất là hài lòng về 

cơ sở vật chất 49,33%. Tỷ lệ hài lòng chung là 50,33%.
Yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng người bệnh
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Bảng 4. Một số yếu tố liên quan giữa đặc điểm người bệnh với tỷ lệ hài lòng chung 

Đặc điểm mẫu nghiên cứu
Tỷ lệ  hài lòng chung

p PR
(KTC95%)Hài lòng (n,%) Không (n,%)

Nhóm tuổi
<30 tuổi 61(51,26) 58(48,74) 1

≥30 tuổi 90(49,72) 91(50,28) 0,795 0,97(0,77-1,22)

Giới tính

Nữ 90(46,63) 103(53,37) 1

Nam 61(57,01) 46(42,99) 0,085 1,22(0,98-1,53)

Tiểu học 41(48,24) 44(51,76) 0,543 1,11(0,79-1,56)

Học vấn

THCS 33(43,42) 43(56,58) 1

THPT 40(50,0) 40(50,0) 0,413 1,15(0,82-1,61)

Đại học/Cao đẳng 37(62,71) 22(37,29) 0,026 1,44(1,04-2,00)

Nghề

Công nhân viên 15(46,88) 17(53,12) 0,955 1,01(0,64-1,59)

Công nhân 50(53,76) 43(46,24) 0,358 1,16(0,84-1,60)

Buôn bán 29(53,70) 25(46,30) 0,415 1,16(0,81-1,66)

Nội trợ 31(46,27) 36(53,73) 1

Nghỉ hưu 26(48,15) 28(51,85) 0,837 1,04(0,71-1,52)

Bảng 5. Một số yếu tố liên quan giữa đặc điểm người bệnh với tỷ lệ hài lòng chung  

Đặc điểm mẫu nghiên cứu
Tỷ lệ  hài lòng chung

p PR
(KTC95%)Hài lòng (n,%) Không (n,%)

Số lần khám và điều trị 
tại PKĐK trong năm

1 lần 22(61,11) 14(38,89) 0,022 1,53(1,06-2,20)

2 lần 41(50,62) 40(49,38) 0,165 1,26(0,91-1,76)

3 lần 36(40,00) 54(60,00) 1

4 lần 24(51,06) 23(48,94) 0,205 1,28(0,87-1,86)

5 lần 28(60,87) 18(39,13) 0,017 1,52(1,08-2,14)

Lần gần nhất đến PKĐK

<6 tháng 53(52,48) 48(47,52) 0,375 1,12(0,87-1,46)

6 tháng-1 năm 63(46,67) 72(53,33) 1

>1 năm 35(54,69) 29(45,31) 0,279 1,17(0,88-1,56)

Kiểm định Chi bình phương
Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa tỷ lệ hài lòng chung với học vấn của người bệnh với p<0,05. 
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Kiểm định Chi bình phương
Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa tỷ lệ hài lòng 

chung với số lần khám và điều trị tại phòng khám của 
người bệnh với p<0,05. 

IV. BÀN LUẬN
Đặc điểm chung của người bệnh
Kết quả cho thấy tỷ lệ người bệnh từ 30 tuổi trở lên là 

60,33%, đa số  là nữ 64,33% . Về học vấn, 33,67% là tiểu 
học và 14,33% từ Đại học trở lên.

Trong các loại bệnh thường gặp, tỷ lệ cao nhất là tăng 
huyết áp 55,67%, tiếp theo là bệnh cơ xương khớp 27,33% 
và đái tháo đường là 25,33%. Kết quả tương tự nghiên cứu 
năm 2015 của tác giả Trần Văn Khanh trên 290.907 bệnh 
nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quận 2, trong đó 
loại bệnh nhiều nhất là Tăng huyết áp vô căn 40,0%, Đái 
tháo đường type 2 là 9,1% [4].

Tỷ lệ người bệnh chọn nơi thường khám cao nhất 
là phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm y tế quận Bình 
Thạnh chiếm 88,0%, lý do cao nhất là do thuận đường 
58,33%.

Tỷ lệ hài lòng người bệnh tại phòng khám đa 
khoa, quận Bình Thạnh

Trong 5 nhóm hoạt động liên quan đế hài lòng người 
bệnh, tỷ lệ cao nhất người bệnh hài lòng về khả năng tiếp 
cận của phòng khám 61,33% và thấp nhất là hài lòng về 
cơ sở vật chất 49,33%. Theo tác giả Phạm Thanh Vũ tại 
phòng khám Bác sỹ gia đình đặt tại Trạm y tế Bình Tân, 
kết quả cho thấy khoảng cách người dân từ nhà đến tiếp 
cận dịch vụ PK BSGĐ tập trung nhiều ở khoảng cách 1,8 
km và phân bố từ 25% - 75% số người có khoảng cách từ 
(1 – 2,5) km. Như vậy nếu ngành Y tế triển khai các dịch 
vụ phòng khám cách nhau bán kính trong vòng 2,5 km thì 
là một trong những yếu tố giúp người dân thuận lợi tiếp 
cận mô hình dịch vụ [6].

Tỷ lệ hài lòng chung là 50,33%. Kết quả này thấp 
hơn so nghiên cứu của tác giả Bùi Trí Dũng khảo sát với 
423 người dân đến khám tại phòng khám Bác sĩ gia đình 
Bệnh viện Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, với trung bình 

điểm số hài lòng đạt 5,4/7 điểm (77,1%) [5]. Bên cạnh đó, 
năm 2012 một nghiên cứu của Trần Duy My tại phòng 
khám số 5 – Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ 
Chí Minh với sự hài lòng ở mức 3,7/5 và một số yếu tố 
còn ảnh hưởng như: thời gian chờ khám lâu, không gian 
phòng khám chật hẹp….[3]. Như vậy, một trong những 
hạn chế trong bộ câu hỏi khảo sát là thiếu đo lường cụ 
thể và đánh giá về thủ tục hành chánh, thời gian chờ đợi, 
đây là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tỷ lệ hài lòng 
người bệnh.

Một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ hài lòng người bệnh
Kết quả cho thấy người bệnh có tỷ lệ hài lòng cao 

nhất có trình độ đại học/cao đẳng trở lên, tiếp theo là trung 
học phổ thông và thấp nhất là trung học cơ sở. So với 
người có trình độ  trung học cơ sở, tỷ lệ hài lòng ở nhóm 
đại học/cao đẳng cao hơn gấp 1,44 lần với p=0,026. Điều 
này do Trung tâm y tế và phòng khám đã phối hợp triển 
khai tốt quá trình chuyển bệnh nhân nên đa số người  bệnh 
đánh giá lý do chọn phòng khám vì thuận đường 58,33%. 
Như vậy, đối với những người có trình độ cao, ít thời gian 
khám và điều trị thì yếu tố thuận đường là quan trọng giúp 
tăng mức độ hài lòng với phòng khám. 

Tỷ lệ hài lòng cao nhất ở nhóm người bệnh khám 
lần đầu trong năm 61,11%, tiếp theo là nhóm khám 5 lần 
trong năm 60,87% và thấp nhất là nhóm người bệnh khám 
3 lần 40,0%. Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa 
thống kê giữa hài lòng người bệnh và số lần khám bệnh 
trong năm. So với nhóm khám 3 lần trong năm, tỷ lệ hài 
lòng ở nhóm khám 1 lần và 2 lần cao lần lượt gấp 1,53 lần 
và 1,26 lần. Tương tự nhóm khám 5 lần trong năm có tỷ 
lệ hài lòng cao hơn gấp 1,52 lẩn so với nhóm khám 3 lần. 

KẾT LUẬN
Từ những kết quả trên, Trung tâm y tế và phòng 

khám cần có những biện pháp can thiệp khoa học nhằm 
nâng cao chất lượng khám và điều trị tại phòng khám. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này nhận được sự hỗ trợ 
lớn từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm y tế 
quận Bình Thạnh trong quá trình thực hiện. 
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THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HỘ GIA ĐÌNH 
CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI TẠI HUYỆN MƯỜNG CHÀ, 
TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Nguyễn Quốc Tiến1, Lương Hậu Tân2, Lê Thị Kiều Hạnh1, Đinh Thị Kim Anh1, Phí Đức Long1

TÓM TẮT
Chúng tôi thực hiện nghiên cứu điều tra mô tả cắt 

ngang tại 304 hộ gia đình tại 2 xã PaHam và Nậm Nèn, 
huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên nhằm khảo sát thực 
trạng điều kiện vệ sinh môi trường. Kết quả cho thấy 
tỷ lệ nhà cấp 4 khá cao (99,8%). Nguồn nước chính hộ 
gia đình sử dụng trong ăn uống và sinh hoạt là nước 
khe 67,6% và có 76,5% hộ gia đình cho là đủ nước 
dùng trong sinh hoạt. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu là 
93,7% trong đó chỉ có 46,4% hộ gia đình có nhà tiêu 
đạt về xây dựng. Loại hình nhà tiêu sử dụng nhiều là 
nhà tiêu thấm dội nước 68,7%; tiếp theo là nhà tiêu tự 
hoại chiếm 25,8%. 

Từ khóa: Nhà ở, nước sinh hoạt, nhà tiêu, nhà tiêu 
hợp vệ sinh.

ABSTRACT:
THE SITUATION OF HOUSEHOLD’S 

ENVIRONMENTAL SANITATION CONDITIONS 
AMONG THE THAI ETHNIC MINORITY GROUP  
IN MUONG CHA DISTRICT, DIEN BIEN 
PROVINCE

The descriptive, cross-sectional survey was conducted 
in 304 households in 2 communes, named PaHam and 
Nam Nen, Muong Cha district, Dien Bien province, 
to assess the status of the household’s environmental 
sanitation conditions. The results showed that 99.8% of 
households used the four-level house. The main water 
source used for drinking and domestic was spring water 
(67.6%). The rate of households had enough water for 
domestic use was 76.5%. Regarding latrine, while 93.7% 
of the household had toilets, only 46.4% of households 
had hygienic latrines meeting construction standards. The 
dominant latrine was pouring flush (68.7%), followed by 
a septic tank at 25.8%. 

Key words: House, domestic water, latrine, hygiene 
latrine.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại Việt Nam, Chương trình Mục tiêu Quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể 
về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc 
phòng, trong đó Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 
thôn là nội dung thứ 9 trong 11 nội dung quan trọng 
trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương 
trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới [2]. 
Mục tiêu cụ thể năm 2015: 20% số xã đạt tiêu chuẩn 
nông thôn mới, đến năm 2020: 50% số xã đạt tiêu chuẩn 
nông thôn mới. 

Huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên, có nhiều đồng 
bào dân tộc thiểu số sinh sống. Hiện nay thực trạng vệ 
sinh môi trường hộ gia đình cũng trong tình trạng như 
các huyện miền núi khác, để có cái nhìn toàn diện hơn 
giúp các nhà quản lý có sở để nâng cao điều kiện vệ sinh 
môi trường hộ gia đình cho người dân đồng bào Dân tộc 
nói chung và Dân tộc Thái nói riêng, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu đề tài với mục tiêu: Mô tả thực trạng điều kiện 
vệ sinh môi trường hộ gia đình của đồng bào dân tộc Thái 
huyện Mường Chà,  tỉnh Điện Biên năm 2018.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

1. Địa bàn nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành tại 2 xã PaHam và Nậm 

Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
2. Đối tượng nghiên cứu
- Hộ gia đình đồng bào dân tộc Thái
3. Thời gian nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8/2018 đến 

12/2018

Ngày nhận bài: 08/05/2020                          Ngày phản biện: 15/05/2020                    Ngày duyệt đăng: 30/05/2020

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
2. Sở Y tế Điện Biên
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4. Phương pháp nghiên cứu
* Thiết kế nghiên cứu: Dịch tễ học mô tả dựa trên 

cuộc điều tra cắt ngang
* Chọn mẫu và cỡ mẫu:
+ Cỡ mẫu:
Cỡ mẫu được tính theo công thức sau:

n= 2
2

2/1
)1(

e
ppZ −×

−α

- n: cỡ mẫu nghiên cứu là số hộ gia đình điều tra 
- a/2: Độ tin cậy lấy ở ngưỡng a = 0,05; Z1-a/2 = 1,96
- e: Độ sai lệch mong muốn, trong nghiên cứu này 

chúng tôi chọn e=0,05
- p: tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh ước tính 

0,25 [5] 

Với các dữ liệu trên n được tính là 289/xã. Thực tế 
chúng tôi đã điều tra được tại xã Pa Ham là 300 hộ gia 
đình, xã Nậm Nèn là 304 hộ gia đình.

+ Chọn mẫu
Tại 2 xã được chọn, sử dụng kỹ thuật chọn mẫu ngẫu 

nhiên, chọn một hộ gia đình dân tộc Thái sau đó tiến hành 
điều tra theo phương pháp “cổng liền cổng” cho đến khi 
đủ cỡ mẫu nghiên cứu.

5. Xử lý số liệu
Các số liệu được nhập vào máy tính và phân tích dựa 

trên phần mềm Epi-Data, SPSS và sử dụng các thuật toán 
thống kê y học

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 3.1. Các loại hình nhà ở tại hộ gia đình

Loại hình nhà ở
Nậm Nèn (n=304)  Pa Ham (n=300) Chung (n=604)

SL % SL % SL %

Nhà cấp 4 303 99,7 300 100 603 99,8

Nhà 2 tầng 1 0,3 0 - 1 0,2

Tổng 304 100 300 100 604 100

Bảng 3.2. Diện tích nhà ở các hộ gia đình

Diện tích/người
Nậm Nèn (n=304)  Pa Ham (n=300) Chung (n=604)

SL % SL % SL %

<10 m2 15 4,9 6 2,0 21 3,5

³10 m2 (**) 289 95,1 294 98,0 583 96,5

p** <0,05

Bảng 3.1 cho thấy 99,8% hộ gia đình tại 2 xã điều tra là nhà cấp 4.

Diện tích trung bình nhà ở/người (≥10m2) chiếm tỷ lệ chung là 96,5%; trong đó xã Nậm Nèn là 95,1%; xã Pa 
Ham là 98%.
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Bảng 3.3 Nguồn nước chính hộ gia đình đang sử dụng

Nguồn nước
Nậm Nèn (n=304)  Pa Ham (n=300) Chung (n=604)

SL % SL % SL %

Nước máy 3 1,0 0 - 3 0,5

Giếng khơi 8 2,6 0 - 8 1,3

Giếng khoan 1 0,3 2 0,7 3 0,5

Sông, suối, ao hồ 55 18,1 0 - 55 9,1

Máng lần/tự chảy 0 - 127 42,3 127 21,0

Nước khe 237 78,0 171 57,0 408 67,6

Bảng 3.4.  Mức độ nguy cơ ô nhiễm các nguồn nước 

Mức độ nguy cơ
Nậm Nên (n=247)  Pa Ham (n=298) Chung (n=545)

SL % SL % SL %

Rất cao 2 0,8 0 0 2 0,4

Cao 64 25,9 1 0,3 65 11,9

Trung bình 120 48,6 176 59,1 296 54,3

Thấp 61 24,7* 121 40,6* 182 33,4

p (*) <0,05

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu (n=604)

Thực trạng nguồn nước được người dân  sử dụng 
trong sinh hoạt hàng ngày được trình bày tại bảng 3.3: 

Dùng nước khe là 67,6%; nước máng lần/tự chảy là 21%; 
vẫn còn 9,1% người dân sử dụng nước sông, suối, ao hồ.

Kết quả bảng 3.4 cho thấy các nguồn nước đang được 
người dân sử dụng trong ăn uống và sinh hoạt đang có 

nguy cơ ô nhiễm ở mức độ trung bình với tỷ lệ là 54,3%; 
nguy cơ thấp là 33,4%; 11,9% có nguy cơ cao.
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Kết quả biểu đồ 3.1 cho thấy trong các hộ gia đình được điều tra tại 2 xã có 93,7% số hộ có nhà tiêu.

Các loại hình nhà tiêu được sử dụng tại địa bàn 
nghiên cứu chủ yếu là nhà tiêu thấm dội nước (68,7%); 

sau đến nhà tiêu tự hoại chiếm 25,8%; các loại nhà tiêu 
khác chiếm tỷ lệ thấp. 

Bảng 3.5. Loại hình nhà tiêu hộ gia đình ở địa bàn điều tra

Loại hình nhà tiêu 
Nậm Nèn (n=272)  Pa Ham (n=275) Chung (n=547)

SL % SL % SL %

Tự hoại 113 41,5 28 10,2 141 25,8

Hai ngăn 1 0,4 6 2,2 7 1,3

Chìm thông hơi 1 0,4 3 1,1 4 0,7

Thấm dội nước 157 57,7 219 79,6 376 68,7

Khác (cầu, thùng) 0 - 19 6,9 19 3,5

Bảng 3.6. Tỷ lệ nhà tiêu đạt tiêu chuẩn vệ sinh về xây dựng  

Các loại hình nhà tiêu 
Nậm Nèn  Pa Ham Chung

SL % SL % SL %

Tự hoại (n=141) 63 44,7 18 12,8 81 57,4

Hai ngăn (n=7) 0 - 1 1/7 1 1/7

Chìm có ống t. hơi (n=4) 0 - 1 1/4 1 1/4

Thấm dội nước (n=376) 104 27,7 67 17,8 171 45,5

Tổng (n=547) 167 30,5 87 15,9 254 46,4

p <0,05

Trong các loại nhà tiêu được sử dụng tại các hộ gia 
đình, kết quả bảng 3.6 cho thấy 57,4% nhà tiêu tự hoại; 
45,5% nhà tiêu thấm dội nước đạt yêu cầu về xây dựng.  
Trong đó xã Nậm Nèn chiếm tỷ lệ cao hơn xã Pa Ham có 
ý nghĩa thống kê với p<0,05.

IV. BÀN LUẬN
Điều kiện nhà ở đóng một vai trò quan trọng trong 

việc kiểm soát nhiều loại bệnh tật, đặc biệt là sự lan truyền 
các bệnh truyền nhiễm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 
tại 2 xã đồng bào dân tộc Thái sinh sống chủ yếu là nhà 
cấp 4 chiếm 99,8%; tuy nhiên diện tích trung bình/người 
chiếm 96,5%. Nghiên cứu của tác giả tại Hải Dương cho 
biết tỷ lệ người dân có nhà ở 1 và 2 tầng và  tại 3 xã vùng 

nông thôn là 50,2 % và 34,9% cao hơn nghiên cứu chúng 
tôi; diện tích trung bình/người là 84,6m2 thì lại thấp hơn 
kết quả chúng tôi. Chúng tôi thấy cũng là phù hợp với 
thực tế bởi vì địa bàn điều tra của tác giả là vùng nông 
thôn miền đồng bằng nên diện tích chật hẹp hơn vùng 
miền núi, mặt khác điều kiện kinh tế cũng ít khó khăn hơn 
địa bàn miền núi [5].  

Nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy tỷ lệ người 
dân đồng bào dân tộc Thái sử dụng nguồn nước tại các hộ 
gia đình chủ yếu là nước khe (67,6%), trong đó xã Nậm 
Nèn là 78%; xã Pa Ham là 57%; nước máng lần tự chảy 
là ở xã Pa Ham có 42,3% người dân sử dụng. Vẫn còn 
9,1% sử dụng nước sông, suối, ao hồ. Về mức độ nguy 
cơ ô nhiễm nguồn nước cho thấy các nguồn nước được 
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người dân sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày có nguy cơ ô 
nhiễm ở mức độ trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất (54,3%); 
nguy cơ thấp chiếm tỷ lệ là 33,4% và còn 11,9% số nguồn 
nước có nguy cơ ô nhiễm cao.

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ 
người dân có nhà tiêu là 93,7%; số hộ sử dụng nhà tiêu 
thấm dội nước cao nhất chiếm 68,7%; nhà tiêu tự hoại 
là 25,8%. Như vậy có thể thấy rằng tỷ lệ hộ gia đình có 
nhà tiêu và nhà tiêu được cho là hợp vệ sinh khá cao. 
Nghiên cứu của tác giả Lù Thị Đoàn tại Sơn La cho thấy 
trong các hộ gia đình được điều tra thì 100% hộ đều có 
nhà tiêu, nhà tiêu tự hoại chiếm tỷ lệ là 20,4%; nhà tiêu 

thấm dội nước là 10,2% như vậy thấp hơn kết quả của 
chúng tôi [4].

V. KẾT LUẬN
- 99,8% nhà ở của hộ gia đình là nhà cấp 4 và 96,5% 

diện tích nhà ở/người đạt trên 10m2

- Nguồn nước chính hộ gia đình sử dụng trong ăn 
uống và sinh hoạt là nước khe chiếm 67,6%

- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu cao chiếm 93,7%; chủ 
yếu là nhà tiêu thấm dội nước chiếm 68,7%; nhà tiêu tự 
hoại chiếm 25,8%. Tỷ lệ nhà tiêu đạt về xây dựng chiếm 
46,4%; đạt về sử dụng và bảo quản là 67,6%.
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KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA 
ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI TẠI HUYỆN MƯỜNG CHÀ, TỈNH 
ĐIỆN BIÊN  

Lê Thị Kiều Hạnh1, Ngô Thị Nhu1, Lương Hậu Tân2, Đinh Thị Huyền Trang1

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành tại 304 hộ gia đình tại 

2 xã PaHam và Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện 
Biên. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến thức của người 
dân về tiêu chuẩn nhà ở đạt 24,8%. Kiến thức về nguồn 
nước hợp vệ sinh của người dân tại 2 xã PaHam và Nậm 
Nèn có sự khác biệt với p< 0,05. Có 81,1% người dân biết 
nhà tiêu tự hoại là nhà tiêu hợp vệ sinh. Về thực hành vệ 
sinh môi trường có 88,7% người dân tự đổ rác đúng nơi 
quy định; 57,8% có thực hiện vệ sinh môi trường xung 
quanh hộ gia đình; 43,3% thực hiện khơi thông cống rãnh. 

Từ khóa: Kiến thức, thực hành, vệ sinh môi trường.

ABSTRACT:
KNOWLEDGE, PRACTICE OF 

ENVIRONMENTAL SANITATION AMONG THE 
THAI ENTHNIC MINORITY GROUP IN MUONG 
CHA DISTRICT, DIEN BIEN PROVINCE

The descriptive, cross-sectional survey was conducted 
in 304 households in 2 communes named PaHam and Nam 
Nen, Muong Cha district, Dien Bien province. The results 
showed that 24.8% of people knew the standard of the 
house. There was a significant difference in knowledge of 
hygiene water sources between people in two communes 
(p<0.05). 81.1% of people knew that the septic tank is 
hygienic. Regarding environmental sanitation practices: 
88.7% of people collected garbage in the prescribed place; 
57.8% of them implemented the environmental sanitation 
methods around their houses; the rate of people clearing 
and dredging the drainage ditches was 43.3%. 

Key words: Knowledge, Practice, Environmental 
sanitation.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Tổ chức Y tế thế giới, hiện có tới hơn 80% các 

bệnh có liên quan đến nguồn nước và vệ sinh môi trường, 
các bệnh chủ yếu là bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy, 
thương hàn, giun sán, viêm gan [58], [60]. Nguyên nhân 
chủ yếu là do nhiễm bẩn từ các chất hữu cơ và vi sinh 
vật, qua đó tác động trực tiếp đến sức khỏe con người 
đặc biệt là người già và trẻ em. Một vấn đề khác đó là 
tình trạng tồn tại nhà tiêu không đảm bảo vệ sinh, hay 
không có nhà tiêu đã trực tiếp gây ô nhiễm môi trường 
nông thôn. Mặc dù chúng ta đã đạt được nhiều thành 
tựu rất quan trọng trong vệ sinh môi trường nông thôn, 
nhưng tình hình nước sạch, vệ sinh môi trường, nhất là 
vệ sinh môi trường hộ gia đình vẫn còn nhiều vấn đề 
đáng lo ngại. Mặt bằng nhận thức về bảo vệ môi trường 
trong xã hội vẫn còn thấp, chưa biến thành ý thức, nếp 
sống của mỗi người dân. Người dân vẫn chưa thành thói 
quen, nếp sống trong cộng đồng; nhiều thói quen xấu 
gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng 
đồng chưa được ngăn chặn hiệu quả. Phần lớn người dân 
chưa thấy hết mối nguy hại khi môi trường bị ô nhiễm, 
suy thoái. Giải quyết tốt vấn đề nhà ở và điều kiện vệ 
sinh môi trường xung quanh sẽ hạn chế được tình trạng 
ô nhiễm môi trường, giảm tỷ lệ mắc và dẫn tới thanh toán 
một số bệnh đang tồn tại [5].

Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài 
với mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thực hành về vệ sinh 
môi trường của đồng bào dân tộc Thái huyện Mường Chà,  
tỉnh Điện Biên năm 2018.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

1. Địa bàn nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành tại 2 xã PaHam và Nậm 

Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
2. Đối tượng nghiên cứu
- Hộ gia đình đồng bào dân tộc Thái

Ngày nhận bài: 16/05/2020                          Ngày phản biện: 23/05/2020                    Ngày duyệt đăng: 01/06/2020

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
2. Sở Y tế Điện Biên
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3. Thời gian nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8/2018 đến 

12/2018
4. Phương pháp nghiên cứu
 * Thiết kế nghiên cứu: Dịch tễ học mô tả dựa trên 

cuộc điều tra cắt ngang
 * Chọn mẫu và cỡ mẫu:
+ Cỡ mẫu:
Cỡ mẫu được tính theo công thức sau:

n= 
2

2
2/1

)1(
e

ppZ −×
−α

- n: Cỡ mẫu nghiên cứu là số hộ gia đình điều tra 
- a/2: Độ tin cậy lấy ở ngưỡng a = 0,05; Z1-a/2 = 1,96
- e: Độ sai lệch mong muốn, trong nghiên cứu này 

chúng tôi chọn e=0,05

- p: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh ước tính 
0,25 [20] 

Với các dữ liệu trên n được tính là 289/xã. Thực tế 
chúng tôi đã điều tra được tại xã Pa Ham là 300 hộ gia 
đình, xã Nậm Nèn là 304 hộ gia đình.

+ Chọn mẫu
Tại 2 xã được chọn, sử dụng kỹ thuật chọn mẫu ngẫu 

nhiên, chọn một hộ gia đình dân tộc Thái sau đó tiến hành 
điều tra theo phương pháp “cổng liền cổng” cho đến khi 
đủ cỡ mẫu nghiên cứu.

5. Xử lý số liệu
Các số liệu được nhập vào máy tính và phân tích dựa 

trên phần mềm Epi-Data, SPSS và sử dụng các thuật toán 
thống kê y học.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 3.1 cho thấy đa số người dân mới biết được nhà 
ở cần rộng thoáng chiếm 66,1%; trong đó người dân xã 

Nậm Nèn chiếm tỷ lệ cao hơn là 79,9% so với 52% (có ý 
nghĩa thống kê với p<0,05).

Kiến thức của người dân về các hình thức thu gom rác, 
kết quả cho thấy câu trả lời đúng với tỷ lệ thấp chỉ đạt từ 23% 

đến 29%. Còn tới 30,4% trả lời không biết hoặc không có 
câu trả lời, trong đó xã Ha Pam chiến tỷ lệ cao hơn là 43%.

Bảng 3.1. Kiến thức của người dân về tiêu chuẩn nhà ở

Tiêu chuẩn nhà ở
Nậm Nèn (n=304)  Pa Ham (n=300) Chung (n=604)

SL % SL % SL %

Rộng, thoáng 243 79,9* 156 52,0* 399 66,1

Xa khu ô nhiễm ³10m 42 13,8 34 11,3 76 12,6

Đủ ánh sáng 50 16,4 25 8,3 75 12,4

Gia cầm, gia súc không vào nhà 29 9,5 19 6,3 48 8,0

Điểm TBKT/Điểm TĐKT 1,19/4 (29,8%) 0,78 (19,5%) 0,99 (24,8%)

p (*), <0,05

Bảng 3.2. Kiến thức của người dân về thu gom rác hợp vệ sinh

Thu gom rác
Nậm Nèn (n=304)  Pa Ham (n=300) Chung (n=604)

SL % SL SL % SL

Thùng đựng rác có nắp 118 38,8 24 8,0 142 23,5

Tự đổ nơi qui định 90 29,6 85 28,3 175 29,0

Túi nilon để gọn 115 37,8 62 20,7 177 29,3

Không biết 54 18,1 129 43,0 184 30,4
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Bảng 3.3. Kiến thức của người dân về nguồn nước hợp vệ sinh

Nguồn nước HVS
Nậm Nèn (n=304)  Pa Ham (n=300) Chung (n=604)

SL % SL % SL %

Nước máy 256 84,2* 48 16,0* 304 50,3

Nước mưa 44 14,5 32 10,7 76 12,6

Giếng khoan 89 29,3 98 32,7 187 31,0

Giếng khơi 7 2,3 0 - 7 1,2

Nước máng lần 63 20,7** 122 40,7** 185 30,6

p (*),(**) <0,05

Bảng 3.4. Kiến thức của người dân về nhà tiêu hợp vệ sinh

Nhà tiêu hợp vệ sinh
Nậm Nèn (n=304)  Pa Ham (n=300) Chung (n=604)

SL % SL % SL %

Tự hoại 287 94,4* 203 67,7* 490 81,1

Thấm dội nước 49 16,1 63 21,0 112 18,5

Hai ngăn 23 7,6 5 1,7 28 4,6

Biogas 1 0,3 0 - 1 0,2

Chìm có ống thông hơi 3 1,0 29 9,7 32 5,3

Bảng 3.5. Thực hành của người dân về thu gom rác

Hình thức thu gom 
Nậm Nèn (n=304)  Pa Ham (n=300) Chung (n=604)

SL % SL % SL %

Tự đổ nơi qui định 263 86,5 273 91,0 536 88,7

Thải tự do ra môi trường 7 2,3 17 5,7 24 4,0

Khác 34 11,2 10 3,4 44 7,3

Bảng 3.3 cho thấy kiến thức của người dân về các 
nguồn nước hợp vệ sinh: 50,3% người dân kể được nguồn 
nước máy; 31% kể được nguồn nước giếng khoan; 30,6% 

nói đến nguồn nước máng lần. Kiến thức của người dân ở 
2 xã có sự khác biệt (p <0,05)

Bảng 3.4 cho thấy 81,1% người dân biết được nhà tiêu tự hoại là hợp vệ sinh; 18,5% kể được nhà tiêu thấm dội 
nước và 5,3% là nhà tiêu chìm có ống thông hơi.

Kết quả bảng 3.5 cho thấy 86,5% người dân xã Nậm Nèn và 91,0% người dân xã Pa Ham đổ rác đúng nơi quy định.
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Bảng 3.6. Thực hành của người dân về phòng chống ô nhiễm nước

Thực hành 
Nậm Nèn (n=304)  Pa Ham (n=300) Chung (n=604)

SL % SL % SL %

Khơi thông cống rãnh 178 58,6 84 28,0 262 43,4

Thau rửa bể lọc 45 14,8 14 4,7 59 9,8

Vệ sinh môi trường xung quanh 188 61,8 160 53,3 348 57,6

Bảng 3.7. Thực hành của người dân về sử dụng phân trong nông nghiệp

Sử dụng phân
Nậm Nèn (n=304)  Pa Ham (n=300) Chung (n=604)

SL % SL % SL %

Có sử dụng phân 4 1,3 9 3,0 13 2,2

Có ủ phân ≥ 6 tháng  1 1/4 3 3/9 4 4/13

Bảng 3.6 cho thấy người dân đã thực hành phòng 
chống ô nhiễm nước như khơi thông cống rãnh là 43,4%; 

vệ sinh môi trường xung quanh là 57,6%. Chỉ có 9,8% là 
thau rửa bể lọc thường xuyên.

Bảng 3.7 cho thấy đa số người dân không sử dụng 
phân trong nông nghiệp; chỉ có 13/400 hộ gia đình sử 
dụng, trong đó 4/13 hộ có ủ phân đúng quy định (trên 
6 tháng).

IV. BÀN LUẬN
Nhà ở không hợp vệ sinh sẽ có những ảnh hưởng 

không tốt đến cơ thể con người như nhà ở chật hẹp, không 
thông thoáng khí, thiếu ánh sáng, ẩm ướt, nóng quá hoặc 
lạnh quá, ồn ào, bẩn thỉu, thiếu chắc chắn sẽ ảnh hưởng 
đến chức phận sinh lý của cơ thể. Nghiên cứu của chúng 
tôi cho thấy có 66,1% người dân biết được yêu cầu nhà ở 
đảm bảo sức khỏe là phải thoáng và rộng; chỉ có 12,6% 
cho rằng nhà ở phải cách xa khu vực gây ô nhiễm và 8,0% 
cho rằng gia súc không được vào nhà ở, điều này chứng tỏ 
người dân chưa có những kiến thức  đúng đắn về vai trò 
của nhà ở và yêu cầu của một nhà ở đủ tiêu chuẩn vệ sinh.

Kiến thức của người dân về các nguồn nước được 
cho là hợp vệ sinh và các bệnh do ô nhiễm nước và 
phòng chống bệnh do ô nhiễm nước trong nghiên cứu 
của chúng tôi cho thấy người dân cho rằng nguồn nước 
máy là hợp vệ sinh chiếm tỷ lệ cao nhất đạt 50,3%; 
nguồn nước giếng khoan 31,0%; máng lần là 30,6%. 
Nghiên cứu của tác giả Hoàng Anh Tuấn về kiến thức 
thực hành về vệ sinh môi trường của người Dao tại Thái 

Nguyên lại cho thấy nguồn nước được cho là sạch chiếm 
tỷ lệ cao nhất là nước giếng (65,5%); nước máng lần là 
40,5%; nước mưa là 24% [31].

Khi tìm hiểu kiến thức của người dân về các loại nhà 
tiêu hợp vệ sinh, đa số người dân cho rằng đó là nhà tiêu 
tự hoại chiếm 81,1%; chúng tôi thấy điều này hoàn toàn 
phù hợp với thực tế ở địa bàn điều tra vì chính quan điểm 
của người dân như vậy nên tỷ lệ nhà tiêu tự hoại cao. Tỷ lệ 
cho rằng nhà tiêu thấm dội nước là hợp vệ sinh chỉ chiếm 
18,5%; nhà tiêu chìm có ống thông hơi là 5,3%.

Trong kết quả bảng 3.6 cho thấy việc người dân có 
các hoạt động phòng chống ô nhiễm nguồn nước gia đình 
còn hạn chế; tỷ lệ cao nhất là vệ sinh môi trường xung 
quanh nguồn nước chiếm 87,6%; khơi thông cống rãnh 
là 43,4%. 

Qua các hoạt động của người dân về phòng chống ô 
nhiễm nguồn nước và vệ sinh môi trường hộ gia đình còn 
nhiều hạn chế. Chúng tôi nghĩ đó cũng là phù hợp bởi vì 
kiến thức về vệ sinh môi trường của người dân chưa cao 
thì thực hành của họ còn hạn chế. Nghiên cứu tại Sơn La 
của đồng bào dân tộc H’Mông tác giả cũng cho thấy có 
53% hộ gia đình đổ rác thải không cố định [28].

V. KẾT LUẬN
- Kiến thức của người dân về tiêu chuẩn nhà ở đạt 24,8%.
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- Kiến thức của người dân về nguồn nước hợp vệ sinh 

chủ yếu là kể được nguồn nước máy (50,3%); sau đến 
giếng khoan là 31,0%; nước máng lần là 30,6%.

- Thực hành vệ sinh môi trường: 88,7% người dân 

tự đổ rác đúng nơi quy định; tuy nhiên chỉ có rất ít 
người dân có phân loại rác trước khi thu gom (6,1%). 
Có 57,8% có thực hiện vệ sinh môi trường xung quanh 
hộ gia đình.
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MỐI LIÊN QUAN GIỮA VAI TRÒ NGƯỜI CHA VÀ SỰ PHÁT 
TRIỂN CỦA TRẺ NHỎ: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CAN THIỆP GIÁO 
DỤC SỨC KHỎE  CỘNG ĐỒNG HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI CHA   

Trần Hữu Bích1

TÓM TẮT
Giới thiệu: Nghiên cứu can thiệp được triển khai 

nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng và phát triển của trẻ 
nhỏ thông qua khuyến khích sự tham gia của người cha 
vào quá trình chăm sóc. Phương pháp: 390 và 412 cặp vợ 
chồng phụ nữ mang thai được chọn vào huyện can thiệp 
và chứng. Thiết kế phỏng thực nghiệm bao gồm các hoạt 
động truyền thông đại chúng, cá nhân và nhóm tại cơ sở 
y tế và hộ gia đình. Kết quả: Sự phát triển của trẻ về vận 
động, ngôn ngữ, cá nhân-xã hội đã có sự thay đổi tốt hơn 
có ý nghĩa thống kê ở địa bàn can thiệp. Kết luận: Can 
thiệp hướng đến người cha cần được duy trì và đánh giá 
thêm nhằm đưa ra bằng chứng có giá trị hơn cho phát triển 
trẻ sớm ở Việt Nam.

Từ khoá: Vai trò người cha, sự phát triển ở trẻ nhỏ, 
can thiệp cộng đồng.

ABSTRACT:
RELATIONSHIP BETWEEN FATHERS’ 

INVOLVEMENT AND CHILD DEVELOPMENT: 
RESULTS OF A COMMUNITY-BASED FATHER 
EDUCATION INTERVENTION

Introduction: The ultimate objective of this 
intervention study is to improve nutritional, language, 
motor and personal-social development of children in a 
rural area of Viet Nam by promoting effective fathers’ 
involvement in breastfeeding support and childcare. 
Methods: A quasi-experimental design was used. At 
baseline, 390 and 412 pregnant women and their husbands 
were enrolled into the intervention and control groups, 
respectively. The intervention targeting fathers included 
mass media, game show-style community events, group 
and individual counseling and home visits. Results: The 
infants in the intervention group having higher scores in  
locomotor, language and personal-social development 

compare with those in the control group with p-values 
<0.001. No significant differences found between the 
two sites regarding malnutrition rates. Conclusions: 
The community-based father education model should be 
maintained in a package and considered for conducting 
further evaluation in wider application to mobilize fathers 
of intact families in supporting child development.

Keywords: Fathers, infant development, community 
health education

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự phát triển sớm của trẻ đóng vai trò quan trọng 

trong sự phát triển của não bộ, có liên quan đến yếu tố 
di truyền, bối cảnh môi trường và gia đình, trong đó có 
trình độ học vấn của cha mẹ [1]. Nuôi con bằng sữa mẹ 
(NCBSM) đóng góp đáng kể vào sự phát triển nhận thức 
và trí thông minh của trẻ, có  tác động ngắn hạn và dài hạn 
đối với sự phát triển  nhận thức, phát triển vận động thô, 
cá nhân-xã hội của trẻ  nhỏ [2]. Tỷ lệ lệ suy dinh dưỡng 
vẫn còn cao ở trẻ nhỏ Việt Nam [3] và trên thế giới và liên 
quan với sự phát triển trí tuệ ở trẻ. 

Mối liên quan giữa vai trò của người cha trong việc 
chăm sóc trẻ nhỏ với tình trạng dinh dưỡng và phát triển 
đã được nhìn nhận bởi một số nghiên cứu trên thế giới [4] 
và ở Việt Nam [5]. Người cha có thể tham gia hỗ trợ sự 
phát triển của trẻ rất sớm, từ giai đoạn mang thai, khi sinh 
và sau sinh trong giai đoạn nhũ nhi, tương tác, chơi các 
trò chơi kích thích sự phát triển sớm của trẻ; và người cha 
có thể đào tạo để hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển của trẻ 
nhỏ [6]. Mặc dù lợi ích của việc cho con bú được ghi nhận 
rất rõ ràng nhưng thực hành tốt này đã bị ảnh hưởng tiêu 
cực bởi nhiều yếu tố, trong đó có các yếu tố ở cấp hộ gia 
đình, trong đó sự tham gia của người cha thường ít được 
quan tâm. Tại Việt Nam, nghiên cứu can thiệp về sự tham 
gia của người cha đã cung cấp bằng chứng cho việc xây 
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dựng hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ [7]. Sự tham gia 
của người cha trong chăm sóc trẻ em được khuyến khích 
ở nhiều nước và đã nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức 
quốc tế [4]. 

Nghiên cứu can thiệp được triển khai với mục tiêu 
nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, vận động, ngôn 
ngữ, cá nhân- xã hội của trẻ thông qua khuyến khích sự 
tham gia của người cha vào cải thiện tình trạng nuôi con 
bằng sữa mẹ hoàn toàn và chăm sóc phát triển trẻ từ giai 
đoạn đầu đời.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng thiết 
kế phỏng thực nghiệm, trong đó địa bàn can thiệp là 12 
xã và 1 thị trấn của huyện Kim Thành và chứng là 11 
xã, 1 thị trấn của Cẩm Giàng – Hải Dương. Huyện Cẩm 
Giàng  được chọn vì nó không giáp với Kim Thành, có các 
dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, kinh tế xã hội, 
tình trạng dinh dưỡng và phát triển của trẻ nhỏ trẻ tương 
đương với Kim Thành [7].

2.2. Đối tượng nghiên cứu: Là nam giới của hộ gia 
đình (HGĐ) có hai vợ chồng là cư dân của địa bàn nghiên 
cứu, có vợ mang thai từ 12-27 tuần tính đến ngày 21 
tháng 3, 2013 và trẻ sinh sống. Chồng hoặc vợ bị loại khỏi 
nghiên cứu nếu người vợ bị xác định sai là có thai hoặc bị 
sẩy thai, tử vong chu sinh, tử vong sơ sinh trong quá trình 
theo dõi, có vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng không thể trả 
lời các câu hỏi trong nghiên cứu, đã ly dị, di cư khỏi địa 
bàn hoặc từ chối hợp tác trong quá trình nghiên cứu.

2.3. Chọn mẫu: Chọn mẫu toàn bộ được tiến hành từ 
tháng 2 đến tháng 3 năm 2014, dựa trên danh sách phụ nữ 
mang thai sẵn có từ chương trình quản lý thai nghén được 
cập nhật với sự tham gia của y tế thôn. Do số lượng phụ nữ 
mang thai ít nên toàn bộ phụ nữ có tuổi thai từ 12-27 tuần 
đã được chọn. Số các đối tượng nghiên cứu tại địa bàn can 
thiệp và chứng là 390 và 412 cặp vợ chồng. Vấn đề đạo đức 
của nghiên cứu được Hội đồng Đạo đức của Trường Đại 
học Y tế Công cộng xem xét và chấp thuận theo Quyết định 
số 007/2014 /YTCC-HD3 ngày 26 tháng  02  năm 2014. 

2.4. Chương trình can thiệp
Can thiệp được thực hiện từ tháng 5 năm 2014 đến 

tháng 9 năm 2015. Truyền thông đại chúng hướng đến 
người cha bao gồm hoạt động truyền thông qua loa đài 
(dạng kịch nói phát 2 lần/tuần), pano và tờ rơi nhằm mục 
đích nâng cao kiến thức về sự phát triển của trẻ, về cách 
hỗ trợ bà mẹ NCBSMHT cũng như tạo môi trường thuận 

lợi hỗ trợ người cha tham gia vào NCBSMHT và chăm 
sóc trẻ.

Giáo dục và tư vấn nhóm (5-10 người từ 35-40 phút) 
cho người cha tại trạm y tế được tích hợp vào hoạt động 
khám thai, tiêm chủng cho phụ nữ và trẻ em ngày 25 hàng 
tháng khi người cha đi cùng vợ hoặc mang con đến trạm. 
Hoạt động này cung cấp kiến thức về sữa mẹ, chăm sóc 
trẻ và bà mẹ, về sự phát triển của trẻ và các hoạt động mà 
người cha cần phải biết và làm để giúp đỡ vợ trong giai 
đoạn trước và sau sinh để cha mẹ cùng nhau chăm sóc 
con. Ngoài ra người cha còn được trao cuốn Lịch phát 
triển tình cảm cha-con và được hướng dẫn cách sử dụng 
để chăm sóc phát triển trẻ theo giai đoạn cụ thể từ lúc sinh 
đến 12 tháng tuổi. Tư vấn cá nhân cho người cha  được 
tiến hành 4 lần theo giai đoạn phát triển của trẻ tại HGĐ. 

Như một cách để củng cố kiến thức, sự tự tin và 
khuyến khích sự thay đổi hướng đến hành vi tốt, cũng như 
tạo môi trường thuận lợi và xây dựng chuẩn mực xã hội về 
sự tham gia của người cha vào phát triển  trẻ sớm, cuộc thi 
“Ai yêu vợ con hơn” đã được tổ chức với sự tham gia của 
đại diện chính quyền, cán bộ y tế, đoàn thể và các ông bố 
trong Câu lạc bộ Người cha của dự án và gia đình. 

Phương pháp luận, thiết kế can thiệp cùng hoạt động 
triển khai và kết quả đạt được của chương trình can thiệp 
đã được trình bày chi tiết trong các đăng tải trước đây [7].

2.5. Số liệu thu thập 
Trong nghiên cứu này, nơi cư trú, kinh tế hộ, loại 

gia đình và học vấn bà mẹ được thu thập trước can thiệp. 
Các đặc tính cơ bản của trẻ như giới tính, cân nặng khi 
sinh, hình thức sinh và thứ tự sinh của trẻ được thu thập từ 
người mẹ vào thời điểm 1 tháng [7]. 

Chiều cao của trẻ ở 9 tháng tuổi được đo nằm sử dụng 
bảng đo Shorr với độ chính xác ± 1mm (Shorr, Olney, 
Md., Mỹ). Trọng lượng của trẻ được đo bằng cách sử 
dụng cân điện tử Laica PS3001 (Laica S.p.A. - Viale del 
Lavoro, 10 -Fraz Ponte 36.021 Barbarano Vicentino (VI) 
-ITALY) có thể cân đến 20 kg và với độ chính xác là ±5g. 
Sự phát triển vận động, ngôn ngữ và cá nhân xã hội ở trẻ 
được đo bằng thang đo DMCII phiên bản tiếng Việt [8]. 
Cân nặng, chiều cao và sự phát triển của trẻ được đo bởi 
hai nhóm điều tra viên riêng rẽ được các chuyên gia tập 
huấn và giám sát dựa trên hướng dẫn của WHO và qui 
trình đánh giá trẻ [8].

2.6. Phân tích số liệu
Số liệu được nhập bằng phần mềm EpiData và phân 

tích bằng phần mềm IBM SPSS 20. Phân phối của biến 
liên tục được đánh giá. Chỉ số phát triển ở các lĩnh vực và 
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sự phát triển chung giữa hai nhóm can thiệp và không can 
thiệp được xác định thông qua kiểm định t so sánh đơn 
vị lệch chuẩn (Cohen’s d). Phân tích ANOVA được áp 
dụng trong so sánh trung bình điểm phát triển kiểm soát 
với một số yếu tố nhiễu tiềm tàng như nơi cư trú, loại gia 
đình, kinh tế hộ, học vấn bà mẹ, giới và cân nặng khi sinh 
của trẻ. Kiểm định Chi-square được sử dụng để đánh giá 
sự khác biệt về yếu tố cơ bản và tình trạng dinh dưỡng 
giữa can thiệp và chứng. Giá trị p < 0,05 được coi là có ý 
nghĩa thống kê.

III. KẾT QUẢ 
Ở địa bàn can thiệp (Bảng 1), có nhiều HGĐ sống 

ở khu vực nông thôn (93,2% so với 85,1%), nhiều HGĐ 
có kinh tế thấp (63,6% so với 36,2%), nhiều gia đình hạt 
nhân hơn và bà mẹ có trình độ học vấn thấp hơn so với 
địa bàn chứng (p <0,05). Tổng số trẻ tham gia nghiên cứu 
bao gồm 368 và 403 trẻ ở địa bàn can thiệp và chứng. Các 
đặc tính của trẻ như giới, cân nặng khi sinh, hình thức sinh 
và thứ tự trong gia đình không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa hai địa bàn (số liệu không trình bày ở đây).

Bảng 1: Thông tin cơ bản ở điều tra ban đầu  tại địa bàn can thiệp (n = 368) và chứng (n = 403). 
(Kiểm định Chi-square) 

Đặc tính cơ bản
Địa bàn

Tổng Giá trị PCan thiệp - Kim 
Thành n (%)

Chứng- Cẩm Giàng
n (%)

Địa dư

Nông thôn 364 (93,3) 351 (85,2) 715 (89,0)
<0,001 

Thị trấn 26 (6,7) 61 (14,8) 87 (11,0)

Kinh tế HGĐ

Dưới ngưỡng trung bình (phân vị 50% thấp) 248 (63,6) 149 (36,2)  397 (49,5)
<0,001

Trên ngưỡng trung bình (phân vị 50% cao) 142 (36,4) 263 (63,8) 405 (50,5)         

Trình độ học vấn mẹ

Dưới  THPT 187 (47,9) 150 (36,4) 337 (42,0)
<0,001

Từ  THPT trở lên 203 (52,1) 262 (63,6) 465 (58,0)

Loại gia đình 

Hạt nhân 171 (43,8) 151 (36,7) 322 (40,1)
0,04

Đa thế hệ 219 (56,2) 261 (63,3) 480 (59,9)

Bảng 2. Tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ 9 tháng tuổi giữa hai địa bàn can thiệp và chứng. 
(Kiểm định Chi-square)

Tình trạng suy dinh dưỡng Can thiệp (n=368) Chứng  (n=403) Giá trị p

Thể nhẹ cân Có (<-2SD) 13 (3,7) 13 (3,3) >0,05

Không 342 (96,3) 381 (96,7)

Thể thấp còi Có (<-2SD) 11 (3,1) 16 (4,1) >0,05

Không 344 (96,9) 378 (95,9)

Thể gầy còm Có (<-2SD) 9 (2,5) 11 (2,8) >0,05

Không 346 (97,5) 383 (97,2)
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Bảng 3. Phân tích  so sánh trung bình điểm đánh giá phát triển chung và 3 lĩnh vực riêng rẽ 
giữa địa bàn can thiệp (n = 354) và chứng (n= 389) 

Trung bình (Độ lệch chuẩn) điểm DMC Độ lớn tác động theo đơn 
vị lệch chuẩn 

(can thiệp so với chứng)
Giá trị p*

Kim Thành (can thiệp) Cẩm Giàng (chứng)

Toàn bộ thang đo 75,35 (7,67) 69,12 (9,14) 0,74 <0,001

Vận động 30,30 (4,42) 28,18 (4,58) 0,47 <0,001

Ngôn ngữ 13,40 (2,47) 10,70 (3,32) 0,92 <0,001

Tình cảm – xã hôi 31,65 (3,30) 30,24 (3,99) 0,39 <0,001

Bảng 2 cho thấy tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ 
nhũ nhi ở giai đoạn 9 tháng tuổi ở địa bàn can thiệp nhìn 
chung thấp, từ 2,5% đến 3, 1 và 3,7% tương ứng ở cả ba 
thể loại là gày còm, còi cọc và nhẹ cân; và từ 2,8% đến 

4,1% và 3,3% ở địa bàn chứng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp 
hơn ở địa bàn can thiệp nhưng sự khác biệt này không có 
ý nghĩa thống kê (p>0,05).

*Kiểm soát với địa dư, kinh tế hộ, loại gia đình, trình 
độ học vấn bà mẹ, giới và cân nặng khi sinh của trẻ.

Bảng 3 cho thấy điểm trung bình phát triển theo các 
lĩnh vực như vận động, ngôn ngữ, cá nhân-xã hội và điểm 
tổng hợp chung của toàn bộ 3 lĩnh vực ở địa bàn can thiệp 
đều cao hơn địa bàn chứng. Tác động can thiệp lớn nhất 
được thấy trong lĩnh vực ngôn ngữ, trẻ ở địa bàn can thiệp 
có điểm đánh giá phát triển ngôn ngữ (tính theo đơn vị 
được chuẩn hoá theo đơn vị lệch chuẩn) là 0,92 (p<0,001). 
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trình độ học vấn bà mẹ, giới và cân nặng khi sinh của trẻ, 
đều cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm 
trung bình phát triển giữa địa bàn can thiệp và chứng 
(p<0,001).

IV. BÀN LUẬN
Sự thay đổi về  phát triển của trẻ trong nghiên cứu 

này được tìm thấy có thể do tác động của chương trình 
can thiệp thay đổi hành vi của người cha trong việc tương 
tác với trẻ và hỗ trợ bà mẹ NCBSMHT được thiết kế dựa 
trên lý thuyết nhận thức xã hội và dựa trên chu trình sống 
tiếp diễn từ giai đoạn mang thai, khi sinh và sau sinh bằng 
phương pháp tiếp cận đa cấu phần. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ suy dinh dưỡng 
thể nhẹ cân, thấp còi và gầy còm ở trẻ 9 tháng tuổi ở các 
hộ gia đình là 3,3%, 3,1% và 2,5% ở khu vực can thiệp và 
3,7%, 4,1%, 2,8% ở địa bàn chứng tương ứng. Những con 
số này được WHO coi là tình trạng suy dinh dưỡng thấp 

ở trẻ 9 tháng tuổi, thấp hơn ở châu Phi, Ấn độ [9] và khu 
vực thành thị khác ở Việt Nam [3]. 

Thang đo DMC-II thích ứng vào điều kiện Việt Nam 
[8] đã đánh giá được sự khác biệt về phát triển ở trẻ 9 
tháng tuổi dưới tác động của can thiệp sớm. Một số nghiên 
cứu trước đây cho thấy các chương trình can thiệp khuyến 
khích sự tham gia của người cha đã cải thiện nhận thức[4] 
và kết quả học tập của trẻ [6]. 

Nguyên cứu can thiệp của chúng tôi là một số ít trong 
số các can thiệp khuyến khích sự tham gia của người cha 
ngay từ giai đoạn mang thai đến giai đoạn đầu sau sinh 
của trẻ, có sự kết hợp giữa dinh dưỡng và kích thích phát 
triển thông qua vai trò người cha [4]. Sự thay đổi tích 
cực của các chỉ số cấu thành trong chương trình can thiệp 
hướng đến sự thay đổi trong phát triển của trẻ đã được 
công bố trong các đăng tải trước đây như sự tham gia tích 
cực của người cha, sự thay đổi về ý định và thực hành 
nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu [7], sự thay đổi về 
tương tác và gắn kết giữa người cha và trẻ nhỏ [10]. Tính 
giá trị của kết quả nghiên cứu được đảm bảo bởi địa bàn 
chứng nằm xa khu vực can thiệp và có nhiều điểm tương 
đồng về chỉ số kinh tế xã hội và sức khoẻ do cùng nằm 
trong một tỉnh đồng bằng và không có can thiệp nào tương 
tự triển khai trong thời gian nghiên cứu.

Kết quả cần được phiên giải một cách thận trọng về 
tính giá trị nội tại và ngoại suy do nghiên cứu sử dụng 
thiết kế phỏng thực nghiệm, đối tượng nghiên cứu là gia 
đình có cả hai bố mẹ và phụ thuộc vào dữ liệu tự khai báo. 
Vì can thiệp được thiết kế theo gói, nhiều hoạt động được 
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triển khai cùng lúc nên việc đánh giá tác động riêng rẽ 
của từng hoạt động không thực hiện được và không phải 
là mục tiêu của nghiên cứu. Phân tích theo chuỗi quan hệ 
nhân quả (path analysis) có thể đánh giá tốt hơn tác động 
quan hệ nhân quả của toàn bộ các chỉ số đo lường đầu ra 
và kết quả can thiệp đối với sự phát triển của trẻ.

V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Trẻ sơ sinh trong nhóm can thiệp về thay đổi hành vi 

của người cha trong việc hỗ trợ bà mẹ trong giai đoạn nuôi 
con bằng sữa mẹ có điểm số cao hơn đáng kể trong cả ba 
lĩnh vực vận động, ngôn ngữ, cá nhân-xã hội. Chúng tôi 
đề nghị mô hình giáo dục sức khỏe hướng tới người cha 
nên được nhân rộng và được thử nghiệm tiếp tục trong 
nghiên cứu với thiết kế thực nghiệm phân bổ ngẫu nhiên, 
ở quy mô lớn hơn để đưa ra bằng chứng tốt hơn cho chính 
sách quốc gia trong việc thúc đẩy sự phát triển của trẻ nhỏ 
ở Việt Nam.
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BÀI GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ Y HỌC CỘNG ĐỒNG

T
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. 

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 
Email: tapchiyhcd@gmail.com

ạp chí “Y HỌC CỘNG ĐỒNG” xuất bản 06 số tiếng Việt và 01 số tiếng Anh/năm, đăng tải các công trình 
nghiên cứu, các bài tổng quan về Y, Dược học cộng đồng, sức khỏe môi trường, y học lâm sàng, 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.

Ví dụ: 1. Vũ TriệuAn, Nguyễn Ngọc Lan: Điều tra HLAở 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
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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 
Email: tapchiyhcd@gmail.com

ạp chí “Y HỌC CỘNG ĐỒNG” xuất bản 06 số tiếng Việt và 01 số tiếng Anh/năm, đăng tải các công trình 
nghiên cứu, các bài tổng quan về Y, Dược học cộng đồng, sức khỏe môi trường, y học lâm sàng, 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.

Ví dụ: 1. Vũ TriệuAn, Nguyễn Ngọc Lan: Điều tra HLAở 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

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




