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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
BỆNH VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ EM
Hoàng Thị Thu1, Tống Đức Minh2, Trần Quốc Thắng3

TÓM TẮT
Mục tiêu: Nghiên cứu thực trạng sử dụng kháng
sinh điều trị nội trú bệnh viêm phổi cộng đồng ở trẻ em
tại Bệnh viện Đa khoa An Sinh, thành phố Hồ Chí Minh
năm 2019. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi
cứu mô tả, dựa trên số liệu và thông tin thu thập từ 190 hồ
sơ bệnh án của các bệnh nhân (BN) được chẩn đoán viêm
phổi cộng đồng, nhập viện điều trị. Kết quả: Có 11 kháng
sinh (KS) được sử dụng điều trị viêm phổi tại bệnh viện,
gồm nhóm penicilin, penicilin/chất ức chế betalactamse,
cephalosporin, aminosid và glycopeptid. KS được sử
dụng nhiều nhất là các penicilin/chất ức chế betalactamse
(56,30%). Có 11 phác đồ kháng sinh ban đầu được lựa chọn
sử dụng (5 phác đồ đơn độc và 6 phác đồ phối hợp). Với
BN viêm phổi, tỉ lệ lựa chọn phác đồ đơn độc (94,06%)
và phác đồ phối hợp (5,95%). Với BN viêm phổi nặng, tỉ
lệ lựa chọn phác đồ đơn độc (75,61%), phác đồ phối hợp
(24,39%). Có 24,74% trường hợp thay đổi phác đồ điều trị.
Số lần thay đổi trung bình là 1,38 ± 0,7 lần. Lý do chính
dẫn đến việc thay đổi phác đồ là triệu chứng lâm sàng được
cải thiện (chiếm 51,06%). Thời gian BN được điều trị với
kháng sinh trung bình là 6,18 ± 0,53 ngày. Thời gian điều
trị cũng như thời gian sử dụng kháng sinh tăng theo mức
độ bệnh. Kết luận: KS được sử dụng nhiều nhất là các
penicilin/chất ức chế betalactamse (56,30%). BN viêm
phổi, tỉ lệ lựa chọn phác đồ đơn độc (94,06%) và phác đồ
phối hợp (5,95%). BN viêm phổi nặng, tỉ lệ lựa chọn phác
đồ đơn độc (75,61%), phác đồ phối hợp (24,39%). 24,74%
trường hợp thay đổi phác đồ điều trị chủ yếu do triệu chứng
lâm sàng được cải thiện. Thời gian điều trị, thời gian sử
dụng kháng sinh tăng theo mức độ bệnh.
Từ khóa: Viêm phổi cộng đồng, trẻ em.
SUMMARY:
THE CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS
USAGE IN TREATMENT OF COMMUNITY
PNEUMONIA ON CHILDREN

Objective: To study the current situation of antibiotic
use for community pneumonia inpatient treatment in children
at An Sinh General Hospital, Ho Chi Minh City in 2019.
Objects and methods: Retrospective-descriptive study, based
on data and information collected from 190 medical records
of patients diagnosed with community pneumonia, admitted
to hospital for treatment. Results: There were 11 antibiotics
used to treat pneumonia in the hospital, including penicillins,
penicillins/betalactamse inhibitors, cephalosporins, aminosid
and glycopeptide. The most commonly used antibiotics were
penicillins/betalactamse inhibitors (56.30%). There were
11 antibiotic regimens selected initially for use (5 single
regimens and 6 combination regimens). With pneumonia
patients, the rate of choice of single regimen (94.06%) and
combination regimen (5.95%). For patients with severe
pneumonia, the rate of choice of single regimen (75.61%),
combination regimen (24.39%). There were 24.74% of cases
changing treatment regimen. The average number of changes
was 1.38 ± 0.7 times. The main reason for the change in the
regimen was improved clinical symptoms (accounting for
51.06%). The mean duration of treatment with antibiotics
was 6.18 ± 0.53 days. The duration of treatment as well as
the duration of antibiotic use increased with the severity
of the disease. Conclusion: The most commonly used
antibiotics were penicillins/betalactamse inhibitors (56.30%).
Patients with pneumonia, rate of choice of single regimen
(94.06%) and combination regimen (5.95%). Patients with
severe pneumonia, rate of choice single regimen (75.61%),
combination regimen (24.39%). 24.74% of cases change
treatment regimen mainly due to improved clinical symptoms.
Duration of treatment, duration of antibiotic use increased
with the severity of the disease.
Keywords: Community pneumonia, children.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Viêm phổi cộng đồng là tình trạng nhiễm khuẩn của
nhu mô phổi xảy ra ở ngoài bệnh viện, bao gồm viêm phế
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nang, ống và túi phế nang, tiểu phế quản tận hoặc viêm tổ
chức kẽ của phổi. Viêm phổi cộng đồng xảy ra ở mọi lứa
tuổi nhung thường nặng hơn ở trẻ em, người già, người
có bệnh mạn tính [1], [2]. Viêm phổi ở trẻ em có thể do
virus, vi khuẩn hoặc vi sinh vật khác. Theo WHO, các
nguyên nhân hay gặp nhất là Streptococcus pneumoniae
(phế cầu), Haemophilus influenzae (HI) và vius hợp bào
đường hô hấp (RSV). Ở trẻ lớn thường gặp viêm phổi
do vi khuẩn không điển hình, đại diện là Mycoplasma
pneumoniae, S. pneumoniae (phế cầu) là cầu khuẩn gram
dương có vỏ, nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi cộng
đồng ở trẻ dưới 5 tuổi. Việc phân tích đánh giá thực trạng
sử dụng kháng sinh hiện nay đóng vai trò quan trọng giúp
cho các thầy thuốc lâm sàng, các nhà quản lý trong việc
xây dựng và thực hiện chiến lược sử dụng kháng sinh an
toàn, hợp lý, cũng chính là nâng cao hiệu quả điều trị viêm
phổi cộng đồng cho trẻ em. Do vậy, chúng tôi thực hiện
nghiên cứu này nhằm mục tiêu: “Nghiên cứu thực trạng
sử dụng kháng sinh điều trị nội trú bệnh viêm phổi cộng
đồng ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa An Sinh, thành phố
Hồ Chí Minh năm 2019”.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
Gồm 190 hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân được
chẩn đoán viêm phổi cộng đồng, nhập viện điều trị tại
khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa An Sinh thành phố Hồ Chí
Minh giai đoạn từ tháng 06/2019 đến tháng 12/2019.

Tiêu chuẩn lựa chọn
+ Bệnh nhân có tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi
+ Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là viêm phổi
và có chỉ định kháng sinh.
+ Điều trị nội trú từ 3 ngày trở lên.
Tiêu chuẩn loại trừ
+ Các trường hợp viêm phổi mắc phải tại bệnh viện
hoặc không có chẩn đoán viêm phổi trong vòng 48 giờ kể
từ thời điểm nhập viện.
+ Bệnh án của bệnh nhân viêm phổi bị tử vong.
+ Bệnh nhân viêm phổi phải chuyển khoa hoặc
chuyển tuyến.
+ Bệnh nhân có mắc các nhiễm khuẩn khác.
2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu hồi cứu
mô tả.
Chỉ tiêu nghiên cứu:
- Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều
trị viêm phổi: Tỷ lệ các kháng sinh đã sử dụng tại bệnh
viện, đơn vị tính (%); Các phác đồ điều trị ban đầu khi
bệnh nhân mới nhập viện, đơn vị tính (%); Số lượt thay
đổi phác đồ kháng sinh và lý do thay đổi phác đồ, đơn vị
tính (%); Các kiểu thay đổi phác đồ kháng sinh, đơn vị
tính (%); Độ dài đợt điều trị và sử dụng kháng sinh, đơn
vị tính (ngày).
3. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập được
nhập và xử lý trên phần mềm thống kê y sinh học SPSS 22.0.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. Tỷ lệ các kháng sinh đã sử dụng tại bệnh viện trong điều trị viêm phổi cộng đồng

4

Loại kháng sinh sử dụng

Số lượng chỉ định

Tỷ lệ (%)

Ampicilin

2

0,79

Ampicilin/sulbactam

143

56,30

Amoxicillin/ acid clavulanic

5

1,97

Cefuroxim

3

0,39

Ceftriaxon

42

16,54

Cefoperazon/sulbactam

19

7,48

Azithromycin

8

3,15

Clarithromycin

6

2,36

Gentamycin

20

7,87

Amikacin

5

1,97

Vancomyxin

3

1,18

Tổng

256
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Nhận xét:
Có 11 hoạt chất kháng sinh được sử dụng trong điều
trị VPCĐ trẻ em ở nhóm đối tượng nghiên cứu.
Trong đó có 3 nhóm kháng sinh được sử dụng chủ

yếu là penicilin/chất ức chế β-lactamase, cephalosporin,
aminoglycosid. Đặc biệt, nhóm penicilin/chất ức chế
β-lactamase với hoạt chất ampicilin/sulbactam chiếm tỉ lệ
rất cao với 56,30% lượt chỉ định.

Bảng 2. Phác đồ điều trị viêm phổi khi bệnh nhân mới vào nhập viện
Viêm phổi

PHÁC ĐỒ

Viêm phổi nặng

Viêm rất phổi nặng

n

%

n

%

n

%

ĐƠN ĐỘC

95

94,06

62

75,61

5

71,43

Penicillin

2

1,98

2

2,44

Penicillin/ kháng beta-lactamase

65

64,36

52

63,41

2

28,57

Cephalosporin thế hệ 2

3

2,97

1

14,29

Cephalosporin thế hệ 3

25

24,75

1

14,29

1

14,29

2

28,57

2

28,57

7

100,00

8

9,76

Glycopeptide
PHỐI HỢP

6

5,94

20

24,39

Penicillin + Aminosid

1

0,99

2

2,44

13

15,85

Penicillin/ kháng beta-lactamase + Aminosid
Penicillin/ kháng beta-lactamase + macrolid

2

1,98

3

3,66

C3 + macrolid

3

2,97

2

2,44

3

3,66

C3 + aminosid
Glycopeptide + aminosid
TỔNG

101

Nhận xét:
Có 11 phác đồ kháng sinh ban đầu được lựa chọn
sử dụng để điều trị viêm phổi tại bệnh viện trong đó có 5
phác đồ đơn độc và 6 phác đồ phối hợp.
Với bệnh nhân viêm phổi, tỉ lệ lựa chọn phác đồ đơn
độc để điều trị ban đầu là 94,06 % và phác đồ phối hợp

100,00

82

100,00

là 5,95%.
Với bệnh nhân viêm phổi nặng, tỉ lệ lựa chọn phác
đồ đơn độc đã giảm còn 75,61%, còn lựa chọn phác đồ
phối hợp tăng lên 24,39%. Nhóm kháng sinh được sử
dụng nhiều nhất trong phác đồ kháng sinh ban đầu là
penicilin/chất ức chế βlactamase và C3G.

Bảng 3. Tình hình thay đổi phác đồ kháng sinh
Đặc điểm

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Thay đổi phác đồ kháng sinh

47

24,74

Không thay đổi phác đồ

143

75,26

Số lần thay đổi phác đồ trung bình
Nhận xét:
Trong nhóm đối tượng nghiên cứu, số bệnh nhân
không phải thay đổi phác đồ, giữ nguyên phác đồ ban đầu

1,38 ± 0,7
theo kinh nghiệm là 75,26%. Số lần thay đổi trung bình
là 1,38.
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Bảng 4. Lý do thay đổi phác đồ
Lý do thay đổi phác đồ

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Không giảm triệu chứng

9

19,15

Xuất hiện triệu chứng mới

5

10,64

Hết thuốc

4

8,51

Triệu chứng lâm sàng được cải thiện

24

51,06

Nguyên nhân khác

5

10,64

Tổng

47

100

Nhận xét:
Trong số đối tượng bệnh nhân cần thay đổi phác đồ,
lý do thay đổi chủ yếu là triệu chứng lâm sàng được cải

thiện với tỷ lệ 51,06%. Sau đó là lý do không cải thiện
triệu chứng chiếm tỷ lệ là 19,15%. Tại bệnh viện cũng có
8,51% trường hợp hết thuốc phải thay đổi phác đồ.

Biểu đồ 1. Độ dài đợt điều trị và sử dụng kháng sinh

Nhận xét:
Kết quả cho thấy thời gian bệnh nhân được điều trị
với kháng sinh trung bình là 6,18 ± 0,53 trên thời gian
sử dụng trung bình là 6,66 ± 0,48 ngày. Thời gian điều
trị cũng như thời gian sử dụng kháng sinh tăng theo mức
độ bệnh.
IV. BÀN LUẬN
Xét trên phác đồ kháng sinh ban đầu, kết quả cho
thấy tỷ lệ sử dụng kháng sinh nhóm penicillin/ chất ức
chế beta lactamse đơn độc được chỉ định trên hơn 50%
bệnh nhi nội trú mắc viêm phổi cộng đồng tại khoa Nhi
Bệnh viện đa khoa An Sinh. Cho đến nay, penicillin vẫn là
nhóm kháng sinh được khuyến cáo chính trong các phác
đồ kinh nghiệm điều trị viêm phổi cộng đồng. Nghiên cứu
này có kết quả nghiên cứu tương đồng với nghiên cứu của
Phạm Thu Hà thực hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tỷ
lệ sử dụng kháng sinh nhóm penicilin đơn độc cũng trên
50% [3] nhưng khác với nghiên cứu của Cao Thị Thu Hiền
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tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cephalosporin có tần
suất sử dụng cao nhất chiếm 57,7%, trong đó kháng sinh
được sử dụng nhiều nhất là ceftazidim chiếm 35,9% [4].
Kháng sinh nhóm penicillin/ chất ức chế beta lactamse là
kháng sinh phổ rộng có tác dụng trên nhiều chủng vi khuẩn
trong đó có S.pneumoniae, H.mfluenzae, M.catarrhalis...
đây chính là các vi khuẩn chiếm tỷ lệ lớn trong các loại
vi khuẩn gây nhiễm khuẩn đường hô hấp nói chung và
viêm phổi cộng đồng nói riêng. Trong mẫu nghiên cứu có
4 loại vi khuẩn thì trong đó có 3 loại vi khuẩn nhạy cảm
với kháng sinh nhóm penicillin/chất ức chế beta lactamse.
Đây chính là lý do kháng sinh penicillin/ chất ức chế beta
lactamse có tần suất sử dụng cao nhất trong nghiên cứu
của chúng tôi.
Theo nghiên cứu Cao Thị Thu Hiền tại Bệnh viện
đa khoa Hòa Bình aminosid được sử dụng nhiều thứ 2
với tỷ lệ 29,1% [3], nghiên cứu của Nguyễn Văn Linh ở
Bệnh viện đa khoa Đức Giang, aminosid chiếm 32,76%
đứng thứ 2 sau cephalosporin [5]. Nghiên cứu của chúng
tôi aminosid cũng có tần suất sử dụng đứng thứ 2. Kháng
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sinh được sử dụng chủ yếu trong nhóm là gentamicin
chiếm 7,87%, amikacin chiếm 1,97%. Cần đặc biệt lưu
ý aminosid là nhóm thuốc gây độc trên thận cao, đặc biệt
khi kết hợp với nhóm cephalosporin và cần được hiệu
chỉnh liều theo chức năng thận, nhất là khi sử dụng cho
trẻ nhỏ. Nhóm macrolid được sử dụng 14 lượt (5,51%)
với kháng sinh cụ thể là Azithromycin và Clarithromycin.
Nhóm macrolid chỉ được dùng để phối hợp với nhóm beta
lactam trong điều trị viêm phổi không điển hình. Đây là
nhóm kháng sinh có ít TDKMM nên thường được sử dụng
trong nhi khoa.
Có 11 phác đồ kháng sinh ban đầu được lựa chọn
sử dụng để điều trị viêm phổi tại bệnh viện trong đó có 5
phác đồ đơn độc và 6 phác đồ phối hợp. Với bệnh nhân
viêm phổi , tỉ lệ lựa chọn phác đồ đơn độc để điều trị ban
đầu là 94,06 % và phác đồ phối hợp là 5,95%. Với bệnh
nhân viêm phổi nặng, tỉ lệ lựa chọn phác đồ đơn độc đã
giảm còn 75,61%, còn lựa chọn phác đồ phối hợp tăng
lên 24,39%. Nhóm kháng sinh được sử dụng nhiều nhất
trong phác đồ kháng sinh ban đầu là penicilin/chất ức chế
βlactamase và C3G. Như đã đề cập ở trên kết quả nghiên
cứu của chúng tôi tương tự như kết quả nghiên cứu của
Phạm Thu Hà tại Bệnh viện Nhi trung ương [3] và khác
với kết quả nghiên cứu của Cao Thị Thu Hiền tại khoa Nhi
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình [4]. Điều này cho thấy
sự khác biệt giữa việc sử dụng kháng sinh tại bệnh viện
tuyến tỉnh và tuyến trung ương. Kháng sinh C3G không
được khuyến khích trong điều trị viêm phổi cộng đồng
ngay từ đầu, khi cần sử dụng kháng sinh theo đường tiêm,
ampicilin, penicilin G là lựa chọn ban đầu được lựa chọn
[6]. Trong Hướng dẫn xử dụng kháng sinh của BYT 2015
chỉ kết hợp aminosid với trường hợp viêm phổi rất nặng
[2]. Mặc dù sự kết hợp này mang lại hiệu quả điều trị cao
nhưng cũng cần chú ý đến những TDKMM khi phối hợp
2 nhóm kháng sinh này như độc tính trên thận, tiêu chảy.
Tuy nhiên trong nghiên cứu của chúng tôi vẫn có tỷ lệ
15,85% bệnh nhân viêm phổi nặng dùng phối hợp 2 kháng
sinh trong đó có nhóm aminosid.
Trong số 190 bệnh nhân thuộc mẫu nghiên cứu có
tới 143 bệnh nhân (75,26%) chỉ phải sử dụng 1 phác đồ
điều trị kể từ lúc nhập viện đến khi ra viện, số lần thay đổi
phác đồ trung bình là 1,38. Lý do thay đổi phác đồ chủ yếu
là triệu chứng lâm sàng được cải thiện (50,8%).
Tỷ lệ thay đổi phác đồ trong nghiên cứu của chúng
tôi bệnh án chiếm 24,74%. Kết quả này cao hơn trong
nghiên cứu của Trần Ngọc Hoàng tại Bệnh viện đa khoa
huyện Văn Bản (tỷ lệ thay đổi phác đồ 13,5%) [7], Cao

Thị Thu Hiền (22,8%) tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa
tỉnh Hòa Bình [4]. Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện trong tình
trạng viêm phổi nặng và rất nặng cao hơn so với các bệnh
viện tuyến tỉnh diễn biến lâm sàng phức tạp hơn nên việc
điều trị khó khăn hơn. Việc sử dụng kháng sinh tuyến
dưới và bệnh nhân tự ý sử dụng kháng sinh trước khi nhập
viện cũng ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm vi sinh gây
hiện tượng âm tính giả hay vi khuẩn không còn nhạy cảm
với kháng sinh đã sử dụng ban đầu nên bắt buộc các bác
sĩ phải mở rộng phổ tác dụng của kháng sinh bằng việc sử
dụng phác đồ kháng sinh phối hợp. Khi triệu chứng lâm
sàng của bệnh nhân được cải thiện và việc thời gian sử
dụng kháng sinh nhóm aminosid và macrolid ngắn hơn so
với thời gian sử dụng các kháng sinh khác nên từ phác đồ
sử dụng kháng sinh phối hợp các bác sĩ sẽ chuyển về phác
đồ kháng sinh đơn độc. Đây chính là lý do giải thích cho
việc tại sao tỷ lệ thay đổi phác đồ cao và lý do chủ yếu là
triệu chứng lâm sàng được cải thiện.
Thời gian điều trị dao động trong khoảng 6-9 ngày.
Kết quả cho thấy thời gian bệnh nhân được điều trị với
kháng sinh trung bình là 6,18 ± 0,53 trên thời gian điều trị
trung bình là 6,66 ± 0,48. Thời gian điêu trị cũng như thời
gian sử dụng kháng sinh tang theo mức độ bệnh. Nghiên
cứu của chúng tôi cho thấy thời gian sử dụng kháng sinh
theo mức độ nặng của bệnh phù hợp với Hướng dẫn sử
dụng kháng sinh của BYT năm 2015. Một số nghiên
cứu về aminosid chỉ ra rằng nguy cơ mắc độc tính trên
thận và tăng lên khi thời gian điều trị dài hơn 5-7 ngày,
ngay cả ở những người khỏe mạnh, nguy cơ này cao hơn
ở bệnh nhân có suy giảm chức năng thận. Độc tính trên
thận không phụ thuộc vào nồng độ đạt đỉnh trong máu
[8]. Trong nghiên cứu của chúng tôi thời gian sử dụng
kháng sinh aminosid khá dài làm tăng nguy cơ mắc tác
dụng không mong muốn tăng lên. Theo Hướng dẫn sử
dụng kháng sinh của BYT 2015, BMA 2019 [1], [2] khi
triệu chứng bệnh thuyên giảm có thể chuyển kháng sinh từ
đường tiêm sang đường uống, tuy nhiên trong nghiên cứu
của chúng tôi chỉ có 2 trường hợp bệnh nhân được chuyển
từ đường tiêm sang uống. Thời gian sử dụng kháng sinh
đường tiêm khá dài, trên bệnh án không ghi rõ đơn thuốc
kê cho bệnh nhân trước khi ra viện nên điều này có thể ảnh
hưởng một phần đến kết quả nghiên cứu.
KẾT LUẬN
- Có 11 kháng sinh được sử dụng để điều trị viêm phổi
tại bệnh viện, gồm các kháng sinh thuộc nhóm penicilin,
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penicilin/chất ức chế betalactamse, cephalosporin,
aminosid và glycopeptid. Kháng sinh được sử dụng nhiều
nhất là các penicilin/chất ức chế betalactamse chiếm
56,30%.
- Có 11 phác đồ kháng sinh ban đầu được lựa chọn
sử dụng trong đó có 5 phác đồ đơn độc và 6 phác đồ phối
hợp. Với bệnh nhân viêm phổi , tỉ lệ lựa chọn phác đồ đơn
độc để điều trị ban đầu là 94,06% và phác đồ phối hợp là
5,95%. Với bệnh nhân viêm phổi nặng, tỉ lệ lựa chọn phác
đồ đơn độc đã giảm còn 75,61%, còn lựa chọn phác đồ

2020

phối hợp tăng lên 24,39%.
- Về sự thay đổi phác đồ trong quá trình điều trị:
47/190 (chiếm 24,74%) trường hợp không thay đổi phác
đồ điều trị. Số lần thay đổi trung bình là 1,38 ± 0,7 lần. Lý
do chính dẫn đến việc thay đổi phác đồ là triệu chứng lâm
sàng được cải thiện (chiếm 51,06%).
- Kết quả cho thấy thời gian bệnh nhân được điều trị
với kháng sinh trung bình là 6,18 ± 0,53 ngày. Thời gian
điều trị cũng như thời gian sử dụng kháng sinh tăng theo
mức độ bệnh.
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TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI
CỘNG ĐỒNG Ở NGƯỜI LỚN
Bùi Đặng Lan Hương1, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh2

TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh
trong điều trị bệnh viêm phổi cộng đồng ở người lớn
tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi. Đối tượng và
phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả hàng loạt ca
trên 158 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán viêm phổi cộng
đồng nhập viện điều trị tại khoa Hô Hấp, bệnh viện Đa
khoa Khu vực Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh giai
đoạn từ 07/2020 - 09/2020. Kết quả: Nhóm Quinolon và
nhóm Cephalosporin được sử dụng chủ yếu, chiếm tỷ lệ
lần lượt là 86,71% và 82,91%. Các cephalosporin thế hệ 3:
ceftriaxon (30,38%), cefotaxim (33,54 %). Cephalosporin
thế hệ 4 duy nhất được sử dụng là cefepim. Đường sử
dụng kháng sinh chủ yếu bằng đường tiêm. Các kháng
sinh trong điều trị khởi đầu viêm phổi cộng đồng được sử
dụng chủ yếu dưới dạng phối hợp 2 kháng sinh chiếm tỷ
lệ chủ yếu với 75,32%. Số lượng phối hợp 3 kháng sinh
trong điều trị khá hạn chế, chỉ có 3,16% các trường hợp áp
dụng. Trong quá trình điều trị có 37,98% bệnh nhân phải
đổi loại kháng sinh, bổ sung kháng sinh để điều trị. Kết
luận: Kháng sinh nhóm Quinolon và nhóm Cephalosporin
được sử dụng chủ yếu. Đường sử dụng kháng sinh chủ
yếu bằng đường tiêm. Các kháng sinh trong điều trị khởi
đầu viêm phổi cộng đồng được sử dụng chủ yếu dưới dạng
phối hợp 2 kháng sinh chiếm tỷ lệ chủ yếu.
Từ khóa: Viêm phổi cộng đồng, người lớn.
SUMMARY:
SITUATION OF ANTIBIOTIC USAGE IN
TREATMENT OF COMMUNITY PNEUMONIA
ON ADULTS
Objective: To investigate the situation of antibiotics
usage in the treatment of adult community pneumonia at Cu
Chi Regional General Hospital. Subjects and methods:
Prospective-descriptive study of a series of cases on 158
patients diagnosed with community pneumonia admitted

to treatment at the Respiratory Department, Cu Chi
Regional General Hospital - Ho Chi Minh City period from
July 2020 to September 2020. Results: Quinolone group
and Cephalosporin group were used mainly, accounting
for 86.71% and 82.91% respectively. The third generation
cephalosporins: ceftriaxon (30.38%), cefotaxim (33.54%).
The only 4th generation cephalosporin used was the
cefepim. The method of using antibiotics was mainly by
injection. Antibiotics in the initial treatment of community
pneumonia were used mainly in the form of a combination
of 2 antibiotics, accounting for the majority with 75.32%.
The number of combinations of 3 antibiotics in treatment
was quite limited, only 3.16% of the cases applied. During
treatment, 37.98% of patients had to change antibiotics
and added antibiotics to treat. Conclusion: Quinolone and
Cephalosporin antibiotics were used mainly. The method
of using antibiotics was mainly by injection. Antibiotics
in the initial treatment of community pneumonia were
used mainly in the form of a combination of 2 antibiotics,
accounting for the main proportion.
Keywords: Community pneumonia, adults.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Viêm phổi cộng đồng là bệnh thường gặp và hiện
tại vẫn là một trong những căn nguyên chính gây tử vong
trên thế giới. Tại Mỹ, viêm phổi đứng hàng thứ 6 trong số
các căn nguyên gây tử vong và là nguyên nhân tử vong
số 1 trong số các bệnh truyền nhiễm [1]. Viêm phổi mắc
phải cộng đồng là bệnh nhiễm khuẩn hô hấp thường gặp,
có thể tiến triển nặng gây nhiều biến chứng tại chỗ, toàn
thân hoặc tử vong. Chẩn đoán và điều trị viêm phổi cộng
đồng sớm, diệt đúng căn nguyên gây bệnh sẽ giúp tránh
các biến chứng đáng tiếc xảy ra cho người bệnh. Hiện nay,
bệnh viêm phổi cộng đồng chủ yếu được điều trị theo kinh
nghiệm và không đoán trước được nguy cơ điều trị thất
bại. Sử dụng kháng sinh không hợp lý sẽ làm tăng thời

1. Bệnh viện Từ Dũ
2. Trường Đại học Tây Đô
Ngày nhận bài: 01/08/2020
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Tiêu chuẩn loại trừ:
- Các trường hợp viêm phổi mắc phải tại bệnh viện
hoặc không có chẩn đoán viêm phổi trong vòng 48 giờ kể
từ thời điểm nhập viện.
- Các người bệnh từ cơ sở y tế khác chuyển đến,
người bệnh xin xuất viện trước khi có kết quả điều trị.
- Các người bệnh không có đủ thông tin để phục vụ
cho nghiên cứu.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.
- Người bệnh bỏ, trốn viện.
2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả
hàng loạt ca.
Chỉ tiêu nghiên cứu:
+ Loại kháng sinh sử dụng.
+ Đường dùng kháng sinh
+ Phối hợp kháng sinh.
+ Thời gian sử dụng kháng sinh.
3. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập được
nhập và xử lý trên phần mềm thống kê y sinh học SPSS 22.0.

gian nằm viện, tăng tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV),
tỷ lệ kháng thuốc của vi khuẩn, tỷ lệ tử vong và tăng chi
phí điều trị cho bệnh nhân. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc các
bệnh lý nhiễm khuẩn rất cao, đứng hàng thứ hai (16,7%)
chỉ sau các bệnh lý về tim mạch (18,4%), trong đó có viêm
phổi cộng đồng [2]. Xuất phát từ thực tế đó, chúng thực
hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu: “Khảo sát tình hình
sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm phổi cộng
đồng ở người lớn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi”.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
Gồm 158 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán viêm phổi
cộng đồng theo mã J10-J18 nhập viện điều trị tại khoa Hô
hấp, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi - thành phố Hồ
Chí Minh giai đoạn từ 07/2020 - 09/2020.
Tiêu chuẩn lựa chọn:
- Người bệnh được chẩn đoán viêm phổi cộng đồng.
- Người bệnh đồng ý tham gia nghiên cứu.
- Người bệnh có đầy đủ hồ sơ, thông tin, giấy tờ liên
quan đến nghiên cứu.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm kháng sinh sử dụng
Nhóm kháng sinh

Số lượng bệnh nhân

Tỉ lệ (%)

Penicillin

52

32,91

Cephalosporin

131

82,91

Quinoplon

137

86,71

Carbapenem

36

22,78

Macrolid

11

6,96

Cyclin

22

13,92

Peptid

7

4,43

Nhận xét:
Trên toàn bộ bệnh nhân được khảo sát, kết quả cho
thấy, nhóm Quinolon và nhóm Cephalosporin được sử
dụng chủ yếu, chiếm tỷ lệ lần lượt là 86,71% và 82,91%.
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Nhóm Penicillin được sử dụng tương đối nhiều (32,91%).
Các kháng sinh thuộc các nhóm Macrolid và Cyclid ít
được sử dụng.
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Bảng 2. Tỷ lệ các loại kháng sinh được chỉ định sử dụng
Kháng sinh

Số lượng bệnh nhân (n=158)

Tỉ lệ (%)

Ampicilin

12

7,59

Amoxicillin

31

19,62

Sulbactam

29

18,35

Ceftriaxon

48

30,38

Cefmetazol

13

8,23

Ceftizoxim

17

10,76

Ceftazidim

24

15,19

Cefotaxim

53

33,54

Cefoperazon

8

5,06

Cefepim

27

17,09

Imipenem

36

22,78

Ciprofloxacin

62

39,24

Levofloxacin

83

52,53

Azithromycin

4

2,53

Doxycyclin

7

4,43

Gentamycin

8

5,06

Vancomycin

11

6,96

Nhận xét:
Nhóm p-lactam, cephalosporin chiếm tỉ lệ cao hơn
so với penicillin. Các cephalosporin thế hệ 3 được sử
dụng nhiều như ceftriaxon (30,38%), cefotaxim (33,54
%). Cephalosporin thế hệ 4 duy nhất được sử dụng là
cefepim. Trong khi đó, nhóm penicillin được sử dụng

ở dạng kết hợp phổ biến được sử dụng là kết hợp giữa
ampicillin với sulbactam và kết hợp amoxicillin với acid
clavulanic.
Ciprofloxacin và levofloxacin là hoạt chất được chỉ
định nhiều nhất trong nhóm quinolon có tỷ lệ lần lượt là
39,24% và 52,53%.

Bảng 3. Đường sử dụng kháng sinh
Đường sử dụng

Số người bệnh được chỉ định (n=158)

Tỉ lệ (%)

Tiêm suốt thời gian điều trị

71

44,94

Uống suốt thời gian điều trị

13

8,23

Vừa tiêm vừa uống

34

21,52

Tiêm chuyển sang uống

23

14,46

Uống chuyển sang tiêm

17

10,75

Tổng

158

100,0
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Nhận xét:
Trong kết quả khảo sát, 44,94% người bệnh được chỉ
định đường tiêm trong suốt quá trình điều trị. Người bệnh
được chỉ định đường uống đơn thuần trong suốt quá trình
điều trị có tỷ lệ thấp nhất, chiếm 8,23%. Người bệnh vừa

sử dụng kháng sinh cả đường tiêm và đường uống chiếm
tỷ lệ 21,52%.
Có sự chuyển đổi đường sử dụng từ đường tiêm sang
đường uống (chiếm tỷ lệ 14,46%) và ngược lại từ đường
uống chuyển sang đường tiêm (chiếm tỷ lệ 10,75%).

Bảng 4. Tỷ lệ sử dụng 1 loại kháng sinh và phối hợp 2 hoặc 3 loại kháng sinh trong điều trị
cho bệnh nhân mắc viêm phổi cộng đồng (n=158)
Sử dụng 1 loại KS

Số bệnh nhân

Tỉ lệ (%)

Ceftriaxon

8

5,06

Levofloxacin

15

9,49

Amoxicillin

11

6,97

Tổng

34

21,52

Cepepim + levofloxacin

17

10,76

Ceflotaxim + levofloxacin

15

9,49

Cefinetazol + ciprofloxacin

14

8,86

Cefepim + gentamicin

3

1,90

Ceftriaxon + doxycyclin

4

2,53

Ceftriaxon + azithromycin

2

1,27

Ceftazidim + levofloxacin

6

3,79

Amoxicillin + ciprofloxacin

16

10,13

Ampicilin/Sulbactam + ciprofloxacin

13

8,23

Ceftriaxon + ciprofloxacin

14

8,86

Imipenem/cilastatin + levofloxacin

9

5,69

Ceftizoxim + ciprofloxacin

6

3,79

119

75,32

5

3,16

Phối hợp 2 loại KS

Tổng
Phối hợp 3 loại KS
Ceftriaxon + azithromycin + vancomycin
Nhận xét:
Trên toàn bộ mẫu nghiên cứu, các bệnh nhân
sử dụng phương pháp đơn trị liệu chiếm tỷ lệ 21,52%,
trong đó sử dụng kháng sinh chủ yếu trong đơn trị liệu là
Levofloxacin.
Trên toàn bộ mẫu nghiên cứu, các bệnh nhân sử
dụng phương pháp phối hợp 2 loại kháng sinh để điều trị
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chiếm tỷ lệ chủ yếu với 75,32%.
Các bệnh nhân sử dụng phương pháp phối hợp 3 loại
kháng sinh để điều trị chiếm tỷ lệ thấp nhất với 3,16%.
Có phác đồ là Ceftriaxon + azithromycin + vancomycin,
thường hay sử dụng trong trường hợp bệnh nhân mắc
bệnh mức độ nặng hoặc rất nặng.
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Bảng 5. Tỷ lệ thay đổi phác đồ kháng sinh trong điều trị (n=158)
Phác đồ thay đổi

Tần suất

Tỉ lệ

Đổi loại kháng sinh khác

28

17,72

Bổ sung thêm loại KS khác

19

12,03

Vừa bổ sung vừa đổi loại kháng sinh khác

13

8,23

Tổng

60

37,98

Nhận xét:
Kết quả về sự thay đổi phác đồ kháng sinh trong
điều trị cho bệnh nhân được trình bày trong bảng 3.21.
Trên toàn bộ bệnh nhân tham gia nghiên cứu, trong quá
trình điều trị có 37,98% bệnh nhân phải đổi loại kháng
sinh, bổ sung kháng sinh để điều trị. Trong đó, bệnh
nhân đổi loại kháng sinh chiếm tỷ lệ 17,72 %; bệnh nhân
phải bổ sung thêm loại kháng sinh chiếm tỷ lệ 12,03 %;
Số bệnh nhân trong quá trình điều trị phải vừa đổi loại
kháng sinh vừa bổ sung thêm loại kháng sinh khác chiếm
tỷ lệ 8,23%.
IV. BÀN LUẬN
* Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong
điều trị
Nghiên cứu ghi nhận được, 2 nhóm P-lactam và
quinolon được sử dụng nhiều nhất trong các phác đồ điều
trị viêm phổi. Đối với nhóm p-lactam, cephalosporin
chiếm tỉ lệ cao hơn so với penicillin.
Các cephalosporin thế hệ 3 được sử dụng nhiều như
ceftriaxon (30,38%), cefotaxim (33,54 %). Cephalosporin
thế hệ 4 duy nhất được sử dụng là cefepim. Trong khi đó,
nhóm penicillin được sử dụng ở dạng kết hợp phổ biến
được sử dụng là kết hợp giữa ampicillin với sulbactam và
kết hợp amoxicillin với acid clavulanic.
Ciprofloxacin và levofloxacin là hoạt chất được chỉ
định nhiều nhất trong nhóm quinolon có tỷ lệ lần lượt
là 39,24% và 52,53%, được chỉ định chủ yéu trong các
trường hợp viêm phổi trang bình hoặc viêm phổi nặng
dưới dạng đơn trị liệu hay phối hợp với các P-lactam.
* Đường sử dụng kháng sinh
Việc lựa chọn đường sử dụng của kháng sinh được
dựa trên tình trạng của các người bệnh. Các kháng sinh
trong điều trị được sử dụng chủ yếu bằng đường tiêm,
thường là những người bệnh được chỉ định viêm phổi
trung bình hoặc nặng, người bệnh hay tái phát, người bệnh
lớn tuổi có nhiều bệnh kèm theo hay người bệnh không sử
dụng được thuốc đường uống.
* Phối hợp kháng sinh trong điều trị
- Các bệnh nhân sử dụng phương pháp đơn trị liệu

chiếm tỷ lệ 21,52%, trong đó sử dụng kháng sinh chủ yếu
trong đơn trị liệu là Levofloxacin.
- Trong các bệnh nhân sử dụng phương pháp phối
hợp 2 loại kháng sinh để điều trị chiếm tỷ lệ chủ yếu
với 75,32%, trong đó sử dụng phối hợp kháng sinh chủ
yếu trong điều trị là cepepim + levofloxacin (chiếm
10,76%); Amoxicillin + ciprofloxacin (chiếm 10,13%);
Ceflotaxim + levofloxacin (chiếm 9,49%); Ceftriaxon
+ ciprofloxacin (8,86%); Cefinetazol + ciprofloxacin
(chiếm 8,86%).
Ngoài ra còn một số thuốc phối hợp ít được sử dụng,
chi sử dụng trong các trường hợp bệnh nặng như Cefepim
+ gentamicin (chiếm 1,9%); Ceftriaxon + doxycyclin
(chiếm 2,53%).
- Trong các bệnh nhân sử dụng phương pháp phối
hợp 3 loại kháng sinh để điều trị chiếm tỷ lệ thấp nhất
với 3,16%. Có phác đồ là Ceftriaxon + azithromycin +
vancomycin, thường hay sử dụng trong trường hợp bệnh
nhân mắc bệnh mức độ nặng hoặc rất nặng.
Nhóm p-lactam
Kháng sinh P-lactam vẫn chiếm vai trò quan
trọng trong điều trị viêm phổi cộng đồng. Trong đó,
các cephalosporin thế hệ 3 như cefbtaxim, ceftriaxon,
ceftazidim được lựa chọn nhiều nhất. Theo nghiên cứu
của tác giả Trịnh Thanh Hiếu năm 2013 được thực hiện
tại 10 bệnh viện ở Việt Nam, nhóm cephalosporin trong
đó các cephalosporin thế hệ 3 chiếm tỉ lệ cao nhất trong
các phác đồ đơn trị liệu cũng như phối hợp trong điều
trị viêm phổi cộng đồng [3]. Theo hướng dẫn của ATS
(2007), BTS (2009) và các khuyến cáo điều trị, p-lactam
vẫn được lựa chọn trong điều trị viêm phổi cộng đồng.
Theo các hướng dẫn này, các P-lactam được khuyến cáo
phối hợp với nhóm macrolid hoặc fluoloquinolon trong
điều trị viêm phổi cộng đồng nội trú hoặc trường hợp
điều trị ngoại trú với những người bệnh có bệnh nền kèm
theo [4], [5].
Nhóm Fluoloqumolon
Bên cạnh nhóm P-lactam, fluoloquinolon là nhóm
kháng sinh được lựa chọn nhiều trong điều trị viêm phổi
cộng đồng với hơn 74,5% các trường họp. Theo ATS
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(2007), fluoloquinolon được khuyến cáo trong hầu hết
trường hợp viêm phổi cộng đồng điều trị nội trú hoặc các
trường hợp điều trị ngoại trú có bệnh kèm theo [5]. Theo
Antibiotic Guidelines 2015- 2016, bên cạnh p-lactam,
flouroquinolon là kháng sinh được lựa chọn hàng đầu
trong viêm phổi cộng đồng nhập viện [6]. Nghiên cứu của
tác giả Nguyễn Thị Hồng Lê (2015) khảo sát tại Bệnh
viện Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh với tỉ lệ kê
đơn fluoloquinolon trong điều trị viêm phổi cộng đồng là
57% [7].
Nhóm Macrolid
Nghiên cứu thực hiện tại Bệnh viện Trang Vương
chỉ có 10 trường hợp được chỉ định azithromycin trong
điều trị. Theo một báo cáo nghiên cứu của ANSORP
(Asian Network for surveillance of resistant pathogents)
năm 2008 thực hiện ở 14 trung tâm tại 8 quốc gia châu
Á, trong đó có sự tham gia của Đại học Y Dược thành
phố Hồ Chí Minh, tỉ lệ kháng sinh được lựa chọn điều
trị khởi đầu viêm phổi cộng đồng cao nhất là phối hợp
giữa cephalosporin thế hệ 3 với macrolid với 43,1%,
trong khi đó phối họp giữa cephalosporin thế hệ 3 với
fluoloquinolon chi chiếm 7,7% [8]. Tuy nhiên, các nghiên
cứu gần đây cho thấy xu hướng kê đơn fluoloquinolon
nhiều hơn macrolid trong điều trị viêm phổi cộng đồng.
Theo tác giả Trịnh Thanh Hiếu, tỉ lệ các phác đồ phối
hợp kháng sinh có fluoloquinolon là 32% trong khi chỉ có
4,2% phác đồ có macrolid [3].
* Thay đổi phác đồ kháng sinh trong điều trị
Trong quá trình điều trị có 37,98% bệnh nhân phải

2020

đổi loại kháng sinh, bổ sung kháng sinh để điều trị. Trong
đó, bệnh nhân đổi loại kháng sinh chiếm tỷ lệ 17,72 %;
bệnh nhân phải bổ sung thêm loại kháng sinh chiếm tỷ lệ
12,03 %; Số bệnh nhân trong quá trình điều trị phải vừa
đổi loại kháng sinh vừa bổ sung thêm loại kháng sinh khác
chiếm tỷ lệ 8,23%.
V. KẾT LUẬN
Nhóm Quinolon và nhóm Cephalosporin được sử
dụng chủ yếu, chiếm tỷ lệ lần lượt là 86,71% và 82,91%.
Các cephalosporin thế hệ 3 được sử dụng nhiều như
ceftriaxon (30,38%), cefotaxim (33,54 %). Cephalosporin
thế hệ 4 duy nhất được sử dụng là cefepim.
Đường sử dụng kháng sinh chủ yếu bằng đường
tiêm, người bệnh hay tái phát, người bệnh lớn tuổi có
nhiều bệnh kèm theo hay người bệnh không sử dụng được
thuốc đường uống.
Các kháng sinh trong điều trị khởi đầu viêm phổi
cộng đồng được sử dụng chủ yếu dưới dạng phối hợp
kháng sinh. Phối hợp 2 kháng sinh chiếm tỷ lệ chủ yếu
với 75,32% các bệnh nhân nghiên cứu. Số lượng phối hợp
3 kháng sinh trong điều trị khá hạn chế, chỉ có 3,16%
các trường hợp áp dụng, đây là những người bệnh viêm
phổi nặng. Có phác đồ là Ceftriaxon + azithromycin +
vancomycin, thường hay sử dụng trong trường hợp bệnh
nhân mắc bệnh mức độ nặng hoặc rất nặng.
Trong quá trình điều trị có 37,98% bệnh nhân phải
đổi loại kháng sinh, bổ sung kháng sinh để điều trị.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trần Văn Ngọc, Phạm Hùng Vân (2004). Đánh giá đặc tính lâm sàng và vi sinh của viêm phổi mắc phải trong
cộng đồng. Y học thành phố Hồ Chí Minh, 8(1): 16 - 21.
2. Trần Văn Ngọc (2015). Viêm phổi bệnh viện. Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh, http://www.hoihohaptphcm.0rg/
index.php/chuyende/benhphổi/183-viem- phoi-benh-vien.
3. Nguyễn Thị Hồng Lê (2015), Khảo sát tình hình bệnh viêm phổi cộng đồng và sử dụng thuốc trong điều tri tại
Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cơ sở I, Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Dược học, Đại học Y Dược
thành phố Hồ Chí Minh.
4. American Thoracic Society (2001). Guidelines for the treatment of adults with community-acquired pneumonia:
diagnosis, assessment of severity, antimicrobial therapy and prevention. Am JRespir Crit Care Med, 163: 1730- 1754.
5. Mendall et al (2007). IDTS/ATS Guidelines for CAP in Adults. Clinical Infectious Diseases, 44(2): 29-30.
6. Mauldin P. D. et al (2010). Attributable hospital cost and length of stay associated with health care-associated
infections caused by antibiotic- resistant gram-negative bacteria. Antimicrob Agents Chemother, 54(1): 109-115.
7. Martin Kolditz S. E (2017). Community-Acquired Pneumonia in Adults. Deutsches ArzteblattInternational,
114: 838-848.
8. Konstantinos z. Vardakas et al (2017). Tluoroquinolones 01* macrolides in combination with P-lactams
in adult patients hospitalized with community acquired pneumonia: a systematic review and metaanalysis. Clinical
Microbiology and Infection, 23(4): 234-241.

14

Tập 58 - Số 5-2020
Website: yhoccongdong.vn

EC N
KH
G
NG

VI N

S

C

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
THỰC TRẠNG NHIỄM HÓA CHẤT TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM
SỮA DẠNG LỎNG CHO TRẺ EM DƯỚI 36 THÁNG TẠI HẢI
PHÒNG, NĂM 2020
Nguyễn Văn Chuyên1, Tống Đức Minh1, Phạm Nam Thái2

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá mức độ ô nhiễm hóa chất trong
một số sản phẩm sữa dạng lỏng cho trẻ em dưới 36 tháng
tuổi tại Hải Phòng, năm 2020.
Đối tượng và phương pháp: Xét nghiệm 50 sản
phẩm thương mại phổ biến của các loại sữa dạng bột cho
trẻ dưới 36 tháng tại Hải Phòng, đánh giá mức độ ô nhiễm
một số chỉ tiêu hóa học phổ biến.
Kết quả: Nồng độ chì (Pb) trung bình 0,007 – 0,010
mg/kg. Nồng độ thiếc (Sn) trung bình 50,47 – 138,30 mg/
kg. Nồng đồ Asen (As) trung bình khoảng 0,14 – 0,26 mg/
kg. Nồng đồ Cadimi (Cd) trung bình 0,18 – 0,47 mg/kg.
Nồng đồ Thủy ngân (Hg) trung bình 0,013 – 0,041 mg/kg.
Trong đó, có 1/10 mẫu sữa gầy cô đặc có nồng độ thiếc
(Sn) vượt giá trị cho phép.
Nồng độ Carbaryl trung bình 14,80 – 20,93 µg/kg.
Nồng độ Indoxacard trung bình 16,60 – 34,27 µg/kg.
Nồng đồ Emamectin benzoate trung bình khoảng 0,41 –
1,71 µg/kg. Trong đó, có 1/15 mẫu sữa thanh trùng vượt
ngưỡng giới hạn cho phép.
Kết luận: Tất cả các mẫu sản phẩm sữa dạng
lỏng đều có hàm lượng Chì, Asen, Cadimi, Carbaryl và
Indoxacard nằm trong giá trị cho phép. Có 2% (1/50) mẫu
có hàm lượng Thiếc, Thủy ngân và Emamection benzoate
vượt ngưỡng giới hạn cho phép.
Từ khóa: Ô nhiễm hóa chất, sữa dạng lỏng, trẻ em.
SUMMARY:
LEVEL CONTAMINATION OF SOME
CHEMICALS IN LIQUID MILK FOR CHILDREN
UNDER 36 MONTHS
Objectives: To assess pollution levels of some
chemicals in liquid milk for children under 36 months old
in Hai Phong, by 2020. Subjects and methods: Cross-

sectional descriptive studies of pollution levels of some
indicators Common chemical digestion in milk and dairy
products for babies under 36 months. Results: Heavy
metals in milk and liquid milk products: Average lead
(Pb) concentrations were about 0.007 - 0.010 mg / kg. The
average concentration of tin (Sn) is about 50.47 - 138.30
mg / kg. In which, 1/10 of concentrated skim milk samples
had the concentration of tin (Sn) exceeding the permitted
value. The average concentration of arsenic (As) was
about 0.14 - 0.26 mg / kg. The average cadmium (Cd)
concentration was about 0.18 - 0.47 mg / kg. The average
concentration of Mercury (Hg) is about 0.013 - 0.041 mg /
kg. In which, 1/10 of concentrated skim milk samples had
the concentration of tin (Sn) exceeding the permitted value.
Pollution of plant protection chemicals in milk and liquid
milk products: The average concentration of Carbaryl is
about 14.80 - 20.93 µg / kg. The average concentration
of Indoxacard is about 16.60 - 34.27 µg / kg. The average
concentration of Emamectin benzoate was about 0.41 1.71 µg / kg. In which, 1/15 of pasteurized milk samples
exceeded the permitted limit. Conclusion: All liquid milk
product samples have lead, arsenic, cadmium, carbaryl
and indoxacard content within the permitted values
according to national technical regulation QCVN 05-1:
2010 / BYT. However, there were 2% (1/50) of samples
with content of Tin, Mercury and Emamection benzoate
exceeding the permitted limit.
Key words: Level contamination of chemical, liquid
milk, children.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ô nhiễm thực phẩm đã được ghi nhận trong lịch sử
từ 8.000 năm trước; tuy nhiên, sự phát triển trong kinh
doanh nông nghiệp và toàn cầu hóa đã làm cho tình trạng
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này lan rộng khắp hành tinh. Trong những năm gần đây,
số các vụ ngộ độc thức ăn ngày càng gia tăng, đặt ra tình
trạng báo động về vấn đề chất lượng vệ sinh an toàn thực
phẩm. An toàn thực phẩm vì thế là vấn đề quan trọng đối
với mọi người ở mọi quốc gia, tuy nhiên chỉ trong vài thập
kỷ gần đây an toàn thực phẩm mới được quan tâm một
cách đúng mức và tăng cường các hoạt động kiểm soát.
Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động quản lý,
giám sát cần phải được thực hiện đồng bộ ở cả hai phía,
phía doanh nghiệp và phía các cơ quan quản lý Nhà nước.
Hải Phòng là một thành phố lớn của miền Bắc, nơi
tập trung nhiều nhà máy sản xuất sữa, sản phẩm từ sữa.
Sản lượng tiêu thụ sữa và sản phầm từ sữa của Hải Phòng
là khá lớn.
Xuất phát từ những vấn đề như vậy, chúng tôi thực
hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu: “Đánh giá mức độ ô
nhiễm hóa chất trong một số sản phẩm sữa dạng lỏng cho
trẻ em dưới 36 tháng tuổi tại Hải Phòng, năm 2020”.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Gồm 50 mẫu sữa dạng lỏng: Sữa tươi nguyên chất
thanh trùng và sữa tươi thanh trùng, sữa tươi nguyên chất
tiệt trùng, sữa tươi tiệt trùng và sữa tiệt trùng, sữa cô đặc
(sữa đặc) và sữa gầy cô đặc có bổ sung chất béo thực vật
(sữa đặc có bổ sung chất béo thực vật) (theo QCVN 051:2010/BYT) dành cho cho trẻ em dưới 36 tháng được sản
xuất tại Việt Nam.
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
- Địa điểm:
+ Địa điểm nghiên cứu tại thực địa: Nghiên cứu
được thực hiện tại thành phố Hải Phòng.
+ Địa điểm xét nghiệm trong labo: Labo Khoa Vệ
sinh Quân đội và Viện Nghiên cứu Y dược học, Học viện
Quân y. Chỉ tiêu nào xét nghiệm tại K40, chỉ tiêu nào xét
nghiệm tại Viện YDHQS.
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- Thời gian: Từ tháng 08 năm 2019 đến tháng 08
năm 2020.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
Cỡ mẫu: Lấy mẫu có chủ đích, lẫy 50 mẫu tương
ứng với 50 sản phẩm thương mại được tiêu thụ phổ biến
tại Hải Phòng.
Chọn mẫu: Chia sữa và sản phẩm từ sữa dạng bột
thành 4 nhóm, gồm: Sữa thanh trùng, sữa tiệt trùng,
sữa cô đặc và sữa gầy cô đặc (theo QCVN 05-2:2010/
BYT) [2].
Mỗi nhóm chọn 10-15 sản phẩm được tiêu thụ phổ
biến nhất tại khu vực nghiên cứu (căn cứ số liệu báo cáo
của Chi cục ATTP thành phố). Mỗi sản phẩm thương mại
lấy 1 mẫu. Cụ thể: Sữa thanh trùng 15 mẫu, sữa tiệt trùng
15 mẫu, sữa cô đặc 10 mẫu và sữa gầy cô đặc 10 mẫu. Cỡ
mẫu xét nghiệm là 50 mẫu.
Lấy mẫu: Lẫy mẫu theo hướng dẫn TCVN
6400:2010 (ISO 707:2008).
Xét nghiệm:
Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm kim loại nặng
bằng máy AAS – ZA300 tại Khoa Vệ sinh Quân đội và
độc tố vi nấm bằng hệ thống LC/MS/MS tại Viện Nghiên
cứu Y dược học, Học viện Quân y.
Chỉ tiêu xét nghiệm: (1) Nhiễm kim loại nặng: Chì
(Pb) (mg/kg); Thiếc (Sn) (mg/kg); Asen (As) (mg/kg);
Cadimi (Cd) (mg/kg); Thủy ngân (Hg) (mg/kg). (2) Nhiễm
thuốc bảo vệ thực vật: Carbaryl (µg/kg); Indoxacard (µg/
kg); Emamectin benzoate (µg/kg).
Phương pháp đánh giá: Đánh giá theo giới hạn tối
đa ô nhiễm chỉ tiêu hóa học trong sữa và sản phẩm từ sữa
bột theo QCVN 05-2:2010/BYT.
2.4. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập
được nhập và xử lý trên phần mềm thống kê y sinh học
SPSS 22.0.
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Bảng 3.1. Thực trạng ô nhiễm kim loại nặng
Thông số
(n=50)

Sữa thanh trùng
(n=15)

Sữa tiệt trùng
(n=15)

Sữa cô đặc
(n=10)

Sữa gầy cô đặc
(n=10)

QCVN 051:2010/BYT

Chì (Pb) (mg/kg)

0,008 ± 0,007
(0/15)

0,008 ± 0,007
(0/15)

0,010 ± 0,006
(0/10)

0,007 ± 0,005
(0/10)

0,02 mg/kg

Thiếc (Sn) (mg/
kg)

104,93 ± 88,30
(0/15)

50,47 ± 46,50
(0/15)

102,60 ± 71,24
(0/10)

138,30 ± 104,13
(1/10)

250 mg/kg

Asen (As) (mg/
kg)

0,16 ± 0,13
(0/15)

0,16 ± 0,16
(0/15)

0,14 ± 0,15
(0/10)

0,26 ± 0,15
(0/10)

0,5 mg/kg

Cadimi (Cd)
(mg/kg)

0,44 ± 0,36
(0/15)

0,18 ± 0,26
(0/15)

0,35 ± 0,29
(0/10)

0,47 ± 0,31
(0/10)

1,0 mg/kg

Thủy ngân (Hg)
(mg/kg)

0,019 ± 0,017
(0/15)

0,017 ± 0,020
(0/15)

0,013 ± 0,019
(0/10)

0,041 ± 0,047
(1/10)

0,05 mg/kg

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu cho thấy, so với Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05-1:2010/BYT, nồng đồ
các kim loại nặng trong sữa và sản phẩm từ sữa dạng lỏng
đều rất thấp:
- Nồng độ chì (Pb) trung bình trong sữa và sản phẩm
sữa dạng lỏng dao động trong khoảng 0,007 – 0,010 mg/kg.
- Nồng độ thiếc (Sn) trung bình trong sữa và sản
phẩm sữa dạng lỏng dao động trong khoảng 50,47 –
138,30 mg/kg. Trong đó, có 1/10 mẫu sữa gầy cô đặc có
nồng độ thiếc (Sn) vượt giá trị cho phép.

- Nồng đồ Asen (As) trung bình trong sữa và sản
phẩm sữa dạng lỏng dao động trong khoảng 0,14 – 0,26
mg/kg.
- Nồng đồ Cadimi (Cd) trung bình trong sữa và sản
phẩm sữa dạng lỏng dao động trong khoảng 0,18 – 0,47
mg/kg.
Nồng đồ Thủy ngân (Hg) trung bình trong sữa và sản
phẩm sữa dạng lỏng dao động trong khoảng 0,013 – 0,041
mg/kg. Trong đó, có 1/10 mẫu sữa gầy cô đặc có nồng độ
thiếc (Sn) vượt giá trị cho phép.

Hình 3.1. Tỉ lệ mẫu sữa dạng lỏng có các chỉ tiêu kim loại nặng không đạt tiêu chuẩn

Nhận xét: Tất cả các mẫu sản phẩm sữa dạng lỏng
đều có hàm lượng Chì, Asen, Cadimi nằm trong giá trị cho
phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05-1:2010/

BYT. Tuy nhiên, có 2% (1/50) mẫu có hàm lượng Thiếc
và Thủy ngân vượt ngưỡng giới hạn cho phép.
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Bảng 3.2. Thực trạng ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật
Thông số
(n=50)

Sữa thanh
trùng (n=15)

Sữa tiệt trùng
(n=15)

Sữa cô đặc
(n=10)

Sữa gầy cô đặc
(n=10)

QCVN 051:2010/BYT

Carbaryl (µg/kg)

19,80 ± 15,11
(0/15)

20,93 ± 18,42
(0/15)

14,80 ± 16,07
(0/10)

17,10 ± 20,26
(0/10)

50 µg/kg

Indoxacard (µg/kg)

34,27 ± 23,26
(0/15)

16,60 ± 26,17
(0/15)

25,80 ± 28,21
(0/10)

30,40 ± 28,61
(0/10)

100 µg/kg

Emamectin
benzoate (µg/kg)

1,71 ± 1,94
(1/15)

0,53 ± 1,18
(0/15)

0,41 ± 1,19
(0/10)

0,91 ± 1,32
(0/10)

5 µg/kg

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu cho thấy, so với Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05-1:2010/BYT, nồng đồ
một số thuốc bảo vệ thực vật trong sữa và sản phẩm từ sữa
dạng lỏng đều thấp:
- Nồng độ Carbaryl trung bình trong sữa và sản
phẩm sữa dạng lỏng dao động trong khoảng 14,80 –
20,93 µg/kg.

- Nồng độ Indoxacard trung bình trong sữa và sản
phẩm sữa dạng lỏng dao động trong khoảng 16,60 –
34,27 µg/kg.
- Nồng đồ Emamectin benzoate trung bình trong sữa
và sản phẩm sữa dạng lỏng dao động trong khoảng 0,41 –
1,71 µg/kg. Trong đó, có 1/15 mẫu sữa thanh trùng vượt
ngưỡng giới hạn cho phép.

Hình 3.2. Tỉ lệ mẫu sữa dạng lỏng có chỉ tiêu thuốc bảo vệ thực vật không đạt tiêu chuẩn

Nhận xét: Tất cả các mẫu sản phẩm sữa dạng lỏng
đều có hàm lượng Carbaryl và Indoxacard nằm trong giá
trị cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 051:2010/BYT. Tuy nhiên, có 2% (1/50) mẫu có hàm lượng
Emamection benzoate vượt ngưỡng giới hạn cho phép.
IV. BÀN LUẬN
4.1. Nhiễm kim loại nặng trong sữa
Chì: Chì là kim loại nặng khi xâm nhập vào cơ thể
có đích đến chính là hệ thần kinh, và gây ra ảnh hưởng lớn
nhất ở trẻ em do chúng đang trong giai đoạn phát triển.
Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex 2011 và Ủy
ban Liên minh châu Âu (2006) đã thiết lập giới hạn cho
phép của Pb trong các mẫu sữa là 0,02 mcg/ml) [2]. Tại
Việt Nam, quy định hàm lượng cho phép của chì trong sữa
và các sản phẩm cũng là 0,02 mg/kg [1]. Trong nghiên
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cứu này của chúng tôi, tất cả các mẫu nghiên cứu đều
nằm trong giới hạn cho phép. Nghiên cứu của Annalisa
Bargellin và cộng sự (2016), đã ghi nhận sự khác biệt
đáng kể về nồng độ kim loại trong số các sản phẩm sữa
công thức cho trẻ sơ sinh được phân tích. Xem xét mẫu
tổng thể, 66% mẫu xét nghiệm không phát hiện chì và giá
trị trung bình là 0,14 ± 17,13 mcg/L [3].
Cadimium: Cd chủ yếu được tìm thấy trong thận và
gan của cơ thể người, khiến những cơ quan này trở thành
đích chính của Cd. Độc tính Cd cũng liên quan đến một
bệnh đau nhức gọi là bệnh Itai-Itai. Hơn nữa, phơi nhiễm
Cd được cho là do khử khoáng xương, tăng huyết áp ở phụ
nữ mang thai, rối loạn chuyển hóa canxi, hình thành sỏi và
tăng calci niệu. Theo QCVN 5-1:2010/BYT, giới hạn cho
phép của Cd trong các dạng sữa, sản phẩm từ sữa là 1mg/
kg hoặc 1mg/l [1]. Tất cả các mẫu nghiên cứu nằm trong
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giới hạn cho phép. Nghiên cứu của Rahimi (2013), ở Iran
cho kết quả 9,51 ng/ml [4].
Thủy ngân: Theo QCVN 5-1:2010/BYT, giá trị cho
phép của Hg là 0,05 mg/kg hoặc 0,05 mg/l [1]. Trong
nghiên cứu này của chúng tôi, tất cả các mẫu nghiên cứu
đều nằm trong giới hạn cho phép. Nghiên cứu tổng quan
của Ismail (2019), mức Hg tối đa ghi nhận được là ở mẫu
sữa dê (1,226 mcg/ml) và mẫu sữa bò (0,490 mcg/ml) từ
Pakistan. Trong khi ở Trung Quốc, Hg ở mức dưới giới
hạn phát hiện (0,015 mcg/ml) [5].
Thiếc: Thiếc là kim loại nặng ít độc hơn thủy ngân,
cadmium và chì. Mối quan tâm chính liên quan đến thiếc
trong thực phẩm là khả năng mức độ cao có khả năng xuất
hiện trong thực phẩm đóng hộp trong hộp thiếc được sản
xuất không chính xác, trong đó thiếc hiện diện trong lon
đã ngấm vào thức ăn. Theo QCVN 5-2:2010/BYT, giới
hạn cho phép của Thiếc trong sản phẩm sữa là 250 mg/kg
(đối với các sản phẩm đựng trong bao bì tráng Thiếc) [1].
Tất cả các mẫu nghiên cứu nằm trong giới hạn cho phép.
Một nghiên cứu đã so sánh nồng độ thiếc trong thực phẩm
tươi (0,03mg/kg) và trong thực phẩm đóng gói trong lon
có tráng thiếc (76,6 ± 36,5 mg/kg). Ở Mỹ, nước bưởi,
nước cam, cà chua nước sốt và dứa trong lon tráng thiếc
có nồng độ thiếc dao động từ 51 - 150 mg/kg thực phẩm
khi lon được mở lần đầu tiên [6].
Asen: Asen có thể gây ung thư ở nhiều cơ quan, bao
gồm da, phổi, bàng quang, thận và gan; nó cũng là có
khả năng gây ảnh hưởng đến thần kinh, hô hấp và hệ tim
mạch. Theo QCVN 5-1:2010/BYT, giá trị cho phép của
As trong sữa và các sản phẩm từ sữa là 0,5 mg/kg hoặc
0,5 mg/l [1]. Trong nghiên cứu này của chúng tôi, tất cả
các mẫu nghiên cứu đều nằm trong giới hạn cho phép.
Trong nghiên cứu của Zelinjo N. Igweze (2020), tất cả
các mẫu được phân tích đều ghi nhận, với giá trị cao nhất
được phát hiện trong (1,56 mg/kg) và các giá trị thấp nhất
trong (0,02 mg/kg). Asen trung bình nồng độ trong sữa
bột dựa trên ngũ cốc là cao hơn so với sữa và hỗn hợp ngũ
cốc và sữa công thức (0,68 ± 0,67 so với 0,33 ± 0,26 và
0,46 ± 0,52 mg/kg, tương ứng); những khác biệt không có
ý nghĩa thống kê (P> 0,05) [7].

4.2. Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong sữa
và sản phẩm từ sữa
Carbaryl: Quy đinh về giới hạn cho phép của
Carbaryl theo quy định tại Thông tư số 50/2016/TT-BYT
là 0,05 (mg/kg) trong sữa nguyên liệu [8]. Trong nghiên
cứu này, chúng tôi ghi nhận dư lượng Carbaryl thấp trong
các mẫu sữa và sản phẩm từ sữa. Một nghiên cứu tại Hy
Lạp về dư lượng thuốc trừ sâu được thực hiện năm 2010
cho kết quả khác với nghiên cứu của chúng tôi. Nghiên
cứu này đã ghi nhận: 0,003 mg/kg Carbaryl trong cỏ linh
lăng, tuy nhiên dư lượng chất này trong sữa không được
phát hiện [9]. Như vậy, giữa các nghiên cứu còn có sự
khác biệt về dư lượng Carbaryl trong sữa.
Indoxacarb: Theo QCVN 5-1:2010/BYT, giá trị
cho phép của Indoxacarb là 0,1 mg/kg [1]. Nghiên cứu
của chúng tôi, đều nhận kết quả trong giới cho phép. Một
nghiên cứu tại Tây Ban Nha đánh giá dư lượng chất này
trong nước tự nhiên. Trong số các thuốc trừ sâu được khảo
sát, hợp chất phổ biến nhất là Indoxacarb, được tìm thấy
trong hơn 80% số mẫu, và trong một số trường hợp nồng
độ của nó vượt quá 0,1 mcg/L. Nồng độ trung bình của
indoxacarb ghi nhận là 0,081 ± 0,026 mcg/L và nồng độ
lớn nhất có được là 0,145 mcg/L [10].
Emamectin benzoate: Theo QCVN 5-1:2010/BYT,
giá trị cho phép của Emamectin benzoate là 5 µg/kg. Nghiên
cứu của chúng tôi, tất cả đều trong giới hạn cho phép.
V. KẾT LUẬN
Nồng độ chì (Pb) trung bình 0,007 – 0,010 mg/kg.
Nồng độ thiếc (Sn) trung bình 50,47 – 138,30 mg/kg.
Nồng đồ Asen (As) trung bình khoảng 0,14 – 0,26 mg/
kg. Nồng đồ Cadimi (Cd) trung bình 0,18 – 0,47 mg/kg.
Nồng đồ Thủy ngân (Hg) trung bình 0,013 – 0,041 mg/kg.
Trong đó, có 1/10 mẫu sữa gầy cô đặc có nồng độ thiếc
(Sn) vượt giá trị cho phép.
Nồng độ Carbaryl trung bình 14,80 – 20,93 µg/kg.
Nồng độ Indoxacard trung bình 16,60 – 34,27 µg/kg.
Nồng đồ Emamectin benzoate trung bình khoảng 0,41 –
1,71 µg/kg. Trong đó, có 1/15 mẫu sữa thanh trùng vượt
ngưỡng giới hạn cho phép.
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ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG PHẪU
THUẬT TIÊU HÓA, GAN MẬT
Lê Văn Phúc1, Đỗ Văn Mãi1, Bùi Đặng Minh Trí2

TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm sử dụng kháng sinh dự
phòng trong phẫu thuật tiêu hóa, gan mật tại Bệnh viện
đa khoa thành phố Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang đặc điểm sử dụng thuốc
kháng sinh dự phòng trên 100 bệnh nhân có chỉ định phẫu
thuật tại các khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa
thành phố Cần Thơ từ tháng 7/2020 - 9/2020. Kết quả:
Ceftazidim là KSDP được sử dụng nhiều nhất, chiếm tỷ
lệ 58,0%; Metronidazol (28,0%), Ampicillin/ sulbactam
(22,0%), cefazolin là KSDP sử dụng ít nhất (2,0%);
không sử dụng kháng sinh cefoperazon/sulbactam. Trong
các KSDP được sử dụng thì metronidazol, Cefazolin có
100% tỷ lệ chỉ định mức liều theo hướng dẫn. Các nhóm
kháng sinh còn lại hầu hết đều sử dụng liều thấp hơn so
với hướng dẫn. Phần lớn bệnh nhân được sử dụng ít nhất 1
KSDP (90,0%), chỉ có 10 trường hợp phẫu thuật không có
yếu tố nguy cơ không sử dụng KSDP (10,0%). Các phẫu
thuật đa số sử dụng KSDP trong vòng 60 phút trước lúc
rạch da (78,0%). Đa số kéo dài thời gian sử dụng KSDP
quá 24 giờ sau phẫu thuật (74,0%). Kết luận: Ceftazidim
là KSDP được sử dụng nhiều nhất. Đa phần bệnh nhân
được sử dụng ít nhất 1 KSDP. Các phẫu thuật đa số sử
dụng KSDP trong vòng 60 phút trước lúc rạch da. Đa số
kéo dài thời gian sử dụng KSDP quá 24 giờ sau phẫu thuật.
Từ khóa: Kháng sinh dự phòng, phẫu thuật tiêu hóa,
gan mật.
SUMMARY:
CHARACTERISTICS
OF
USING
PROPHYLATIC ANTIBIOTICS IN DIGESTIVE,
HEPATOBILIARY SURGERY
Objectives:
Surveying
characteristics
of
prophylactic antibiotic (PA) used in gastrointestinal,
hepatobiliary surgery in Can Tho City General Hospital.

Subjects and methods: Cross-sectional descriptive
study of prophylactic using of prophylactic antibiotic
on 100 patients with surgical indications at General
Surgery Departments, Can Tho City General Hospital
from 7/2020 - 9/2020. Results: Ceftazidim was the most
used PA, accounting for 58.0%; Metronidazole (28.0%),
Ampicillin/sulbactam (22.0%), and cefazolin were PAs
used the least (2.0%); Did not use cefoperazone/sulbactam
antibiotics. In the PAs used, metronidazole, Cefazolin
had 100% of the dose rate indication according to the
instructions. The remaining antibiotic groups mostly used
doses lower than the instructions.
Most patients used at least 1 PA (90.0%), only 10
surgical cases without risk factors did not use PA (10.0%).
The majority of patients used PA within 60 minutes
before incision (78.0%). The majority of PA used time
was above 24 hours after surgery (74.0%). Conclusion:
Ceftazidim was the most used PA. Most patients used at
least 1 PA. Most surgeries used PA within 60 minutes
before incision. The majority of PA used time was above
24 hours after surgery.
Key words: Prophylatic antibiotics, digestive,
hepatobiliary surgery.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là hậu quả thường
gặp nhất và là nguyên nhân quan trọng gây tử vong ở
người bệnh được phẫu thuật trên toàn thế giới. Tại Việt
Nam, tỷ lệ NKVM được ghi nhận trong một nghiên cứu
tại một số bệnh viện các tỉnh phía Bắc năm 2008 là 10,5%
[1]. Sử dụng kháng sinh dự phòng (KSDP) trong phẫu
thuật là biện pháp hiệu quả nhất để kiểm soát NKVM.
Kháng sinh dự phòng (KSDP) là việc sử dụng kháng sinh
trước khi xảy ra nhiễm khuẩn nhằm mục đích ngăn ngừa
hiện tượng này. KSDP nhằm giảm tần suất nhiễm khuẩn
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tại vị trí hoặc cơ quan được phẫu thuật, không dự phòng
nhiễm khuẩn toàn thân hoặc vị trí cách xa nơi được phẫu
thuật [2]. Tại một số bệnh viện ở Việt Nam, tỷ lệ sử dụng
KSDP nhìn chung còn thấp và có nhiều rào cản trong việc
áp dụng hướng dẫn sử dụng KSDP trên thực hành lâm
sàng [1]. Sử dụng hợp lý kháng sinh dự phòng là một biện
pháp hữu hiệu để hạn chế nhiễm khuẩn vết mổ, tuy nhiên,
sử dụng không đúng nguyên tắc sẽ là yếu tố nguy cơ làm
gia tăng đề kháng kháng sinh. Do đó, để góp phần hiểu
rõ về hiệu quả của kháng sinh trong dự phòng phẫu thuật
tiêu hóa, gan mật, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này
nhằm mục tiêu: “Khảo sát đặc điểm sử dụng kháng sinh
dự phòng trong phẫu thuật tiêu hóa, gan mật tại Bệnh viện
đa khoa thành phố Cần Thơ”.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tại các khoa Ngoại
tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ từ tháng
7/2020 - 9/2020.
Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân

- Những bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật tiêu
hóa, gan mật tụy tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa
khoa thành phố Cần Thơ.
- Có đầy đủ hồ sơ bệnh án nghiên cứu
Tiêu chí loại trừ
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.
- Bệnh nhân xuất viện trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật.
2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
Chỉ tiêu nghiên cứu:
+ Loại kháng sinh: Gồm các loại kháng sinh dự
phòng tại Bệnh viện, được sử dụng cho các đối tượng
nghiên cứu.
+ Liều dùng: Liều dùng phù hợp với hướng dẫn về
lựa chọn kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế năm
2015 [2].
+ Thời điểm sử dụng liều kháng sinh đầu tiên; thời
gian sử dụng KSDP sau phẫu thuật.
3. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập được
nhập và xử lý trên phần mềm thống kê y sinh học SPSS 22.0.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. Đặc điểm về loại KS dự phòng
Loại KS dự phòng

Số lượng (n)

Tỷ lệ (%)

Ceftazidim

58

58,0

Cefazolin

2

2,0

Imipenem/cilastatin

6

6,0

Meropenem

4

4,0

Amoxicillin/clavulanic acid

14

14,0

Ampicillin/ sulbactam

22

22,0

Metronidazol

28

28,0

Ciprofloxacin

4

4,0

Nhận xét:
Về đặc điểm kháng sinh dự phòng ở đối tượng nghiên
cứu, ceftazidim là KSDP được sử dụng nhiều nhất, chiếm
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tỷ lệ 58,0%; Metronidazol (28,0%), Ampicillin/sulbactam
(22,0%), cefazolin là KSDP sử dụng ít nhất (2,0%); không
sử dụng kháng sinh cefoperazon/sulbactam.
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Bảng 2. Đặc điểm về liều kháng sinh dự phòng ở đối tượng nghiên cứu
Loại KS dự phòng

Liều khuyến cáo

Sử dụng KS
Liều

Số lần

1

34

2

24

Ceftazidim

K

Cefazolin

2

2

2

Imipenem/cilastatin

K

0,5

6

Meropenem

K

1

4

Amoxicillin/clavulanic acid

1,2

1,2

8

2

6

3

1,5

22

Metronidazol

0,5

0,5

28

Ciprofloxacin

0,4

0,2

4

Ampicillin/ sulbactam

Ghi chú: K = Không có hướng dẫn
Nhận xét:
Các kháng sinh ceftazidim, imipenem/cilastatin,
meropenem không nằm trong khuyến cáo về sử dụng
KSDP của Bộ Y tế 2015 và Bệnh viện đa khoa thành phố

Cần Thơ nên không có hưởng dẫn về liều.
Trong các KSDP được sử dụng thì metronidazol,
Cefazolin có 100% tỷ lệ chỉ định mức liều theo hướng
dẫn. Các nhóm kháng sinh còn lại hầu hết đều sử dụng
liều thấp hơn so với hướng dẫn.

Biểu đồ 1. Số loại kháng sinh dự phòng được sử dụng

Nhận xét:
Kết quả nghiên cứu cho thấy ở đối tượng nghiên
cứu, phần lớn bệnh nhân được sử dụng ít nhất 1 KSDP

(90,0%), chỉ có 10 trường hợp phẫu thuật không có yếu tố
nguy cơ không sử dụng KSDP (10,0%).
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Bảng 3. Đặc điểm về thời điểm sử dụng kháng sinh dự phòng
Thời điểm (giờ)

Số lượng (n)

Tỷ lệ (%)

0 (ngay khi bắt đầu PT)

30

30,0

0,5 – 1

48

48,0

1 – 1,5

10

10,0

1,5 – 2

10

10,0

2–3

2

2,0

3–4

0

0,0

Tổng

100

100,0

Nhận xét:
Về thời điểm sử dụng kháng sinh ở đối tượng
nghiên cứu tỷ lệ sử dụng KSDP trong vòng 60 phút trước

rạch da chiếm tỷ lệ 78%. Tỷ lệ KSDP sử dụng không
đúng thời điểm được khuyển cáo ở nhóm trước can thiệp
là 22,0%.

Bảng 4. Đặc điểm về thời gian sử dụng kháng sinh dự phòng
Thời gian

Số lượng (n)

Tỷ lệ (%)

Ngày đầu tiên sau mổ (24h đầu)

26

26,0

2 – 3 ngày

20

20,0

4 – 7 ngày

46

46,0

> 7 ngày

8

8,0

Tổng

100

100,0

Nhận xét:
Về thời gian sử dụng KSDP ở bệnh nhân nghiên cứu,
số bệnh nhân chỉ sử dụng KSDP trong vòng 24 giờ sau
phẫu thuật chiếm tỷ lệ 26,0%, đa số kéo dài thời gian sử
dụng KSDP quá 24 giờ sau phẫu thuật (74,0%).
IV. BÀN LUẬN
Trong nghiên cứu này, chúng tôi quy ước “kháng
sinh kiểu dự phòng là kháng sinh sử dụng lần sau cùng
trước phẫu thuật cách thời điểm rạch da trong vòng 24 giờ
và kháng sinh sử dụng trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc
phẫu thuật” nhằm phân tích được cả việc sử dụng kháng
sinh trên các trường hợp bệnh nhân được bác sỹ chỉ định
kháng sinh với mục đích dự phòng NKVM nhưng thời
gian đưa thuốc chưa hợp lý.
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* Loại KSDP
Về đặc điểm kháng sinh dự phòng ở đối tượng nghiên
cứu, ceftazidim là KSDP được sử dụng nhiều nhất, chiếm
tỷ lệ 58,0%; Metronidazol (28,0%), Ampicillin/sulbactam
(22,0%), cefazolin là KSDP sử dụng ít nhất (2,0%); không
sử dụng kháng sinh cefoperazon/sulbactam.
Cefazolin là KSDP được khuyến cáo sử dụng đơn
hoặc phối hợp với metronidazol phổ biến trong các hướng
dẫn sử dụng KSDP trong phẫu thuật tiều hóa, gan mật của
Bộ Y tế 2015 và bệnh viện. Chính vì vậy hai kháng sinh
dự phòng này được sử dụng với tỉ lệ cao nhất, như vậy phù
hợp vơi các khuyến cáo của Bộ Y tế và bệnh viện giúp sử
dụng kháng sinh hợp lí và hiệu quả.
Ampicillin/sulbactam và amoxicillin/clavulanic
acid cũng là 2 KSDP phổ biến trong hướng dẫn sử dụng
KSDP của bệnh viện. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng ampicillin/

EC N
KH
G
NG

VI N

S

C

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
sulbactam khá thấp (22%), tỷ lệ sử dụng amoxicillin/
clavuclanic acid cũng khá thấp (14%).
Tỷ lệ sử dụng cephalosporin thế hệ 3 (ceftazidim,
cefoperazon-sulbactam) ở nhóm trước can thiệp cao nhất
(58,0%), cao hơn kết quả nghiên cứu can thiệp của Zhang
HX (36,1%) [3]. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều nghiên
cứu sử dụng cephalosporin thể hệ 3 là KSDP vì sử dụng
nhiều KS thế hệ này có thể làm gia tăng đề kháng của vi
khuẩn, tăng nguy cơ NKVM. Hiện tại các cephalosporin
thế hệ 3 chỉ được khuyến cáo sử dụng trong phẫu thuật dạ
dày tá tràng và mật có nguy cơ cao theo hướng dẫn KSDP
của bệnh viện và ceftriaxon được khuyến cáo trong những
thủ thuật mở đường mật hoặc nội soi có nguy cơ cao [4].
Ở nhóm sau can thiệp theo nghiên cứu của Zhang HX
(15,3%) [3]. Chính vì vậy, cần có các biện pháp can thiệp
của dược sĩ lâm sàng để việc sử dụng thuốc kháng sinh dự
phòng có hiệu quả hơn.
Ciprofloxacin là KSDP thay thế trong trường hợp
bệnh nhân bị dị ứng với β-lactam nên tỷ lệ sử dụng không
cao (4%).
Imipenem/cilastatin và meropenem là các KSĐT,
không khuyến cáo làm KSDP vì vậy cần lưu ý khi sử
dụng, đảm bảo hiệu quả và giảm đề kháng kháng sinh.
Theo hướng dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế
2015, với các phẫu thuật bẩn và nhiễm, ngoài mục đích
dự phòng, kháng sinh sử dụng trên các bệnh nhân này còn
đóng vai trò điều trị [2]. Đây có thể là lý do dẫn đến việc
nhiều bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu cần sử dụng từ hai
kháng sinh trở lên trong phác đồ kháng sinh kiểu dự phòng.
Trong nghiên cứu của chúng tôi, các kháng sinh
kiểu dự phòng thường được sử dụng gồm: amoxicilin/
sulbactam (42,9%), metronidazol (42%), ceftezol
(28,6%), ceftizoxim (23,3%), ciprofloxacin (18,4%). Kết
quả so sánh lựa chọn kháng sinh kiểu dự phòng trong mẫu
nghiên cứu với khuyến cáo của ASHP (2013) cho thấy
không có bệnh nhân nào được lựa chọn kháng sinh phù
hợp hoàn toàn theo tài liệu này [5].
* Liều KSDP
Để đạt được được mục tiêu dự phòng NKVM kháng
sinh dự phòng cần được sử dụng với liều phù hợp sao cho
nồng độ trong máu và tại mô đủ để ức chế vi khuẩn tại
vị trí rạch da không phát triển thành nhiễm khuẩn. Liều
dùng của KSDP thường tương đương với liều điều trị một
lần cao nhất được khuyến cáo của kháng sinh đó. Trong
nghiên cứu này, đa số kháng sinh kiểu dự phòng được sử
dụng với liều thường dùng và không thay đổi trong giai
đoạn trước hay sau phẫu thuật.

Trong các KSDP được sử dụng thì metronidazol,
Cefazolin có 100% tỷ lệ chỉ định mức liều theo hướng
dẫn, Các nhóm kháng sinh còn lại hầu hết đều sử dụng
liều thấp hơn so với hướng dẫn. Ampicillin/sulbactam và
ciprofloxacin đều được sử dụng ở mức liều không phù
hợp, thấp hơn 1 nửa so với khuyến cáo (liều 1,5 g đối với
Ampicillin/sulbactam và liệu 0,2 đối với ciprofloxacin).
* Số loại KSDP được chỉ định
Kết quả nghiên cứu cho thấy ở đối tượng nghiên
cứu, phần lớn bệnh nhân được sử dụng ít nhất 1 KSDP
(90,0%), chỉ có 10 trường hợp phẫu thuật không có yếu tố
nguy cơ không sử dụng KSDP (10,0%).
Theo khuyến cáo sử dụng KSDP của Bộ Y tế 2015
và hướng dẫn sử dụng KSDP của Bệnh viện trong phẫu
thuật tiêu hóa, gan mật, KSDP được khuyến cáo chủ yếu
là sử dụng một KSDP nhóm β -lactam. Tuy nhiên khi thủ
thuật có xâm lấn vào đường tiêu hóa dưới thì phối họp
thêm với metronidazol vì cần thêm KSDP mở rộng phổ
trên nhóm vi khuẩn kỵ khí.
* Thời điểm sử dụng KSDP
Các phẫu thuật đa số sử dụng KSDP trong vòng 60
phút trước lúc rạch da để đảm bảo nồng độ kháng sinh tại
vị trí phẫu thuật đạt mức cao, ngăn ngừa xâm nhập của vi
khuẩn, giảm tỷ lệ NKVM. Về thời điểm sử dụng kháng
sinh ở đối tượng nghiên cứu tỷ lệ sử dụng KSDP trong
vòng 60 phút trước rạch da chiếm tỷ lệ 78%. Tỷ lệ KSDP
sử dụng không đúng thời điểm được khuyển cáo ở nhóm
trước can thiệp là 22,0%. Tỷ lệ sử dụng kháng sinh đúng
thời điểm của chúng tôi cao hơn so với nghiên cứu của
Gouvea (27,2%) [6].
* Thời gian sử dụng KSDP
Về thời gian sử dụng KSDP ở bệnh nhân nghiên
cứu, số bệnh nhân chỉ sử dụng KSDP trong vòng 24 giờ
sau phẫu thuật chiếm tỷ lệ 26,0%, đa số kéo dài thời gian
sử dụng KSDP quá 24 giờ sau phẫu thuật (74,0%). Kết
quả này cao hơn so với nghiên cứu của Bùi Hồng Ngọc
(45,6%) [7], nhưng thấp hơn nghiên cứu của Gouvea
(95,7%) [6].
KẾT LUẬN
- Ceftazidim là kháng sinh dự phòng được sử dụng
nhiều nhất (58,0%) với tỷ lệ liều hợp lý cao.
- Đa phần bệnh nhân được sử dụng ít nhất 1 KSDP
(90,0%). Các phẫu thuật đa số sử dụng KSDP trong vòng
60 phút trước lúc rạch da (78,0%). Đa số kéo dài thời gian
sử dụng KSDP quá 24 giờ sau phẫu thuật (74,0%).
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THỰC TRẠNG SỬ DỤNG HỢP LÝ KHÁNG SINH TRONG PHẪU
THUẬT TIÊU HÓA, GAN MẬT
Bùi Đặng Minh Trí1, Lê Văn Phúc2

TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát thực trạng sử dụng hợp lý
kháng sinh trong phẫu thuật tiêu hóa gan, mật tại Bệnh
viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Đối tượng và phương
pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực trạng sử dụng
hợp lý thuốc kháng sinh trên 100 bệnh nhân có chỉ
định phẫu thuật tại các khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh
viện Đa khoa thành phố Cần Thơ từ tháng 7/2020 9/2020. Kết quả: Về thực trạng tính hợp lý trong thời
điểm sử dụng KSDP (82,0%), liều KSDP (72,0%),
thời gian dùng KSDP (44,0%) và loại KSDP (36%),
và có 28% tính hợp lý chung khi sử dụng kháng sinh
dự phòng. Sự lựa chọn loại KSĐT hợp lý ở đạt tỷ lệ
cao (82%). Tỷ lệ lựa chọn liều KSĐT hợp lý ở mức
tương đối thấp (28,0%). Đánh giá tính hợp lý chung
về sử dụng kháng sinh điều trị chiếm 32%. Kết luận:
Tính hợp lý trong sử dụng kháng sinh dự phòng có tỷ
lệ cao về thời điểm sử dụng KSDP, liều KSDP. Tính
hợp lý trong sử dụng kháng sinh điều trị có tỷ lệ cao
về lựa chọn loại KSĐT hợp lý.
Từ khóa: Phẫu thuật tiêu hóa, gan mật, sử dụng hợp
lý kháng sinh.
SUMMARY:
CURRENT SITUATION OF REASONABLE
USING OF ANTIBIOTICS IN GASTROINTESTINAL,
HEPATOBILIARY SURGERY
Objectives: Surveying the situation of reasonable
using of antibiotics in gastrointestinal, hepatobiliary
surgery at Can Tho City General Hospital. Subjects
and methods: Cross-sectional descriptive study of the
current situation of reasonable using of antibiotics for
100 patients with surgical indications at the Department
of General Surgery, Can Tho City General Hospital from
7/2020 - 9/2020. Results: The situation of reasonability
in the time of using (PA) prophylaxis antibiotics

(82.0%), the dose of PA (72.0%), the time to use PA
(44.0%) and type of PA (36%), and 28% of the common
reasonability when using prophylactic antibiotics. The
choice of reasonable type of treatment antibiotics (TA)
reached a high rate (82%). The proportion of selected
doses of TA was relatively low (28.0%). Assessing
the general reasonability of using treatment antibiotics
accounted for 32%. Conclusion: The reasonability of
using prophylactic antibiotics had a high rate of the
time of using PA, the dose of PA. The reasonabilty of
using antibiotic for treatment had a high rate of choosing
reasonable types of TA.
Key words: Gastrointestinal, hepatobiliary surgery,
reasonable using of antibiotics.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM)
được ghi nhận trong một nghiên cứu tại một số bệnh viện
các tỉnh phía Bắc năm 2008 là 10,5% [1]. Sử dụng hợp lý
kháng sinh dự phòng và kháng sinh điều trị là một biện
pháp hữu hiệu để hạn chế nhiễm khuẩn vết mổ. Vấn đề
vai trò của dược sĩ lâm sàng trong việc sử dụng kháng
sinh với các bệnh nhân phẫu thuật đặc biệt là phẫu thuật
về tiêu hóa, gan mật là có ý nghĩa quan trọng. Hiện nay,
tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, trong những
năm gần đây, rất nhiều dịch vụ, kỹ thuật mới, trong đó,
có nhiều loại phẫu thuật đã được triển khai tại bệnh viện,
cơ bản đáp ứng nhiệm vụ khám, chữa bệnh trên địa bàn.
Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh trong các quy trình
phẫu thuật vẫn chưa được kiểm soát đầy đủ và hiện cũng
chưa có nghiên cứu nào phân tích tình hình sử dụng kháng
sinh cũng như vai trò của dược sĩ lâm sàng trong việc sử
dụng kháng sinh. Do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu
này nhằm mục tiêu: “Khảo sát thực trạng sử dụng hợp lý
kháng sinh trong phẫu thuật tiêu hóa gan, mật tại Bệnh
viện đa khoa thành phố Cần Thơ”.

1. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2. Trường Đại học Tây Đô
Ngày nhận bài: 21/07/2020

Ngày phản biện: 28/07/2020

Ngày duyệt đăng: 05/08/2020
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II. đối tượng và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật tại các khoa Ngoại
tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ từ tháng
7/2020 - 9/2020.
Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân
- Những bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật tiêu
hóa, gan mật tụy tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa
khoa thành phố Cần Thơ.
- Có đầy đủ hồ sơ bệnh án nghiên cứu
Tiêu chí loại trừ
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.
- Bệnh nhân xuất viện trong vòng 24 giờ sau
phẫu thuật.
2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
Cỡ mẫu:
Cỡ mẫu được tính theo công thức:

Trong đó:
n: Là cỡ mẫu tối thiểu cần điều tra tại một vùng địakinh tế
Z(1-α/2) : Là mức hệ số tin cậy, ở ngưỡng xác xuất α =
0,05 thì Z(1-α/2) = 1,96
p: Tỷ lệ % sử dụng kháng sinh không hợp lý trước
can thiệp. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh
viện Chợ Rẫy năm 2015 về quản lý sử dụng kháng sinh,
tỉ lệ sử dụng kháng sinh không hợp lý là 52,4% [2].
Chọn p=0,52.
d: Là khoảng lệch mong muốn trong chọn mẫu, chọn
d là 10% tương ứng d = 0,1.

Thay vào công thức ta có n = 96 bệnh nhân. Vậy cỡ
mẫu tối thiểu cần điều tra, khảo sát là 96 bệnh nhân. Thực
tế chúng tôi đã điều tra 100 bệnh nhân.
Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên
Chỉ tiêu nghiên cứu:
- Hợp lý về kháng sinh dự phòng: Dựa theo hướng
dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế năm 2015 [3].
+ Về lựa chọn kháng sinh: Được khuyến cáo dùng
hoặc không có khuyến cáo dùng 1 trong 2 phác đồ
hướng dẫn.
+ Liều: Theo 1 trong 2 phác đồ hướng dẫn.
+ Thời gian sử dụng: Trong vòng 24 giờ với mọi loại
PT (tính từ thời điểm rạch da).
+ Thời điểm sử dụng: Trong vòng 60 phút tính từ lúc
rạch da với hầu hết các kháng sinh. Đối với Vancomycin
và Flouroquinolon: truyền 2 giờ trước rạch da.
+ Hợp lý chung: Hợp lý và không hợp lý dựa theo
hướng dẫn chung về sử dụng kháng sinh trong dự phòng.
- Hợp lý về kháng sinh điều trị: Dựa theo hướng dẫn
sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế năm 2015 [3].
+ Về lựa chọn kháng sinh: Phẫu thuật nhiễm, dơ:
lựa chọn kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ hoặc theo
hướng dẫn của Bộ Y tế năm 2015
+ Liều: Liều dùng phù hợp với hướng dẫn về lựa
chọn kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế năm 2015.
+ Hợp lý chung: Hợp lý và không hợp lý dựa theo
hướng dẫn chung về sử dụng kháng sinh trong điều trị.
3. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập
được nhập và xử lý trên phần mềm thống kê y sinh học
SPSS 22.0.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thực trạng sử dụng kháng sinh dự phòng

Biều đồ 1. Thực trạng lựa chọn loại kháng sinh và liều kháng sinh dự phòng
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Nhận xét:
Kết quả cho thấy về thực trạng của việc lựa chọn kháng
sinh dự phòng, tỷ lệ lựa chọn loại KSDP hợp lý là 36,0%.

Kết quả cho thấy về thực trạng của việc lựa chọn liều
kháng sinh dự phòng, tỷ lệ lựa chọn liều KSDP hợp lý ở
mức tương đối cao chiếm 72,0%.

Bảng 1. Thực trạng của việc lựa chọn thời gian sử dụng KSDP
Thời gian sử dụng KSDP

Số lượng (n)

Tỷ lệ (%)

Sử dụng hợp lý

44

44,0

Sử dụng không hợp lý

62

62,0

100,0

100,0

Chung
Nhận xét:
Kết quả cho thấy về thực trạng của việc lựa chọn

thời gian sử dụng kháng sinh dự phòng, tỷ lệ lựa chọn thời
gian sử dụng KSDP hợp lý là 44,0%.

Bảng 2. Thực trạng của việc lựa chọn thời điểm sử dụng kháng sinh dự phòng
Thời điểm sử dụng

Số lượng (n)

Tỷ lệ (%)

Sử dụng hợp lý

82

82,0

Sử dụng không hợp lý

18

18,0

100,0

100,0

Chung
Nhận xét:
Kết quả cho thấy về thực trạng của việc lựa chọn
thời điểm sử dụng kháng sinh dự phòng, tỷ lệ lựa chọn

thời điểm sử dụng KSDP hợp lý ở đối tượng nghiên cứu
là 82,0%.

Bảng 3. Hiệu quả về tính hợp lý chung khi sử dụng KSDP
Sử dụng KSDP

Số lượng (n)

Tỷ lệ (%)

Sử dụng hợp lý

28,0

28,0

Sử dụng không hợp lý

72,0

72,0

Chung

100,0

100,0

Nhận xét:
Đánh giá hiệu quả chung về sử dụng kháng sinh dự
phòng, tỷ lệ sử dụng KSDP hợp lý ở ở đối tương nghiên

cứu chiếm 28,0%.
2. Thực trạng sử dụng kháng sinh điều trị
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Bảng 4. Thực trạng của việc lựa chọn loại kháng sinh điều trị
Số lượng (n)

Tỷ lệ (%)

Sử dụng hợp lý

82

82,0

Sử dụng không hợp lý

18

18,0

100,0

100,0

Loại KSĐT

Chung
Nhận xét:
Kết quả cho thấy về thực trạng của việc lựa chọn

kháng sinh điều trị, tỷ lệ lựa chọn loại KSĐT ở đối tượng
nghiên cứu là 82,0%.

Biều đồ 2. Thực trạng của việc lựa chọn liều kháng sinh điều trị

Nhận xét:
Kết quả cho thấy về thực trạng của việc lựa chọn liều

kháng sinh điều trị, tỷ lệ lựa chọn liều KSĐT hợp lý ở mức
thấp chỉ chiếm 28,0%.

Bảng 5. Hiệu quả về tính hợp lý chung khi sử dụng KSĐT
Số lượng (n)

Tỷ lệ (%)

Sử dụng hợp lý

32

32

Sử dụng không hợp lý

68

68,0

100,0

100,0

Loại KSĐT

Chung
Nhận xét:
Đánh giá hiệu quả chung về sử dụng kháng sinh điều
trị, tỷ lệ sử dụng KSĐT hợp lý các đối tượng nghiên cứu
là 32,0%.
iv. BÀN LUẬN
Bộ tiêu chí đánh giá sử dụng kháng sinh kiểu dự
phòng chúng tôi xây dựng chủ yếu dựa trên khuyến cáo
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của ASHP (2013) và WHO (2016). Tuy nhiên, vẫn không
có bệnh nhân nào được đánh giá là phù hợp chung thì
chúng tôi căn cứ trên Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của
Bộ Y tế (2015) để đánh giá.
1. Tính hợp lý về kháng sinh dự phòng
Trong mẫu nghiên cứu, đánh giá hiệu quả chung về
sử dụng kháng sinh dự phòng, tỷ lệ sử dụng KSDP hợp
lý ở ở đối tương nghiên cứu chiếm 28,0%, kết quả này là
tương đối thấp. Đa số các trường hợp sử dụng KSDP được
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đánh giá không phù hợp thường gặp trong nghiên cứu này
bao gồm sử dụng KSDP kéo dài không cần thiết, sử dụng
kháng sinh khi không có chỉ định và sai loại. Các trường
hợp này cũng tương tự các nghiên cứu khác, trong đó các
tác giả đánh giá các lý do sử dụng kháng sinh không phù
hợp thường gặp nhất bao gồm không có chỉ định sử dụng,
chọn kháng sinh không đúng, sử dụng sai liều, sai thời
gian sử dụng [4]. Có tỉ lệ thấp về sử dụng hợp lý kháng
sinh dự phòng là vì trong đa số các trường hợp đánh giá
sử dụng KSDP không hợp lý là do lựa chọn loại kháng
sinh và thời gian sử dụng KSDP không hợp lý. Có 58%
KSDP được lựa chọn sử dụng là ceftazidim, mặc dù hiện
nay chưa có nhiều nghiên cứu sử dụng cephalosporin thế
hệ 3 là KSDP vì sử dụng nhiều KS thể hệ này có thể làm
gia tăng đề kháng của vi khuẩn, tăng nguy cơ NKVM. Do
đó tỉ lệ sử dụng kháng sinh hợp lý trong nghiên cứu của
chúng tôi tương đối thấp. Kết quả này thấp hơn nghiên
cứu của Gouvea (78,9%) [5] và nghiên cứu của Tablbot
(2011) (82%) [6].
Về thời gian sử dụng KSDP ở bệnh nhân nghiên
cứu, số bệnh nhân chỉ sử dụng KSDP trong vòng 24 giờ
sau phẫu thuật chiếm tỷ lệ 26,0%, đa số kéo dài thời gian
sử dụng KSDP quá 24 giờ sau phẫu thuật (74,0%). Điều
này được lí giải rằng các bác sĩ ngoại cho rằng họ không
yên tâm về môi trường phòng mổ, kĩ thuật mổ, chăm sóc
điều dưỡng sau mổ nên sử dụng kháng sinh kéo dài mặc
dù trong các trường hợp sau mổ chưa có dấu hiệu nhiễm
khuẩn. Tỷ lệ này cao hom so với nghiên cứu của Tablbot
(35,7%) [6] nhưng thấp hơn nghiên cứu của Zhou (53,2%)
[7]. Thời gian sử dụng KSDP hợp lý là 44% tỷ lệ này thấp
hơn nghiên cứu của Phạm Thị Kim Huệ (54,5%) [8] và
thấp hơn nghiên cúm của Gouvea (95,7%) [5].
Tỷ lệ lựa chọn liều hợp lý khá cao (72%), cao hơn so
với nghiên cứu của Phạm Thị Kim Huệ (46,8%) [8]. Tuy
nhiên việc lựa chọn loại kháng sinh lại chỉ chiếm 36%,
nguyên nhân là do chúng tôi đã đề cập ở trên.
2. Tính hợp lý về kháng sinh điều trị
Về thực trạng sử dụng kháng sinh điều trị trong mẫu
nghiên cứu, đa số các KSĐT được chỉ định hợp lý theo
các khuyến cáo sử dụng kháng sinh thường được áp dụng
trong bệnh viện như IDSA, The Sandford Guide, hướng
dẫn sử dụng kháng sinh của Bộ Y tế. Tỷ lệ sử dụng KSĐT
hợp lý chung trong nghiên cứu là 32%. Kết quả này thấp
hom các nghiên cứu khác ở các nước lân cận. Tỷ lệ sử dụng
KSĐT không hơp lý (68%) cao hơn so với nghiên cứu của
tác giả Anucha Apisarthanarack tại Bệnh viện Thammasart
Thái Lan, trong đó tỷ lệ sử dụng kháng sinh không phù hợp

là 25%. Tỷ lệ sử dụng KSĐT không hợp lý cũng cao hơn
nghiên cứu của Lê Thị Anh Thư (22,1%) [2].
Kết quả cho thấy về thực trạng của việc lựa chọn
kháng sinh điều trị, tỷ lệ lựa chọn loại KSĐT ở đối tượng
nghiên cứu là 82,0%. Các nhóm kháng sinh thường sử dụng
không phù hợp theo nghiên cứu này là các cephalosporin
(cefoperazon/sulbactam trong nhiễm khuẩn ổ bụng),
fosfomycin, secnidazol không nằm trong khuyến cáo của
IDSA, the Sandford guide và Bộ Y tế 2015. Tỷ lệ này cao
hơn so với kết quả nghiên cứu của Zhang HX và cộng sự
(22,72% và 68,75%) [7].
Đa số các trường hợp đánh giá sử dụng KSĐT không
hợp lý là do lựa chọn liều kháng sinh không hợp lý, thường
sử dụng mức liều thấp hơn so với khuyến cáo. Ceftazidim
là một trong những KSĐT được lựa chọn nhiều nhất ở
nhóm trước can thiệp cho 2 chỉ định nhiễm khuẩn ổ bụng
và nhiễm khuẩn đường mật, trong đó 100% ceftazidim
được sử dụng với mức liều thấp hơn khuyến cáo trong
nhiễm khuẩn ổ bụng.
Kết quả các nhóm kháng sinh sử dụng không hợp
lý chung trong nghiên cứu là cephalosporin, penicillin,
carbapenem, quinolon. Kết quả này cũng tương tự với
kết quả của Nguyễn Văn Hưng (2011), trong đó các
nhóm kháng sinh thường sử dụng không phù hợp là
cephalosporin, penicillin, glycopeptid và carbapenem [4].
Các loại kháng sinh còn lại cũng sử dụng liều
đúng với mức liều cao hơn khuyến cáo như Cefazolin,
Imipenem/cilastatin, Cefuroxim, Ertapenem, Ceftriaxon,
Clindamycin. Tuy nhiên, vì tần suất sử dụng của các loại
kháng sinh này chưa cao, do đó kết quả nghiên cứu của
chúng tôi cho thấy về thực trạng của việc lựa chọn liều
kháng sinh điều trị, tỷ lệ lựa chọn liều KSĐT hợp lý ở mức
thấp chỉ chiếm 28,0%. Tuy nhiên kết quả này thấp hơn so
với nghiên cứu của Lê Thị Anh Thư (91,7%) [2].
KẾT LUẬN
- Tính hợp lý của việc sử dụng KSDP
+ Về thực trạng tính hợp lý trong thời điểm sử
dụng KSDP (82,0%), liều KSDP (72,0%), thời gian dùng
KSDP (44,0%) và loại KSDP (36%), và có 28% tính hợp
lý chung khi sử dụng kháng sinh dự phòng.
- Tính hợp lý của việc sử dụng KSĐT
+ Sự lựa chọn loại KSĐT hợp lý ở đạt tỷ lệ cao (82%)
+ Tỷ lệ lựa chọn liều KSĐT hợp lý ở mức tương đối
thấp (28,0%).
+ Đánh giá tính hợp lý chung về sử dụng kháng sinh
điều trị chiếm 32%.
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ĐẶC ĐIỂM TƯƠNG TÁC THUỐC TRONG ĐƠN THUỐC ĐIỀU
TRỊ NGOẠI TRÚ
Nguyễn Ngọc Sỹ1, Đỗ Văn Mãi2, Bùi Tùng Hiệp3

TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm tương tác thuốc có ý
nghĩa lâm sàng trong đơn thuốc điều trị ngoại trú tại Bệnh
viện đa khoa khu vực Tân Châu.
Đối tượng và phương pháp: Đối tượng: 1.000 đơn
thuốc điều trị ngoại trú lưu trữ tại Khoa Dược - Bệnh viện
đa khoa khu vực Tân Châu trong thời gian từ 01/01/2020
đến 31/03/2020. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu
mô tả cắt ngang, không can thiệp.
Kết quả: Ghi nhận được 15 cặp tương tác thuốc có ý
nghĩa lâm sàng được đồng thuận bởi các cơ sở dữ liệu sử
dụng trong nghiên cứu. Tỷ lệ đơn thuốc xuất hiện tương
tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng là 6,4%. Số đơn có 1 tương
tác thuốc chiếm tỷ lệ cao nhất (68,75%) và không có đơn
thuốc nào có 4 tương tác thuốc được phát hiện. Cặp tương
tác thuốc xuất hiện với tần suất nhiều nhất là clopidogrel
và thuốc ức chế bơm proton (1,7%), tiếp theo là tương
tác giữa kháng sinh nhóm quinolon và thuốc kháng acid
(1,3%), tương tác giữa fenofibrat và nhóm sulfonylurea/
insulin (1,1%). Cặp tương tác chỉ xuất hiện một lần như
tương tác giữa kháng sinh quinolone và muối sắt (0,1%),
kháng sinh quinolone và sulcrafat và tương tác giữa kháng
sinh Doxycyclin và muối Canxi (0,1%).
Kết luận: Tỷ lệ đơn thuốc xuất hiện tương tác
thuốc có ý nghĩa lâm sàng là 6,4%. Số đơn có 1 tương tác
thuốc chiếm tỷ lệ cao nhất (68,75%). Cặp tương tác thuốc
clopidogrel và thuốc ức chế bơm proton (1,7%) xuất hiện
với tần suất nhiều nhất, tiếp theo là tương tác giữa kháng
sinh nhóm quinolon và thuốc kháng acid (1,3%), tương
tác giữa fenofibrat và nhóm sulfonylurea/insulin (1,1%).
Từ khóa: Tương tác thuốc, điều trị ngoại trú.

Objectives: Describing the characteristics of
clinically significant drug’s interaction in outpatient’s
prescriptions at the Tan Chau Regional General Hospital.
Subject and methods: Subjects: 1.000 outpatient’s
prescriptions stored at the Pharmacy Department - Tan
Chau Regional General Hospital between January 1st,
2020 and March 31st, 2020. Method: Cross-sectional
descriptive study, no intervention.
Results: Recorded 15 pairs of clinically significant
drug’s interactions agreed by the databases used in the study.
The rate of prescriptions of drug’s interactions with clinical
significance was 6.4%. The number of prescriptions with
1 drug’s interaction accounted for the highest proportion
(68.75%) and no prescription had 4 drug’s interactions
detected. The most frequent drug’s interactions were
clopidogrel and proton pump inhibitors (1.7%), followed
by interactions between quinolones and antacids (1.3%),
interactions between fenofibrate and sulfonylurea/insulin
group (1.1%). The interaction pair appeared only once such
as the interaction between quinolone and iron salts (0.1%),
quinolone and sulcrafate antibiotics and the interaction
between Doxycyclin and Calcium salts (0.1%).
Conclusions: The rate of prescriptions of drug’s
interactions with clinical significance was 6.4%. The
number of prescriptions with a drug’s interaction
accounted for the highest proportion (68.75%). The most
frequent interaction between clopidogrel and proton pump
inhibitors (1.7%) followed by the interaction between
quinolone and antacid drugs (1.3%), interaction between
fenofibrate and sulfonylurea/insulin group (1.1%).
Key words: Drug’s interaction, outpatient treatment.

SUMMARY:
CHARACTERISTICS
OF
MEDICINE’S
INTERACTION IN OUTPATIENT’S PRESCRIPTION

I. Đặt vấn đề
Tương tác thuốc có thể có lợi nếu biết phối hợp
đúng cách. Mặt khác, tương tác thuốc cũng có thể dẫn
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đến các biến cố bất lợi, giảm hiệu quả điều trị và gia tăng
độc tính của thuốc. Thậm chí, tương tác thuốc là một
trong những nguyên nhân quan trọng có thể dẫn đến tử
vong trên bệnh nhân [1]. Việc phối hợp thuốc là không
thể tránh khỏi, nhất là trong diều kiện đa bệnh lý, đa triệu
chứng. Đó chính là nguyên nhân làm cho nguy cơ tương
tác thuốc bất lợi dễ dàng xảy ra. Tuy nhiên, tương tác
thuốc bất lợi có thể phòng tránh được bằng cách sử dụng
thuốc thận trọng và giám sát chặt chẽ bệnh nhân trong
quá trình điều trị hoặc tiến hành các biện pháp can thiệp
để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tương tác thuốc. Cùng với
sự phát triển của khoa học và y học, nhiều cơ sở dữ liệu
tra cứu tương tác thuốc ra đời nhằm giúp các cán bộ
và nhân viên y tế thuận lợi trong việc xác định tương
tác thuốc trước khi chỉ định sử dụng thuốc trên bệnh
nhân. Tuy nhiên, giữa các cơ sở dữ liệu tra cứu tương tác
thuốc lại không có sự tương đồng trong cách ghi nhận
tương tác thuốc và nhận định mức độ nghiêm trọng. Do
vậy, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu này nhằm mục
tiêu: “Mô tả đặc điểm tương tác thuốc có ý nghĩa lâm
sàng trong đơn thuốc điều trị ngoại trú tại Bệnh viện
đa khoa khu vực Tân Châu”.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
1.1. Đơn thuốc điều trị ngoại trú
- Tiêu chuẩn lựa chọn: 1.000 đơn thuốc điều trị ngoại
trú lưu trữ tại Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực
Tân Châu trong thời gian từ 01/01/2020 đến 31/03/2020.
- Tiêu chuẩn loại trừ: Đơn thuốc sử dụng nhỏ hơn 2
thuốc thỏa mãn các tiêu chuẩn được quy định ở mục 1.2.
* Bệnh nhân có trên 2 đơn thuốc được cấp phát
trong cùng một ngày thì gộp tất cả các đơn thuốc lại
thành 1 đơn thuốc.
1.2. Thuốc được kê trong đơn thuốc điều trị
ngoại trú
- Tiêu chuẩn lựa chọn: Thuốc có tác dụng toàn thân.
- Tiêu chuẩn loại trừ:
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+ Thuốc có nguồn gốc từ dược liệu.
+ Men vi sinh.
+ Dung dịch bù nước và điện giải (Oresol).
* Đối với các thuốc ở dạng phối hợp, tách riêng từng
thành phần hoạt chất và xem như là các thuốc khác nhau.
Trong cùng một đơn thuốc, nếu 1 hoạt chất có mặt trong
nhiều hơn 1 biệt dược thì chỉ được tính là 1 thuốc.
2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, không can thiệp.
Đánh giá tương tác thuốc bằng các CSDL tra cứu tương
tác thuốc.
- Các cơ sở dữ liệu tra cứu tương tác thuốc dựa
trên 5 CSDL sau: Bản điện tử của Phụ lục 1 - Dược
thư Quốc gia Anh 74; Bản điện tử của Stockley’s Drug
Interactions Pocket Companion 2015; Phần mềm tra
cứu trực tuyến Drug Interactions Checker của Drugsite
Trust truy cập tại địa chỉ www.drugs.comHYPERLINK
“http://www.drugs.com/”; Phần mềm tra cứu trực tuyến
Multi-Drug Interaction Checker của Medscape LLC truy
cập tại địa chỉ www.medscape.comHYPERLINK “http://
www.medscape.com/” và Phần mềm tra cứu trực tuyến
Micromedex 2.0 Mobile App.
- Mô tả đặc điểm tương tác thuốc có ý nghĩa lâm
sàng (YNLS): Số đơn thuốc xảy ra tương tác thuốc có
YNLS; Tỷ lệ đơn thuốc xảy ra tương tác thuốc có YNLS;
Phân nhóm đơn thuốc theo số tương tác thuốc có YNLS
trong đơn; Tổng số lượt tương tác thuốc có YNLS; Số
tương tác thuốc có YNLS trung bình trong một đơn thuốc;
Tần suất xuất hiện các tương tác thuốc có YNLS; Tần suất
(%) = Số đơn thuốc xuất hiện cặp tương tác/Tổng số đơn
thuốc lựa chọn khảo sát x 100%.
3. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập
được nhập và xử lý trên phần mềm thống kê y sinh học
SPSS 22.0.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Dựa trên 5 CSDL về tra cứu thuốc, và đối chiếu với
đơn thuốc điều trị ngoại trú chúng tôi rút ra được các cặp
tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng như sau:
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Bảng 1. Danh sách các cặp tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng xảy ra trong đơn thuốc điều trị ngoại trú
Cặp tương tác có ý nghĩa lâm sàng

STT

Thuốc 1

Thuốc 2

1

Clopidogrel

Thuốc ức chế bơm proton

2

Kháng sinh nhóm quinolon

Thuốc kháng acid

3

Fenofibrat

Nhóm sulfonylurea/insulin

4

Kháng sinh nhóm quinolon

NSAID

5

Thuốc ức chế thụ thể AT1

Spironolacton

6

Thuốc ức chế men chuyển

Spironolacton

7

Thuốc ức chế men chuyển

Muối kali

8

Spironolacton

Muối kali

9

Levothyroxin

Muối canxi

10

Thuốc ức chế thụ thể AT1

Muối kali

11

Fenofibrat

Nhóm statin

12

Rosuvastatin

Nhôm hydroxyd

13

Kháng sinh nhóm quinolon

Muối sắt

14

Doxycyclin

Muối canxi

15

Kháng sinh nhóm quinolon

Sucralfat

Bảng 2. Đặc điểm tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng
Phân nhóm đơn thuốc theo số tương tác thuốc trong đơn

Số đơn thuốc (n)

Tỷ lệ (%)

Đơn thuốc có 1 tương tác

44

68,75

Đơn thuốc có 2 tương tác

14

21,88

Đơn thuốc có 3 tương tác

6

9,37

Đơn thuốc có 4 tương tác

0

0,0

64

100

Tổng
*Nhận xét:
Có 64 đơn thuốc trong tổng số 1.000 đơn thuốc
nghiên cứu có tương tác thuốc, trong đó đơn thuốc có 1

tương tác chiếm tỉ lệ chủ yếu với 68,75%; chỉ có 9,37%
đơn thuốc có 3 tương tác. Không có đơn thuốc nào có 4
tương tác thuốc.
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Bảng 3. Số lượt tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng
Chỉ số đánh giá

Số lượt tương tác thuốc (n)

Tỉ lệ (%)

Đơn thuốc có 1 tương tác

44

48,89

Đơn thuốc có 2 tương tác

28

31,11

Đơn thuốc có 3 tương tác

18

20,0

Đơn thuốc có 4 tương tác

0

0,0

Tổng số lượt tương tác thuốc

90

100

Tỉ lệ số tương tác/1 đơn

0,09

*Nhận xét:
Trong 1.000 đơn thuốc khảo sát, có tổng cộng 90
lượt tương tác thuốc, trong đó số lượt tương tác thuốc

có YNLS của đơn thuốc có 1 thuốc chiếm tỉ lệ lớn nhất
48,89%; tỉ lệ số tương tác/1 đơn thuốc là 0,09 tương tác
(9,0%).

Bảng 4. Tần suất xuất hiện các tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng
STT

Cặp tương tác

Số lượt tương tác (n)

Tần suất (%)

1

Clopidogrel - Thuốc ức chế bơm proton

17

1,7

2

Kháng sinh nhóm quinolone - Thuốc kháng acid

13

1,3

3

Fenofibrat - Nhóm sulfonylurea/insulin

11

1,1

4

Kháng sinh nhóm quinolone - NSAID

8

0,8

5

Thuốc ức chế thụ thể AT1 - Spironolacton

6

0,6

6

Thuốc ức chế men chuyển - Spironolacton

6

0,6

7

Thuốc ức chế men chuyển - Muối kali

6

0,6

8

Spironolacton - Muối kali

5

0,5

9

Levothyroxin - Muối canxi

5

0,5

10

Thuốc ức chế thụ thể AT1 - Muối kali

4

0,4

11

Fenofibrat - Nhóm statin

3

0,3

12

Rosuvastatin - Nhôm hydroxyd

3

0,3

13

Kháng sinh nhóm quinolone - Muối sắt

1

0,1

14

Doxycyclin - Muối canxi

1

0,1

15

Kháng sinh nhóm quinolone - Sucralfat

1

0,1

90

9,0%

Tổng
*Nhận xét:
Cặp tương tác chỉ xuất hiện một lần như tương tác
giữa kháng sinh quinolone và muối sắt (0,1%), kháng
sinh quinolone và sulcrafat và tương tác giữa kháng sinh
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Doxycyclin và muối Canxi (0,1%).
Cặp tương tác thuốc xuất hiện với tần suất nhiều
nhất là clopidogrel và thuốc ức chế bơm proton (1,7%),
tiếp theo là tương tác giữa kháng sinh nhóm quinolon và
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
thuốc kháng acid (1,3%), tương tác giữa fenofibrat và
nhóm sulfonylurea/insulin (1,1%).
IV. BÀN LUẬN
Đa số các hoạt chất trong danh sách tương tác thuốc
có mặt trong cả 5 CSDL dưới dạng tên hoạt chất trong các
phần mềm tra cứu (DRUG, MED và MM) và dưới dạng
tên hoạt chất hoặc tên nhóm tác dụng dược lý trong các
sách chuyên khảo tra cứu (SDI và BNF).
So với danh mục 45 tương tác thuốc cần chú ý trong
thực hành lâm sàng tại Khoa Cơ xương khớp - Bệnh viện
Bạch Mai, có 6 cặp tương tác thuốc trong danh sách của
chúng tôi trùng với danh mục này, đó là các cặp tương tác:
nhóm fibrat và nhóm statin, kháng sinh nhóm quinolon và
thuốc kháng acid, kháng sinh nhóm quinolon và sucralfat,
kháng sinh nhóm quinolon và muối sắt, clopidogrel và
PPI, thuốc ức chế men chuyển và spironolacton [2]. Lí do
giải thích cho sự không trùng hợp này đó là 1) Sự khác
nhau trong phương pháp nhận định tương tác có YNLS,
2) Sự khác nhau trong sử dụng các CSDL tra cứu tương
tác thuốc, 3) Sự khác nhau trong danh mục thuốc sử dụng
tại các bệnh viện, 4) Sự khác nhau trong phạm vi nghiên
cứu, hai nghiên cứu trên xây dựng danh mục tương tác
thuốc dựa trên danh mục thuốc của bệnh viện (bao gồm
thuốc điều trị ngoại trú và nội trú), còn danh sách tương
tác thuốc của chúng tôi được xây dựng dựa trên phân tích
đơn thuốc điều trị ngoại trú, do vậy các cặp tương tác
thuốc của chúng tôi chỉ liên quan đến các thuốc sử dụng
trong điều trị ngoại trú. Đồng thời, những nghiên cứu nói
trên đều tiến hành chủ yêu ở miền Bắc, còn nghiên cứu
chúng tôi tiến hành tại miền Đông Nam Bộ, chính sự khác
biệt về địa lý cũng ảnh hưởng đến sự khác biệt về nguồn
gốc cung cấp thuốc cũng như quan điểm điều trị, do đó có
sự khác biệt nêu trên.
Đặc điểm tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng
Xét trong tổng số đơn thuốc nghiên cứu, tỷ lệ đơn
thuốc xuất hiện tương tác thuốc trong nghiên cứu của
chúng tôi là 6,40% (64 đơn thuốc có xẩy ra tương tác). Tỷ
lệ này thấp hơn so với nghiên cứu của Trịnh Thị Vân Anh
trên 1.800 đơn thuốc điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội
tiết Trung ương, tỷ lệ đơn thuốc có tương tác thuốc ở mức
độ nghiêm trọng và trung bình là 29,4% [3].
Đơn thuốc có 1 tương tác chiếm tỉ lệ chủ yếu với
68,75%; chỉ có 9,37% đơn thuốc có 3 tương tác. Không
có đơn thuốc nào có 4 tương tác thuốc. Kết quả của chúng
tôi khá tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc
trên đơn thuốc ngoại trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số

đơn có 1 tương tác thuốc chiếm 82,6%; số đơn có 3 tương
tác thuốc chiếm tỷ lệ nhỏ 0,7% [4].
Bằng cách lấy đồng thuận của cả 5 CSDL, chúng tôi
đã ghi nhận được 90 lượt tương tác với 15 cặp tương tác
thuốc có YNLS và tỷ lệ đơn thuốc xuất hiện tương tác là
9,0%. Tuy nhiên, nếu sử dụng một CSDL để tra cứu tương
tác thuốc thì số tương tác ghi nhận lớn hơn nhiều so với
cách lấy đồng thuận 5 CSDL, đặc biệt là các phần mềm
điện tử ghi nhận một số lượng lớn các tương tác thuốc,
sách chuyên khảo ghi nhận tương tác thuốc có YNLS đạt
được sự đồng thuận cao hơn các phần mềm điện tử. Sự
không đồng thuận giữa các CSDL tra cứu tương tác thuốc
có thể được giải thích do: 1) Tiêu chuẩn phân loại mức
độ nặng của tương tác và nhận định tương tác có YNLS
khác nhau, 2) Các nguồn tài liệu tham khảo khác nhau do
đó tiêu chí đánh giá khác nhau và kết quả đánh giá về sự
tương tác thuốc sẽ có sự khác biệt giữa các cơ sở dữ liệu.
Tần suất xuất hiện các tương tác thuốc có ý nghĩa
lâm sàng
Trong số danh sách 15 cặp tương tác thuốc mà
chúng tôi ghi nhận được có liên quan đến một số loại
thuốc như: các loại thuốc thuộc nhóm thuốc tim mạch
bao gồm clopidogrel, thuốc ức chế thụ thể AT1, thuốc ức
chế men chuyển, spironolacton, fenofibrat, nhóm statin,
amiodaron, bisoprolol và aspirin. Các thuốc trên không
chỉ tương tác với nhau trong cùng một nhóm (thuốc ức chế
men chuyển/thuốc ức chế thụ thể AT1 và spironolacton,
fenofibrat và nhóm statin, amidodaron và bisoprolol) mà
còn tương tác với các thuốc thuộc nhóm khác (clopidogrel
và PPI, fenofibrat và nhóm sulfonylurea/insulin, thuốc
ức chế men chuyển/thuốc ức chế thụ thể AT1 và muối
kali, spironolacton và muối kali, rosuvastatin và nhôm
hydroxyd…). Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, các thuốc
tim mạch thường liên quan hơn đến khả năng xảy ra tương
tác thuốc tiềm ẩn, đồng thời bệnh nhân mắc bệnh tim mạch
dễ gặp tương tác thuốc hơn so với các bệnh nhân khác [5].
Như vậy, nếu bệnh nhân mắc bệnh tim mạch hoặc mắc
đồng thời bệnh tim mạch với các bệnh khác thì có thể có
nguy cơ cao gặp tương tác thuốc, trong đó người cao tuổi
là đối tượng dễ gặp tương tác thuốc nhất do tình trạng
bệnh lý cũng như số lượng thuốc sử dụng lớn hơn so với
những bệnh lý khác hay chỉ bị một loại bệnh lý đơn thuần.
Trong nghiên cứu của chúng tôi, 3 cặp tương tác
thuốc có YNLS xuất hiện với tần suất nhiều nhất là
clopidogrel và PPI (1,70%), tiếp theo là tương tác giữa
kháng sinh nhóm quinolon và thuốc kháng acid (1,30%),
tương tác giữa fenofibrat và nhóm sulfonylurea/insulin
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(1,10%). Nghiên cứu của Toivo và cộng sự trên bệnh nhân
ngoại trú cho thấy, 4 cặp tương tác có YNLS phổ biến
nhất đó là methotrexate và NSAID, wafarin và NSAID,
kháng sinh nhóm quinolon và các cation kim loại (sắt,
canxi), spironolacton và muối kali [6]. Có sự khác biệt
giữa nghiên cứu của chúng tôi là do đặc điểm về cơ cấu
bệnh tật, trong nghiên cứu của chúng tôi nhóm bệnh lý tim
mạch và đái tháo đường chiếm chủ yếu, chính vì vậy tỉ lệ
dùng các loại thuốc tim mạch cũng như thuốc chống tăng
đường huyết là chính, do đó sự tương tác thuốc cũng dễ
xẩy ra ở các loại thuốc này hơn so với những loại khác.
Đối với các loại kháng sinh được kê đơn cho
bệnh nhân, tương tác giữa kháng sinh nhóm quinolon
(levofloxacin, ofloxacin) và thuốc kháng acid là một
tương tác theo cơ chế dược động học do ảnh hưởng lên
quá trình hấp thu trên đường tiêu hóa. Thuốc kháng acid
chứa các cation kim loại đa hóa trị (Al3+ và Mg2+) khi
sử dụng đồng thời với kháng sinh nhóm quinolon có thể
tạo thành phức chất không tan, phức chất này khó hấp thu
qua niêm mạc ruột, do đó sự hấp thu của kháng sinh bị
cản trở [7]. Trong đơn thuốc điều trị ngoại trú tại Bệnh
viện đa khoa khu vực Tân Châu, hai thuốc này được sử
dụng đồng thời trong các bệnh tiêu hóa như viêm loét dạ
dày - tá tràng, viêm ruột,... Tương tác này còn xuất hiện
trong các đơn thuốc sử dụng phối hợp kháng sinh nhóm
quinolon và NSAID (như chấn thương, sỏi thận, sỏi niệu
quản), khi đó thuốc kháng acid được dùng với mục đích
dự phòng loét tiêu hóa do NSAID gây ra. Như vậy, tương
tác thuốc có thể xảy ra giữa các thuốc ngay trong cùng
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một phác đồ điều trị của một bệnh hoặc việc sử dụng một
thuốc để phòng ngừa tác dụng phụ của thuốc này có thể
dẫn đến tương tác với một thuốc khác.
Các tương tác gây tăng nồng độ kali máu cũng là
những tương tác thường gặp trong lâm sàng, cụ thể có 6
cặp tương tác liên quan đến tác dụng phụ tăng kali máu
liên quan đến thuốc ức chế men chuyển, thuốc ức chế thụ
thể AT1, spironolacton, ciclosporin và các chế phẩm chứa
kali. Liệu pháp bao gồm thuốc ức chế men chuyển/thuốc
ức chế thụ thể AT1, spironolacton cùng với thuốc chẹn
thụ thể beta giao cảm được khuyến cáo sử dụng trong điều
trị suy tim giai đoạn C - D với bằng chứng lâm sàng cho
thấy làm giảm nguy cơ nhập viện, bệnh suất và tử suất [8].
KẾT LUẬN
- Ghi nhận được 15 cặp tương tác thuốc có ý nghĩa
lâm sàng được đồng thuận bởi các cơ sở dữ liệu sử dụng
trong nghiên cứu.
- Tỷ lệ đơn thuốc xuất hiện tương tác thuốc có ý
nghĩa lâm sàng là 6,4%.
- Số đơn có 1 tương tác thuốc chiếm tỷ lệ cao nhất
(68,75%) và không có đơn thuốc nào có 4 tương tác thuốc
được phát hiện.
- Cặp tương tác thuốc xuất hiện với tần suất nhiều
nhất là clopidogrel và thuốc ức chế bơm proton (1,7%),
tiếp theo là tương tác giữa kháng sinh nhóm quinolon và
thuốc kháng acid (1,3%), tương tác giữa fenofibrat và
nhóm sulfonylurea/insulin (1,1%).
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
TYPE 2 TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
Đặng Thị Thùy Giang1, Nguyễn Hoàng Trung2

TÓM TẮT
Mục tiêu: Nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc điều trị
đái tháo đường type 2 trên bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh
viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Đối tượng và phương
pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu, không can thiệp
trên 300 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán mắc ĐTĐ type 2
được xác định đến khám và điều trị nội trú tại Khoa Nội tiết,
Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ trong thời gian từ
01/07/2020- 30/09/2020. Kết quả: Thuốc điều trị ĐTĐ type
2 trên BN nội trú: Insulin dạng tiêm và các thuốc dạng uống
(metformin, sulfonylure). Thuốc được sử dụng nhiều nhất
là Insulin (84,67%). Có 07 phác đồ được áp dụng, trong đó
có 3 kiểu đơn trị liệu và 4 kiểu đa trị liệu. Tại thời điểm ban
đầu, phác đồ đơn trị liệu được sử dụng chiếm 90,0% và phác
đồ đa trị liệu chiếm 10,0%. Lúc nhập viện điều trị, phác đồ
đơn trị liệu được sử dụng phù hợp với 97,04%, phác đồ đa
trị liệu được sử dụng phù hợp với 96,67%. Các biến cố bất
lợi (AE) ghi nhận được nhiều nhất là mệt mỏi chiếm 31,67%
và hoa mắt, chóng mặt chiếm 24,0%; sau đó là trên hệ tiêu
hóa như nôn, buồn nôn chiếm 13,67%; chướng bụng, đầy
hơi chiếm 10,0 %; chán ăn, đắng miệng chiếm 4,67% và tiêu
chảy chiếm 7,0%. Chỉ có 5 trường hợp có dị ứng với các biểu
hiện mẩn đỏ, ngứa ngoài da. Kết luận: Insulin được sử dụng
chủ yếu nhất trong điều trị ĐTĐ type 2 khi điệu trị nội trú.
Các phác đồ đơn trị và đa trị tại thời điểm ban đầu nhập viện
đều có sự phù hợp cao. Các biến cố chủ yếu là mệt mỏi, hoa
mắt, chóng mặt.
Từ khóa: Đái tháo đường type 2, bệnh nhân điều
trị nội trú.
SUMMARY:
CURRENT
SITUATION
OF
USING
MEDICINE IN TYPE 2 DIABETES OF INPATIENT
TREATMENT
Objectives: To study the current status of the use
of drugs for treating type 2 diabetes in inpatients at Can

Tho City General Hospital. Subjects and methods:
a prospective, non-intervention descriptive study on
300 patients diagnosed with type 2 diabetes who were
identified for inpatient examination and treatment at the
Department of Endocrinology, Can Tho City General
Hospital from July 1st, 2020 to September 30th, 2020.
Results: Treatment of type 2 diabetes on inpatients:
Injectable insulin and oral drugs (metformin, sulfonylure).
The most used drug was Insulin (84.67%). There were 07
regimens applied, including 3 types of monotherapy and
4 types of multi-therapy. At baseline, the monotherapy
regimen used accounted for 90.0% and the multi-therapy
regimen accounted for 10.0%. At hospital admission,
the monotherapy regimen was suitable for 97.04%, the
multi-therapy regimen was suitable for 96.67%. The most
significant adverse events (AE) were fatigue, accounting
for 31.67% and dizziness accounted for 24.0%; Later, on
the digestive system such as vomiting, nausea accounted
for 13.67%; bloating, flatulence accounted for 10.0%;
anorexia, bitter mouth accounted for 4.67% and diarrhea
accounted for 7.0%. Only 5 cases had allergic reactions
to the rash, itching skin. Conclusion: Insulin was most
commonly used to treat type 2 diabetes when inpatient
treatment. Monotherapy regimens and multi-therapy
regimens at the time of initial hospitalization were
highly consistent. The main adverse events were fatigue,
dizziness.
Key words: Type 2 diabetes, inpatient treament.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong số các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa
thì bệnh đái tháo đường đang trở thành căn bệnh phổ
biến và đang gia tăng nhanh trên thế giới ở cả những
nước phát triển và những nước đang phát triển, chủ yếu
là đái tháo đường type 2 chiếm khoảng 90% [1]. Việt
Nam là một quốc gia đang phát triển nhanh chóng về
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kinh tế xã hội, cùng với sự thay đổi lối sống, đã góp
phần làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ type 2 chung của
cả thế giới. Năm 1990 điều tra tại Hà Nội, Huế, thành
phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ mắc ĐTĐ type 2 tương ứng là
1,2%, 0,96% và 2,52%. Năm 2001 điều tra tại 4 thành
phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh tỷ lệ
mắc bệnh là 4,0%, tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose máu
là 10%. Theo điều tra quốc gia về tỷ lệ ĐTĐ năm 2012,
tỷ lệ bệnh ĐTĐ ở các đối tượng 30-64 tuổi tại các thành
phố lớn là 7-10%. Như vậy chỉ sau 10 năm tỷ lệ mắc
bệnh ĐTĐ type 2 đã gia tăng trên 300% [2]. Cùng với
sự phát triển của Y Dược học, ngày càng có nhiều thuốc
điều trị ĐTĐ được đưa vào sử dụng, phong phú và đa
dạng về dược chất, dạng bào chế cũng như giá cả, mang
lại nhiều thuận lợi trong việc điều trị bệnh song cũng là
một thách thức không hề nhỏ trong việc lựa chọn và sử
dụng thuốc một các hợp lý đảm bảo hiệu quả, an toàn
và kinh tế. Tuy nhiên việc khảo sát về tình hình sử dụng
thuốc điều trị ĐTĐ type 2 trên những bệnh nhân này từ
nhiều năm nay vẫn chưa được thực hiện. Do đó, chúng
tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu: “Nghiên
cứu thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường
type 2 trên bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện đa
khoa thành phố Cần Thơ”.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
Gồm 300 bệnh nhân được chẩn đoán mắc ĐTĐ type
2 được xác định đến khám và điều trị nội trú tại Khoa Nội
tiết, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ trong thời gian
từ 01/07/2020- 30/09/2020.
Tiêu chuẩn lựa chọn:
- BN được chẩn đoán xác định là ĐTĐ type 2 đến
khám bệnh; bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc ĐTĐ và
cho điều trị nội trú.
- Có sức khỏe tâm thần bình thường, có khả năng
giao tiếp và đối thoại trực tiếp bằng tiếng phổ thông.
- Được làm các xét nghiệm thường qui tại thời
điểm lấy vào nghiên cứu: Đường huyết lúc đói, HbA1c,
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Cholesterol toàn phần, Triglycerid, HDL - cholesterol,
LDL - cholesterol, ASAT, ALAT, Creatinin, Ure.
- Đồng ý tham gia nghiên cứu
Tiêu chuẩn loại trừ:
- Bệnh nhân phải điều trị một bệnh khác có thể ảnh
hưởng đến kết quả điều trị ĐTĐ như nhiễm trùng nặng,
bệnh tuyến tụy ngoại tiết, bệnh lý nội tiết hay dùng thuốc
điều trị HIV, thuốc chống thải ghép.
- Các thể ĐTĐ khác ĐTĐ type 2.
- Bệnh nhân mới bắt đầu điều trị tại thời điểm
phỏng vấn.
- Bệnh nhân từ chối tham gia nghiên cứu.
2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
tiến cứu, không can thiệp, thu thập kết quả dựa trên bệnh
án nghiên cứu và các phiếu khảo sát.
Quy trình nghiên cứu:
Trong thời gian nghiên cứu, mỗi bệnh nhân ĐTĐ
type 2 sau khi đến khám và điều trị tại Khoa Nội tiết sẽ
được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ công cụ nghiên cứu bao
gồm: Phiếu thông tin hành chính của bệnh nhân, bộ câu
hỏi đánh giá tuân thủ dùng thuốc (MMAS - 8) và bộ 05
câu hỏi đánh giá kiến thức về thuốc.
Công cụ và phương pháp thu thập số liệu: Bảng câu
hỏi và phiếu thu thập thông tin bệnh nhân.
Chỉ tiêu nghiên cứu:
- Danh mục các thuốc điều trị ĐTĐ type 2 gặp trong
nghiên cứu
- Liều dùng các thuốc điều trị ĐTĐ type 2 cho BN
trong mẫu nghiên cứu
- Tỷ lệ sử dụng các phác đồ điều trị trong mẫu
nghiên cứu
- Tính phù hợp của việc lựa chọn phác đồ điều trị tại
thời điểm ban đầu - Các biến cố bất lợi (AE) gặp trong quá
trình nghiên cứu.
3. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập
được nhập và xử lý trên phần mềm thống kê y sinh học
SPSS 22.0.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Bảng 1. Đặc điểm các loại thuốc bệnh nhân sử dụng
Nhóm thuốc

Hoạt chất

Tên thương mại

Số BN

%

254

84,67

85

28,33

67

22,33

21

7,0

Novomix 30 Flexpen 100UI/mlx3ml
Lantus Solostar 100 UI/10ml
Insulin

Insulin

Mixtard 30HM
Humulin R
Novorapid Flexpen
Levemir Flexpen 100UI/ml

Biaguanid

Sulfonylure

Metformin
Gliclazid
Glimepirid

Glumeform 500, 850, 1000
Glucophage 750mg
Diamicron MR 30
Dorocron MR
Amaryl 2;4 mg

Nhận xét:
Tại khoa Nội tiết các thuốc điều trị ĐTĐ type 2
gặp trong mẫu nghiên cứu gồm các nhóm Biguanid,
Sulfonylure và Insulin. Trong đó, Insulin là thuốc được sử
dụng nhiều nhất (chiếm 84,67%) gồm các nhóm Insulin tác
dụng nhanh (Novorapid Flexpen, Actrapid HM, Humulin

R), Insulin tác dụng kéo dài (Levemir Flexpen 100UI/ml;
Lantus Solostar 100UI/10ml), Insulin hỗn hợp (Novomix
30 Flexpen 100UI/mlx3ml, Mixtard 30HM). Metformin
là thuốc được sử dụng tương đối nhiều (chiếm 28,33%).
Tiếp đó, thuốc điều trị dạng uống nhóm Sulfonylure gồm:
Gliclazid (chiếm 22,33%) và Glimeprid (chiếm 7,0%).

Bảng 2. Lựa chọn phác đồ điều trị tại thời điểm ban đầu
Phác đồ

Số phác đồ

Phù hợp n(%)

Chưa phù hợp n(%)

270 (90,0%)

262 (97,04)

8 (2,96)

Insulin

233

228 (97,85)

5 (2,15)

Met

27

25 (92,59)

2 (7,41)

Sulfo

10

9 (90,0)

1 (10,0)

Đa trị liệu

30 (10,0%)

29 (96,67)

1 (3,33)

Met + Sulfo

24

23 (95,58)

1 (4,42)

Insu + Met

3

3 (100,0)

0 (0,0)

Insu + Sulfo

2

2 (100,0)

0 (0,0)

Insu + Met + Sulfo

1

1 (100,0)

0

Đơn trị liệu

Insu: Insulin; Met: Metformin; Sulfo: Sulfonylure
Nhận xét:
Lúc nhập viện điều trị, phần lớn phác đồ đơn trị liệu
được sử dụng phù hợp (chiếm 97,04%), phác đồ đa trị liệu
được sử dụng phù hợp (chiếm 96,67%). Nhìn chung, phần

lớn các phác đồ được lựa chọn điều trị trên bệnh nhân là
phù hợp, chiếm 291/300 (97,0%). Tuy nhiên, vẫn có 10
trường hợp (3,0%) số phác đồ được lựa chọn chưa phù
hợp so với các hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị ĐTĐ
type 2.
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Bảng 3. Lựa chọn phác đồ có chứa Insulin tại thời điểm ban đầu
Đánh giá

Lý do (n=237)

Phù hợp

Số BN (%)

HbA1c > 9,0% + Glucose máu > 15,0

78 (32,91)

Men gan tăng cao hoặc viêm gan

12 (50,63)

HbA1c > 9,0% + Glucose máu > 15,0 và men gan tăng cao

3 (12,66)

Người bệnh suy thận

27 (11,39)

HbA1c > 9,0% + Glucose máu > 15,0 và suy thận

3 (12,66)

Người mắc ĐTĐ lâu năm
Chưa phù hợp

112 (33,23)

Sử dụng ngoài các chỉ định dùng Insulin theo hướng dẫn
điều trị ĐTĐ của Bộ Y tế

Nhận xét:
Đối với việc sử dụng Insulin, phần lớn các chỉ định
sử dụng Insulin (chiếm 99,15%) trên bệnh nhân tại thời

2 (0,84)

điểm ban đầu là phù hợp 235/237 số trường hợp. Chỉ có
0,85% được sử dụng chưa phù hợp so với hướng dẫn điều
trị ĐTĐ của Bộ Y tế.

Bảng 4. Các biến cố gặp trong quá trình nghiên cứu
Các biến cố bất lợi

Số BN

Tỷ lệ (%)

Nôn, buồn nôn

41

13,67

Chướng bụng, đầy hơi

30

10,00

Chán ăn, đắng miệng

14

4,67

Tiêu chảy

21

7,00

Mệt mỏi

95

31,67

Hoa mắt, chóng mặt

72

24,00

Đau đầu

20

6,67

Dị ứng (mẩn ngứa, ban đỏ ngoài da)

5

1,67

Sút cân

2

0,67

Sưng, viêm tại chỗ tiêm

17

5,67

Đau khớp, đau lưng

6

2,00

Nhận xét:
Kết quả cho thấy các biến cố bất lợi (AE) nghi nhận
được nhiều nhất là mệt mỏi chiếm 31,67% và hoa mắt,
chóng mặt chiếm 24,0%; sau đó trên hệ tiêu hóa như nôn,
buồn nôn chiếm 13,67%; chướng bụng, đầy hơi chiếm
10,0 %; chán ăn, đắng miệng chiếm 4,67% và tiêu chảy
chiếm 7,0%. Chỉ có 5 trường hợp có dị ứng với các biểu
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hiện mẩn đỏ, ngứa ngoài da.
IV. BÀN LUẬN
Insulin được sử dụng với tỉ lệ cao nhất (chiếm
77,67%), đặc biệt được sử dụng nhiều nhất lúc mới nhập
viện. BN cao tuổi bị ĐTĐ type 2 sử dụng insulin là phổ
biến nhất. Đặc điểm của BN cao tuổi mắc ĐTĐ type 2
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
điều trị nội trú thường là những BN nặng (đường huyết
cao, suy thận, suy gan, suy tim, nhiễm trùng cấp, viêm
phổi khi nhập viện), chính vì vậy BN cần được sử dụng
insulin mới có thể kiểm soát được đường huyết. Bên cạnh
đó, việc sử dụng insulin kết hợp với thuốc điều trị ĐTĐ
dạng uống cũng nên được cân nhắc để có thể kiểm soát
đường huyết hiệu quả hơn và giảm bớt liều insulin tiêm
hàng ngày. Một số bệnh nhân được thêm insulin vào phác
đồ điều trị ở thời điểm sau do đáp ứng kém với phác đồ
dùng các thuốc uống để nhanh chóng đưa glucose và
HbA1C về mức mục tiêu [3]. Bên cạnh đó cũng có những
bệnh nhân được bỏ Insulin ra khỏi phác đồ do đã kiểm
soát được đường huyết.
Metformin là thuốc điều trị ĐTĐ type 2 có nhiều ưu
điểm như giảm chỉ số glucose máu hiệu quả, không gây
tăng cân, không gây hạ glucose máu, có tác động tốt đến
các chỉ số Lipid máu. Ngoài ra thuốc còn có giá thành hợp
lý, thấp hơn so với các thuốc ĐTĐ type 2 thế hệ mới rất
nhiều. Có thể do có nhiều ưu điểm như vậy nên Metformin
là thuốc có tỉ lệ bệnh nhân sử dụng cao thứ 2 với 28,33%
(với các thuốc chính như Glumeform 500, 850, 1000mg
hay Glucophage 750mg).
Sulfonylure cũng được sử dụng nhiều với tỉ lệ
29,33%. Trong nhóm này có 2 thuốc được dùng là
gliclazid (chiếm 22,33%) và glimepirid (chiếm 7,0%).
Trong nhóm sulfonylure, glimepirid là thuốc có liều dùng
thấp nhất, có tác dụng kéo dài và chỉ cần sử dụng 1 lần/
ngày. Glimepirid có tác dụng hạ glucose máu tốt do kích
thích tế bào p của tụy bài tiết insulin gần giống insulin sinh
lý (tác dụng đặc hiệu lên kênh KATP làm phục hồi đỉnh
tiết sớm của insulin) và làm tăng nhạy cảm của mô ngoại
vi với insulin. Thuốc ít có tác dụng phụ và ít gây tăng
cân ở người bệnh ĐTĐ thừa cân. Glimepirid, gliclazid chỉ
uống một lần trong ngày tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh
nhân tuân thủ điều trị (Bộ Y tế, 2006). Đó là những lý do
chính mà hiện nay glimepirid được bác sĩ ưu tiên sử dụng.
Về liều dùng, theo khuyến cáo của Bộ Y tế năm 2015
liều của gliclazid từ 40 - 320 mg/ngày còn glimepirid là
1,0 - 6,0 mg/ngày, cá biệt có thể tới 8,0 mg/ ngày (Bộ Y
tế, 2015) [4].
Các phác đồ thường được sử dụng tùy theo tình
trạng của bệnh nhân. Nghiên cứu cho thấy có tất cả 07
kiểu phác đồ được áp dụng trong đó có 3 kiểu đơn trị liệu
và 4 kiểu đa trị liệu.
Các phác đồ trị đơn trị liệu chiếm 90,0% lúc nhập
viện điều trị, gần như không thay đổi trong quá trình điều
trị. Việc sử dụng insulin ở thời điểm đầu nhập viện chiếm

tỷ lệ cao nhất. Việc ưu tiên sử dụng insulin khi điều trị nội
trú là đúng theo khuyến cáo của ADA về sử dụng thuốc
kiểm soát đường huyết tại bệnh viện. Trong đó, ADA
phân tích, liệu pháp insulin được xem là một liệu pháp
điều trị tích cực với các BN có một hay nhiều đặc điểm:
suy giảm chức năng gan, thận, có các biến chứng khác
đi kèm, BN cao tuổi, đường huyết khi vào viện cao nên
không kiểm soát được bằng thuốc uống đơn độc [1]. Các
phác đồ đa trị liệu chiếm tỉ lệ 10,0% ở thời điểm mới nhập
viện điều trị và tỷ lệ ít thay đổi sau điều trị.
Đối với đơn trị liệu thì Metformin được khuyến cáo
là lựa chọn đầu tay trừ trường hợp chống chỉ định (Bộ
Y tế, 2006). Theo EMC, chống chỉ định dùng metformin
khi bệnh nhân có độ thanh thải creatinin < 60 ml/phút.
Metformin được dùng điều trị lần đầu chiếm 9,0% và ở
thời điểm trước khi BN xuất viện chiếm 10,67%. Những
BN có tăng creatinine và/hoặc tăng ASAT/ALAT phác đồ
chủ yếu được chỉ định là Insulin, không có bệnh nhân nào
sử dụng thuốc uống trong trường hợp này. Những bệnh
nhân dùng metformin và sulfonylure đơn độc đều phải có
creatinine máu bình thường. Tuy nhiên, trong nghiên cứu
chúng tôi có 2 bệnh nhân dùng Metformin khi có men gan
tăng. Như vậy, việc sử dụng metformin trên những bệnh
nhân này là chưa phù hợp.
Đối với Sulfonylure, theo Hướng dẫn của Bộ Y tế
năm 2015, sulfonylure không phải là thuốc được khuyến
cáo lựa chọn đầu tiên khi bắt đầu điều trị (Bộ Y tế, 2015).
Theo IDF 2013, có thể sử dụng thay thế metformin
bằng sulfonylure khi bệnh nhân có chống chỉ định với
metformin (Hypertension European Society, 2013) [5].
Đối với sử dụng Insulin, căn cứ vào các trường hợp
được chỉ định dùng insulin trong Hướng dẫn của Bộ Y
tế (Bộ Y tế, 2015) thì các trường hợp được sử dụng phù
hợp và 5 trường hợp chưa phù hợp. Cả 5 bệnh nhân được
sử dụng Insulin chưa phù hợp đều không nằm trong các
trường hợp cần chỉ định dùng Insulin. Tuy nhiên, glucose
máu lúc đói và HbA1C của 2 bệnh nhân đều khá cao
(Glucose máu lúc đói > 10,0 mmol/L và HbA1C > 8,0%).
Có thể việc lựa chọn dùng Insulin của bác sỹ trên những
bệnh nhân này là dựa trên kinh nghiệm.
Phối hợp sử dụng Metformin và Sulfonylure theo
hướng dẫn của Bộ Y tế 2015 thì hai thuốc này được dùng
khi có glucose máu lúc đói > 13,0 mmol/L và HbA1C >
9,0 % thì cần phối hợp 2 thuốc này (Bộ Y tế, 2015) [4].
Trong 24 bệnh nhân sử dụng phác đồ này chỉ có 23
bệnh nhân có mức glucose máu lúc đói và HbA1C đạt
ngưỡng như trên còn lại 1 bệnh nhân thì chưa có glucose
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máu lúc đói và HbA1C cao như vậy. Có thể bác sỹ đã lựa
chọn phác đồ này dựa trên kinh nghiệm vì metformin phối
hợp với sulfonylure là kiểu phối hợp phổ biến nhất, đem
lại nhiều lợi ích giúp tăng cường sự kiểm soát glucose
máu và hạ lipid máu.
Phối hợp sử dụng Insulin và Metformin khi bệnh
nhân được sử dụng phác đồ này có Glucose máu lúc đói
(20,5 mmol/L) và HbA1C (14,5 %) đều rất cao. Theo
Hướng dẫn của Bộ Y tế 2015, với những bệnh nhân ĐTĐ
type 2 mới được chẩn đoán có nồng độ glucose máu tăng
cao rõ rệt hay HbA1C cao và/hoặc kèm theo các triệu
chứng rõ rệt thì cân nhắc điều trị bằng Insulin, có hoặc
không kèm theo các thuốc hạ glucose máu khác. Vì vậy
việc sử dụng này là phù hợp với Hướng dẫn của Bộ Y tế
2015 [4].
Đối với biến cố bất lợi hạ đường huyết khi điều trị
ĐTĐ là vấn đề rất quan trọng và cần quan tâm. Tuy nhiên
các BN trong nhóm nghiên cứu chưa phản ánh trường hợp
nào gặp tác dụng phụ gây hạ đường huyết khi dùng thuốc.
Đây có thể là do các BN mắc bệnh là người cao tuổi, việc
sử dụng thuốc còn hạn chế cho đối tượng này nên chưa
xảy ra hạ đường huyết.
Kết quả cho thấy các biến cố bất lợi (AE) nghi nhận
được nhiều nhất là mệt mỏi chiếm 31,67% và hoa mắt,
chóng mặt chiếm 24,0%; sau đó trên hệ tiêu hóa như nôn,
buồn nôn chiếm 13,67%; chướng bụng, đầy hơi chiếm
10,0 %; chán ăn, đắng miệng chiếm 4,67% và tiêu chảy
chiếm 7,0%. Chỉ có 5 trường hợp có dị ứng với các biểu
hiện mẩn đỏ, ngứa ngoài da. Các biến cố bất lợi này có
thể xảy ra do sử dụng các thuốc điều trị ĐTĐ týp 2 như
Metformin, thuốc này thường gây ra tác dụng phụ trên
đường tiêu hóa (đầy bụng, chướng hơi, tiêu chảy) hay
Gliclazid và Insulin thường gây hạ glucose máu (biểu hiện
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đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi) [6]. Tuy nhiên, không loại
trừ khả năng bệnh nhân sử dụng các thuốc khác của các
bệnh mắc kèm hay do bất thường trong chế độ ăn uống
sinh hoạt hàng ngày mà gây ra những biến cố bất lợi này.
Trong 5 bệnh nhân gặp dị ứng thì chỉ có các biểu hiện bị
mẩn ngứa tại vị trí tiêm Insulin.
Nhìn chung, các biến cố bất lợi này đa phần là thoáng
qua và bệnh nhân thường tự khỏi. Chính vì vậy không
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các bệnh nhân
nghiên cứu.
V. KẾT LUẬN
- Danh mục các thuốc điều trị ĐTĐ type 2 trên bệnh
nhân nội trú gồm: Insulin dạng tiêm và các thuốc dạng
uống (metformin, sulfonylure). Trong đó, thuốc được sử
dụng nhiều nhất là Insulin (chiếm 84,67%).
- Có tất cả 07 kiểu phác đồ được áp dụng, trong đó
có 3 kiểu đơn trị liệu và 4 kiểu đa trị liệu. Tại thời điểm
ban đầu, phác đồ đơn trị liệu được sử dụng chiếm 90,0%
và phác đồ đa trị liệu chiếm 10,0%. Lúc nhập viện điều
trị, phần lớn phác đồ đơn trị liệu được sử dụng phù hợp
(chiếm 97,04%), phác đồ đa trị liệu được sử dụng phù
hợp (chiếm 96,67%). Nhìn chung, phần lớn các phác đồ
được lựa chọn điều trị trên bệnh nhân là phù hợp, chiếm
291/300 (97,0%).
- Kết quả cho thấy các biến cố bất lợi (AE) nghi nhận
được nhiều nhất là mệt mỏi chiếm 31,67% và hoa mắt,
chóng mặt chiếm 24,0%; sau đó trên hệ tiêu hóa như nôn,
buồn nôn chiếm 13,67%; chướng bụng, đầy hơi chiếm
10,0 %; chán ăn, đắng miệng chiếm 4,67% và tiêu chảy
chiếm 7,0%. Chỉ có 5 trường hợp có dị ứng với các biểu
hiện mẩn đỏ, ngứa ngoài da.
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MỨC ĐỘ TUÂN THỦ DÙNG THUỐC VÀ KIẾN THỨC VỀ THUỐC
SỬ DỤNG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
Bùi Tùng Hiệp1, Đỗ Văn Mãi2, Đặng Thị Thùy Giang2

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá mực độ tuân thủ sử dụng thuốc
và kiến thức về thuốc sử dụng trong điều trị đái tháo đường
type 2 tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Đối
tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến
cứu, không can thiệp trên 300 bệnh nhân (BN) được chẩn
đoán mắc ĐTĐ type 2 được xác định đến khám và điều
trị nội trú tại Khoa Nội tiết, Bệnh viện đa khoa thành phố
Cần Thơ trong thời gian từ 01/07/2020- 30/09/2020. Kết
quả: Tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ tốt là chủ yếu (48,67%),
tiếp theo là mức tuân thủ trung bình (34,0%), tuân thủ
thuốc ở mức độ kém là 17,33%. Câu hỏi gây ảnh hưởng
lớn nhất đến kết quả tuân thủ dùng thuốc là tình trạng
quên thuốc, chiếm 58,0%, và bệnh nhân thấy phiền khi
phải uống thuốc dài ngày chiếm 54,0%. Kiến thức của
bệnh nhân về thuốc ở mức rất thấp. Điểm trung bình đạt
được là 2,20 ± 1,91 điểm. Có 96,0% bệnh nhân không biết
tên và tác dụng phụ của thuốc đang sử dụng. Kết luận:
Mức độ tuân thủ sử dụng thuốc của bệnh nhân chủ yếu ở
mức tốt. Tuy nhiên, kiến thức của bệnh nhân phần lớn ở
mức thấp.
Từ khóa: Mức độ tuân thủ, kiến thức sử dụng thuốc,
đái tháo đường type 2.
SUMMARY:
LEVEL OF COMPLIANCE WITH DRUGS
AND KNOWLEDGE ON DRUGS USING TYPE 2
DIABETES TREATMENT
Objectives: Assessing the level of compliance
with drug use and knowledge of drugs used in the
treatment of type 2 diabetes at Can Tho City General
Hospital. Subjects and methods: a prospective,
non-intervention descriptive study on 300 patients
diagnosed with type 2 diabetes who were identified for
inpatient examination and treatment at the Department
of Endocrinology, Can Tho City General Hospital
from July 1st, 2020 to September 30th, 2020. Results:
The percentage of patients with good compliance was
mainly (48,67%), followed by the average compliance

(34,0%), the compliance with drugs at a poor level was
17,33%. The question that most influenced the results
of compliance with use of medicine was the situation of
forgetting drugs, accounting for 58.0%, and patients who
were bothered to take long-term medication accounted
for 54.0%. Patient knowledge about the drug was very
low. The mean score was 2.20 ± 1.91 points. 96.0% of
patients did not know the name and side effects of the
medicine being used. Conclusion: The patient’s level of
compliance with medication was mostly good. However,
the patient’s knowledge was largely low.
Key words: Level of compliance, knowledge on
drugs, type 2 diabetes.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Năm 2014 trên toàn cầu, ước tính có khoảng 422
triệu người sống chung với bệnh đái tháo đường, số bệnh
nhân này tăng gần hai lần so với năm 1980, chủ yếu ở các
nước đang phát triển, đồng thời tỷ lệ tử vong do bệnh đái
tháo đường ở các nước thu nhập thấp và thu nhập trung
bình cao hơn so với các nước phát triển. Những con số
trên chỉ là ước tính, thực sự chúng ta còn chưa biết số bệnh
nhân hiện nay chính xác là bao nhiêu, số thống kê trên
đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi [1]. Năm 2001
điều tra tại 4 thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,
Hồ Chí Minh tỷ lệ mắc bệnh là 4,0%, tỷ lệ rối loạn dung
nạp glucose máu là 10%. Theo điều tra quốc gia về tỷ lệ
ĐTĐ năm 2012, tỷ lệ bệnh ĐTĐ ở các đối tượng 30-64
tuổi tại các thành phố lớn là 7-10%. Như vậy chỉ sau 10
năm tỷ lệ mắc bệnh ĐTĐ type 2 đã gia tăng trên 300% [2].
Hiện này, vấn đề điều trị đái tháo đường type 2 đòi hỏi sự
tuân thủ nghiêm ngặt về chế độ sử dụng thuốc, tuy nhiên
vấn đề vẫn chưa có nhiều nghiên cứu xác nhận mức độ
tuân thủ đó, cũng như kiến thức của các bệnh nhân trong
điều trị bệnh đái tháo đường type 2. Dó đó, chúng tôi thực
hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu sau: “Đánh giá mực
độ tuân thủ sủ dụng thuốc và kiến thức về thuốc sử dụng
trong điều trị đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện đa khoa
thành phố Cần Thơ”.
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
Gồm 300 bệnh nhân được chẩn đoán mắc ĐTĐ type
2 được xác định đến khám và điều trị nội trú tại Khoa Nội
tiết, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ trong thời gian
từ 01/07/2020- 30/09/2020.
Tiêu chuẩn lựa chọn:
- BN được chẩn đoán xác định là ĐTĐ type 2 đến
khám bệnh; bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc ĐTĐ và
cho điều trị nội trú.
- Có sức khỏe tâm thần bình thường, có khả năng
giao tiếp và đối thoại trực tiếp bằng tiếng phổ thông.
- Được làm các xét nghiệm thường qui tại thời
điểm lấy vào nghiên cứu: Đường huyết lúc đói, HbA1c,
Cholesterol toàn phần, Triglycerid, HDL - cholesterol,
LDL - cholesterol, ASAT, ALAT, Creatinin, Ure.
- Đồng ý tham gia nghiên cứu
Tiêu chuẩn loại trừ:
- Bệnh nhân phải điều trị một bệnh khác có thể ảnh
hưởng đến kết quả điều trị ĐTĐ như nhiễm trùng nặng,
bệnh tuyến tụy ngoại tiết, bệnh lý nội tiết hay dùng thuốc
điều trị HIV, thuốc chống thải ghép.
- Các thể ĐTĐ khác ĐTĐ type 2.
- Bệnh nhân mới bắt đầu điều trị tại thời điểm
phỏng vấn.
- Bệnh nhân từ chối tham gia nghiên cứu.
2. Phương pháp nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
tiến cứu, không can thiệp, thu thập kết quả dựa trên bệnh
án nghiên cứu và các phiếu khảo sát.
Quy trình nghiên cứu:
Trong thời gian nghiên cứu, mỗi bệnh nhân ĐTĐ
type 2 sau khi đến khám và điều trị tại Khoa Nội tiết sẽ
được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ công cụ nghiên cứu bao
gồm: Phiếu thông tin hành chính của bệnh nhân, bộ câu
hỏi đánh giá tuân thủ dùng thuốc (MMAS - 8) và bộ 05
câu hỏi đánh giá kiến thức về thuốc.
Công cụ và phương pháp thu thập số liệu: Bảng câu
hỏi và phiếu thu thập thông tin bệnh nhân.
Chỉ tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá mức độ tuân thủ điều trị của bệnh nhân
+ Khảo sát sự tuân thủ thuốc của bệnh nhân, tỷ lệ trả
lời có/không cho mỗi câu hỏi trong MMAS - 8.
+ Phân tích tỷ lệ tuân thủ thuốc: Tốt/trung bình/kém
+ Mối liên quan giữa mức độ tuân thủ và mức độ
kiểm soát đường huyết.
- Khảo kiến thức của bệnh nhân
+ Khảo sát kiến thức về thuốc sử dụng của bệnh
nhân theo bộ 5 câu hỏi.
3. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập được
nhập và xử lý trên phần mềm thống kê y sinh học SPSS 22.0.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đánh giá mức độ tuân thủ dùng thuốc của
bệnh nhân

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn tuân thủ thuốc của bệnh nhân
STT

Câu hỏi

Số BN

Tỷ lệ

1

Đôi khi quên uống thuốc

174

58,00

2

Trong 2 tuần vừa qua có lúc quên uống thuốc

66

22,00

3

Giảm hoặc ngưng uống thuốc mà không nói với bác sỹ

90

30,00

4

Quên mang thuốc khi đi xa

62

20,67

5

Chưa uống thuốc ngày hôm qua

6

2,00

6

Ngừng thuốc khi thấy đường huyết ở dưới mức cần kiểm soát

96

32,00

7

Cảm thấy phiền khi phải điều trị dài ngày

162

54,00

8

Gặp khó khăn khi phải nhớ uống thuốc nhiều lần

148

49,33

223

74,33

Một lần trong khoảng thời gian điều trị

2

0,67

Thỉnh thoảng

42

14,00

Thường xuyên

29

9,67

Luôn luôn

4

1,33

Không bao giờ/hiếm khi
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Nhận xét:
Về kết quả tuân thủ điều trị ở bệnh nhân trước vào
viện, tỷ lệ bệnh nhân cho biết đã từng quên uống thuốc
rất cao chiếm 58,0% nhưng trong 2 tuần gần đây nhất có
66 bệnh nhân (22,0%) quên sử dụng thuốc và chỉ có 6
bệnh nhân (2,0%) cho biết là chưa uống thuốc vào ngày
trước ngày đến khám. Có 162 bệnh nhân (chiếm 54,0%)

cảm thấy phiền phức với liệu trình sử dụng thuốc lâu
dài. Có 96 bệnh nhân từng tự ý ngừng sử dụng thuốc
trong một khoảng thời gian nào đó mà không có bất
cứ thông báo nào cho bác sỹ điều trị. Có 90 bệnh nhân
chiếm khoảng 32,0% mẫu nghiên cứu cho biết đã ngừng
sử dụng thuốc khi đường huyết đạt được hoặc ở dưới
mức cần kiểm soát.

Bảng 2. Mức độ tuân thủ điều trị của bệnh nhân
Mức độ tuân thủ

Tổng điểm

Số BN (n=300)

Tỷ lệ (%)

Tốt

0-1

146

48,67

Trung bình

2-3

102

34,0

Kém

4-8

52

17,33

Nhận xét:
Kết quả bảng trên thông qua điều tra về mức độ
tuân thủ điều trị của bệnh nhân, cho thấy tỷ lệ bệnh nhân
tuân thủ tốt chiếm phần lớn nhất là 146 bệnh nhân (chiếm
48,67%). Tiếp theo là đến tỉ lệ số bệnh nhân tuân thủ

trung bình có 102 bệnh nhân chiếm 34,0% và tuân thủ
kém có 52 bệnh nhân chiếm 17,33%. Như vậy, tỷ lệ tuân
thủ thuốc tốt cao hơn tuân thủ trung bình và kém trong số
bệnh nhân nghiên cứu.

Bảng 3. Liên quan giữa mức độ tuân thủ và mức độ kiểm soát đường huyết
Mức độ kiểm soát đường huyết
Mức độ tuân thủ

Tốt

Chấp nhận

Kém

Số Bn

%

Số Bn

%

Số Bn

%

Tốt (n=146)

34

23,29

48

32,88

64

43,84

Trung bình (n=102)

13

12,75

26

25,49

63

61,76

Kém (n=52)

3

5,77

4

7,69

45

86,54

p
Nhận xét:
Qua kết quả nghiên cứu, cho thấy mối liên quan giữa
mức độ tuân thủ dùng thuốc và mức độ kiểm soát đường
huyết của bệnh nhân có ý nghĩa thống kê với p = 0,012
(<0,05). Như vậy, những bệnh nhân có mức tuân thủ dùng

0,012 (<0,05)
thuốc tốt hơn sẽ có khả năng đạt mức kiểm soát đường
huyết tốt hơn so với những bệnh nhân tuân thủ điều trị
kém.
2. Khảo sát kiến thức về thuốc của bệnh nhân
đang điều trị ĐTĐ type 2
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Bảng 4. Kết quả khảo sát kiến thức về thuốc điều trị ĐTĐ type 2
Câu hỏi

Điểm

Số BN

%

Không biết

0

288

96,0

Biết tên của loại thuốc đang dùng.

1

12

4,0

Không biết

0

167

55,67

Để hạ đường huyết

1

133

44,33

Biết chính xác tác dụng của thuốc.

2

0

0,0

Không biết.

0

0

0,0

Biết cách dùng nhưng không biết thời điểm dùng thuốc hoặc ngược lại

1

90

30,0

Biết cách dùng và thời điểm dùng thuốc.

2

210

70,0

Không biết

0

300

100,0

Biết các tác dụng phụ nhưng không biết cách xử trí hoặc biết cách xử trí
nhưng không biết các tác dụng phụ.

1

0

0,0

Biết các tác dụng phụ của thuốc và cách xử trí khi chúng xảy ra.

2

0

0,0

Không biết hoặc uống gấp đôi ở liều kế tiếp.

0

128

42,67

Chưa bao giờ quên 1 liều nào cả hoặc nói “tiếp tục uống như bình
thường” hoặc “hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ để được tư vấn”.

1

172

57,33

Câu 1: Tên loại thuốc đang dùng?

Câu 2: Tác dụng của thuốc?

Câu 3: Cách dùng, thời điểm dùng?

Câu 4: Tác dụng phụ và xử trí?

Câu 5: Nếu quên 1 liều thuốc bạn đang dùng, bạn phải làm thế nào?

Nhận xét:
Câu 1 hỏi có 96,0% bệnh nhân không biết tên loại
thuốc đang dùng.
Câu 2 hỏi bệnh nhân về tác dụng của loại thuốc bệnh
nhân đang dùng, số bệnh nhân không biết tác dụng của
thuốc nhiều nhất chiếm 55,67%.
Câu hỏi số 3 hỏi về cách sử dụng (chế độ liều, uống
nguyên viên hay nhai, nghiền?) và thời điểm dùng (liên
quan đến bữa ăn) của tất cả các loại thuốc bệnh nhân
đang sử dụng để điều trị ĐTĐ typ 2. Phần lớn bệnh nhân
(70,0%) biết rõ cách dùng, thời điểm dùng của các loại
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thuốc đang sử dụng.
Câu hỏi số 4, có 100% bệnh nhân không biết tới tác
dụng phụ của thuốc.
Câu hỏi số 5 hỏi bệnh nhân nếu quên uống 1 liều
thuốc thì phải làm gì. Có 128 bệnh nhân chiếm 42,67%
bệnh nhân không biết phải làm gì hoặc sẽ uống gấp đôi liều
ở lần uống tiếp theo. Có 172 bệnh nhân chiếm 57,33% trả
lời là bỏ qua liều đã quên và tiếp tục uống như bình thường.
Sau khi hoàn thành bộ câu hỏi, bệnh nhân có thể
đạt từ 0 đến 8 điểm, kết quả bệnh nhân đạt thể hiện ở
bảng sau.
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Bảng 5. Tổng điểm kiến thức của bệnh nhân
Tổng điểm

Số BN

Tỷ lệ (%)

1

38

12,67

2

100

33,33

3

78

26,0

4

84

28,0

≥5

0

0

Tổng số

300

100,0

X ± SD

2,20 ± 1,91

Nhận xét:
Kết quả đánh giá tổng điểm kiến thức của bệnh nhân
cho thấy, bệnh nhân đạt tổng điểm cao nhất là 4, thấp nhất
là 0, không có bệnh nhân nào đạt từ 5 điểm trở lên, điểm
trung bình đạt được của mẫu nghiên cứu 35 là 2,20 ± 1,91
điểm. Có 138 bệnh nhân (chiếm 46,0%) đạt từ 1 đến 2
điểm, 162 bệnh nhân đạt từ 3 đến 4 điểm, chiếm 54,0%.
IV. BÀN LUẬN
1. Sự tuân thủ dùng thuốc của bệnh nhân
Chúng tôi sử dụng thang đánh giá Morisky – 8, gồm
8 câu hỏi, để đánh giá mức độ tuân thủ của bệnh nhân.
Mỗi bệnh nhân được phỏng vấn 1 lần và tính tổng điểm
sau khi hoàn thành bài phỏng vấn. Qua kết quả trên cho
thấy, tỷ lệ tuân thủ thuốc tốt cao hơn tuân thủ trung bình
và kém trong số bệnh nhân nghiên cứu. Tỷ lệ bệnh nhân
tuân thủ dùng thuốc tốt và trung bình trong mẫu nghiên
cứu của chúng tôi (82,67%) gần tương đương với tỷ lệ
tuân thủ thuốc trong nghiên cứu của tác giả Lê Thị Hương
Giang tiến hành nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố
liên quan đến tuân thủ điều trị bệnh ĐTĐ typ 2 của người
bệnh đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện 19-8 năm 2013.
Nghiên cứu được tiến hành trên 210 bệnh nhân. Kết quả
cho thấy có 78,1% bệnh nhân tuân thủ dùng thuốc [3]. Và
cao hơn tỷ lệ tuân thủ dùng thuốc trong mẫu nghiên cứu
của Trần Việt Hà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
năm 2016 (54,74%) [4]..
Theo kết quả thu được, về kết quả tuân thủ điều trị
ở bệnh nhân trước vào viện, tỷ lệ bệnh nhân cho biết đã
từng quên uống thuốc rất cao chiếm 58,0% nhưng trong 2
tuần gần đây nhất có 66 bệnh nhân (22,0%) quên sử dụng

thuốc và chỉ có 6 bệnh nhân (2,0%) cho biết là chưa uống
thuốc vào ngày trước ngày đến khám. Có 162 bệnh nhân
(chiếm 54,0%) cảm thấy phiền phức với liệu trình sử dụng
thuốc lâu dài. Có 96 bệnh nhân từng tự ý ngừng sử dụng
thuốc trong một khoảng thời gian nào đó mà không có bất
cứ thông báo nào cho bác sỹ điều trị. Có 90 bệnh nhân
chiếm khoảng 32,0% mẫu nghiên cứu cho biết đã ngừng
sử dụng thuốc khi đường huyết đạt được hoặc ở dưới mức
cần kiểm soát.
Trong 52 người chiếm 17,33% mẫu nghiên cứu có
mức độ tuân thủ điều trị kém có đến 22 bệnh nhân cho
biết đã từng quên uống thuốc, có 17 bệnh nhân cảm thấy
phiền phức do phải sử dụng thuốc lâu dài, có 11 bệnh
nhân cho biết đã có khoảng thời gian ngừng sử dụng thuốc
mà không thông báo cho bác sỹ điều trị. Như vậy ta thấy
2 yếu tố “quên thuốc” và “cảm thấy phiền phức” là 2 yếu
tố ảnh hưởng nhiều nhất đến mức độ tuân thủ của mẫu
nghiên cứu. Đây cũng là những lý do thường gặp nhất ở
những bệnh nhân mạn tính phải sử dụng thuốc dài ngày.
Theo báo cáo của WHO năm 2016, mức độ tuân thủ
ảnh hưởng lớn đến hiệu quả điều trị bệnh mạn tính [5].
Trong nghiên cứu của chúng tôi, ảnh hưởng của mức độ
tuân thủ điều trị lên mức độ kiểm soát đường huyết có ý
nghĩa thống kê với p < 0,05, nghĩa là bệnh nhân càng tuân
thủ điều trị tốt thì càng kiểm soát tốt đường huyết. Cụ thể,
ở nhóm bệnh nhân có mức tuân thủ dùng thuốc tốt thì mức
kiếm soát đường huyết tốt cao hơn nhóm bệnh nhân tuân
thủ dùng thuốc kém, ở nhóm tuân thủ dùng thuốc kém
thì tỷ lệ bệnh nhân kiểm soát đường huyết kém cũng rất
cao, chiếm 86,54% nhóm này, trong khi tỷ lệ bệnh nhân
kiểm soát đường huyết kém ở nhóm có mức độ tuân thủ tốt
chiếm 43,84% số lượng bệnh nhân trong nhóm. Như vậy,
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để nâng cao hơn nữa hiệu quả điều trị ĐTĐ typ 2, ta cần
đưa ra các biện pháp can thiệp để thúc đẩy hơn nữa tuân
thủ điều trị của bệnh nhân. Có thể thông qua các biện pháp
giáo dục, các tờ hướng dẫn cho bệnh nhân trong việc dùng
thuốc trong quá trình nằm viện cũng như xuất viện điều trị.
2. Khảo sát kiến thức về thuốc sử dụng của
bệnh nhân
Khảo sát được thực hiện bằng bộ công cụ gồm 5 câu
hỏi đơn giản, điểm tối đa cho bộ khảo sát này là 8 điểm.
Trong mẫu nghiên cứu, điểm kiến thức trung bình bệnh
nhân đạt được là 2,2 điểm. Có 100% bệnh nhân không
biết tên thuốc đang sử dụng và không biết đến tác dụng
phụ của thuốc. Tuy nhiên khi được hỏi khi uống thuốc
bệnh nhân có gặp bất thường nào không, kết quả có 15
bệnh nhân gặp rối loạn tiêu hóa, bệnh nhân xử trí bằng
cách tự ý ngừng thuốc, khi tình trạng rối loại tiêu hóa
được cải thiện thì tiếp tục uống thuốc mà không có bất kỳ
1 thông báo hay phát sinh nhu cầu tư vấn từ bác sỹ điều
trị, dược sỹ. Khi bệnh nhân tự ý ngừng sử dụng mà không
có sự chỉ định từ bác sỹ điều trị nghĩa là bệnh nhân tuân
thủ điều trị không tốt. Về tên thuốc bệnh nhân đang sử
dụng, 96,0% bệnh nhân không biết tên thuốc, nhưng bệnh
nhân vẫn phân biệt được 2 loại thuốc với mức liều khác
nhau ở những đơn sử dụng 2 thuốc dựa vào đặc điểm dập
vỉ và hình dạng viên thuốc. Bệnh nhân phân biệt rõ viên
Diaberim (metfomin 500mg), vỉ 10 viên, hình tròn, dẹt,
màu trắng. Viên Golddicron (gliclazid 30mg), vỉ 20 viên,
hình oval, dẹt mỏng, nhỏ.

2020

So sánh với một số nghiên cứu trong nước, kết quả
điều tra về kiến thức chung bệnh ĐTĐ của Lê Văn Trụ và
cộng sự thực hiện tại 6 vùng sinh thái của Việt Nam từ
tháng 10/2012 đến tháng 2/2013 chỉ có 0,5% đối tượng
tham gia điều tra có kiến thức tốt. 75,5% đối tượng tham
gia điều tra có kiến thức rất thấp về chẩn đoán và biến
chứng của bệnh [3]. Kết quả nghiên cứu của Dương Đình
Chỉnh, Ngô Đức Kỷ tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa
Nghệ An năm 2015 cho thấy vẫn có một tỷ lệ bệnh nhân
đáng kể chưa hiểu được đầy đủ về bệnh ĐTĐ, cụ thể có
41,1% bệnh nhân hiểu không đúng về bệnh ĐTĐ typ 2
[6]. Qua các nghiên cứu, điều tra nhỏ ta có thể thấy rằng,
bệnh nhân thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết về bệnh, về
thuốc sử dụng đang là một thực trạng đáng lo ngại trên
nhiều vùng miền, địa phương.
V. KẾT LUẬN
* Mức độ tuân thủ: Tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ thuốc
ở mức độ kém là 17,33% mẫu nghiên cứu. Câu hỏi gây
ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả tuân thủ dùng thuốc là câu
1, bệnh nhân đã có lúc quên sử dụng thuốc chiếm 58,0%,
và câu 7, bệnh nhân thấy phiền khi phải uống thuốc dài
ngày chiếm 54,0%.
* Kiến thức của bệnh nhân: Kiến thức của bệnh
nhân về thuốc ở mức rất thấp. Điểm trung bình đạt được
là 2,20 ± 1,91 điểm. Có 96,0% bệnh nhân không biết tên
và tác dụng phụ của thuốc đang sử dụng.
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KHẢO SÁT SỰ CAN THIỆP CỦA BAN QUẢN LÝ SỬ DỤNG
KHÁNG SINH ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG KHÁNG SINH HẠN CHẾ
ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI
Huỳnh Quốc Thịnh1, Đỗ Văn Mãi1, Bùi Đặng Minh Trí2

TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát sự can thiệp của ban quản lý sử
dụng kháng sinh trong việc sử dụng kháng sinh hạn chế
để điều trị viêm phổi tại Bệnh viện đa khoa Thành phố
Cần Thơ năm 2019. Đối tượng và phương pháp: Nghiên
cứu hồi cứu trên 120 bệnh nhân được chẩn đoán viêm
phổi có nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện tại Bệnh viện đa
khoa thành phố Cần Thơ có sử dụng kháng sinh hạn chế
từ 01/01/2019 đến 31/12/2019. Kết quả: Ban quản lý
sử dụng kháng sinh đã tuân thủ rất tốt qui định thời gian
duyệt kháng sinh theo qui trình bệnh viện, tỷ lệ tuân thủ
của Trưởng/Phó khoa phòng/Trưởng tua trực là 75,83%,
của dược lâm sàng là 94,17%. Bác sỹ điều trị tuân thủ rất
tốt trong việc chỉ định kháng sinh hạn chế theo hướng dẫn
bệnh viện, tỷ lệ các phiếu yêu cầu sử dụng kháng sinh hạn
chế không được đồng ý rất thấp 1,31% (11/841 phiếu đề
nghị). Kết luận: Sự tuân thủ quy định sử dụng kháng sinh
của Trưởng/Phó khoa phòng/Trưởng tua trực và dược lâm
sàng và bác sĩ điều trị có tỷ lệ rất cao.
Từ khóa: Quản lý sử dụng kháng sinh, kháng sinh
hạn chế, viêm phổi.
SUMMARY:
SURVEYING INTERVENTION OF THE
MANAGEMENT ABOUT ANTIBIOTICS USING
TO THE USAGE OF RESTRICTIVE ANTIBIOTICS
IN PNEUMONIA TREATMENT
Objectives: Survey of the intervention of
management about antibiotic using in the usage of limited
antibiotics to treat pneumonia at General Hospital of Can
Tho City in 2019. Subjects and methods: Retrospective
study on 120 patients diagnosed pneumonia with risk
of hospital infection at Can Tho City General Hospital
with limited antibiotic usage from January 1st, 2019

to December 31st, 2019. Results: The management of
antibiotic using had complied about the regulation of
antibiotic approval according to hospital procedures, the
compliance rate of Head/Deputy Head of Department,
Head of tour of duty was 75.83%, that rate of clinical
pharmacologist was 94.17%. The doctors abode by very
well to the indication of limited antibiotics according to
the hospital guidelines, the percentage of the requests
for using limited antibiotics without consent was very
low 1.31% (11/841 recommended votes). Conclusion:
The rate of compliance with antibiotic usage of the head/
deputy of department, head of the tour of duty and clinical
pharmacist and the doctor was very high.
Key words: Management of antibiotics usage,
restrictive antibiotics, pneumonia.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Viêm phổi là bệnh lý điển hình của tình trạng nhiễm
khuẩn đường hô hấp dưới. Theo quan điểm giải phẫu học,
viêm phổi là tình trạng viêm nhiễm tổ chức phổi (nhu mô
phổi) do các vi sinh vật gây nên, với đặc trưng mô bệnh
học là tình trạng lắng đọng bạch cầu đa nhân trung tính ở
tiểu phế quản, phế nang và tổ chức kẽ [1]. Theo Hội Bệnh
truyền nhiễm Hoa Kì/Hội Lồng ngực Hoa Kì (IDSA/ATS)
2016, Viêm phổi bệnh viện (VPBV) và Viêm phổi thở máy
(VPTM) được xem là hai nhóm bệnh khác nhau và viêm
phổi liên quan chăm sóc y tế không được xem là VPBV
[2]. VPTM là tình trạng viêm phổi như đã trình bày ở trên
nhưng xảy ra trên những bệnh nhân sau 48 giờ thở máy (qua
ống nội khí quản hoặc canuyn mở khí quản), không trong
thời kì ủ bệnh tại thời điểm bắt đầu thở máy [3]. Kháng sinh
là vũ khí quan trọng để chống lại các vi khuẩn gây bệnh.
Tuy nhiên việc lạm dụng khánh sinh đã dẫn tới tỉ lệ kháng
kháng sinh ngày càng gia tăng và đang là vấn đề toàn cầu,
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trị viêm màng não mủ hoặc ngược lại.
- Bệnh nhân tử vong.
2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu.
Nội dung nghiên cứu:
- Tỷ lệ các phiếu yêu cầu sử dụng KSHC được duyệt
theo từng khoa lâm sàng: Tỷ lệ các phiếu yêu cầu sử dụng
KSHC theo từng khoa lâm sàng, tỷ lệ (%).
- Tỷ lệ KSHC được sử dụng để điều trị viêm phổi:
Colistin, meropenem, imipenem, ertapenem, vancomycin,
teicoplanin, linezolid, tỷ lệ (%).
- Tỷ lệ tuân thủ thời gian duyệt phiếu yêu cầu sử
dụng KSHC: Trưởng/Phó khoa phòng/Trưởng tua trực
duyệt phiếu yêu cầu sử dụng KSHC trong vòng 24 giờ.
Dược lâm sàng duyệt trước 10 giờ sáng ngày hôm sau,
tỷ lệ (%).
- Tỷ lệ các phiếu yêu cầu sử dụng KSHC không
được đồng ý sử dụng: Các phiểu yêu cầu sử dụng KSHC
không thống nhất ý kiến giữa khoa lâm sàng và dược lâm
sàng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp sẽ ra quyết định
cuối cùng không đồng ý, tỷ lệ (%).
- Tỷ lệ các khuyến cáo của dược lâm sàng: Các
khuyên cáo về chế độ liều, phân nhóm nguy cơ, loại kháng
sinh phù hợp và ADR, tỷ lệ (%).
3. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập
được nhập và xử lý trên phần mềm thống kê y sinh học
SPSS 22.0.

đặc biệt nổi trội ở các nước đang phát triển trong đó có Việt
Nam. Việc thực hiện chương trình quản lý sử dụng kháng
sinh trong việc sử dụng kháng sinh hạn chế tại Bệnh viện
đa khoa thành phố Cần Thơ đã được triên khai, tuy nhiên,
chưa có nhiều đánh giá về việc thực hiện chương trình quản
lý sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện, do đó, chúng tôi thực
hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu: “Khảo sát sự can thiệp
của ban quản lý sử dụng kháng sinh trong việc sử dụng
kháng sinh hạn chế để điều trị viêm phổi tại Bệnh viện đa
khoa thành phố Cần Thơ năm 2019”.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
Gồm 120 bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi có
nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện đa khoa thành phố Cần
Thơ có sử dụng kháng sinh hạn chế từ 01/01/2019 đến
31/12/2019.
Tiêu chuẩn chọn mẫu
- Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi có
nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện có sử dụng kháng sinh
hạn chế trong thời gian nghiên cứu.
- Bệnh nhân có độ tuổi >18 tuổi.
- Bệnh nhân có đầy đủ hồ sơ bệnh án nghiên cứu.
Tiêu chuẩn loại trừ
- Bệnh nhân bị nhiễm HIV.
- Bệnh nhân có dùng thuốc ức chế miễn dịch.
- Bệnh nhân có chẩn đoán lao phổi, lao màng não.
- Bệnh nhân có chẩn đoán viêm phổi khi đang điều

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. Tỷ lệ các phiếu yêu cầu sử dụng KSHC được duyệt theo từng khoa
Khoa

Số lượng

Tỷ lệ

Khoa hồi sức cấp cứu

15

12,50

Khoa Nội tổng hợp

19

15,83

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

39

32,50

Khoa Truyền nhiễm

33

27,50

Khoa Ngoại tổng hợp

10

8,33

Khoa Ngoại lồng ngực

4

3,33

120

100,0

Tổng

Nhận xét:
Qua kết quả trên cho thấy, tỉ lệ sử dụng kháng sinh hạn
chế nhiều nhất là ở Khoa Truyền nhiễm và Hồi sức tích cực
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chống độc, tiếp theo là ở các khoa Nội tổng hợp, khoa Hồi
sức cấp cứu và tỉ lệ sử dụng kháng sinh hạn chế thấp nhất là
ở các khoa Ngoại lồng ngực và Khoa Ngoại tổng hợp.
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Bảng 2. Tỷ lệ tuân thủ thời gian duyệt phiếu yêu cầu sử dụng kháng sinh hạn chế theo quy định
Thời gian duyệt phiếu

Trưởng/Phó khoa phòng/Trưởng tua trực

Dược lâm sàng

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Tuân thủ đúng

91

75,83

113

94,17

Không tuân thủ đúng

27

22,5

6

5,0

Không rõ

2

1,67

1

0,83

Tổng

120

100,0

120

100,0

Nhận xét:
- Số phiếu yêu cầu sử dụng kháng sinh hạn chế tuân
thủ đúng quy định chiếm tỷ lệ cao nhất: Trưởng/Phó
khoa phòng/Trưởng tua trực duyệt phiếu yêu cầu sử dụng
KSHC trong vòng 24 giờ chiếm 91/120 phiếu (75,83%).
Dược lâm sàng duyệt trước 10 giờ sáng ngày hôm sau với
113/120 phiếu (94,17%).

- 27/120 phiếu (chiếm 22,5%) không được Trưởng/
Phó khoa phòng/Trưởng tua trực duyệt đúng thời gian.
6/120 phiếu (chiếm 22,5%) không được Dược lâm sàng
duyệt đúng thời gian.
- 2 phiếu không rõ thời gian phê duyệt của Trưởng/
Phó khoa phòng/Trưởng tua trực và 1 phiếu không rõ thời
gian phê duyệt của Dược lâm sàng.

Bảng 3. Tỷ lệ các phiếu yêu cầu sử dụng KSHC không được đồng ý sử dụng
Khoa

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Khoa hồi sức cấp cứu

1/152

0,66

Khoa Nội tổng hợp

1/116

0,86

Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

5/254

1,97

Khoa Truyền nhiễm

1/211

0,47

Khoa Ngoại tổng hợp

3/74

4,05

Khoa Ngoại lồng ngực

0/34

0,0

11/841

1,31

Tổng

Nhận xét:
Tỉ lệ kháng sinh không được duyệt cao nhất là ở
khoa Ngoại tổng hợp với tỉ lệ 3/74 (4,05%), tiếp theo các
khoa Hồi sức tích cực chống độc, Hồi sức cấp cứu, Nội

tổng hợp, Truyền nhiễm. Khoa Ngoại lồng ngực không
có phiếu yêu cầu sử dụng kháng sinh hạn chế nào không
được duyệt.

Bảng 4. Tỷ lệ các khuyến cáo của dược lâm sàng
Khuyến cáo

Can thiệp

Tỷ lệ

Chế độ liều

11

9,17

Loại kháng sinh

5

4,17

Phân nhóm nguy cơ

1

0,83

Báo cáo ADR

1

0,83
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Nhận xét:
- Khuyến cáo của dược lâm sàng về điều chỉnh chế độ
liều chiếm tỷ lệ cao nhất với 11/120 phiếu (chiếm 9,17%).
- Khuyến cáo về phân nhóm nguy cơ và báo cáo ADR
chiếm tỷ lệ thấp nhất với 1/120 phiếu (chiếm 0,83%).
IV. BÀN LUẬN
Dựa theo IDSA/SHEA và Bộ Y tế Việt Nam (QĐ
772/QĐ-BYT ngày 04/3/2016) khuyến cáo một số nhiệm
vụ chính của chương trình quản lý kháng sinh trong bệnh
viện [4], [5], nghiên cứu của chúng thu được một số kết
quả và có những bàn luận như sau:
* Tỷ lệ các phiếu yêu cầu kháng sinh hạn chế
được duyệt theo khoa lâm sàng
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về các phiếu yêu
cầu sử dụng tỉ lệ sử dụng kháng sinh hạn chế nhiều nhất là
ở Khoa Truyền nhiễm và Hồi sức tích cực chống độc, tiếp
theo là ở các khoa Nội tổng hợp, khoa Hồi sức cấp cứu và
tỉ lệ sử dụng kháng sinh hạn chế thấp nhất là ở các khoa
Ngoại lồng ngực và Khoa Ngoại tổng hợp.
Như vậy có thể nhận thấy rằng, đối với các bệnh nhân
bị viêm phổi có chỉ định phiếu yêu cầu sử dụng kháng sinh
hạn chế, tỷ lệ bệnh nhân bị viêm phổi có nguy cơ nhiễm
khuẩn bệnh viện tập trung chủ yếu tại các khoa hồi sức
tích cực chống độc 32,50% và khoa Truyền nhiễm với tỉ lệ
27,50%, trong khi đó viêm phổi có nguy cơ nhiễm khuẩn
liên quan cộng đồng và có nguy cơ nhiễm khuẩn liên quan
cơ sở y tế tập trung tại các khoa thường với tỷ lệ thấp
hơn. Điều này phù hợp với đặc điểm bệnh của các khoa
lâm sàng tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, bệnh
nhân nằm điều trị tại các khoa Hồi sức tích cực thường
mắc nhiều bệnh kèm, nằm viện lâu, bệnh nặng tiên lượng
tử vong cao (thang điểm APACHE II cao), cần nhiều biện
pháp can thiệp xâm lấn, bên cạnh đó khoa Truyền nhiễm
thường phụ trách những bệnh nhân có viêm phổi nhưng
tình trạng chung chưa nặng, ít các bệnh kết hợp kèm theo,
tuy nhiên có các trường hợp bệnh nhân ở khoa lâm sàng
khác đã nêu, đều là các bệnh nhân mắc viêm phổi nhưng
có bệnh lý chính kèm theo, do đó họ phải nằm điều trị tại
các khoa lâm sàng đó. Trong mẫu nghiên cứu, khoa Ngoại
lồng ngực là khoa có số lượng phiếu yêu cầu kháng sinh
hạn chế được duyệt cho bệnh nhân viêm phổi ít nhất.
* Tỷ lệ tuân thủ thời gian duyệt phiếu yêu cầu sử
dụng kháng sinh hạn chế của các thành viên trong ban
quản lý sử dụng kháng sinh
Số phiếu yêu cầu sử dụng kháng sinh hạn chế tuân
thủ đúng quy định chiếm tỷ lệ cao nhất: Trưởng/Phó
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khoa phòng/Trưởng tua trực duyệt phiếu yêu cầu sử dụng
KSHC trong vòng 24 giờ chiếm 91/120 phiếu (75,83%).
Dược lâm sàng duyệt trước 10 giờ sáng ngày hôm sau với
113/120 phiếu (94,17%). Có 27/120 phiếu (chiếm 22,5%)
không được Trưởng/Phó khoa phòng/Trưởng tua trực
duyệt đúng thời gian. 6/120 phiếu (chiếm 22,5%) không
được Dược lâm sàng duyệt đúng thời gian, và chỉ có 2
phiếu không rõ thời gian phê duyệt của Trưởng/Phó khoa
phòng/Trưởng tua trực và 1 phiếu không rõ thời gian phê
duyệt của Dược lâm sàng
Như vậy về sự tuân thủ thời gian duyệt kháng sinh
hạn chế đối với Trưởng/Phó khoa phòng/Trưởng tua trực
và dược lâm sàng khá tốt với tý lệ lần lượt là 75,83% và
94,17%. Điều này cho thấy ban quản lý sử đụng kháng
sinh tuân thủ rất tốt quy định thời gian duyệt kháng sinh
theo qui trình bệnh viện.
* Tỷ lệ các phiếu yêu cầu sử dụng kháng sinh hạn
chế không được đồng ý sử dụng
Trong nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ kháng sinh
không được duyệt cao nhất là ở khoa Ngoại tổng hợp với
tỉ lệ 3/74 (4,05%), tiếp theo các khoa Hồi sức tích cực
chống độc, Hồi sức cấp cứu, Nội tổng hợp, Truyền nhiễm.
Khoa Ngoại lồng ngực không có phiếu yêu cầu sử dụng
kháng sinh hạn chế nào không được duyệt. Như vậy xét
chung trên các khoa tỷ lệ các phiếu yêu cầu sử dụng kháng
sinh hạn chế không được đồng ý rất thấp 1,31% (11/841
phiếu để nghị) cho thấy bác sỹ điều trị có ý thức rất tốt
trong việc chỉ định kháng sinh hạn chế đề điều trị viêm
phổi theo hướng dẫn bệnh viện.
* Tỷ lệ các khuyến cáo của dược lâm sàng
Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy các khuyến cáo
được lâm sàng theo qui trình quản lý sử dụng kháng sinh
của bệnh viện chủ yếu về liều kháng sinh (9,11%), loại
kháng sinh kinh nghiệm ban đầu (4,17%), trong đó có 3
khuyến cáo về việc cân nhắc sử dụng thuốc kháng nấm,
khuyến cáo theo phân nhóm nguy cơ (0,83%), báo cáo
ADR của thuốc (0,83%).
Chính vì vậy cần thiết phải đẩy mạnh việc phổ biến
các khuyến cáo hiệu chỉnh liều kháng sinh trên bệnh nhân
suy thận đến tất cả các bác sỹ điều trị. Cần có hướng dẫn
cụ thể để xác định bệnh nhân nhiễm nắm phổi xâm lấn và
hướng dẫn cụ thể về chỉ định thuốc kháng nắm trong điều
trị nắm phổi.
KẾT LUẬN
Ban quản lý sử dụng kháng sinh đã tuân thủ rất tốt
qui định thời gian duyệt kháng sinh theo qui trình bệnh
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viện, tỷ lệ tuân thủ của Trưởng/Phó khoa phòng/Trưởng
tua trực là 75,83%, của dược lâm sàng là 94,17%.
Bác sỹ điều trị tuân thủ rất tốt trong việc chỉ định

kháng sinh hạn chế theo hướng dẫn bệnh viện, tỷ lệ các
phiếu yêu cầu sử dụng kháng sinh hạn chế không được
đồng ý rất thấp 1,31% (11/841 phiếu đề nghị).
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NÚT PHÌNH ĐỘNG MẠCH
SỐNG – NỀN
Phùng Quốc Thái1, Bùi Quang Tuyển2, Phạm Ngọc Hoa1

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị can thiệp nút
phình động mạch sống - nền trong điều trị đột quỵ chảy
máu khoang dưới nhện do vỡ phình động mạch sống - nền.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mở,
cắt ngang, không đối chứng có theo dõi dọc trên 51 bệnh
nhân đột quỵ chảy máu điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhân
dân 115, từ 1/2014 đến 12/2018. Kết quả: Có 80,39%
túi phình được can thiệp gây tắc hoàn toàn và 13,72%
túi phình được gây tắc bán phần và tái vỡ phình sau can
thiệp là 5,89%. Tai biến vỡ túi phình tái phát 5,88% và
co thắt mạch trong can thiệp là 3,92%. Biến chứng tràn
dịch não là nhiều nhất chiếm 9,80%, chảy máu tái phát
với 5,88% và nhồi máu não sau can thiệp là 1,96%. Có 7
bệnh nhân (BN) tử vong sau khi ra viện, chiếm 13,73%.
Kiểm tra GOS sau 3 tháng mức tốt chiếm 20,45%; sau 6
tháng (22,73%); sau 12 tháng điểm GOS mức tốt chiếm
65,91%. Kết quả kiểm tra hình ảnh tỷ lệ tái thông sau ra
viện 3 tháng chiếm 4,55%; sau 6 tháng (6,82%); sau 12
tháng, tái thông chiếm 18,18%. Kết luận: Chủ yếu các túi
phình được xử trí gây tắc hoàn toàn. Tai biến chính trong
can thiệp nút động mạch sống - nền là vỡ túi phình tái
phát và co thắt mạch trong can thiệp. Biến chứng thường
gặp sau can thiệp là tràn dịch não, chảy máu tái phát. Tử
vong chiếm 13,73%. Kết quả tái thông sau can thiệp động
mạch dưới 20%.
Từ khóa: Điều trị can thiệp nút động mạch, phình
động mạch sống - nền.

and methods: A prospective, open, cross-section, noncontrolled study with vertical follow-up of 51 haemorrgic
stroke patients treated inpatient at People’s Hospital 115,
from 1/2014 to 12/2018. Results: 80,39% of the aneurysm
was completely obstructed and 13,72% of the aneurysm was
partially obstructed and the rupture of the aneurysm after
intervention was 5,89%. Accident of recurrently ruptured
aneurysm 5,88% and vasospasm in the intervention was
3,92%. Complication of hydrocephalus was the most,
accounting for 9,80%, recurrent bleeding with 5,88% and
cerebral infarction after intervention was 1,96%. Having
7 patients died after discharge from hospital, accounting
for 13,73%. GOS inspection after 3 months of good level
accounted for 20,45%; after 6 months (22,73%); after 12
months, good GOS score accounted for 65,91%. Imaging
examination results, the rate of recirculation after 3
months of discharge from hospital accounted for 4,55%;
after 6 months (6,82%); after 12 months, it accounted for
18,18%. Conclusion: The aneurysms was mainly treated
with complete obstruction. The main accidents of the
invasive treatment to clog aneurysms of vertebrobasilar
artery were the recurrently ruptured aneurysm and the
vasospasm in the intervention. Common complications
after the intervention were hydrocephalus, recurrent
bleeding. Mortality accounted for 13,73%. Results of
recirculation after artery intervention less than 20%.
Key words: The invasive treatment to clog artery,
Aneurysms of vertebrobasilar artery.

SUMMARY:
RESULTS OF INVASIVE TREATMENT TO
CLOG ANEURYSMS OF VERTEBROBASILAR
ARTERY
Objective: To evaluate the treatment results of
intervention to clog aneurysms of vertebrobasilar artery
in the treatment of subarachnoid haemorrgic stroke due to
the bursted aneurysms of vertebrobasilar artery. Subjects

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vỡ phình động mạch nội sọ là nguyên nhân chính
(85%) gây xuất huyết khoang dưới nhện không do chấn
thương, gây “cơn đau đầu tệ nhất trong đời” [1]. Xuất
huyết khoang dưới nhện là nguyên nhân gây tàn phế và tử
vong hàng đầu. Tỉ lệ tử vong trong 30 ngày lên gần 50%,
những người sống sót thì 25% tàn phế, số còn lại gia tăng
nguy cơ đột quỵ, chảy máu lại hoặc có những biến chứng

1. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2. Học viện Quân Y
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khác. Vỡ PĐMN có hai cách điều trị là phẫu thuật kẹp cổ
túi phình và can thiệp nội mạch nút túi phình bằng vòng
xoắn kim loại (VXKL) có hoặc không trợ giúp bóng hoặc
giá đỡ nội mạch (thay đổi hướng dòng chảy) giúp bảo tồn
mạch mang [2]. Điều trị can thiệp nội mạch là đặt vào
lòng túi phình những vòng xoắn kim loại gây đông máu
nút kín túi phình, loại túi phình khỏi hệ động mạch mà
vẫn đảm bảo lưu thông của động mạch mang túi phình.
Tuy nhiên, ở Việt Nam kỹ thuật này mới chỉ bắt đầu, chưa
được tiến hành rộng rãi. Việc nghiên cứu lâm sàng, hình
ảnh chụp động mạch, chỉ định điều trị bằng phương pháp
can thiệp nội mạch, cũng như đánh giá kết quả sau điều trị
là rất cần thiết, góp phần vào việc giúp người bệnh trở lại
cuộc sống hằng ngày với chất lượng cao nhất có thể, hạn
chế tối đa các di chứng thần kinh và tỷ lệ tử vong. Do đó,
chúng tôi thực hiện nghiên cứu này, nhằm mục tiêu sau:
“Đánh giá kết quả điều trị can thiệp nút phình động mạch
sống – nền trong điều trị đột quỵ chảy máu khoang dưới
nhện do vỡ phình động mạch sống – nền”.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
Gồm 51 bệnh nhân đột quỵ chảy máu khoang dưới
nhện do vỡ phình động mạch Sống- Nền được xử trí nút
phình mạch bằng phương pháp can thiệp nội mạch, điều
trị nội trú tại Bệnh viện Nhân dân 115, từ 1/2014 đến
12/2018.
Tiêu chuẩn lựa chọn:
- Đau đầu đột ngột, cổ cứng, nôn, có thể: rối loạn ý
thức, yếu vận động nửa người, liệt thần kinh sọ.
- Kết quả cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ não xác
định có chảy máu khoang dưới nhện, não thất, chảy máu
vào nhu mô não hoặc kết hợp.
- Tất cả bệnh nhân được chụp mạch não số hóa xóa
nền xác định có phình động mạch não hệ động mạch
Sống- Nền.
Tiêu chuẩn loại trừ:
- Bệnh nhân với các triệu chứng lâm sàng như
trên không tìm thấy phình động mạch não sau khi chụp
MNSHXN, bệnh nhân từ chối can thiệp.
- Các bệnh nhân có chống chỉ định can thiệp.
2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mở, cắt
ngang, không đối chứng có theo dõi dọc.
Chỉ định và chống chỉ định điều trị can thiệp
nội mạch
- Chỉ định điều trị

Tất cả các bệnh nhân vỡ phình động mạch não tuổi
15 đến 82 có độ Hunt-Hess từ I đến III, độ WFNS từ I đến
III được tiến hành can thiệp nội mạch ngay sau khi hoàn
tất công tác chuẩn bị, các bệnh nhân có độ Hunt-Hess IV
hoặc độ WFNS IV cần hồi sức tích cực nếu lâm sàng cải
thiện tiến hành can thiệp, nếu không cải thiện hay nặng
lên không can thiệp theo Pearse Morris, Wanke I.
- Chống chỉ định
+ Bệnh nhân có rối loạn đông cầm máu.
+ Chảy máu dưới nhện mức độ nặng Hunt - Hess và
WFNS độ V.
+ Bệnh nhân có bệnh nội khoa nặng kèm theo (suy
thận, suy tim, suy gan).
+ Những bệnh nhân không thể tìm được đường vào
động mạch đùi.
+ Dị ứng với thuốc cản quang và chống chỉ định với
Heparin
+ Bệnh nhân tuổi cao trên 82.
+ Bệnh nhân chống chỉ định với gây mê nội khí quản.
Nội dung nghiên cứu:
- Phương pháp can thiệp: Kỹ thuật nút túi phình
bằng vòng xoắn kim loại (VXKL), Nút phình mạch bằng
keo, Giá đỡ nội mạch (GĐNM), kỹ thuật đặt bóng kết hợp
VXKL, kỹ thuật GĐNM kết hợp VXKL, kỹ thuật dùng
keo và VXKL.
- Đánh giá kết quả điều trị qua chụp số hóa xóa nền
ngay sau khi can thiệp.
+ Tỷ lệ thành công, tỷ lệ không nút đầy phình mạch.
+ Tỷ lệ các tai biến trong can thiệp và phương pháp
xử trí.
+ Tỷ lệ nút thành công phình mạch, tỷ lệ số bệnh
nhân cần sử dụng các biện pháp hỗ trị đặt VXKL.
+ Chụp CLVT ngay sau can thiệp để kiểm tra biến
chứng vỡ phình mạch trong khi nút VXKL để đánh giá
tiên lượng, lập phương án điều trị tiếp theo.
- Tỷ lệ tai biến, biến chứng trong và sau điều trị
can thiệp.
- So sánh kết quả theo thang điểm Glasgow (GOS) ở
các thời điểm ra viện, sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng.
- Theo dõi đánh giá kết quả hình ảnh sau nút phình
mạch tại thời điểm 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc dài hơn
nếu bệnh nhân còn hợp tác bằng cộng hưởng từ mạch
hoặc chụp động mạch số hóa xóa nền.
3. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu thập
được nhập và xử lý trên phần mềm thống kê y sinh học
SPSS 22.0.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Tập 58 - Số 5-2020
Website: yhoccongdong.vn

57

2020

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE

Bảng 1. Phương pháp can thiệp nút phình mạch
Phương pháp can thiệp

Số túi phình (n=51)

Tỉ lệ (%)

Nút phình mạch bằng VXKL

33

64,71

Nút phình mạch bằng keo

5

9,80

Giá đỡ nội mạch (Stent)

3

5,89

Bóng+ VXKL

4

7,84

GĐNM+ VXKL

2

3,92

Keo+ VXKL

4

7,84

Nhận xét: Các bệnh nhân được can thiệp chủ yếu
bằng phương pháp nút phình mạch bằng VXKL với 64,71
%, sử dụng keo NCBA 9,80%, VXKL có hỗ trợ phương

pháp thứ hai phối hợp nút mạch như: Bóng 7,84%, hoặc
với GĐNM 3,92% hoặc với keo NCBA 7,84%. Với phình
mạch cổ rất rộng dùng Stent chuyển dòng là 5,89%.

Bảng 2. Kết quả can thiệp phình mạch (n=51)
Kết quả

Số túi phình

Tỷ lệ %

Kín hoàn toàn

41

80,39

Nút bán phần

7

13,72

Vỡ phình sau can thiệp

3

5,89

Tổng số túi phình

51

100

Đạt yêu cầu

Nhận xét: Tất cả các bệnh nhân đều có kết quả can
thiệp đạt yêu cầu, trong đó có 80,39% túi phình được can

thiệp gây tắc hoàn toàn và 13,72% tỷ lệ túi phình có kết quả
gây tắc bán phần và tái vỡ phình sau can thiệp là 5,89%.

Bảng 3. Tai biến trong can thiệp (n = 51)
Tai biến

Số lượng

Tỷ lệ %

Vỡ phình mạch

3

5,88

Tắc mạch

0

0,0

Co thắt mạch trong can thiệp

2

3,92

Cuộn kim loại di chuyển vào động mạch mẹ

0

0,0

Nhận xét: Như vậy, bệnh nhân được can thiệp có tai biến vỡ túi phình là 5,88% và co thắt mạch trong can thiệp
là 3,92%.
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Bảng 4. Biến chứng sau can thiệp
Biến chứng sau can thiệp

Số bệnh nhân

Tỉ lệ %

Chảy máu tái phát

3

5,88

Chảy máu động mạch đùi

0

0,0

Tràn dịch não

5

9,80

Nhồi máu não sau can thiệp

1

1,96

Nhận xét: Sau khi can thiệp một số bệnh nhân có
biến chứng, trong đó biến chứng tràn dịch não là nhiều
nhất chiếm 9,80%, chảy máu tái phát có 3 bệnh nhân với

5,88% và nhồi máu não sau can thiệp có 1 bệnh nhân
với 1,96%, không có bệnh nhân nào bị chảy máu động
mạch đùi.

Bảng 5. Kết quả theo thang GOS sau ra viện 3, 6, 12 tháng
Điểm tiến triển sau ra viện GOS
5 - 4 (tốt)

Thời gian

3 - 2 (xấu)

1 (tử vong)

Không kiểm tra

n

%

n

%

n

%

n

%

Ra viện (n=51)

43

84,31

1

1,96

7

13,73

0

0,0

3 tháng (n=44)

9

20,45

0

0,0

0

0,0

35

79,55

6 tháng (n=44)

10

22,73

0

0,0

0

0,0

34

77,27

12 tháng (n=44)

29

65,91

1

2,27

0

0,0

14

31,82

Nhận xét:
Số bệnh nhân tử vong sau khi ra viện là 7 bệnh nhân
chiếm 13,73%. Sau 3 tháng có 35 bệnh nhân không đi
kiếm tra chiếm 79,55%, có 9 người bệnh đi kiểm tra GOS

mức tốt chiếm 20,45%. Sau 6 tháng có 34 bệnh nhân
không đi kiểm tra chiếm 77,27%. Sau 12 tháng có 30 bệnh
nhân kiểm tra với mức tốt là 29 bệnh nhân chiếm 65,91%,
mức xấu 1 bệnh nhân chiếm 2,27%.

Bảng 6. Kết quả kiểm tra bằng chụp cộng hưởng từ có thuốc (MRA), chụp mạch số hóa xóa nền (MNXN)
sau can thiệp
Thời gian (tháng)
Kết quả kiểm tra

3

6

12

n

%

n

%

n

%

Không tái thông

7

15,91

7

15,91

22

50,0

Tái thông

2

4,55

3

6,82

8

18,18

Số bệnh nhân bỏ kiểm tra

35

79,55

34

77,27

14

31,82

Tổng số

44

100

44

100

44

100
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Nhận xét:
Sau khi ra viện 3 tháng có 9 người bệnh tiến hành
kiểm tra bằng chụp cộng hưởng từ có bơm thuốc, MNXN
còn lại 36 người bệnh đã bỏ kiểm tra. Kết quả có 2 bệnh
nhân tái thông chiếm 4,55%. Sau 6 tháng có 10 bệnh nhân
kiểm tra, trong đó có 3 bệnh nhân tái thông chiếm 6,82%.
Sau 12 tháng có 30 bệnh nhân tham gia kiểm tra, trong đó
có 8 bệnh nhân tái thông chiếm tỉ lệ 18,18%.
IV. BÀN LUẬN
Các bệnh nhân được can thiệp chủ yếu bằng phương
pháp nút phình mạch bằng VXKL với 64,71 %, sử dụng
keo NCBA 9,80%, VXKL có hỗ trợ phương pháp thứ hai
phối hợp nút mạch như: Bóng 7,84%, hoặc với GĐNM
3,92% hoặc với keo NCBA 7,84%. Với phình mạch cổ rất
rộng dùng Stent chuyển dòng là 5,89%. Tất cả các bệnh
nhân đều có kết quả can thiệp đạt yêu cầu, trong đó có
80,39% túi phình được can thiệp gây tắc hoàn toàn và
13,72% tỷ lệ túi phình có kết quả gây tắc bán phần và tái
vỡ phình sau can thiệp là 5,89%. So với một số các tác giả
khác: Pierot L và CS điều trị 236 bệnh nhân với 138 bệnh
nhân vỡ phình mạch tỷ lệ nút kín hoàn toàn phình mạch
61,5%, di sót tại cổ 33,2%, nút bán phần 5,3% [3].
Tai biến vỡ túi phình là 5,88% và co thắt mạch trong
can thiệp là 3,92%. Pierot L. Trong sử dụng nút cuộn kim
loại điều trị vỡ phình động mạch não, tỷ lệ tai biến gặp
21% với khoảng tin cậy (khoảng tin cậy: 15,1%-28,6%),
với biến chứng dẫn tới nhồi máu não là 13,8% [3].
Biến chứng tràn dịch não là nhiều nhất chiếm 9,80%,
chảy máu tái phát có 3 bệnh nhân với 5,88% và nhồi máu
não sau can thiệp đều có 1 bệnh nhân với 1,96%. Nghiên
cứu của Phạm Đình Đài và cs (2016), sau khi theo dõi kết
quả điều trị bệnh nhân vỡ phình mạch não cho thấy tỷ lệ
vỡ túi phình là 6,8%; tắc mạch 2,6%; co mạch 7,7% [4].
Theo Pierot L và CS tỷ lệ huyết khối gây tắc mạch sau can
thiệp phình mạch vỡ là 13,8% [3]. Theo dữ liệu được nêu
trong khuyến cáo của Hội Đột quỵ não Mỹ, tỷ lệ chảy máu
tái phát sớm sau khi nút cuộn kim loại là khoảng 1,4% và
100% số bệnh nhân tử vong [5]. Nghiên cứu của Phạm
Đình Đài và cs (2016), sau khi theo dõi kết quả điều trị
bệnh nhân vỡ phình mạch não cho thấy tỷ lệ vỡ túi phình
là 6,8%; tắc mạch 2,6%; co mạch 7,7% [4].
Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 7 bệnh nhân tử
vong sau khi ra viện, chiếm 13,73%. Sau 3 tháng có 9 BN
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đi kiểm tra GOS mức tốt chiếm 20,45%. Sau 6 tháng có
10 bệnh nhân đi kiểm tra chiếm 22,73% có GOS ở mức
tốt. Sau 12 tháng có 30 bệnh nhân kiểm tra với mức tốt là
29 bệnh nhân chiếm 65,91%, mức xấu 1 bệnh nhân chiếm
2,27%. Trong nghiên cứu quốc tế lớn nhất về vỡ phình
mạch ISAT được công bố năm 2002 được thực hiện ở
Anh, châu Âu, Hoa kỳ, Canada, Australia với 2.143 bệnh
nhân vỡ phình mạch kết quả sau 12 tháng ở nhóm điều
trị can thiệp nút mạch tỷ lệ tử vong và sống phụ thuộc là
23,7%. Trong đó nhóm điều trị bằng phẫu thuật kẹp clip
là 30,6% [6]. Theo Nguyễn Sơn, kết quả sau 22 tháng tốt
là 87,4% [7].
Việc theo dõi lâu dài sau can thiệp được tổ chức
chặt chẽ theo lịch hẹn 3, 6, 12, với những phình mạch
có nguy cơ tái thông cao đều được kiểm tra sớm sau
hai đến ba tháng bằng chụp cộng hưởng từ mạch trên
máy 1.5 Tesla của Philips với chế độ TOP-3D, nếu
thấy phù hợp với chụp mạch số hóa xóa nền ngay sau
khi can thiệp sẽ tiến hành chụp mạch số hóa xóa nền
lại sau 6 tháng hoặc 12 tháng như các bệnh nhân khác.
Sau khi ra viện 3 tháng có 2 bệnh nhân tái thông chiếm
4,55%. Sau 6 tháng, bệnh nhân có tái thông chiếm
6,82%. Sau 12 tháng, có 8 bệnh nhân tái thông chiếm
tỉ lệ 18,18%. Theo Nguyễn Minh Hiện và cs (2014),
tái thông phình mạch sau can thiệp trong vòng 12
tháng là 7% [8].
KẾT LUẬN
Có 80,39% túi phình được can thiệp gây tắc hoàn
toàn và 13,72% tỷ lệ túi phình có kết quả gây tắc bán phần
và tái vỡ phình sau can thiệp là 5,89%.
Tai biến vỡ túi phình tái phát 5,88% và co thắt mạch
trong can thiệp là 3,92%. Biến chứng tràn dịch não là
nhiều nhất chiếm 9,80%, chảy máu tái phát có 3 bệnh
nhân với 5,88% và nhồi máu não sau can thiệp có 1 bệnh
nhân với 1,96%.
Có 7 bệnh nhân tử vong sau khi ra viện, chiếm
13,73%. Kiểm tra GOS sau 3 tháng mức tốt chiếm
20,45%; sau 6 tháng (22,73%). Sau 12 tháng điểm GOS
mức tốt chiếm 65,91%.
Kết quả kiểm tra hình ảnh tỷ lệ tái thông sau ra viện
3 tháng chiếm 4,55%; sau 6 tháng (6,82%); sau 12 tháng
chiếm 18,18%.
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TỈ LỆ MẮC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN RỐI LOẠN
PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM 18-60 THÁNG TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH BẮC NINH
Trần Thị Thủy1, Vũ Thị Chí1

TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỉ lệ hiện mắc tự kỷ và các yếu
tố liên quan đến rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em tỉnh Bắc Ninh.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả trên trẻ em
18-60 tháng tuổi và trẻ mắc tự kỷ tại Bắc Ninh từ tháng
9/2019 đến tháng 6/2020. Kết quả: Sàng lọc trên 7000 trẻ
em, có 31 trẻ rối loạn phổ tự kỷ, chiếm 0,44%, trong đó,
tỉ lệ trẻ tự kỷ nặng là 58,1%, 41,9% số trẻ tự kỷ ở mức độ
trung bình và nhẹ. Điểm CARS trung bình là 38,2 ± 3,9.
Tỉ lệ nam:nữ là 2,4:1. Tỉ lệ rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ 18-36
tháng là 0,32%; trẻ 37-60 tháng là 0,55%. Đặc điểm lâm
sàng: 100,0% trẻ có khiếm khuyết tương tác xã hội, giao
tiếp có và không có lời; 96,7% trẻ có khiếm khuyết về
ngôn ngữ; 93,5% trẻ có hành vi bất thường. Trẻ trai có
nguy cơ mắc rối loạn phổ tự kỷ cao gấp 2,4 lần trẻ gái.
Trẻ sống ở thành thị có nguy cơ mắc tự kỷ cao gấp 2,8 lần
những trẻ sống ở nông thôn. Tỉ lệ trẻ tự kỷ ở những gia
đình có người thân mắc rối loạn thần kinh hay rối loạn tâm
thần cao gấp 1,7 lần so với trẻ không có người thân mắc
các rối loạn trên. Trẻ có tiền sử ngạt có nguy cơ mắc tự kỷ
cao gấp 3,1 lần so với nhóm trẻ bình thường. Kết luận: Tỉ
lệ mắc tự kỷ tại Bắc Ninh là 0,44%. Các yếu tố nguy cơ
của RLPTK ở trẻ: trẻ trai, trẻ sống ở khu vực thành thị, gia
đình trẻ có người thân mắc tự kỷ, các rối loạn thần kinh
hoặc rối loạn tâm thần khác, trẻ bị ngạt khi sinh.
Từ khóa: Tự kỷ, rối loạn phổ tự kỷ, Bắc Ninh.
ABSTRACT:
STUDY ON PREVALENCE AND SOME
FACTORS RELATED TO AUTISM SPECTRUM
DISORDERS IN CHILDREN 18-60 MONTHS IN
BAC NINH
Objectives: To determine the autism spectrum
disorder prevalence and related factors autism spectrum
disorders in Bac Ninh province. Subjects and methods:

Descriptive study on children aged 18-60 months and
autistic children in Bac Ninh from September 2019
to June 2020. Results: Screening 7,000 children, 31
children with autism spectrum disorder, accounting for
0.44%, of which, the rate of severe autistic children was
58.1%, 419% of children with autism was at medium and
mild. The average CARS score was 38.2 ± 3.9. The rate
of autism spectrum disorder in children 18-36 months
was 0.32%; children 37-60 months was 0.55%. Clinical
characteristics: 100,0% of children had defects in social
interaction, communication with and without words;
96.7% of children hadlanguage disabilities; 93.5% of
children had unusual behaviors. Boys were 2.4 times more
likely to develop autism spectrum disorders than girls.
Children living in urban areas were 2.8 times more likely
to develop autism than children living in rural areas. The
rate of autistic children in families with autism or a mental
disorder is 1.7 times higher than in children without it.
Children with a history of asphyxia had a risk of autism
3.1 times higher than normal children. Conclusion:
The incidence of autism in Bac Ninh is 0.44%. Risk
factors related to autism in children: boys, children
living in urban areas, young families with relatives with
autism, neurological or other mental disorders, children
asphyxiation when born.
Keywords: Autism, autism spectrum disorder,
Bacninh
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Rối loạn phổ tự kỷ (RLPTK) là một rối loạn phát
triển lan tỏa ở trẻ em với ba biểu hiện đặc trưng là: sự
khiếm khuyết tương tác xã hội; khó khăn trong giao tiếp
bằng lời và không lời; hành vi hạn hẹp, lặp lại và định hình
[1]. Trên Thế giới, tỉ lệ mắc RLPTK gia tăng rất nhanh,
trong 20 năm qua tỉ lệ mắc tăng 8-10 lần. Tại Mỹ, tỉ lệ

1. Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh
Tác giả chính: Trần Thị Thủy. Email: tttthuy2081977@gmail.com.
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mắc RLPTK năm 2013 là 1/50 trẻ, tăng 30% so với năm
2012 (1/88 trẻ) [2]. Tại Việt Nam, hiện chưa có nghiên
cứu về RLPTK trong cộng đồng mang tính đại diện cho
cả nước. Tuy nhiên, số lượng trẻ đến khám, chẩn đoán
và can thiệp ở các cơ sở ngày càng gia tăng. Năm 2012,
Nguyễn Thị Hương Giang tiến hành nghiên cứu 6.583 trẻ
từ 18-24 tháng tuổi tại Thái Bình và phát hiện tỉ lệ RLPTK
ở trẻ 18- dưới 30 tháng tuổi là 0,46% [3]. Nghiên cứu của
Trường Đại học Y tế công cộng, tỉ lệ mắc rối loạn phổ tự
kỷ ở trẻ 18-20 tháng tại 7 tỉnh/thành ở Việt Nam là 7,6‰
[4]. Hiện nay việc chẩn đoán và điều trị trẻ tự kỷ mới tập
trung tại các thành phố lớn (Hà Nội, thành phố Hồ Chí
Minh), còn tại các tỉnh vấn đề tự kỷ hầu như vẫn bị bỏ ngỏ
[2]. Bắc Ninh là một tỉnh phát triển với thành phố hiện đại,
hệ thống bệnh viện Sản Nhi chuyên môn cao, nhưng tự kỷ
trẻ em chưa được quan tâm đúng mức và chưa có nghiên
cứu tỉ lệ mắc và tình hình can thiệp cho trẻ tự kỷ. Do vậy
chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu tỉ lệ mắc và một
số yếu tố liên quan đến rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em 1860 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” với mục tiêu:
- Xác định tỉ lệ hiện mắc tự kỷ ở trẻ em tỉnh Bắc Ninh.
- Xác định các yếu tố liên quan đến rối loạn phổ tự
kỷ ở trẻ em tại tỉnh Bắc Ninh.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu là tất cả trẻ từ 18 đến 60
tháng tuổi và những trẻ mắc tự kỷ đang sống tại tỉnh Bắc
Ninh. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ và nhân viên trực tiếp
tham gia điều trị tự kỷ.
- Địa điểm nghiên cứu: Các xã, phường thuộc tỉnh
Bắc Ninh.
- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 09/2019 đến tháng
06/2020.
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.

2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
- Cỡ mẫu nghiên cứu (số trẻ 18- dưới 60 tháng tuổi
được lựa chọn vào nghiên cứu) được tính theo công thức
ước lượng 1 tỉ lệ trong quần thể.

Trong đó: n: số trẻ tối thiểu để khám sàng lọc. α:
a: mức ý nghĩa thống kê (chọn a = 0,05; Z(1 - α/2) = 1,96).
p: tỉ lệ trẻ mắc RLPTK (Phạm Trung Kiên NC tại
Thái Nguyên tỉ lệ mắc tự kỷ 0,0045.
ε: sai số tương đối; chọn ε = 0,35.
Theo công thức tính n= 6.938 trẻ, làm tròn 7.000
trẻ [5].
- Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu phân tầng theo
khu vực trung tâm thành phố, ven đô, xã thuộc thành phố
và xã vùng nông thôn. Tại các xã chọn ngẫu nhiên theo
danh sách trẻ cho đến khi lấy đủ số trẻ cần thiết.
2.2.3. Nội dung nghiên cứu
- Các chỉ tiêu chung: Tuổi, giới, nơi sống, thông tin
về cha mẹ, nhân viên.
- Các chỉ tiêu về sàng lọc: Kết quả M-CHAT,
Denver, điểm CARS, tỉ lệ trẻ mắc tự kỷ, đặc điểm lâm
sàng tự kỷ, các yếu tố liên quan đến tự kỷ.
2.2.4. Thu thập số liệu
Tất cả trẻ được bác sĩ nhi khám lâm sàng, đánh giá
M-CHAT, làm test Denver, Khám Thanh thính học, làm
điện não đồ, CTscanner. Những trẻ nghi ngờ tự kỷ sẽ được
bác sĩ chuyên khoa Tâm thần Nhi và các chuyên gia tâm
lý đánh giá phát triển và chẩn đoán xác định tự kỷ.
2.2.5. Phương pháp phân tích số liệu
Nhập số liệu bằng phần mềm EPI DATA và phân
tích bằng phần mềm SPSS 16.0
2.2.6. Vấn đề đạo đức của nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu được Hội đồng đạo đức nghiên
cứu y học thông qua và phê chuẩn.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Bảng 3.1. Đặc điểm đối tượng tham gia sàng lọc bệnh tự kỷ
Các chỉ số
Tuổi
Giới

Nơi cư trú

Số lượng (n = 7000)

Tỉ lệ %

18 - 36 tháng

3345

47,8

37 - 60 tháng

3655

52,2

Nam

3830

54,7

Nữ

3170

45,3

Phường trung tâm thành phố

2017

28,8

Phường ngoại vi thành phố

1869

26,7

Huyện

3114

44,5

Nhận xét: Bản 3.1 cho thấy tỉ lệ trẻ 18 - 36 tháng:
47,8%; trẻ 37 - 60 tháng: 52,2%. Tỉ lệ trẻ nam tương
đương trẻ nữ (54,7% so với 45,3%). Có 28,8% trẻ sống tại

các phường trung tâm thành phố, phường ngoại vi thành
phố chiếm 26,7% và các huyện 44,5%.

Bảng 3.2. Tỉ lệ trẻ mắc tự kỷ theo lứa tuổi
Tự kỷ

Chẩn đoán

Tuổi

Số trẻ sàng lọc

n

Tỉ lệ %

n

Tỉ lệ %

18 - 36 tháng

11

0,32

3345

47,8

37 - 60 tháng

20

0,55

3655

52,2

Tổng số

31

0,44

7000

100

Nhận xét: Kết quả bảng cho thấy tỉ lệ tự kỷ là 0,44% trong đó ở trẻ 18 - 36 tháng 0,32%, thấp hơn so với trẻ 37-60
tháng (0,55%).
Bảng 3.3. Tỉ lệ trẻ mắc bệnh tự kỷ theo giới
Tự kỷ

Chẩn đoán

Giới

Số trẻ sàng lọc

n

Tỉ lệ %

n

Tỉ lệ %

Nam

22

0,57

3830

54,7

Nữ

9

0,28

3170

45,3

Tổng số

31

0,44

7000

100

Nhận xét: Kết quả bảng cho thấy tỉ lệ mắc tự kỷ trẻ nam cao hơn trẻ nữ (0,57% so với 0,28%), tỉ số trẻ nam:nữ
là 2,4:1.
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Bảng 3.4. Các dấu hiệu lâm sàng của trẻ tự kỷ
Có dấu hiệu

Chẩn đoán

Khiếm khuyết

Không có

n

%

n

%

Khiếm khuyết sử dụng hành vi không lời

31

100

0

0

Khiếm khuyết ngôn ngữ

30

96,7

1

3,3

Không giao tiếp mắt

31

100

0

0

Khiếm khuyết tương tác xã hội

31

100

0

0

Hành vi bất thường

29

93,5

2

6,5

Nhận xét: Kết quả bảng cho thấy 100,0% trẻ có
khiếm khuyết tương tác xã hội, giao tiếp có và không có

lời; 96,7% trẻ có khiếm khuyết về ngôn ngữ; 93,5% trẻ có
hành vi bất thường.

Bảng 3.5. Đặc điểm các lĩnh vực theo CARS
Lĩnh vực chậm

Số trẻ

Tỉ lệ %

Quan hệ với mọi người

31

100,0

Đáp ứng cảm xúc

28

90,3

Động tác cơ thể

31

100,0

Giao tiếp có lời

31

100,0

Đáp ứng nghe

31

100,0

Bắt chước

31

100,0

Sử dụng đồ vật

30

96,7

Thích nghi thay đổi

29

93,5

Đáp ứng thị giác

29

93,5

Đáp ứng xúc giác, vị giác…

31

100,0

Sợ hãi, lo lắng

27

87,1

Giao tiếp không lời

31

100,0

Mức độ hoạt động

31

100,0

Mức độ và sự ổn định trí tuệ

29

93,5

Ấn tượng chung

31

100,0

Nhận xét: Kết quả bảng cho thấy đa số các trẻ đều có
biểu hiện chậm lĩnh vực theo CARS; 90,3% trẻ có chậm

đáp ứng cảm xúc, 87,1% trẻ có biểu hiện sợ hãi, lo lắng;
93,5% trẻ có chậm về mức độ và sự ổn định trí tuệ.
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Bảng 3.6. Mức độ tự kỷ và điểm CARS
Mức độ tự kỷ

Số trẻ

Tỉ lệ %

Tự kỷ nặng

18

58,1

Tự kỷ nhẹ và vừa

13

41,9

Điểm CARS

38,2 ± 3,9

Nhận xét: Kết quả bảng cho thấy tỉ lệ tự kỷ nặng là 58,1% và điểm CARS trung bình là 38,2.
Bảng 3.7. Mô hình hồi quy đa biến logistic mối liên quan giữa các yếu tố cá nhân, gia đình
với rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em
Biến số

Hệ số hồi quy Beta (SE)

OR hiệu chỉnh (KTC 95%)

p

Địa dư sống

1,18 (0,14)

2,8 (2,4-3,9)

< 0,001

Giới tính

0,88 (0,13)

2,4 (2,0-3,0)

< 0,001

Gia đình có người RLPTK hoặc rối loạn
tâm thần/Không có

0,61 (0,17)

1,7 (1,2-2,6)

< 0,001

Cách sinh

0,62 (0,15)

1,3 (0,4-2,2)

0,235

Sinh non

0,28 (0,15)

0,9 (0,6-1,6)

0,125

Ngạt khi sinh

0,65 (0,40)

3,1 (1,9-4,4)

< 0,001

Nhận xét: Mô hình hồi quy đa biến logistic thấy có
5 biến liên quan và 2 biến không liên quan với rối loạn
phổ tự kỷ.
IV. BÀN LUẬN
4.1. Tỉ lệ mắc và đặc điểm lâm sàng của tự kỷ
Tiến hành sàng lọc 7.000 trẻ em từ 18 đến 60 tháng
tuổi tại Bắc Ninh, chúng tôi phát hiện được 31 trẻ mắc
tự kỷ chiếm tỉ lệ 0,44%. Trong đó, tỉ lệ tự kỷ nặng (theo
CARS) là 58,1%, tự kỷ nhẹ và vừa là 41,9% và đa số các
trường hợp đều có biểu hiện chậm lĩnh vực theo CARS.
Kết quả này giống nghiên cứu của Gurney J.G. (2003) tại
Minesotta cứ 10.000 trẻ em thì có 52 trẻ bị tự kỷ [6], tại
New Jersey (Mỹ) năm 2001 (67/10.000 trẻ), nhưng cao
hơn nhiều so với nghiên cứu tại California (12,3/10.000
trẻ), tại Georgia là 34/10.000 trẻ (2003). Kết quả nghiên
cứu này tương tự với kết quả của tác giả Phạm Trung Kiên
và cộng sự nghiên cứu tại Thái Nguyên năm 2014 với tỉ lệ
tự kỷ là 0,45% [5].
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ tự kỷ ở trẻ 1836 tháng thấp hơn so với trẻ 37-60 tháng (0,32% so với
0,55%). Tỉ lệ tự kỷ trong nghiên cứu của chúng tôi cũng
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khác biệt không nhiều so với nghiên cứu của Phạm Trung
Kiên ở trẻ 18-60 tháng tại Thái Nguyên (0,33% so với
0,53%), và của Nguyễn Thị Hương Giang tại Thái Bình
(0,33% so với 0,46%) [3],[5]. Chúng tôi thấy tỉ lệ tự kỷ
ở trẻ em khu vực thành phố cao hơn so với khu vực nông
thôn. Quách Thúy Minh và CS tại Bệnh viện Nhi Trung
ương thấy tỉ lệ bệnh nhân thành thị: nông thôn là 3:1 [8].
Nghiên cứu của chúng tôi thấy tỉ lệ trẻ trai:gái là 2,4:1,
kết quả này khá phù hợp với các nghiên cứu trên thế giới
cho thấy tỉ lệ tự kỷ ở trẻ trai:trẻ gái là 4:1. Theo Stephen
J. Blumberg và CS nghiên cứu tại Mỹ, năm 2007 tỉ lệ trẻ
trai: gái là 3,6:1, năm 2012 tỉ lệ này là 4,6:1 [1]. Nghiên
cứu của Nguyễn Thị Hương Giang cho thấy trong số 506
trẻ tự kỷ vào điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương có 449
trẻ nam và 57 trẻ nữ, tỉ lệ nam/nữ là 8/1 [3].
Trong nghiên cứu chúng tôi thấy tỉ lệ trẻ có các
khiếm khuyết đặc trưng của tự kỷ rất cao, 100,0% trẻ có
khiếm khuyết tương tác xã hội, giao tiếp có và không có
lời; 96,7% trẻ có khiếm khuyết về ngôn ngữ; 93,5% trẻ
có hành vi bất thường. Kết quả này cũng tương tự kết quả
nghiên cứu của Phạm Trung Kiên, Nguyễn Thị Hương
Giang, Quách Thúy Minh [3],[5].
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4.2. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn phổ tự kỷ
ở trẻ em tỉnh Bắc Ninh
Phân tích hồi quy đa biến chúng tôi thấy có 5 yếu tố
liên quan có ý nghĩa với tỉ lệ mắc RLPTK trẻ em.
- Giới tính: Chúng tôi thấy trẻ em trai có nguy cơ
mắc RLPTK cao hơn trẻ em gái, với tỉ lệ trẻ trai/trẻ gái
2,4/1. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với
các nghiên cứu của Giarelli và CS (2010) cho thấy tỉ lệ
mắc RLPTK ở trẻ trai/ trẻ gái là 4/1 [9].
- Khu vực sống: Chúng tôi cho thấy tỉ lệ RLPTK ở
những trẻ sống tại thành thị cao hơn 2,8 lần so với trẻ ở
nông thôn. Kết quả này cũng tương đồng với kết quả của
các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam.
- Tiền sử gia đình trẻ: Trẻ có người thân mắc rối
loạn thần kinh hay rối loạn tâm thần nguy cơ mắc chứng
RLPTK cao gấp 1,7 lần so với trẻ không có người thân
mắc các rối loạn trên. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi
cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu của Larsson và
cộng sự (2004) cho kết quả trẻ có nguy cơ mắc RLPTK ở
những cha/mẹ có những vấn đề tâm thần cao gấp 3,4 lần
so với nhóm chứng (KTC KTC95%: 1,5 -7,9), tác giả cho
rằng yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến RLPTK và làm
tăng nguy cơ gây bất thường ở gen [10].
- Cách sinh: Chúng tôi thấy cách sinh không có với
nguy cơ mắc RLPTK ở trẻ. Lê Thị Vui và CS thấy Tỉ lệ
mắc RLPTK ở trẻ sinh có can thiệp cao gấp 1,9 lần so với

nhóm trẻ sinh thường (95% KTC: 1,5-2,4) [11].
- Ngạt khi sinh: Chúng tôi không thấy mối liên quan
giữa ngạt khi sinh với nguy cơ RLPTK. Tỉ lệ trẻ mắc
RLPTK ở trẻ có tiền sử ngạt (ở các mức độ khác nhau)
cao gấp 3,1 lần so với nhóm trẻ bình thường (95% KTC:
1,9-4,4). Kết quả này cũng tương tự với kết quả nghiên
cứu của Lê Thị Vui (2019) với tỉ lệ ngạt ở nhóm trẻ mắc
RLPTK cao gấp 2 lần so với nhóm trẻ bình thường [11].
V. KẾT LUẬN
1. Tỉ lệ hiện mắc tự kỷ
Tỉ lệ mắc rối loạn phổ tự kỷ là 0,44%; trong đó, tỉ
lệ trẻ tự kỷ nặng là 58,1%, 41,9% số trẻ tự kỷ ở mức độ
trung bình và nhẹ. Điểm CARS trung bình là 38,2 ± 3,9.
Tỉ lệ nam:nữ là 2,4:1. Tỉ lệ rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ 1836 tháng là 0,32%; trẻ 37-60 tháng là 0,55%. Tỉ lệ mắc
RLPTK khu vực thành phố cao hơn nông thôn. 100,0% trẻ
có khiếm khuyết tương tác xã hội, giao tiếp có và không
có lời; 96,7% trẻ có khiếm khuyết về ngôn ngữ; 93,5% trẻ
có hành vi bất thường.
2. Một số yếu tố liên quan đến RLPTK ở trẻ em
tỉnh Bắc Ninh
Các yếu tố nguy cơ có liên quan đến RLPTK là giới
tính (trẻ trai), trẻ sống ở khu vực thành thị, gia đình trẻ có
người thân mắc tự kỷ hoặc các rối loạn tâm thần khác, trẻ
bị ngạt khi sinh.
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PHÁ THAI TỰ NGUYỆN VÀ KIẾN THỨC, THỰC HÀNH KẾ HOẠCH
HÓA GIA ĐÌNH Ở PHỤ NỮ CHƯA CÓ CON TUỔI THAI DƯỚI 12
TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG
Nguyễn Thị Giang1, Lưu Thị Hồng2

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm phụ nữ chưa có con
có thai dưới 12 tuần, tự nguyện đến phá thai tại Bệnh viện
Phụ sản Trung ương. Đối tượng, phương pháp: Nghiên
cứu mô tả trên các phụ nữ chưa có con có thai dưới 12
tuần trong thời gian từ tháng 01 đến hết tháng 6 năm 2020
tại Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản
Trung ương. Kết quả: Có 92,1% phụ nữ trên 20 tuổi
chiếm 92,1%; 96,7% chưa kết hôn. Có 67,2% là sinh viên.
Có 63,5% nạo phá thai vì chưa muốn có con; 27,4% vì còn
phải đi học. Thai 6 tuần tuổi chiếm 52,5%. Kiến thức về
biện pháp phòng tránh thai ở nhóm chưa kết hôn không
khác biệt nhóm đã kết hôn. Hiểu biết về biện pháp nạo
phá thai ở nhóm tuổi trên 20 tốt hơn nhóm dưới 20 tuổi. Ở
nhóm chưa kết hôn sử dụng bao cao su nhiều hơn nhóm đã
kết hôn. Kết luận: Tự nguyện nạo phá thai tuổi thai dưới
12 tuần gặp nhiều ở nhóm phụ nữ chưa kết hôn, trên 20
tuổi. Lý do nạo phá thai chính là chưa muốn có con. Kiến
thức về biện pháp phòng tránh thai ở nhóm chưa kết hôn
không khác biệt nhóm đã kết hôn. Hiểu biết về biện pháp
nạo phá thai ở nhóm tuổi trên 20 tốt hơn nhóm dưới 20
tuổi. Ở nhóm chưa kết hôn sử dụng bao cao su nhiều hơn
nhóm đã kết hôn.
Từ khóa: Nạo phá thai; thai dưới 12 tuần.
ABSTRACT:
VOLUNTARY ABORTION AND FAMILY
PLANNING KNOWLEDGE AND PRACTICE
AMONG WOMEN WHO HAD NEVER HAD A
BABY ARE PREGNANT UNDER 12 WEEKS OF
PREGNANCY AT THE NATIONAL HOSPITAL OF
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Objectives: To assess the characteristics of women

who had never had a baby were pregnant for less than 12
weeks, and voluntarily come to abortion at the National
Hospital of Obstetrics and Gynecology. Subjects and
methods: Descriptive study on women who had never
had a baby were pregnant less than 12 weeks in the period
from January to the end of June 2020 at the Center for
Reproductive Health Care & Family Planning - National
Hospital of Obstetrics and Gynecology. Results: 92,1%
of women was over 20 years old accounted for 92,1%;
96,7% was never married. There were 67,2% of students,
63,5% had abortion because they did not want to have
children; 27,4% because they still had to go to school.
6 weeks of pregnancy accounted for 52,5%. Knowledge
of contraceptive methods among unmarried group was
not different from that of married group. Knowledge
of abortion methods in the age group above 20 years
old was better than the group under 20 years old. The
unmarried group used more condoms than the married
group. Conclusion: Voluntary abortion under 12 weeks
of pregnancy was more common among unmarried
women, over 20 years old. The reason for abortion
was that currently there was no desire to have children.
Knowledge of contraceptive methods among unmarried
group was not different from that of married group.
Knowledge of abortion methods in the age group above
20 years old was better than the group under 20 years
old. The unmarried group used more condoms than the
married group.
Keywords: Abortion, less than 12 weeks pregnancy.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG) ước tính
hàng năm có khoảng 210 triệu phụ nữ có thai, trong đó

1. Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh;
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có khoảng 80 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn
và phần lớn trong số này kết thúc bằng phá thai[1]. Việt
Nam là một trong những nước có tỷ lệ phá thai cao trong
khu vực và trên thế giới, tổng tỷ suất phá thai được ước
tính là 2,5 lần phá thai cho một phụ nữ [2]. Có khoảng
60-70% các trường hợp phá thai được thực hiện trong 6
tuần đầu. Phá thai có thể bằng các thủ thuật qua cổ tử cung
vào buồng tử cung để chấm dứt thai nghén (ngoại khoa)
sử dụng thuốc để đình chỉ thai nghén (nội khoa). Đình chỉ
thai bằng thuốc được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới
đã tỏ ra là một phương pháp hiệu quả, an toàn và tiện lợi,
tỉ lệ thành công vảo khoảng 90-95%[3]. Tuổi thai càng
lớn tỉ lệ thành công càng giảm, với tuổi thai đến 7 tuần tỉ
lệ thành công là cao nhất [3]. Tại Việt Nam sự thiếu hiểu
biết về phá thai và hậu quả của phá thai không an toàn còn
rất đáng quan ngại. Bên cạnh đó việc áp dụng biện pháp
tránh thai chưa đúng cũng tăng tỉ lệ mang thai ngoài ý
muốn tăng lên, dẫn đến tăng tỉ lệ phá thai. Để giảm được tỉ
lệ đình chỉ thai ngoài ý muốn và các tai biến không mong
muốn trước hết cần nâng cao hiểu biết của người dân về
các biện pháp kế hoạch hóa gia đình và sử dụng các biện
pháp đình chỉ thai đúng chỉ định và kỹ thuật. Bệnh viện
Phụ sản Trung ương là bệnh viện tuyến đầu ngành Sản
khoa, hàng năm vẫn có số lượng rất lớn các bà mẹ đến
phá thai tự nguyện. Nhằm làm giảm tỉ lệ phá thai không
an toàn và nâng cao sức khỏe sinh sản ở phụ nữ chúng tôi
tiến hành nghiên cứu đề tài “Phá thai tự nguyện và kiến
thức, thực hành kế hoạch hóa gia đình ở phụ nữ chưa
có con tuổi thai dưới 12 tuần tại Bệnh viện Phụ sản
Trung ương” nhằm hai mục tiêu:
- Mô tả đặc điểm của phụ nữ chưa có con tự nguyện
phá thai dưới 12 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
năm 2020.
- Nhận xét về kiến thức và thực hành của phụ nữ
chưa có con về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình (sử
dụng bao cao su và thuốc viên tránh thai).
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu là những phụ nữ chưa có
con, có thai dưới 12 tuần ngoài ý muốn, tự nguyện đình
chỉ thai nghén tại Trung tâm KHHGĐ, Bệnh viện Phụ sản
Trung ương từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2020.
-Thời gian: Từ tháng 01 năm 2020 đến hết tháng 6
năm 2020.
- Địa điểm: Trung tâm Kế hoạch hóa Gia đình, Bệnh

viện Phụ sản Trung ương.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả tiến cứu
1.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
- Cỡ mẫu: Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho việc
ước tỷ lệ trong quần thể nghiên cứu:

Trong đó: p là tỉ lệ phụ nữ chưa có con tự nguyện
đến phá thai ở tuổi thai dưới 12 tuần; do chưa có nghiên
cứu tương tự nên chọn p= 0,5; d: khoảng sai lệch mong
muốn, chọn d = 0,05. α là mức ý nghĩa thống kê, chọn α =
0,05có Z1-α/2 = 1,96.
Theo công thức, cỡ mẫu nghiên cứu tối thiểu là
384 (người)
- Phương pháp chọn mẫu: Chọn chủ đích, lấy tất
cả các đối tượng đủ tiêu chuẩn nghiên cứu tại Trung tâm
KHHGĐ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong thời gian
nghiên cứu cho đến đủ cỡ mẫu là 390 người.
1.2.3. Biến số, chỉ số nghiên cứu
- Thông tin chung: Tuổi, nghề nghiệp, trình độ văn
hóa, tình trạng hôn nhân, lý do phá thai.
- Chỉ số liên quan đến phá thai: Tỉ lệ phá thai lần đầu,
lần hai…; tỉ lệ tuổi thai (theo tuần); tỉ lệ phá thai nội khoa/
ngoại khoa; tỉ lệ các tai biến;
- Chỉ số về kiến thức KHHGĐ: Tỉ lệ biết các phương
pháp phá thai, tỉ lệ biết các nguy cơ/biến chứng phá thai;
tỉ lệ biết biện pháp tránh thai;
- Chỉ số thực hành KHHGD: Tỉ lệ đã từng phá thai; tỉ
lệ có sử dụng/không sử dụng biện pháp tránh thai.
1.2.4. Phương pháp thu thập số liệu
- Thông tin chung: Phỏng vấn theo mẫu bệnh án
nghiên cứu.
- Thực hiện thủ thuật do các bác sĩ của Bệnh viện
Phụ sản Trung ương.
- Kiến thức, thực hành của phụ nữ có thai về
KHHGĐ: học viên phỏng vấn trực tiếp theo mẫu
nghiên cứu.
1.2.5. Phương pháp phân tích số liệu
Nhập số liệu bằng phần mềm EPI DATA và phân
tích bằng phần mềm SPSS 16.0
1.3.6. Vấn đề đạo đức của nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu được Hội đồng đạo đức nghiên
cứu y học thông qua và phê chuẩn.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Bảng 3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu
Thông tin chung

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Dưới 20

31

7,9

20 -35

362

91,8

Trên 35

1

0,3

Phổ thông

104

26,4

Trung cấp

24

6,1

CĐ, ĐH

265

67,2

SĐH

1

0,3

Học sinh – sinh viên

114

28,9

Công nhân viên chức

142

36,0

Khác

138

35,1

Thành thị

255

64,7

Nông thôn

139

35,3

Chưa có chồng

381

96,7

Có chồng

13

3,3

Tuổi

TĐHV

Nghề nghiệp

Nơi sống

Hôn nhân

Nhận xét: Chỉ có 7,9% phụ nữ dưới 20 tuổi; có 67,2% là sinh viên; 64,7% sống ở thành thị; 96,7% chưa có chồng.
Bảng 3.2. Tiền sử nạo phá thai
Lần đầu tiên

Số lần

Hôn nhân

Từ lần 2 trở lên

n

%

n

%

Chưa có chồng

42

93,3

5

100

Có chồng

3

6,7

0

0

p

0,277

Nhận xét: Tỷ lệ tiền sử nạo phá thai ở nhóm chưa có chồng nhiều hơn ở nhóm đã có chồng về cả số lần phá thai.
Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).
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Bảng 3.3. Lý do nạo phá thai theo lứa tuổi
Lý do
Lứa tuổi

Ép buộc

Công việc

Đi học

Chưa muốn có con

Lý do khác

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

<20

1

33,3

0

0

21

19,4

9

3,6

0

0

20 -35

2

66,7

21

100

87

80,6

240

96,0

12

100

>35

0

0

0

0

0

0

1

0,4

0

0

Tổng

3

0,8

21

5,3

108

27,4

250

63,5

12

3,0

Nhận xét: Lý do nạo phá thai gặp nhiều nhất là bản thân chưa muốn có con (63,5%), trong đó nhóm tuổi có tỷ lệ
cao nhất là từ 20-35 tuổi chiếm 96%.
Bảng 3.4. Phân nhóm tuổi thai theo ngày kinh cuối cùng và siêu âm
5 tuần

Tuổi thai

Lứa tuổi

6 tuần

7 tuần

8-12 tuần

n

%

n

%

n

%

n

%

<20

0

0

15

7,2

3

4,1

13

12,5

20 -35

10

100

192

92,8

70

95,9

91

865

Tổng

10

2,5

207

52,5

73

18,5

104

26,4

Nhận xét: Tuổi thai 6 tuần có tỉ lệ cao nhất lý do nạo phá thai gặp nhiều nhất, nhưng vẫn có 26,4% tuổi thai
8-12 tuấn.
Bảng 3.5. Kiến thức về biện pháp tránh thai theo tình trạng hôn nhân
Biện pháp
Hôn nhân

Bao cao su
Số phụ nữ

Thuốc tránh thai
hàng ngày

Tính vòng kinh

Thuốc tránh thai
khẩn cấp

n

%

n

%

n

%

n

%

Chưa kết hôn

381

380

96,7

302

95,9

58

15,2

359

94,2

Đã kết hôn

13

13

100

13

100

2

15,3

13

100,0

p

> 0,05

Nhận xét: Kết quả bảng cho thấy tỉ lệ biết tránh thai
bằng cách tính vòng kinh có tỉ lệ thấp nhất, tỉ lệ biết các

> 0,05

> 0,05

> 0,05

biện pháp tránh thai ở phụ nữ có chồng và chưa có chồng
không có sự khác biệt.
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Bảng 3.6. Kiến thức về phương pháp nạo hút thai theo lứa tuổi
Biện pháp
Tuổi phụ nữ

Số phụ nữ

Thủ thuật

Đặt thuốc

Không biết

n

%

n

%

n

%

Dưới 20

31

20

64,5

20

64,5

11

35,4

Từ 20 trở lên

363

323

88,9

336

92,5

18

4,9

p

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Nhận xét: Kết quả bảng cho thấy tỉ lệ phụ nữ trên 20 tuổi biết về các biện pháp nạo hút thai cao hơn so với nhóm
dưới 20 tuổi với p<0,05.
Bảng 3.7. Biện pháp tránh thai đã sử dụng theo tình trạng hôn nhân
Biện pháp
Hôn nhân

Số phụ
nữ

Bao cao su

Thuốc tránh thai
khẩn cấp

Tính vòng
kinh

Thuốc tránh thai
hằng ngày

Không

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Chưa kết hôn

381

60

15,7

38

10,0

8

2,0

7

1,8

223

58,5

Đã kết hôn

13

1

7,7

1

7,7

1

7,7

0

0

8

61,2

p

<0,05

>0,05

Nhận xét: Kết quả bảng cho thấy phụ nữ chưa kết
hôn dùng bao cao su nhiều hơn nhưng tính vòng kinh ít
hơn phụ nữ đã kết hôn.
IV. Bàn luận
- Đặc điểm đối tượng nghiên cứu: Bảng 3.1 cho thấy
nhóm tuổi hay gặp nhất từ 20-35 tuổi chiếm tỷ lệ 91,8%
và có 28,9% là học sinh-sinh viên.
- Tiền sử nạo phá thai: Qua số liệu thống kê tại bảng
3.2 cho thấy có tới 87,4% thai phụ chưa từng phá thai
trước đấy, số thai phụ có tiền sử phá thai từ 1 lần trở lên
chỉ chiếm 12,6%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương
tự kết quả nghiên cứu của Hoàng Đức Hạnh (năm 2013),
trong nghiên cứu đó chỉ có 3 trường hợp có tiền sử phá
thai nhiều nhất là 3 lần là 0,6% còn lại chủ yếu là tiền sử
phá thai 1 lần là 14% [10]. So sánh với Nguyễn Thanh
Phong tỷ lệ có tiền sử phá thai là 46,7%, tiền sử phá thai
trung bình là 0,7 lần [5].
- Phân nhóm tuổi thai khi phá thai: Theo bảng 3.4
tuổi thai chủ yếu là 6 tuần chiếm 52,5%, nhưng vẫn có
26,4% tuổi thai 8-12 tuần. Không thấy sự khác biệt giữa
lựa chọn phương pháp phá thai theo tuổi thai. Trong đó,
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>0,05

lứa tuổi 20-35 tuổi hay gặp nhất chiếm tỷ lệ 92,8%. Không
có sự khác biệt giữa nhóm tuổi và lựa chọn phương pháp
phá thai. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đương
với kết quả nghiên cứu của Hoàng Đức Hạnh và CS với
nhóm đối tượng đi phá thai chủ yếu ở tuổi thai 6 tuần
chiếm tỷ lệ cao nhất 43,33%, nhóm đối tượng có tuổi thai
≥7 chiếm 25,33% [10].
- Nhận thức về các biện pháp tránh thai: Kết quả tại
bảng 3.5 cho thấy tỉ lệ biết tránh thai bằng cách tính vòng
kinh có tỉ lệ thấp nhất (15,2%), tỉ lệ biết các biện pháp
tránh thai ở phụ nữ có chồng và chưa có chồng không có
sự khác biệt, có 100% đối tượng nghiên cứu biết ít nhất
một trong các biện pháp tránh thai. Thuốc tránh thai khẩn
cấp cũng được biết đến khá cao 79,9%, kết quả của chúng
tôi tương tự kết quả của Hoàng Đức Hạnh 87,1% [10].
Cũng theo bảng 3.5, các biện pháp tránh thai như bao cao
su, thuốc tránh thai đường uống chiếm tần suất cao 99,7%
và 94,4%, kết quả nghiên cứu này tương đương với kết
quả của Hoàng Đức Hạnh, Nguyễn Thanh Phong, có thể
do 2 biện pháp này thông dụng đơn giản và tỷ lệ tránh
thai cao [10,11]. Các biện pháp có tỷ lệ tránh thai thấp
như triệt sản, tính vòng kinh thì số ít đối tượng biết đến
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chiếm 1,5% và 15,2%. Kết quả này của chúng tôi thấp
hơn Huỳnh Nguyễn Khánh Trang [12]. Các biện pháp ít
sử dụng và khó mua trên thị trường phải nhờ nhân viên
y tế như que cấy, thuốc tiêm cũng được ít đối tượng biết
đến. Thuốc tránh thai khẩn cấp cũng được biết đến khá
cao (chiếm 94,4%), kết quả của chúng tôi tương tự kết quả
nghiên cứu của Hoàng Đức Hạnh và CS [10].
- Liên quan giữa hiểu biết biện pháp tránh thai và tuổi
phá thai: Theo bảng 3.6 cả hai nhóm đối tượng đã và chưa
lập gia đình đều cho rằng có thể nạo hút thai khi thai đạt
6-12 tuần tuổi thai, điều này cho thấy khi các đối tượng tìm
hiểu về các biện pháp tránh thai cùng với đó các đối tượng
cũng có hiểu biết và dấu hiệu có thai và các hậu quả của phá
thai, do đó ngay từ những tuần thai nhỏ đối tượng đã biết để
đến cơ sở y tế. Tuy nhiên trong nghiên cứu của chúng tôi
vẫn có 24 trường hợp phụ nữ chưa kết hôn và 2 phụ nữ đã
kết hôn không biết về tuổi phù hợp để nạo hút thai.
- Kiến thức về các phương pháp tránh thai: Theo
bảng 3.7 nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, đa số các

đối tượng nghiên cứu đều biết đến phương pháp đặt thuốc
90,4% và thủ thuật 87,1%. Có 29 trường hợp (7,4%)
không biết về phương pháp đình chỉ thai nào. Điều này
chứng tỏ vấn đề về KHHGĐ đang ngày càng được quan
tâm một cách đúng mức, tuy nhiên, một tỷ lệ không nhỏ
phụ nữ lại chưa được tiếp cận một cách phù hợp với các
phương pháp tránh thai cũng như nạo phá thai phù hợp
theo xu thế hiện nay.
KẾT LUẬN
- Tự nguyện nạo phá thai tuổi thai dưới 12 tuần gặp
nhiều ở nhóm phụ nữ chưa kết hôn, trên 20 tuổi. Có gần
30% là học sinh sinh viên. Lý do nạo phá thai chính là
chưa muốn có con.
- Kiến thức về biện pháp phòng tránh thai ở nhóm
chưa kết hôn không khác biệt nhóm đã kết hôn. Hiểu biết
về biện pháp nạo phá thai ở nhóm tuổi trên 20 tốt hơn
nhóm dưới 20 tuổi. Ở nhóm chưa kết hôn sử dụng bao cao
su nhiều hơn nhóm đã kết hôn.
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Thực trạng tai nạn thương tích ở trẻ em dưới 5 tuổi
tại 2 xã huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình năm 2019
Trương Hoàng Anh1, Vũ Đức Anh1, Hoàng Năng Trọng1, Nguyễn Đức Thanh1

TÓM TẮT
Nghiên cứu cắt ngang mô tả 473 trẻ em dưới 5
tuổi tại 2 xã của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
nhằm đánh giá thực trạng tai nạn thương tích (TNTT)
của trẻ trong thời gian 12 tháng trước thời điểm nghiên
cứu. Kết quả: có 74 trẻ bị TNTT chiếm tỷ lệ 15,6%, trẻ
bị TNTT 1 lần chiếm tỷ lệ cao nhất (54,1%), trong đó
phần lớn là trẻ nam (60,8%) ở độ tuổi từ 48-60 tháng
(35,1%). TNTT do ngã chiếm tỷ lệ cao nhất (64,9%),
các loại khác chiếm dưới 10,0%. Thời gian trẻ hay bị
TNTT nhất là buổi tối từ 18-22h, chiếm 39,2%. Nguyên
nhân gây TNTT của trẻ đa số là do bản thân trẻ vô ý
(64,9%). Nơi xảy ra TNTT của trẻ phổ biến ở trong nhà
(56,8%). Có 54,1% trẻ em dưới 5 tuổi ở địa bàn nghiên
cứu được sơ cấp cứu, trong đó được sơ cấp cứu trước
30 phút chiếm 85%.
Từ khoá: Tai nạn thương tích, trẻ dưới 5 tuổi
Summary:
Actual situation of injury in
children under 5 years old at 3
commues of Kien Xuong district, Thai
Binh province in 2019
The descriptive cross-sectional study on 473 children
under 5 years of age in 2 communes of Kien Xuong
district, Thai Binh province to assess the actual situation
of injuries in children for a period 12 months before the
survey time. Results: There were 74 children injured with
the rate of 15.6%, children with one-time injuries was
found at the highest rate (54.1%), majority of injured
ones were boys (60.8%), at 48-60 months of age (35.1%).
Injuries due to falls accounted for the highest rate (64.9%),
the others accounted for less than 10.0%. The time when
injuries occurred the most was the evening from 1822h, accounted for 39.2%. The main causes of injuries

were unintention of children (64.9%). The most common
place of the injuries of children was their home (56.8%).
54.1% of children under 5 years old were given first aid,
of which 85% of children were given first aid before 30
minutes
Keyword: Injury, children under 5 years old.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, tai nạn thương tích đang được xem là
vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đe dọa đến sức khỏe
của các nước trên thế giới. Tai nạn thương tích trẻ em
đã để lại nhiều hậu quả cho bản thân trẻ, gia đình và
xã hội. Với trường hợp nhẹ, sẽ làm hạn chế sinh hoạt
của trẻ, trẻ phải nghỉ học, người chăm sóc trẻ nghỉ đi
làm, gia đình tốn kém chi phí điều trị... Trường hợp
nặng hơn, trẻ qua được tử vong nhưng phải chịu tàn tật
suốt đời, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống trong tương
lai như: khả năng học tập, tìm việc và hòa nhập với
xã hội.
Trên toàn thế giới trong năm 2015 có 5,82 triệu
ca tử vong của trẻ dưới 5 tuổi, trong đó tỷ lệ tử vong
do chấn thương của trẻ là 73 trên 100.000 dân[1]. Tai
nạn thương tích là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong
ở trẻ dưới 5 tuổi ở các nước phát triển, tỷ lệ này phân
bố không đồng đều ở các quốc gia. Thống kê của Cục
Quản lý môi trường cho thấy, mỗi năm trung bình có hơn
370.000 trẻ bị tai nạn thương tích, trong đó nhóm tuổi
0-4 chiếm 19,5%. Số trẻ em tử vong do tai nạn thương
tích là 6.600 trường hợp một năm chiếm tỷ lệ 35,5%
trong tổng số trẻ tử vong trong toàn quốc do tất cả các
nguyên nhân [2].
Trong bối cảnh trên, chúng tôi thực hiện nghiên cứu
này nhằm đánh giá thực trạng tai nạn thương tích ở trẻ em
dưới 5 tuổi tại 2 xã thuộc huyện Kiến Xương tỉnh Thái
Bình năm 2019.

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Tác giả chính Trương Hoàng Anh, SĐT: 0988395888
Email: hoanganh.ytb@gmail.com
Ngày nhận bài: 25/06/2020
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Đối tượng, địa bàn, thời gian nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Trẻ em dưới 5 tuổi tại địa
bàn nghiên cứu
- Địa bàn nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành tại
thị trấn Thanh Nê và xã Bình Nguyên huyện Kiến Xương,
tỉnh Thái Bình
- Thời gian nghiên cứu: Thời gian thu thập số liệu
từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2019; xử lý số liệu và viết
báo cáo kết quả nghiên cứu từ tháng 01 đến tháng 05 năm
2020.
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu dịch tễ học mô tả
thông qua cuộc điều tra cắt ngang
- Cỡ mẫu: Công thức tính cỡ mẫu:

thiểu lớn nhất. Thay vào công thức tính được cỡ mẫu cần
cho nghiên cứu là 385 trẻ em dưới 5 tuổi. Trong điều kiện
cho phép, thực tế đã điều tra được 473 đối tượng.
- Phương pháp chọn 473: Chọn ngẫu nhiên một hộ
gia đình có đối tượng nghiên cứu để phỏng vấn đầu tiên
của xã theo hình thức bốc thăm. Áp dụng phương pháp
“cổng liền cổng” để chọn đối tượng tiếp theo cho đến khi
phỏng vấn đủ số đối tượng cho mỗi xã. Nếu hộ gia đình
có 02 trẻ hoặc nhiều hơn, bốc thăm ngẫu nhiên chọn 01 trẻ
đưa vào nghiên cứu.
- Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu sau khi điều
tra được làm sạch thô và nhập vào máy vi tính bằng phần
mềm EPI-DATA, sau đó chuyển sang phần mềm SPSS
22.0 để xử lý với các test thống kê y học. Kết quả thu được
được thể hiện dưới dạng số lượng và tỷ lệ phần trăm, trình
bày dưới dạng các bảng và biểu đồ.

Trong đó: α: Mức ý nghĩa thống kê (α = 0,05);
Z(1-α/2): Giá trị Z thu được ứng với giá trị α (Z(1-α/2) = 1,96);
d: Khoảng sai lệch mong muốn giữa tỷ lệ p thu được từ
mẫu và từ quần thể (chọn d=0,05); p: Tỷ lệ trẻ em dưới
5 tuổi bị TNTT, chọn giá trị p bằng 0,5 để có cỡ mẫu tối

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Theo kết quả nghiên cứu thu được, tỷ lệ trẻ bị TNTT
trong 12 tháng trước thời điểm nghiên cứu là 77/473 trẻ,
chiếm 15,6%. Trong số trẻ bị TNTT có 60,8% là trẻ nam,
trẻ từ 48-60 tháng tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (35,1%), thấp
nhất là trẻ dưới 12 tháng tuổi.

Biểu đồ 3.1. Số lần trẻ dưới 5 tuổi bị TNTT trong 12 tháng qua (n=74)

Biểu đồ trên cho thấy: Trong 74 trẻ bị TNTT, tần
suất trẻ bị TNTT 1 lần chiếm tỷ lệ cao nhất (54,1%); tỷ lệ

trẻ bị TNTT từ 4 lần trở lên cũng chiếm tỷ lệ cao (17,6%);
trẻ bị TNTT 3 lần chiếm tỷ lệ thấp nhất (8,1%).
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Bảng 3.1. Cơ cấu các loại TNTT trẻ gặp phải
TNTT

Số lượng (n=74)

Tỷ lệ (%)

Ngã

48

64,9

Ngộ độc thực phẩm

7

9,5

Bỏng

7

9,5

Hóc dị vật

4

5,4

Côn trùng, ong đốt, súc vật cắn

3

4,1

Khác

2

2,7

TNGT

2

2,7

Điện giật

1

1,4

Theo kết quả trong bảng trên, trong số các loại hình TNTT mà trẻ gặp phải trong 12 tháng qua, ngã chiếm tỷ lệ
cao nhất (64,9%). Các loại hình khác chiếm dưới 10,0%.
Bảng 3.2. Phân bố thời điểm trẻ bị TNTT
Thời gian

Số lượng (n=74)

Tỷ lệ (%)

Buổi sáng (6h-trước10h)

7

9,5

Buổi trưa (10h-trước 13h)

13

17,6

Buổi chiều (13h-trước18h)

24

32,4

Buổi tối (18h-trước 22h)

29

39,2

Buổi đêm (22h-trước 6h)

1

1,4

Bảng trên cho thấy: Thời gian trẻ hay bị TNTT nhất
là buổi tối (18-22h) chiếm tỷ lệ 39,2%; tiếp đến là buổi

trưa (13-18h) chiếm 32,4%. Chỉ có 1 trẻ bị TNTT vào
buổi đêm (22-trước 6h), chiếm tỷ lệ 1,4%.

Biểu đồ 3.3. Cơ cấu nguyên nhân TNTT của trẻ

Kết quả bảng trên cho thấy nguyên nhân dẫn đến
TNTT ở trẻ dưới 5 tuổi nhiều nhất là do sự vô ý của bản
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ý gây ra, chiếm tỷ lệ 25,7%.
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Bảng 3.3. Nơi xảy ra TNTT của trẻ
Nơi xảy ra TNTT

Số lượng (n=74)

Tỷ lệ (%)

Ở trong nhà

42

56,8

Chơi ngoài nhà

22

29,7

Tại trường học

6

8,1

Trên đường đi học về

3

4,1

Khác

1

1,4

Theo bảng trên, nơi xảy ra TNTT của trẻ từ cao đến thấp là ở nhà (56,8%); chơi ngoài nhà (29,7%); tại trường học
(8,1%); trên đường đi học về (4,1%).
Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ trẻ bị TNTT được sơ cấp cứu

Kết quả Biểu đồ trên cho thấy: Trong số 74 trẻ bị TNTT, có 54,1% trẻ em dưới 5 tuổi ở địa bàn nghiên cứu được
sơ cấp cứu và 45,9% không được sơ cấp cứu.
Bảng 3.4. Khoảng thời điểm trẻ được sơ cấp cứu sau khi bị TNTT
Thời điểm

Số lượng (n=40)

Tỷ lệ (%)

Trước 30 phút

34

85,0

Từ 30 phút đến 1 giờ

4

10,0

Sau 1 giờ

2

5,0

Theo bảng trên cho thấy trong số 40/74 trẻ được sơ
cấp cứu, có 85% trẻ dưới 5 tuổi bị TNTT được sơ cứu
trong thời gian 30 phút sau khi bị TNTT; 10% trẻ dưới 5
tuổi bị TNTT được sơ cứu trong thời gian từ 30 phút đến
01 giờ đầu; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi được sơ cứu sau 01 giờ là
khá thấp chiếm 5%.
IV. BÀN LUẬN
Trong nghiên cứu của chúng tôi đã có 473 trẻ em
dưới 5 tuổi được chọn điều tra trong đó số trẻ em dưới

5 tuổi bị tai nạn thương tích trong 1 năm qua lả 74 trẻ.
Như vậy, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị tai nạn thương tích
trong tổng số 473 trẻ em dưới 5 tuổi của được chọn điều
tra là 15,6%. Một số nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ tai
nạn thương tích và cơ cấu các loại tai nạn thương tích
của chúng tôi cao hơn nhiều so với một số nghiên cứu
đã được thực hiện trước đây như nghiên cứu của Nguyễn
Thế Bê tại Thái Bình năm 2013 [3] cho thấy tỷ lệ tai
nạn thương tích ở người dân Thái Bình là 6,7%. Nghiên
cứu của Lê Anh Tuấn tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
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năm 2014 [4] cho thấy tỷ lệ tai nạn thương tích chung
là 4,26%. Có sự khác biệt này là do các nghiên cứu của
các tác giả khác được thực hiện trên toàn bộ cộng đồng
dân cư, đối tượng nghiên cứu có thể gặp ờ bất cứ lứa
tuổi nào, thậm chí đối tượng nghiên cứu còn tính cả các
trường hợp tử vong do tai nạn thương tích. Đối tượng
nghiên cứu của chúng tôi là những trẻ em dưới 5 tuổi bị
tai nạn thương tích trong 1 năm qua, các trường hợp tai
nạn thương tích của trẻ được người chăm sóc trẻ chính
nhớ lại và kể lại cho điều tra viên.
Về tần suất trẻ bị TNTT 1 lần chiếm tỷ lệ cao nhất
(54,1%); tiếp đến là trẻ bị TNTT 2 lần (20,3%), trẻ bị
TNTT từ 4 lần trở lên (17,6%); trẻ bị TNTT 3 lần (8,1%).
Như vậy đa số trẻ bị TNTT 1 lần, tỷ lệ trẻ từng bị TNTT
từ 2 lần trở lên trong 12 tháng qua khoảng 45% số trẻ,
điều này cho thấy sự bất cẩn của chính các trẻ nhưng cũng
có một phần trách nhiệm thuộc về gia đình và nhà trẻ khi
chưa có những biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích
đủ hiệu quả cho các em.
Các cháu nhỏ có thể thiếu kiến thức, kỹ năng và mức
độ tập trung cần thiết để xử trí trên môi trường đường bộ,
cho dù tình trạng đường có tốt đến mấy. Hơn nữa khả
năng về thể chất của trẻ em có thể không tương xứng với
khả năng nhận thức. Ví dụ các cháu nhỏ, trong quá trình
khám phá thế giới, có thể rơi từ trên cao bời vì khả năng
leo trèo của chúng chưa tương xứng với khả năng cân
bằng hoặc suy luận. Nghiên cứu các nguyên nhân gây tai
nạn thương tích, các nghiên cứu trong nước cho thấy xu
hướng tai nạn thương tích trẻ em chủ yếu do ngã chiếm
tỷ lệ cao nhất. Theo nghiên cứu của tác giả Phạm Anh
Tuấn tại 2 xã tỉnh Thái Bình năm 2018, tỷ lệ TNTT do té
ngã là phổ biến nhất (49,8%), tiếp đến là do máy công cụ
lao động (23,2%), tai nạn giao thông (21,5%); bỏng, súc
vật cắn chiếm tỷ lệ thấp [5]. Như vậy kết quả nghiên cứu
của chủng tôi có tỷ lệ tai nạn thương tích do ngã cao hơn
tác giả trên, nhưng tai nạn thương tích do giao thông thì
thấp hơn so với tác giả trên. Cụ thể là trong nghiên cứu
của chúng tôi thì tỷ lệ té ngã chiếm tỷ lệ rất cao (64,9%),
tiếp đó là ngộ độc thực phẩm và bỏng chiếm 12,8%; hóc
dị vật chiếm 5,4%... Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi
trẻ em dưới 5 tuổi là độ tuổi mà các trẻ chưa có khả năng
tự bảo vệ mình, nhiều trường hợp các trẻ đang tập đi hoặc
hoạt động theo bản năng, chỉ cần một sự lơ là không để ý
của người chăm sóc là trẻ có thể gặp nguy hiểm. Kết quả
té ngã gặp chủ yếu và phần lớn trẻ té ngã trong quá trình
tập đi, chạy nhảy, vấp ngã. Trẻ em dưới 5 tuổi cũng là lứa
tuổi thích khám phá và hiếu động, các em có thể nghịch
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hoặc nhặt ăn bất cứ thứ gì trong tầm tay. Thực tế này phù
hợp với kết quả ngộ độc thực phẩm, bỏng chiếm tỷ lệ thứ
2 trong số các tai nạn.
Khi tìm hiểu về nơi xảy ra tai nạn thương tích trong
nghiên cứu của chúng tôi, kết quả cho thấy 56,8% trẻ
em dưới 5 tuổi bị tai nạn thương tích khi ở nhà; 29,7%
bị tai nạn thương tích khi chơi ở ngoài; 8,1% trẻ bị tai
nạn thương tích ở tại trường học, 4,1% trẻ bị TNTT trên
đường đi học về. Kết quả này là phù hợp khi hầu hết các
hoạt động của trẻ dưới 5 tuổi chủ yếu ở 3 nơi này. Trong
nghiên cửu này, phần lớn tai nạn thương tích của các trẻ
xảy ra ở nhà. Điều này có thể được giải thích do nhà trẻ
là nơi có sự quản lý chặt chẽ của cô nuôi dạy trẻ nên ít có
nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích hơn ở nhà. Tại nhà, do
người chăm sóc trẻ thường không thể “để mắt” tới các em
một cách thường xuyên, cộng thêm với việc người dân
vùng nông thôn thiếu kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương
tích cho các em nên các tai nạn cũng dễ xảy ra hơn.
Về nguyên nhân gây ra tai nạn thương tích, kết quả
trong nghiên cứu của chúng tôi thu được thì 64,9% trẻ
bị tai nạn thương tích là do bản thân mình vô ý gây ra,
các trường hợp này là do bản thân trẻ chưa có ý thức tự
phòng tránh thương tích cho bản thân; 25,7% trẻ bị tai nạn
thương tích là do người khác vô ý gây ra, chiếm phần lớn
là người chăm sóc trẻ. Như vậy, đa số các trẻ tự gây tai
nạn cho mình, đây là điều khó có thể phòng tránh vì bản
thân trẻ dưới 5 tuổi về mặt phát triển sinh lý chưa thể có
ý thức tự bảo vệ cho bản thân. Điều đáng nói là tỷ lệ trẻ
bị tai nạn thương tích do người khác vô ý gây ra khá cao
(25,7%). Từ kết quả này cho thấy cần thiết phải có những
buổi tuyên truyền về phòng tránh tai nạn thương tích cho
con, em mình. Tỷ lệ về nguyên nhân xảy ra tai nạn thương
tích của chúng tôi cũng tương đồng so với các tác giả
nghiên cứu trước đây như nghiên cứu của Lê Anh Tuấn
có tỷ lệ nguyên nhân do vô ý của bản thân người bị tai nạn
thương tích là 54,4%; vô ý do người khác gây ra là 27,2%.
Theo nghiên cứu của Nguyễn Đức Chính năm 2011 cho
thấy tai nạn thương tích không chủ ý chiếm tới 91%, tai
nạn liên quan đến giao thông chiếm hàng đầu (60%), tai
nạn sinh hoạt, ngã chiếm 34%, liên quan lao động là 7%.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có 85%
trẻ dưới 5 tuổi bị TNTT được sơ cứu trong thời gian 30
phút sau khi bị tai nạn thương tích. Có 10% trẻ dưới 5 tuổi
bị tai nạn thương tích được sơ cứu trong thời gian từ 30
phút đến 01 giờ đầu. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi được sơ cứu sau
01 giờ là khá thấp chiếm 5%. Trong số 40 người tham gia
sơ cấp cứu cho trẻ thì tỷ lệ người tham gia sơ cấp cứu cho
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trẻ bị TNTT cao nhất là bố mẹ chiếm 77,5%. Có 15,0% trẻ
được ông/bà sơ cấp cứu và 7,5% trẻ được thầy/cô sơ cấp
cứu. So sánh với các nghiên cứu khác về thực trạng sơ cấp
cứu người bị tai nạn thương tích, nghiên cứu của Lê Anh
Tuấn cho biết 96,5% nạn nhân được sơ cứu; hầu hết được
sơ cứu trong 30 phút đầu (82,7%), kết quả cao hơn khá
so với nghiên cứu của chúng tôi[4]. Một nghiên cứu của
tác giả Vũ Xuân Việt về TNTT cho thấy hầu hết nạn nhân
được sơ cứu trong vòng 30 phút đầu, tỷ lệ tương đương so
nghiên cứu của chúng tôi [6].
V. KẾT LUẬN
Nghiên cứu cắt ngang 473 trẻ tại 2 xã thu được

kết quả: có 74 trẻ bị TNTT, tần suất trẻ bị TNTT 1 lần
chiếm tỷ lệ cao nhất 54,1%. Trong số 74 trẻ bị TNTT
trong 12 tháng qua có 60,8% trẻ nam và trẻ từ 48-60
tháng tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là 35,1%. Trong các
loại hình TNTT mà trẻ gặp phải trong 12 tháng qua
ngã chiếm tỷ lệ cao nhất 64,9%, Còn các loại hình khác
chiếm dưới 10,0%. Thời gian trẻ hay bị TNTT nhất là
buổi tối (18 – 22h) chiếm tỷ lệ 39,2%. Nguyên nhân
gây TNTT của trẻ đa số là do bản thân trẻ vô ý chiếm
64,9%. Nơi trẻ xảy ra TNTT của trẻ là thường ở trong
nhà chiếm 56,8%. Có 54,1% trẻ em dưới 5 tuổi ở địa
bàn nghiên cứu được sơ cấp cứu, trong đó được sơ cấp
cứu trước 30 phút chiếm 85%.
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TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN
THỦ ĐIỀU TRỊ THUỐC CHỐNG NGƯNG TẬP TIỂU CẦU SAU
CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG
Nguyễn Thị Kim Chi1, Lê Thị Minh Thuỷ2, Huỳnh Thị Mỹ Trúc1

TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả thực trạng và các yếu tố liên quan
đến tuân thủ điều trị thuốc chống ngưng tập tiểu cầu
(NTTC) sau đặt stent động mạch vành (ĐMV) tại Bệnh
viện Đà Nẵng. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt
ngang, phỏng vấn bằng bộ câu hỏi, đánh giá tuân thủ điều
trị bất kì thuốc chống NTCC nào (aspirin, clopidogrel,
ticagrelor) ở lần khám cuối cùng trước khi bệnh nhân
tái khám dựa vào thang điểm Morisky 8. Kết quả: Từ
tháng 02/2019 - 02/2020 có 369 bệnh nhân với nam
chiếm 51,8%, tuổi trung bình 62,2 ± 10,6. Tỷ lệ tuân thủ
sử dụng thuốc tốt, trung bình, kém chiếm tỷ lệ lần lượt
56,1%, 27,9%, 16% . Các yếu tố liên quan đến tuân thủ
điều trị bao gồm: có bảo hiểm y tế (BHYT) OR: 7,1;
95%CI (1,9-25,6), biết tác dụng của thuốc chống NTTC
OR: 3,6; 95%CI (1,5-8,3), tái khám định kì OR: 3,6; 95%
CI (1,5-2,01), thời gian đặt stent ≤ 12 tháng: OR: 2,1; 95%
CI (1,1-4,2), số nhánh ĐMV được can thiệp 2: OR:2,1:
95%CI (1,1-4,0). Kết luận: Tỷ lệ tuân thử sử dụng tốt,
trung bình, kém chiếm tỷ lệ lần lượt 56,1%, 27,9%, 16%.
Có BHYT, biết tác dụng của thuốc chống NTTC, tái khám
định kì, thời gian đặt stent ≤ 12 tháng, số nhánh ĐMV
được can thiệp ≥ 2 có liên quan đến việc tuân thủ điều trị
thuốc chống NTTC.
Từ khoá: Tuân thủ, chống ngưng tập tiểu cầu, can
thiệp đặt stent ĐMV.
ABSTRACT:
SITUATION
AND
SOME
RELATED
FACTORS OF ADHERENCE TO ANTIPLATELET
THERAPY AFTER PERCUTANEOUS CORONARY
INTERVENTION IN DA NANG HOSPITAL
Objectives: Situaton and some related of adherence
to antiplatelet therapy after percutaneous coronary

intervention (PCI) in Da Nang hospital. Methods:
Cross-sectional study of ambulatory patients who had
underwent PCI were evaluated with Morisky medication
adherence scale (MMAS-8). Adherence to antiplatelet
therapy for any type of antiplatelet (aspirin, clopidogrel,
ticagrelor...) during the last time before the participants
came back to take re-examinations. Results: Between
02/2019 – 02/2020, there were 369 patients (male 51.8%,
mean age 62.2 ± 10,6). High, average, low adherence
were 16%, 27,9%, 56,1% respectively. Insurance, knows
the effects of antiplatelet therapy, routine checkup, 12
months after stenting, number of vessels involved ≥ 2 was
significantly related to medical adherence. Conclusions:
High, average, low adherence were 56,1 27,9%, 16%
respectively. Insurance, knows the effects of antiplatelet
therapy, routine checkup, 12 months after stenting,
number of vessels involved ≥ 2, was significantly related
to medical adherence.
Keywords: Adherence, antiplatelet therapy,
percutaneous coronary intervention.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đặt stent ĐMV là một tiến bộ to lớn trong lĩnh vực
tim mạch can thiệp, giảm tỉ lệ tái hẹp sau nong bóng
ĐMV. Tuy nhiên, với bản chất là một khung kim loại đặt
trong lòng mạch, stent sẽ kích hoạt hệ thống hoá ứng động
tiểu cầu, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, và nhiều
khả năng dẫn đến huyết khối gây tắc lại stent. Tắc lại stent
là một biến chứng nghiêm trọng sau thủ thuật can thiệp
mạch vành, với tỉ lệ nhồi máu cơ tim và tử vong cao.
Theo các khuyến cáo trước đây, thời gian sử dụng
thuốc chống NTTC kép sau can thiệp ĐMV với stent phủ
thuốc ở bệnh nhân hội chứng vành cấp kéo dài 12 tháng,
sau đó duy trì aspirin suốt đời [11]. Thuốc chống NTTC

1. Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng.
2. Bệnh viện Đà Nẵng
Ngày nhận bài: 09/07/2020
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đóng vai trò quan trọng trong việc giảm các biến cố tim
mạch giảm tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân bệnh ĐMV. Tuy
nhiện, sử dụng thuốc chống NTTC làm tăng nguy cơ chảy
máu, các chảy máu hay gặp bao gồm xuất huyết tiêu hoá,
chảy máu dưới da, một số trường hợp có thể gây chảy máu
não nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, tuân thủ sử dụng
thuốc chống NTTC rất quan trọng trong quá trình điều trị
sau can thiệp ĐMV. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, can thiệp
ĐMV qua da được tiến hành từ năm 2006 đến nay. Nhằm
tìm hiểu thực trạng và các yếu tố liên quan đến tuân thủ
sử dụng thuốc chống NTTC sau can thiệp ĐMV tại bệnh
viện, chúng tôi thực hiện đề tài “Tìm hiểu thực trạng và
các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị thuốc chống
ngưng tập tiểu cầu sau can thiệp động mạch vành tại
Bệnh viện Đà Nẵng”.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Bệnh nhân đã được can thiệp ĐMV đến tái khám
tại phòng khám Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng từ tháng
2/2019 – 02/2020, đồng ý tham gia nghiên cứu. Tiêu chuẩn
loại trừ là những bệnh nhân không thể trả lời phỏng vấn
được (như là rối loạn tri giác, tâm thần, không nói được).
2.2. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang
2.3. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu
Phương pháp chọn mẫu
Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn theo trình tự thời gian
Cỡ mẫu
Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho nghiên cứu mô
tả cắt ngang xác định/ước lượng một tỷ lệ:
n = Z21-α/2

p(1-p)
d2

n: Số BN tối thiểu cần nghiên cứu, d: sai số mong

muốn (chọn d=0,05), Z: Hệ số giới hạn tin cậy (với α
= 0,05 → Z(1-α/2) = 1,96. Chọn p=0,634 theo nghiên cứu
của Hoàng Quốc Hòa, tỷ lệ tuân thủ điều trị thuốc chống
NTTC sau đặt stent ĐMV là 63,4% [1], số bệnh nhân tối
thiểu của nghiên cứu n = 352 bệnh nhân.
2.4. Phương pháp tiến hành nghiên cứu
Phỏng vấn dựa trên phiếu khảo sát bao gồm gồm
các thông tin chung của bệnh nhân, đặc điểm về bệnh
tật và hiểu biết về sử dụng thuốc chống NTTC, đánh giá
mức độ tuân thủ sử dụng thuốc chống NTTC theo thang
điểm Morisky-8. Thuốc chống NTTC được đánh giá bao
gồm bất kì loại thuốc nào (ticagrelor, clopidogrel, aspirin)
được bác sỹ kê đơn ở lần khám cuối cùng trước khi bệnh
nhân đến tái khám.
Theo thang điểm Morisky, tuân thủ điều trị được
đánh giá theo 8 câu hỏi trong đó cho điểm là 0 hoặc 1, các
tiêu chí được cộng lại nếu số điểm là 0 điểm người bệnh
được đánh giá là “tuân thủ tốt”; “tuân thủ trung bình” nếu
số điểm là 1 hoặc 2, số điểm từ 3 đến 8 được xếp vào
nhóm “tuân thủ kém” hay có thể gọi là không tuân thủ.
2.5. Xử lý và phân tích số liệu
Số liệu được nhập và phân tích bằng phần mềm Stata
12, xác định các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị
bằng kiểm định chi bình phương (hoặc kiểm định chính
xác Fisher). Sử dụng mô hình hồi quy logistic đa biến để
xác định mối liên quan độc lập đến tuân thủ điều trị. Phân
tích hồi quy logistic đơn biến nếu p <0,1 thì được đưa vào
mô hình.
Giá trị p < 0.05 được coi là có ý nghĩa thống kê.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
Từ bảng 1 cho thấy 369 bệnh nhân đồng ý tham
gia vào nghiên cứu. Độ tuổi trung bình 62,2 ± 10,6 tuổi,
nam giới chiếm 51,8%, bệnh nhân có BHYT chiếm đa số
96,5%. 59,6% bệnh nhân sống ở nông thôn.
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Bảng 1: Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
Đặc điểm (n=369)
Tuổi

Giới tính

BHYT

Nơi sinh sống

Học vấn

Nghề nghiệp

Kinh tế

Sống cùng vợ chồng

n

Tỷ lệ %

60

238

64,5

< 60

131

35,5

Nam

191

51,8

Nữ

178

48,2

Có

356

96,5

Không

13

3,5

Thành phố

149

40,4

Nông thôn

220

59,6

THCS trở xuống

177

48

THCS trở lên

192

52

Chân tay

157

42,5

Trí óc, lớn tuổi

212

57,5

Có sổ hộ nghèo

88

23,8

Không có sổ hộ nghèo

281

76,2

Có

225

61

Không

144

39

3.2. Đặc điểm liên quan đến bệnh tật của nhóm
nghiên cứu
Thời gian đặt stent trung bình 18,2 ± 13,5 tháng, tỉ lệ
tăng huyết áp chiếm 47,4%, đái tháo đường chiếm 32,3%,
rối loạn lipid máu chiếm 45,5%, tỉ lệ đặt stent ≤ 12 tháng
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chiếm 40,1%, 59,3% bênh nhân được đặt stent ở 2 nhánh
động mạch vành trở lên, đa phần bệnh nhân được đặt stent
thuốc, bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng vành cấp lúc
can thiệp chiếm 67,5%, bệnh nhân đến tái khám định kỳ
chiếm 83,7%.
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Bảng 2: Đặc điểm liên quan đến bệnh tật của nhóm nghiên cứu
Đặc điểm

Yếu tố nguy cơ

Thời gian đã đặt stent

Số nhánh ĐMV được can thiệp

Loại stent

Chẩn đoán lúc can thiệp

Tái khám định kì

Hướng dẫn dùng thuốc khi ra viện

Biết tác dụng thuốc chống NTTC

Biết thời gian duy trì thuốc chống NTTC

n

Tỷ lệ %

Tăng huyết áp

175

47,4

Đái tháo đường

119

32,2

Rối loạn lipid máu

168

45,5

≤ 12 tháng

148

40,1

> 12 tháng

221

59,9

1

150

40,7

≥2

219

59,3

Thuốc

354

95,9

Thường

15

4,1

Hội chứng vành cấp

249

67,5

Hội chứng vành mạn

120

32,5

Có

309

83,7

Không

60

16,3

Có

328

88,9

Không

41

11,1

Có

273

74

Không

96

26

Có

306

82,9

Không

63

17,1

3. 3. Tỷ lệ tuân thủ sử dụng thuốc chống ngưng
tập tiểu cầu

Bảng 3 cho thấy tỷ lệ tuân thủ tốt chiếm 56,1%,
trung bình 27,9%; kém chiếm 16%.
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Bảng 3: Tuân thủ điều trị thuốc chống ngưng tập tiểu cầu
Đặc điểm (n=369)

Tần số

Tỷ lệ (%)

1. Thường xuyên quên uống thuốc

59

16

2. Không uống thuốc trong vòng hai tuần qua

39

10,6

3. Tự ý dừng thuốc mà chưa hỏi bác sĩ

58

15,7

4. Quên mang thuốc khi đi xa

50

13,6

5. Ngày hôm qua có uống thuốc

342

92,7

6. Tự ý ngừng thuốc khi cảm thấy sức khoẻ tốt

25

6,8

7. Cảm thấy phiền phức với việc uống thuốc

59

16

8. Thường xuyên gặp khó khăn để nhớ uống thuốc

55

14,9

Tuân thủ tốt

207

56,1

Tuân thủ trung bình

103

27,9

Tuân thủ kém

59

16

Mức độ tuân thủ điều trị thuốc

Biểu đồ 1 cho thấy tỉ lệ tuân thủ điều trị thuốc chống NTTC chiếm 84%, không tuân thủ sử dụng thuốc
chiếm 16%.
Biểu đồ 1: Tỷ lệ tuân thủ sử dụng thuốc

3.4. Các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị
thuốc chống ngưng tập tiểu cầu
Các yếu tố liên quan độc lập đến tuân thủ điều trị
thuốc chống NTTC bao gồm: bệnh nhân có BHYT với
OR: 7,1; 95%CI (1,9-25,6), số nhánh ĐMV được can
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thiệp ≥ 2 với OR: 21; 95%CI (1,1-4,0), biết tác dụng của
thuốc chống NTTC OR: 3,6; 95%CI (1,5-8,3), tái khám
định kì OR: 3,6; 95% CI (1,5-2,01), thời gian đặt stent ≤
12 tháng OR: 2,1; 95%CI (1,1-4,2).
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Bảng 4. Các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị
Các yếu tố liên quan

Phân tích đơn biến

Phân tích đa biến

OR (95%CI)

p

OR (95%CI)

p

6,8 (2,2-21)

0,001

6,7 (2,4-29,3)

0,001

1,8 (1,1 – 3,0)

0,035

1,8 (0,9-3,7)

0,094

Số nhánh ĐMV được can thiệp ≥ 2

1,8 (1,1-3,2)

0,016

2,1 (1,1-4,0)

0,017

Thời gian đặt stent ≤ 12 tháng

1,3 (1,1-1,5)

0,004

2,1 (1,1-4,2)

0,027

Biết tác dụng thuốc chống NTTC

2,3 (1,2-4,5)

0,009

2,3 (1,1-4,9)

0,029

Có tái khám định kì

5,9 (3,2-10,8)

0,001

2,8 (1,2-6,5)

0,015

Biết thời gian duy trì thuốc chống NTTC

1,8 (1,1-3,2)

0,027

1,4 (0,7-2,8)

0,24

Có BHYT
Sống chung cùng vợ chồng

IV. BÀN LUẬN
Tại Bệnh viện Đà Nẵng, 95,9% bệnh nhân trong
nghiên cứu được đặt stent thuốc, vì vậy tuân thủ sử dụng
thuốc chống NTTC rất quan trọng trong việc tránh tắc lại
stent và hạn chế tác dụng phụ của thuốc. Đánh giá mức
độ tuân thủ dùng thuốc thông qua bộ câu hỏi Morisky là
phương pháp có tính ứng dụng cao trên lâm sàng để thực
hiện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên, bệnh nhân
trong mẫu nghiên cứu khá lớn tuổi (tuổi trung bình 62,2 ±
10,6 tuổi), nên có thể xuất hiện sai số do bệnh nhân không
thực sự hiểu câu hỏi hoặc đối với những bệnh nhân quá
già, nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng vấn có thể gợi ý
đáp án cho bệnh nhân.
Matthew tổng hợp 34 nghiên cứu mô tả việc tuân thủ
điều trị chống NTTC và 11 nghiên cứu mô tả liên quan
đến việc không tuân thủ điều trị cho thấy Aspirin được
tuân thủ ở mức cao hơn 90% vào 1, 6 và 12 tháng. Ngược
lại khi dùng liệu pháp kháng tiểu cầu kép, mức độ tuân thủ
cao vào tháng 1, giảm khi điều trị đến tháng thứ 6 và giảm
đáng kể sau 12 tháng. Lý do không tuân thủ điều trị là do
tác dụng không mong của thuốc như chảy máu, yếu tố
địa dư [6]. Tỉ lệ không tuân thủ thuốc ngưng tập tiểu cầu
trong nghiên cứu của chúng tôi chiếm 16%. Nghiên cứu
của Mujtaba cho thấy ở tháng thứ 6 sau can thiệp, tỷ lệ
không tuân thủ sử dụng thuốc chống NTTC là 10,4% [12].
Nghiên cứu của Aldona Kubica về dự đoán nguy cơ tắc
lại stent khi bệnh nhân không tuân thủ điều trị kháng tiểu
cầu cho thấy tỷ lệ 93,77% bệnh uống đầy đủ clopidogrel
và chỉ có 6,3% bệnh nhân là quên uống thuốc khi để bệnh
nhân tự kê khai [10]. Tỷ lệ tuân thủ điều trị theo nghiên
cứu của Kubica và Mujtaba cao hơn so với tỷ lệ trong

nghiên cứu của chúng tôi do thời gian đánh giá mức độ
tuân thủ điều trị sau can thiệp khác nhau, và cách đánh
giá tuân thủ cũng khác nhau. Thời gian trung bình sau đặt
stent trong nghiên cứu của chúng tôi là 18,2 ± 13,5 tháng,
trong khi các tác giả trên chỉ đánh giá ở thời điểm 1 tháng,
6 tháng sau can thiệp ĐMV. Một lý do có thể là do trong
nghiên cứu của Kubica, tất cả các bệnh nhân đều được
uống pantoprazol để loại trừ các tác dụng không mong
muốn trên dạ dày, còn trong thực tế ở Bệnh viện Đà Nẵng
chúng tôi chỉ kê thêm pantoprazol khi bệnh nhân có nguy
cơ xuất huyết.
So sánh với các nghiên cứu trong nước, tỷ lệ tuân thủ
điều trị kém của chúng tôi tương đương với nghiên cứu
của tác giả Trần Quốc Dũng tại bệnh viện Tim An Giang
năm 2015 ( 17,6%) [2]. Nghiên cứu của tác giả Đinh Anh
Tuấn dựa vào bộ câu hỏi tại Viện Tim mạch Quốc gia
cho thấy, tỉ lệ tuân thủ điều trị ở thời điểm > 12 tháng chỉ
46,29%, các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị bao
gồm khoảng cách từ nhà đến bệnh viện xa, và nhận thức
của người dân về tuân thủ điều trị thuốc [3]. Tại Bệnh viện
Đà Nẵng, đa phần bệnh nhân đều ở khu vực Quảng Nam,
Đà Nẵng, được chuyển tuyến BHYT lên, vì vậy tỉ lệ tuân
thủ điều trị cao hơn so với Viện Tim mạch Quốc gia, nơi
đa phần bệnh nhân ở các tỉnh xa hơn đến tái khám.
Tỷ lệ tuân thủ điều trị tim mạch nói chung xấp xỉ
50% tỷ lệ tuân thủ điều trị của toàn cầu, điều đó có nghĩa
là khoảng một nửa số thuốc sau khi kê đơn không được sử
dụng [5]. Ngay cả những biến cố tim mạch cấp tính không
trở thành lý do cải thiện tính tuân thủ. Tỷ lệ tuân thủ điều
trị kém kể cả ở những bệnh nhân đã từng trải qua biến cố
tim mạch cấp tính [9]. Nghiên cứu tổng hợp cho thấy các
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yếu tố liên quan đến không tuân thủ điều trị thuốc chống
NTTC bao gồm đặc điểm nhân khẩu, quá trình điều trị,
hệ thống chăm sóc sức khoẻ, chi phí điều trị và tiếp cận y
tế [7]. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, các yếu tố
liên quan độc lập đến tuân thủ điều trị bao gồm có BHYT,
biết tác dụng của thuốc chống NTTC, tái khám định kì,
thời gian đặt stent ĐMV ≤ 12 tháng, số nhánh ĐMV được
can thiệp ≥2. BHYT góp phần tăng tuân thủ điều trị ở
bệnh nhân đã được đặt stent ĐMV, điều này cũng tương
tự nhiên kết quả của các nghiên cứu của các tác giả khác
[4]. Một số nghiên cho rằng tuổi lớn hơn và giới tính nữ,
biến cố xuất huyết tiêu hoá là những yếu tố quyết định
chính của việc tuân thủ điều trị thấp ở những bệnh nhân
có bệnh lý tim mạch [8]. Kết quả của các nghiên cứu trong
nước cũng cho thấy, BHYT có liên quan đến việc tuân thủ
điều trị thuốc [2],[3]. Từ kết quả trên ta thấy, cần cung cấp
cho bệnh nhân kiến thức về thuốc chống NTTC, dặn bệnh
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nhân tái khám định kì, có vai trò quan trọng trong việc
giúp bệnh nhân tuân thủ điều trị, phòng ngừa các biến cố
tim mạch thứ phát sau đặt stent ĐMV.
V. KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu 359 bệnh nhân sau can thiệp mạch
vành có theo dõi tái khám tại phòng khám Tim mạch Bệnh
viện Đà Nẵng, chúng tôi ghi nhận: Tỷ lệ tuân thủ điều
trị thuốc chống NTTC chiếm 84%, trong đó: tốt chiếm
56,1%, trung bình chiếm 27,9%, tỷ lệ bệnh nhân không
tuân thủ điều trị chiếm 16%. Các yếu tố liên quan đến
tuân thủ điều trị bao gồm: có BHYT OR: 7,1; 95%CI
(1,9-25,6), biết tác dụng của thuốc chống NTTC OR: 3,6;
95%CI (1,5-8,3), tái khám định kì OR: 3,6; 95% CI (1,52,01), thời gian đặt stent ≤ 12 tháng OR: 2,1 95%CL (1,1
-4,2), số nhánh ĐMV được can thiệp ≥ 2: OR:2,1: 95%CI
(1,1-4,0).
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU MỔ NỘI SOI VIÊM RUỘT THỪA
TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Tường Thị Thùy Anh1, Nguyễn Đức Trọng1, Lê Thị Bình1

TÓM TẮT
Nghiên cứu mô tả tiến cứu, thời gian từ tháng
1-6/2020. Đối tượng tham gia nghiên cứu gồm 156 người
bệnh được chẩn đoán viêm ruột thừa và được phẫu thuật
nội soi trong thời gian nghiên cứu. Phương pháp thu thập
số liệu sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn người bệnh sau khi
thực hiện phẫu thuật mổ nội soi sau mổ trong thời gian
nằm viện. Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá quá trình
chăm sóc hậu phẫu của người bệnh sau mổ viêm ruột thừa
và tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới kết quả hồi phục.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau mổ đa số người
bệnh đánh giá lo lắng ở mức vừa chiếm 46.79%, 58.97%
đánh giá điểm VAS 1-3. Có 28.84% mạch nhanh, 7.69%
có sốt sau mổ, 6.41% tăng huyết áp. Có 47.44% người
bệnh đặt dẫn lưu sau mổ, trong đó 100% nhóm viêm ruột
thừa có biến chứng được đặt dẫn lưu theo dõi. Có 3.2%
trường hợp có nhiễm trùng vết mổ, 0.64% có áp xe tồn
dư, 3.2% có tụ máu thành bụng. Đa số (53.85%) người
bệnh nằm viện 4-6 ngày. Đa số người bệnh đánh giá quá
trình chăm sóc ở mức rất hài lòng. Người bệnh vào viện
muộn có thời gian hồi phục muộn hơn so với nhóm người
bệnh vào viện sớm <12h (OR1=2.89, OR2=17.4, p <0.05).
Người bệnh viêm ruột thừa có biến chứng có thời gian hồi
phục muộn hơn nhóm viêm ruột thừa chưa có biến chứng
(OR=20.91, p < 0.01).
Từ khóa: Nội soi viêm ruột thừa, chăm sóc
người bệnh.
ABSTRACT:
CARING
FOR
PATIENT
AFTER
ENDOSCOPIC APPENDICITIS SURGERY AT THE
GENERAL SURGERY OF BACH MAI HOSPITAL
This is prospective - descriptive study performed in
reseach time from 1/2020-6/2020. The participants included
156 patients undergoing laparoscopic surgery during the
study period. Data collection method used questionnaire

interviewing patients performing laparoscopic surgery
after surgery in the hospital. Research aims to evaluate
postoperative care of patients after appendicitis surgery,
and find out some factors related the recovery results.
The study results showed that, most patients rated
moderate anxiety at 46.79%, 58.97% rated VAS points
1-3. There were 28.84% fast pulse, 7.69% had fever
after surgery, 6.41% increased blood pressure. 47.44%
of patients had postoperative drainage, of which 100%
of patients with appendicitis had complications. 3.2% of
cases had infection of the incision, 0.64% had residual
abscess, 3.2% had abdominal wall hematoma. The
majority of the patients were hospitalized 4-6 days. Most
patients rate the care process as very satisfactory. Patients
who were admitted to the hospital late for recovery time
later than the patients hospitalized early (OR1=2.89,
OR2=17.4, p <0.05). Patients who have complications
with laparoscopic have a recovery time later than the
group without complications (OR=20.91, p <0.01).
Keywords: Laparoscopic surgery.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Viêm ruột thừa hay viêm ruột thừa cấp là một bệnh
lý cấp cứu ngoại khoa thường gặp trong các cấp cứu ngoại
khoa về ổ bụng. Phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối
với viêm ruột thừa cấp hiện nay được áp dụng rộng rãi
là phẫu thuật nội soi cắt bỏ ruột thừa. Phẫu thuật cắt ruột
thừa trong điều trị viêm ruột thừa ngày càng được sử
dụng phổ biến và đã khẳng định có nhiều ưu điểm hơn
so với phương pháp truyền thống. Sau mổ nội soi, hầu
hết người bệnh đều hồi phục sớm, tuy nhiên nhóm người
bệnh viêm ruột thừa có biến chứng cần có thời gian hồi
phục lâu hơn, cũng như theo dõi các biến chứng có thể
gặp sau mổ.
Để có cơ sở khoa học trong việc hoàn thiện quá trình
chăm sóc người bệnh sau mổ viêm ruột thừa nhằm giảm
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thiểu các biến chứng, hỗ trợ người bệnh mau hồi phục
sức khỏe và an toàn sau phẫu thuật, chăm sóc, theo dõi
tốt hơn người bệnh, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu
đề tài: “Chăm sóc người bệnh sau mổ nội soi viêm ruột
thừa tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai”, với
2 mục tiêu:
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả
chăm sóc người bệnh sau mổ nội soi viêm ruột thừa tại
khoa Ngoại Bệnh viện Bạch Mai.
2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả
chăm sóc người bệnh sau mổ nội soi viêm ruột thừa tại
khoa Ngoại Bệnh viện Bạch Mai.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành tại khoa Ngoại tổng hợp
Bệnh viện Bạch Mai.

Thời gian: Từ tháng 1 đến tháng 6/2020.
2. Đối tượng nghiên cứu: Người bệnh được chẩn
đoán VRT và được phẫu thuật nội soi trong thời gian
nghiên cứu. Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện gồm 156
người bệnh đã được mổ nội soi viêm ruột thừa tại khoa
Ngoại tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai.
3. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu dịch tễ học mô
tả tiến cứu.
Phương pháp nghiên cứu: Số liệu được nhập và xử lý
bằng phần mềm SPSS. Thống kê mô tả (giá trị trung bình,
phương sai, tỷ lệ phần trăm) được sử dụng để mô tả đặc
điểm nhóm nghiên cứu và các biến số. Hệ số tương quan
(Spearman’s Rho) được sử dụng để đánh giá mối liên quan
giữa các biến số. Mức ý nghĩa thống kê sử dụng là p <0.05.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu

Biểu đồ 3.1. Đặc điểm về nhóm tuổi và giới của người bệnh

Biểu đồ 3.2. Thời gian đau trước khi vào viện
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Biểu đồ 3.3 Đánh giá tình trạng VRT

2. Quá trình chăm sóc người bệnh sau mổ
Bảng 3.1 Đánh giá mức độ lo lắng và mức độ đau ngày đầu sau mổ
Đặc điểm

Lo lắng

Điểm VAS

SL (n)

Tỷ lệ (%)

Ít

36

23.07

Vừa

73

46.79

Nhiều

47

30.12

0

23

14.74

1-3

92

58.97

4-7

41

26.28

Trung bình

2.97 ±1.2
Bảng 3.2 Đánh giá dấu hiệu sinh tồn
Dấu hiệu sinh tồn

Mạch

Nhiệt độ

Huyết áp

SL (n)

Tỷ lệ (%)

Nhanh

45

28.84

Bình thường

111

71.15

Sốt

12

7.69

Bình thường

144

92.31

Tăng

10

6.41

Bình thường

146

93.59
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Bảng 3.3 Đặt dẫn lưu sau mổ
Đặt dẫn lưu ổ bụng (ngày)

Số lượng (n)

Tỷ lệ (%)

Không đặt

82

52.56

≤ 2 ngày

48

30.76

> 2 ngày

26

16.17

Trung bình

1.63 ± 0.85

Bảng 3.4 Đánh giá tình trạng vết mổ và chân dẫn lưu ngày đầu sau mổ
Đặc điểm

SL (n)

Tỷ lệ (%)

Đánh giá tình trạng vết mổ
Khô
Sưng nề

151

96.8

5

3.2

Đánh giá tình trạng chân dẫn lưu
Khô

68

91.89

Đỏ/ Ướt

6

8.11

Trợt

0

0

Bảng 3.5 Thay băng vết mổ và chân dẫn lưu trong thời gian nằm viện
Số lần
1 lần
≥ 2 lần

SL (n)

Tỷ lệ (%)

148

94.87

8

5.13

Bảng 3.6 Đánh giá các biến chứng sau mổ
Biến chứng

SL (n)

Tỷ lệ (%)

Nhiễm trùng vết mổ

5

3.2

Áp xe tồn dư

1

0.64

Tụ máu thành bụng

5

3.2
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Bảng 3.7 Thời gian nằm viện và mức độ hài lòng của người bệnh
Đặc điểm

SL (n)

Tỷ lệ (%)

Thời gian nằm viện
1 - 3 ngày

62

39.74

4 - 6 ngày

84

53.85

> 6 ngày

10

6.41

Mức độ hài lòng
Rất hài lòng

130

83.33

Hài lòng

20

12.82

Bình thường

6

3.84

Không hài lòng

0

0

Rất không hài lòng

0

0

3. Một số yếu tố liên quan tới khả năng hồi phục sau mổ của người bệnh
Bảng 3.8 Một số yếu tố liên quan
Thời gian hồi phục

Đặc điểm

≤ 3 ngày

OR

> 3 ngày
Nhóm tuổi

≤ 15

4

6.4

11

11.7

-

16-59

52

83.9

64

68.1

0.44

≥ 60

6

9.7

19

20.2

1.15

Giới
Nữ

33

53.2

41

43.6

Nam

29

46.8

53

56.4

1.47

Thời gian đau trước khi vào viện
< 12h

32

51.61

17

18.1

1

12-24h

26

41.93

40

47.7

2.89*

> 24h

4

6.45

37

57.81

17.4*
20.91*

Đánh giá biến chứng
Không

61

46.56

70

53.44

Có

1

4

24

96.00

*p < 0.01
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IV. BÀN LUẬN
Ngày đầu sau phẫu thuật, chúng tôi để người bệnh
(NB) tự đánh giá mức độ lo lắng. Có 67.30% người bệnh
đánh giá lo lắng ở mức nhiều, 23.07% lo lắng ở mức vừa,
9.61% lo lắng ít. Có lẽ, sau khi thực hiện phẫu thuật người
bệnh còn lo lắng nhiều về mức độ phục hồi sau mổ. Nhìn
chung, tâm lý vào viện và sau khi thực hiện thủ thuật của
người bệnh có sự lo lắng, tuy nhiên trong những ngày
tiếp theo, những người bệnh VRT chưa có biến chứng vận
động lại và ăn uống trở lại sớm hơn, hết triệu chứng bệnh
nên mức độ lo lắng giảm hơn nhiều. Chúng tôi cho rằng,
các yếu tố làm người bệnh lo lắng thường là sức khỏe
và khả năng trở lại cuộc sống hằng ngày. Mức độ đau
ngày đầu sau mổ được đánh giá theo thang điểm VAS, có
58.97% người bệnh đánh giá đau nhẹ (VAS 1-3), 26.28%
mức độ vừa (VAS 4-7), 14.74% không đau. Mức đau
trung bình là 2.97±1.2, thấp hơn so với Kang J và cộng sự
5.0±1.35[7] và Nguyễn Minh Đức 4.3±2.07 [3]. Mổ nội
soi viêm ruột thừa truyền thống được thực hiện qua 3 lỗ
nhỏ trên thành bụng kích thước 0.5-1cm nên mức độ đau
thấp hơn, thời gian hồi phục, giảm đau sớm hơn, không để
lại sẹo mổ lớn là các ưu thế lớn so với mổ mở.
Trong 24h đầu, sau mổ người bệnh được theo dõi
mỗi 2h. Ghi lại DHST 3 lần/ngày, bao gồm: 6h sau mổ,
12h sau mổ và 12-24h sau mổ. Các ngày sau, ổn định hơn
chúng tôi theo dõi kết hợp hướng dẫn người nhà theo dõi
các triệu chứng bất thường.
Theo dõi mạch: Sau 12h đầu sau mổ, có 28.85%
người bệnh có mạch nhanh trên 100 lần/phút. Theo dõi về
mạch cần kết hợp theo dõi các bất thường khác của người
bệnh như nhiệt độ, huyết áp và các dấu hiệu tại vùng bụng
hoặc tại vết mổ.
Theo dõi về nhiệt độ: Trong 12h đầu sau mổ (đánh
giá tại thời điểm sau hậu phẫu), có 51.28% người bệnh
vẫn còn dấu hiệu sốt (>37.2oC. Sau 12h sau (đánh giá tại
thời điểm 18h), tỷ lệ người bệnh còn sốt đã giảm đáng kể.
Có thể thấy, sau phẫu thuật ngày đầu một số người bệnh
có sốt cần theo dõi. Đặc biệt ở nhóm người bệnh VRT
có biến chứng tỷ lệ này còn cao. Ngày 2 (đánh giá nhiệt
độ tại thời điểm 6h), tỷ lệ người bệnh còn biểu hiện sốt
là 10.26%. Sau mổ, người bệnh đã được cắt bỏ ruột thừa
viêm, rửa sạch ổ bụng có các tác nhân gây triệu chứng
sốt trong cơ thể nên đã giảm tình trạng sốt nói riêng và
các triệu chứng đau bụng, nhiễm trùng nói chung. Nhóm
người bệnh VRT chưa biến chứng hết sốt sớm so với
người bệnh VRT có biến chứng.[2]
Theo dõi huyết áp: Trong 12h đầu, có 6.41% có tăng
huyết áp. Những người bệnh này là những người bệnh có
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bệnh lý nền về huyết áp, cao tuổi do vậy có HA cao trước
khi vào viện. Cần lưu ý để có các điều trị thuốc HA tại
viện cũng như hướng dẫn chế độ ăn, tập luyện nghỉ ngơi
phù hợp.[2]
Trong nghiên cứu của chúng tôi có 52.56% không
đặt dẫn lưu ổ bụng sau mổ. 100% người bệnh VRT có
biến chứng có đặt dẫn lưu ổ bụng để theo dõi lượng dịch
sau mổ. Theo Nguyễn Đình Hối, trong trường hợp ổ bụng
ít mủ mà khi mổ đã lấy hết thì không cần đặt dẫn lưu,
vì dẫn lưu cũng chỉ là dị vật bao giờ cũng có bất lợi của
nó. Còn nếu ổ bụng bẩn thì bắt buộc phải dẫn lưu[4] Kết
quả của Đào Tuấn trên 64 người bệnh VRT/VPM có 15%
không đặt dẫn lưu, đa số có 81.25% người bệnh đặt dẫn
lưu trên 2 ngày, kết quả của Bùi Tuấn Anh BV TWQĐ
103 có 100% người bệnh VRT/VPM đặt dẫn lưu.[1]. Đặt
dẫn lưu sau mổ giúp theo dõi được tình trạng dịch ổ bụng
thông qua dẫn lưu, mặt khác rất khó khẳng định ổ bụng đã
được hoàn toàn sạch, dẫn lưu cũng giúp dự phòng bục chỉ
dịch sẽ trào ra ngoài. Chủ động đặt dẫn lưu sớm sẽ theo
dõi lượng dịch và hạn chế thời gian đặt dẫn lưu.
Về thay băng vết mổ và thay băng chân dẫn lưu,
94.87% người bệnh của chúng tôi được thay băng vết mổ
1 lần/ngày và 5.13% thay băng >1 lần/ngày. Với những
vết mổ có tình trạng sưng nề, chảy dịch, băng vết mổ thấm
dịch sẽ được thay băng 2 ngày/1 lần. Kết quả nghiên cứu
của chúng tôi tương đương với các nghiên cứu chăm sóc
sau mổ cho NB VRT khác của Nguyễn Thị Lợi tại BV
Việt Đức 95,9% người bệnh được thay chân dẫn lưu 1 lần/
ngày, Vũ Ngọc Phượng tại bệnh viện Đức Giang 97.87%
người bệnh được thay băng 1 ngày/lần.[5, 6]. Các chân
dần lưu đều được thay băng hằng ngày, qua đánh giá ngày
đầu có 91.89% khô, sạch, 8.11% chân dẫn lưu đỏ, ướt,
không có tình trạng chợt chân dẫn lưu.
Có 3.2% người bệnh có tình trạng nhiễm trùng tại
vết mổ với biểu hiện vết mổ sưng nề xung quanh. Trong
nghiên cứu của Vũ Ngọc Phương (2013), có 1/47 người
bệnh có nhiễm trùng vết mổ, Nguyễn Tấn Cường (2001)
cũng có tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ thấp 2.3%. Trong quá
trình cắt ruột thừa nội soi thì ruột thừa được lấy qua trocar
hoặc bọc túi cẩn thận vô khuẩn hoàn toàn không tiếp xúc
với vết mổ. Tuy nhiên, với những ca VRT có biến chứng
VPM dễ bị nhiễm khuẩn vết mổ hơn. Một số tác giả cho
thấy nhiễm trùng vết mổ sau phẫu thuật nội soi cắt ruột
thừa dao động từ 5.1 đến 12.4% trong các nghiên cứu[7].
Có 5 trường hợp có tụ máu thành bụng chiếm 3.20% và
thuộc nhóm viêm ruột thừa chưa có biến chứng. Biến
chứng này có thể do kỹ thuật đặt trocar đầu tiên đã làm
lóc phúc mạc gây tụ máu thành bụng nhưng khối máu tụ
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này đã tự tan hết sau vài ngày. Nghiên cứu của Vũ Ngọc
Anh có 1 người bệnh viêm ruột thừa biến chứng có tụ
máu thành bụng, sau vài ngày tự tan hết.[2] Có 1 (0.64%)
trường hợp có áp xe tồn dư có biến chứng viêm phúc mạc.
Tương đồng với các nghiên cứu khác[3]
Về thời gian nằm viện, nghiên cứu của chúng tôi
có 53.85% người bệnh nằm viện từ 4-6 ngày, có 39.74%
người bệnh nằm viện từ 1-3 ngày, có 6.41% người bệnh
nằm viện hơn 6 ngày. Kết quả của Phạm Minh Đức chỉ ra
người bệnh nằm viện dưới 3 ngày chiếm 51.9%, 4-5 ngày
chiếm 34.6%, từ 6 ngày trở lên chiếm 13.5%.[3] Thời gian
nằm viện kéo dài có thể do vết mổ nhiễm trùng, NB có
biến chứng sau mổ, hoặc một số người bệnh đã có thể ra
viện nhưng muốn nằm thêm để an tâm khi về nhà.
Chúng tôi thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của
người bệnh sau mổ nội soi viêm ruột thừa có 83.33%
người bệnh đánh giá ở mức rất hài lòng, có 12.82% người
bệnh đánh giá ở mức độ khá hài lòng, có 3.85% người
bệnh đánh giá ở mức bình thường.
Trong nghiên cứu của chúng tôi chưa chỉ ra được
mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tuổi, giới, địa dư,
BMI với mức độ hồi phục của người bệnh.
Nhóm người bệnh phát hiện bệnh muộn, 12-24h và
trên 24h có thời gian hồi phục muộn hơn nhóm người
bệnh đến viện sớm (OR1=2.89, OR2=17.4, p < 0.05). Kết
quả này tương đồng Vũ Ngọc Phương chỉ ra nhóm người
bệnh phát hiện bệnh sớm có khả năng hồi phục cao gấp

1.8 lần so với người bệnh phát hiện muộn. Nhóm người
bệnh phát hiện bệnh muộn thường đã xuất hiện các biến
chứng của VRT trong ổ bụng nên dễ có các biến chứng
nhiễm khuẩn sâu, thời gian điều trị, đặt dẫn lưu và truyền
kháng sinh kéo dài hơn.
Nhóm viêm ruột thừa có biến chứng có thời gian hồi
phục muộn hơn so với nhóm viêm ruột thừa chưa biến
chứng (OR=20.91, p <0.01). Nhóm viêm ruột thừa có
biến chứng cần theo dõi sau mổ và thời gian hồi phục kéo
dài hơn.
V. KẾT LUẬN
Sau mổ, đa số người bệnh đánh giá lo lắng ở mức
vừa chiếm 46.79%, 58.97% đánh giá điểm VAS 1-3. Về
dấu hiệu sinh tồn sau mổ, có 28.84% mạch nhanh, 7.69%
có sốt sau mổ, 6.41% tăng huyết áp. Có 47.44% người
bệnh đặt dẫn lưu sau mổ, trong đó 100% người bệnh viêm
ruột thừa có biến chứng được đặt dẫn lưu theo dõi. Sau
mổ có 3.2% trường hợp có nhiễm trùng vết mổ, 0.64% có
áp xe tồn dư, 3.2% có tụ máu thành bụng. Đa số (53.85%)
người bệnh nằm viện 4-6 ngày. Đa số người bệnh đánh giá
quá trình chăm sóc ở mức rất hài lòng. Người bệnh vào
viện muộn có thời gian hồi phục muộn hơn so với nhóm
người bệnh vào viện sớm <12h (OR1=2.89, OR2=17.4, p
<0.05). Người bệnh viêm ruột thừa có biến chứng có thời
gian hồi phục muộn hơn nhóm viêm ruột thừa chưa có
biến chứng (OR=20.91, p <0.01).
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Kiến thức và nhu cầu đào tạo về phòng chống
loãng xương của cộng tác viên và cán bộ y tế tại
một số xã phường thành phố Hải Phòng
Lương Xuân Hiến1, Trần Thị Phương1, Nguyễn Quốc Huy2

TÓM TẮT
Nghiên cứu dịch tễ học mô tả qua cuộc điều tra
cắt ngang về kiến thức, thực hành phòng chống bệnh
loãng xương được tiến hành trên các cộng tác viên và
nhân viên y tế tại một số phường xã thuộc thành phố
Hải Phòng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 51- 56% đối
tượng nghiên cứu cho rằng người có nguy cơ mắc bệnh
loãng xương là người có chế độ ăn thiếu can xi; phụ nữ
ở độ tuổi mãn kinh, người trên 65 tuổi; 87,8% cho biết
hậu quả của loãng xương là dễ bị gãy xương; 35,0% nói
loãng xương có thể gây gãy lún, vẹo cột sống. Có 66,7%
biết triệu chứng của loãng xương là đau xương, 40,0%
cho biết triệu chứng đau cột sống. Hơn một nửa số đối
tượng nghiên cứu (khoảng 60%) cho rằng để phòng
chống bệnh loãng xương cần đảm bảo đủ canxi cho phụ
nữ và trẻ em, cần sử dụng thực phẩm giàu canxi, hoặc
tập thể dục đều đặn. Có 80% đối tượng nghiên cứu biết
thuốc kháng viêm nhóm corticoid khi sử dụng có nguy
cơ gây loãng xương. Khoảng 80% đối tượng nghiên cứu
có nhu cầu tham gia lớp tập huấn về bệnh loãng xương
và quản lý chăm sóc bệnh nhân loãng xương.
Từ khóa: Kiến thức, nhu cầu, phòng chống,
loãng xương
Abstract:
Knowledge and the need of
training on osteoporosis prevention
among medical collaborators and
medical staff 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: 51-56% of the study participants said that
people at risk of osteoporosis were people lacking in
calciumon diets; postmenopausal women, people over 65
years old; 87.8% said the consequence of osteoporosis
was more prone to fractures; 35.0% said osteoporosis
could cause fractures, subsidence of the spine, scoliosis;
66.7% know that the symptom of osteoporosis was pain in
bone, 40.0% indicated the symptoms of spine pain; More
than half of the study subjects (about 60%) said that to
prevent osteoporosis, they need to ensure enough calcium
for women and children, need to use calcium-rich foods,
or exercise regularly. About 80% of participants knew
that using corticoid anti-inflammatory drugs were at risk
of osteoporosis. Also about 80% of the study subjects
wished to attend a training course on osteoporosis and the
management and care for osteoporosis patients.
Keywords: Knowledge, need, prevention, osteoporosis.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở Việt Nam, theo số liệu của Viện Dinh dưỡng,
bệnh loãng xương ảnh hưởng tới 1/3 phụ nữ và 1/8 đàn
ông trên 50 tuổi. Trong xu hướng già hóa dân số với tuổi
thọ dân cư ngày càng tăng số bệnh nhân loãng xương
sẽ ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, cũng theo số liệu của
Viện Dinh dưỡng, khẩu phần ăn của người Việt Nam
hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu phòng ngừa loãng
xương. Nhiều nghiên cứu cho thấy nguy cơ loãng xương
tăng cao hơn ở những người có mật độ xương thấp. Có
nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mật độ xương như tuổi,
yếu tố dinh dưỡng, vận động, tình trạng mãn kinh, sử
dụng một số thuốc ảnh hưởng đến mật độ xương. Mật độ
xương, tỉ lệ mất xương, và nguy cơ loãng xương đều liên
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quan với nhau và cả hai yếu tố mật độ xương thấp và mất
nhiều xương đều đã được chứng minh có liên quan đến
nguy cơ gãy xương. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này
tại thành phố Hải Phòng với mục tiêu nghiên cứu là: mô
tả kiến thức, thực hành về phòng chống loãng xương của
cộng tác viên và cán bộ y tế 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
Cộng tác viên y tế và cán bộ y tế đang công tác tại
6 trạm y tế phường/xã thuộc 3 quận/huyện tại địa bàn
nghiên cứu. Tiêu chuẩn lựa chọn: Công tác tại địa bàn
nghiên cứu ít nhất 1 năm trước thời điểm điều tra.
2.3. Thời gian nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 5 đến tháng
7/2017.
2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
Chọn toàn bộ cộng tác viên y tế và cán bộ y tế của
6 phường xã để phỏng vấn theo bộ câu hỏi. Thực tế đã

tiến hành thu thập thông tin 180 người, mỗi phường/xã
30 người.
Các chỉ số và biến số trong nghiên cứu
- Thực trạng nghe/biết về mật độ xương/bệnh
loãng xương.
- Kiến thức về người có nguy cơ mắc bệnh loãng xương.
- Kiến thức về hậu quả của bệnh loãng xương.
- Tỷ lệ biết triệu chứng thường gặp của bệnh
loãng xương.
- Kiến thức về việc cần làm khi có biểu hiện của
bệnh loãng xương.
- Kiến thức về cách phòng bệnh loãng xương.
- Kiến thức về các loại thuốc sử dụng có nguy cơ gây
bệnh loãng xương.
2.5. Xử lý số liệu
Tất cả các bảng thu thập thông tin và kết quả phỏng
vấn sau khi hoàn tất sẽ được kiểm tra tính chính xác và
tính phù hợp. Sau mỗi buổi thu thập số liệu được nghiên
cứu viên 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.
III. Kết quả và bàn luận

Bảng 3.1. Kiến thức về người có nguy cơ mắc bệnh loãng xương (n=180)
Đối tượng dễ mắc loãng xương

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Tất cả mọi người

110

61,1

Người có mật độ xương thấp

87

48,3

Người trên 65 tuổi

102

56,7

Phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh

93

51,7

Phụ nữ mãn kinh sớm

72

40,0

Phụ nữ có thai

80

44,4

Phụ nữ đang cho con bú

78

43,3

Trẻ em trong độ tuổi phát triển

66

36,7

Người có chế độ ăn ít canxi, Vit D

96

53,3

Người nghiện rượu

71

39,4

Người hút thuốc lá

75

41,7

Người ít vận động, thể dục, thể thao

80

44,4

Người mắc một số bệnh nội tiết

90

50,0
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Kết quả nghiên cứu cho thấy: Khoảng hơn một nửa
số đối tượng nghiên cứu trả lời người có nguy cơ loãng
xương là người có chế độ ăn thiếu can xi; phụ nữ ở độ
tuổi mãn kinh, người trên 65 tuổi; 44,4% trả lời do ít vận
động, tập thể dục; 39,4% do nghiện rượu. Kết quả nghiên
cứu này cao hơn so với trong nghiên cứu tại Hà Nội với
chỉ 0,8% cho rằng người nghiện rượu, thuốc lá dễ bị loãng
xương. Tuy nhiên một tỷ lệ rất cao các đối tượng trong

nghiên cứu tại Hà Nội (90%) biết rằng chế độ ăn ít can
xi dễ bị loãng xương [1]. Người cao tuổi bị loãng xương
là do hấp thụ canxi kém và biến dưỡng trong xương cũng
bị kém đi. Với phụ nữ sau mãn kinh thiếu hụt nội tiết
tố estrogen, nên chức năng điều hòa hấp thụ canxi vào
xương bị suy giảm. Loãng xương sau mãn kinh gọi là
loãng xương týp I, loãng xương týp II là loãng xương tuổi
già [2].

Bảng 3.2. Kiến thức về hậu quả của bệnh loãng xương (n=180)
Hậu quả bệnh loãng xương

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Dễ bị gãy xương

158

Gãy lún, vẹo cột sống

63

35,0

Đau lưng, vai mạn tính

57

31,7

Không biết

0

0

Kết quả nghiên cứu về kiến thức về hậu quả của bệnh
loãng xương cho thấy: 87,8% cho biết hậu quả của loãng
xương là dễ bị gãy xương; 35,0% nói loãng xương có thể
gây gãy lún, vẹo cột sống; 31,7% cho rằng đau lưng, đau cột
sống. Nghiên cứu tại Hà Nội cho thấy: có khoảng một nửa số
người được hỏi kể được hậu quả gãy xương. Chỉ có một phần
tư trong số họ biết được hậu quả gì vẹo cột sống, và khoảng
một phần ba biết được hậu quả làm hạn chế vận động lưng và
đau xương mãn tính (33,2% - 39,7%) [1]. Như vậy kết quả về
kiến thức trong nghiên cứu này là cao hơn so với nghiên cứu
trước đó. Điều này có thể do đối tượng nghiên cứu trong đề

87,8

tài này là cán bộ y tế và cộng tác viên y tế, có cơ hội tiếp cận
được nhiều nguồn cung cấp thông tin hơn.
Người bị loãng xương cũng thường phải chịu hậu
quả đau cột sống, đau như thắt ngang cột sống hoặc đau
lan sang một hoặc hai bên mạn sườn do kích thích các
rễ thần kinh liên sườn, đau dọc theo các dây thần kinh
liên sườn, dọc theo dây thần kinh đùi, thần kinh tọa [3].
Dấu hiệu toàn thân thường gặp là cảm giác lạnh hoặc ớn
lạnh, hay bị chuột rút, vọp bẻ, thường ra mồ hôi. Ngoài
ra, người bệnh thường gặp kèm theo các rối loạn khác của
tuổi già xuất hiện từ từ tăng dần.

Bảng 3.3. Tỷ lệ biết triệu chứng thường gặp của bệnh loãng xương (n=180)
Triệu chứng của bệnh loãng xương

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Đau xương

120

66,7

Đau cột sống

72

40,0

Đau thắt lưng, hông

48

26,7

Dễ bị gãy xương

71

39,4

Hay bị tê mỏi chân tay

76

42,2

Gù vẹo cột sống, giảm thiểu chiều cao

51

28,3

Luôn có cảm giác lạnh hay ớn lạnh, ra mồ hôi

50

27,8

Kèm theo các bệnh thường gặp

44

24,4

Không có biểu hiện gì

3

1,7
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Kết quả bảng về kiến thức của cộng tác viên và cán
bộ trạm y tế phường/xã về triệu chứng bệnh loãng xương
cho thấy: có 66,7% cán bộ y tế biết triệu chứng của loãng
xương là đau xương, 40,0% cho biết biểu hiện của loãng
xương là đau cột sống; 39,4% cho rằng biểu hiện của bệnh
là dễ bị gãy xương; Các triệu chứng khác được cán bộ y
tế chỉ ra có tỷ lệ thấp hơn nữa như gù vẹo cột sống 28,3%,
đau thắt lưng, hông 26,7%...
Loãng xương là một bệnh mạn tính kéo dài nhiều
tháng, nhiều năm, âm thầm, không gây đau đớn nên người
bệnh không để ý đến. Hầu hết các trường hợp trong các
giai đoạn đầu không có triệu chứng gì đặc biệt ngoài một
số dấu hiệu mệt mỏi, ăn uống kém, nhức xương không

thường xuyên. Càng về sau, sự thiếu hụt canxi càng gia
tăng làm cho xương xuống cấp nghiêm trọng (loãng, xốp
xương) thì các triệu chứng đau nhức xương rõ rệt hơn. Đó
là đau lưng, đau các khớp chân, tay và mỏi bại hông, đặc
biệt là các khớp xương chịu lực mạnh (xương sống, khớp
gối, khớp cổ chân, cổ tay, ngón tay, bàn tay). Với các
xương dài như xương đùi, xương cẳng chân, xương cánh
tay, cẳng tay, đốt sống thắt lưng sẽ dễ dàng bị gãy xương
do bị ngã, vấp, chấn thương, tai nạn [4]. Loại xương nào
cũng có thể bị loãng nhưng những loại thường bị chịu lực
tác động nhiều nhất sẽ để lại hậu quả xấu hơn cả. Vì vậy,
gãy cổ xương đùi, gãy cổ tay, gãy khớp háng chiếm tỷ lệ
cao nhất trong bệnh lý loãng xương.

Bảng 3.4. Kiến thức về cách phòng bệnh loãng xương (n=180)
Kiến thức về phòng loãng xương

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Đảm bảo đủ canxi cho phụ nữ và trẻ em

108

60,0

Sử dụng thực phẩm giàu canxi

113

62,8

Uống sữa

113

62,8

Uống thuốc canxi theo chỉ định bác sỹ

110

61,1

Tập thể dục đều đặn

110

61,1

Lối sống lành mạnh

89

48,4

Kiểm tra mật độ xương định kỳ

116

64,4

Kết quả bảng cho thấy kiến thức của cộng tác viên
y tế và cán bộ y tế về cách phòng bệnh loãng xương
thường chỉ đạt trên 50% trả lời đúng. Nguyên tắc vàng
của việc phòng và điều trị sớm loãng xương là ngoài chế
độ dinh dưỡng đầy đủ giàu Canxi và các khoáng chất cần
thiết cho xương, duy trì nếp sống lành mạnh, năng động,
kết hợp hài hòa hoạt động thể lực ngay từ khi còn trẻ đến
khi tuổi cao, tránh các thói quen xấu gây ảnh hưởng tới
sức khỏe xương như uống nhiều rượu bia, cà phê, thuốc
lá, ăn kiêng quá mức, ít vận động,… [5]. Đồng thời, ngay

từ khi bước qua tuổi 30 và trong suốt quãng đời sau đó
hoặc khi phát hiện bị loãng xương, hoặc có hiện tượng
giảm mật độ xương, cần bổ sung ngay Canxi, các khoáng
chất và các chất tạo xương cần thiết cho sức khỏe xương.
Đồng thời, giúp cho Canxi hấp thu tốt từ ruột vào máu
và từ máu vào xương, giúp bảo vệ xương luôn chắc khỏe
dẻo dai, phòng và hỗ trợ điều trị loãng xương, gãy xương
do loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương
sinh lý (do tuổi). Nhờ đó, giúp cơ thể mạnh mẽ dẻo dai
và góp phần kéo dài tuổi thọ.

Bảng 3.5. Kiến thức về các loại thuốc sử dụng có nguy cơ gây loãng xương (n=180)
Các loại thuốc sử dụng có nguy cơ gây bệnh loãng xương

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Các thuốc kháng viêm nhóm corticoid

144

80,0

Thuốc chống động kinh

35

19,4

Thuốc chữa bệnh tiểu đường

48

26,7

Thuốc chống đông máu

29

16,1
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Kết quả bảng trên cho thấy các cộng tác viên y tế
và cán bộ y tế biết các loại thuốc sử dụng có nguy cơ
gây bệnh loãng xương là các thuốc kháng viêm nhóm
corticoid (80,0%), còn biết các loại thuốc khác có tỷ lệ
thấp: thuốc chữa bệnh tiểu đường 26,7%, thuốc chống
động kinh 19,4%, thuốc chống đông máu 16,1%. Loãng
xương do sử dụng thuốc xảy ra do tăng hủy xương và giảm
tạo xương. Tùy từng loại thuốc khác nhau sẽ có mức độ

ảnh hưởng tới tình trạng xương khác nhau.Tình trạng mất
xương xảy ra nhanh và sớm sau khi sử dụng glucocorticoi
[6]. Mật độ xương giảm chủ yếu do hủy xương. Sau đó,
tình trạng mất xương diễn ra chậm nhưng nghiêm trọng
nếu tiếp tục sử dụng thuốc do giảm tạo xương. Gãy đốt
sống xảy ra khi mật độ xương giảm nhanh và sớm. Tuy
nguy cơ gãy xương giảm sau khi ngừng sử dụng thuốc
nhưng rất dao động trên từng bệnh nhân.

Bảng 3.6. Tỷ lệ đối tượng có nhu cầu tập huấn về quản lý chăm sóc bệnh nhân loãng xương
Nhu cầu tập huấn

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Có

146

81,1

Không

34

18,9

180

100

Tổng
Kết quả nghiên cứu cho thấy có 81,1% cán bộ y tế có
nhu cầu tham gia lớp tập huấn về quản lý chăm sóc bệnh
nhân loãng xương. Loãng xương hiện nay là một vấn đề y
tế và xã hội của mọi quốc gia do tần suất loãng xương trong
cộng đồng tương đương với tần suất mắc bệnh tim mạch và

ung thư. Loãng xương diễn biến thầm lặng, nhưng có thể
gây nên hậu quả nặng nề như gãy xương, từ đó người bệnh
sẽ bị tàn phế, mất khả năng lao động, giảm tuổi thọ [7].
Tập huấn quản lý chăm sóc bệnh nhân loãng xương sẽ giúp
nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân.

Bảng 3.7. Tỷ lệ đối tượng có nhu cầu tập huấn về bệnh loãng xương
Không

Nhu cầu tập huấn

Có

Quận/huyện

SL

2 phường Q.Hồng Bàng

19

18,3

85

81,7

2 phường Q.Kiến An

8

18,2

36

81,8

2 xã H.An Dương

7

21,9

25

78,1

34

18,9

146

81,1

Tổng

Kết quả tại bảng trên cho thấy tỷ lệ đối tượng cán
bộ y tế có nhu cầu tập huấn về bệnh loãng xương ở quận
Hồng Bàng là 81,7% và ở huyện Kiến An là 81,8% và ở
huyện An Dương là 78,1%. Các kết quả này cho thấy việc
tập huấn kiến thức về bệnh cũng như phương cách quản lý
bệnh loãng xương là rất cần thiết, góp phần nâng cao chất
lượng tư vấn, điều trị bệnh của cán bộ y tế nói riêng và
hiệu quả phòng bệnh của người dân nói chung.
IV. KẾT LUẬN
- Khoảng hơn một nửa số đối tượng nghiên cứu (5156%) cho rằng người có nguy cơ mắc bệnh loãng xương
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là người có chế độ ăn thiếu can xi; phụ nữ ở độ tuổi mãn
kinh, người trên 65 tuổi; 44,4% trả lời người ít vận động,
tập thể dục có nguy cơ bị bệnh; 39,4% nói người nghiện
rượu có nguy cơ mắc bệnh.
- Đa số đối tượng nghiên cứu (87,8%) cho biết hậu
quả của loãng xương là dễ bị gãy xương; 35,0% nói loãng
xương có thể gây gãy lún, vẹo cột sống; 31,7% cho rằng
đau lưng, đau cột sống.
- Có 66,7% cán bộ y tế biết triệu chứng của loãng
xương là đau xương, 40,0% cho biết biểu hiện của loãng
xương là đau cột sống; 39,4% cho rằng biểu hiện của bệnh
là dễ bị gãy xương; gù vẹo cột sống (28,3%), đau thắt
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lưng, hông (26,7%).
- Hơn một nửa số đối tượng nghiên cứu (khoảng
60%) cho rằng để phòng chống bệnh loãng xương cần
đảm bảo đủ canxi cho phụ nữ và trẻ em, cần sử dụng thực
phẩm giàu canxi, hoặc tập thể dục đều đặn.
- Có 80% đối tượng nghiên cứu biết các loại thuốc
sử dụng có nguy cơ gây bệnh loãng xương là các thuốc

kháng viêm nhóm corticoid, 26,7% biết thuốc chữa bệnh
tiểu đường, 19,4% biết về thuốc chống động kinh, và
16,1% biết về thuốc chống đông máu.
- Có 81,1% cán bộ y tế có nhu cầu tham gia lớp
tập huấn về quản lý chăm sóc bệnh nhân loãng xương, và
khoảng 80% đối tượng nghiên cứu muốn đươc tập huấn
về bẹnh loãng xương.
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KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CÁC LIỆU PHÁP TÂM LÝ TRONG ĐIỀU TRỊ
BỆNH NHÂN UNG THƯ Ở BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN
ĐỘI 108 HIỆN NAY
Nguyễn Thu Thủy1

TÓM TẮT
Ung thư là một bệnh thường không ai mong muốn,
nó có tên gọi chung của một tập hợp các bệnh có liên
quan, trong bất kỳ bệnh ung thư nào cũng đều có sự
xuất hiện của các tế bào bất thường, vốn là những tế bào
bình thường của cơ thể, nhưng nay phân chia, nhân lên
mất kiểm soát, xâm lấn các mô xung quanh và có thể di
căn đi xa. Có thể điều trị bệnh ung thư bằng nhiều cách:
Tây y, Đông y, liệu pháp tâm lý…Các nhà khoa học đã
nghiên cứu chỉ ra đau khổ tâm lý là một trong những“dấu
hiệu sinh tồn” trong chăm sóc người bệnh ung thư. Hiện
nay các liệu pháp tâm lý ngày càng được sử dụng rộng
rãi trong điều trị bệnh nhân ung thư và mang lại những
chuyển biến tích cực không những về tâm lý mà còn về
sức khỏe cơ thể của người bệnh.
Từ khóa: Liệu pháp tâm lý, bệnh nhân ung thư,
bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Summary:
FFICIENCY
OF
PSYCHOLOGICAL
THERAPY IN TREATMENT OF CANCER
PATIENT IN THE HOSPITAL CENTRAL
MILITARY CENTRAL 108 NOW
Cancer is an unwanted disease, it has the common
name of a set of related diseases, in any cancer there is
the appearance of abnormal cells, which are cells. normal
cells in the body, but now divide, multiply out of control,
invade surrounding tissues and can spread away. Cancer
can be treated in many ways: western medicine, oriental
medicine, psychotherapy ... Scientists have studied and
pointed out that psychological suffering is one of the “vital
signs” in patient care. cancer. Currently, psychological
therapies are increasingly used in the treatment of cancer
patients and bring about positive changes not only in

psychology but also in the health of the patient’s body.
Keywords: Psychotherapy, cancer patients, 108
Military Central Hospital.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 là
cơ sở y tế đa khoa có quy mô hiện đại, uy tín, thương
hiệu tuyến cuối của Quân đội. Với chức năng chuyên môn
khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ
chiến sĩ và nhân dân. Bên cạnh đó, bệnh viện còn có chức
năng khám, tư vấn, điều trị ngoại trú các vấn đề tâm lý,
sức khỏe tâm thần trong đó có tình trạng rối loạn về giấc
ngủ. Với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên
môn cao, thái độ trách nhiệm tận tụy với công việc, trang
thiết bị y tế hiện đại, bệnh viện hiện đang hợp tác với các
giáo sư, chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm về các
lĩnh vực liên quan đến tư vấn, chăm sóc sức khỏe người
bệnh.
Khái niệm chăm sóc, điều trị tâm lý không chỉ bao
hàm sự quan tâm đến phiền muộn của người bệnh ung
thư đang dần chết đi mà còn là sự quan tâm đến diễn biến
tâm lý lúc bệnh nhân biết mình mắc bệnh, từng giai đoạn
điều trị bệnh và phục hồi sức khỏe. Điều trị tâm lý tốt cho
người bị ung thư giúp điều trị hiệu quả hơn, làm cho bệnh
nhân có chất lượng cuộc sống tốt hơn, vui vẻ, tin tưởng
vào điều trị. Tâm lý của bệnh nhân ung thư phải trải qua
nhiều giai đoạn biến chuyển khác nhau, nắm bắt và hỗ trợ
tâm lý là rất quan trọng. Ban đầu, khi mới bị chẩn đoán
mắc bệnh ung thư họ khó mà chấp nhận sự thật, luôn tìm
cách phủ nhận, dần dần, khi nhận ra tầm quan trọng của
vấn đề, người bệnh dễ rơi vào tình trạng đau khổ, lo sợ,
trầm cảm. Để can thiệp vấn đề này, các chuyên viên tâm
lý có vai trò rất quan trọng. Liệu pháp chính cần sử dụng
là tăng cường kỹ năng tham vấn, tư vấn tâm lý, cảm xúc…

1. Khoa khám bệnh, Bệnh viện TWQĐ 108
Email: thuysontay79@gmail.com; SĐT: 0988070726
Ngày nhận bài: 30/03/2020
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giúp các bệnh nhân ung thư tự chinh phục, vượt qua nỗi
âu lo của bản thân.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP nghiên
cứu
1. Đối tượng nghiên cứu: Lựa chọn đại diện 70
bệnh nhân ung thư (Gan, Dạ dày, Vòm họng, Phổi, Trực
tràng, Tuyến giáp, Vú, Cổ tử cung), biểu hiện từ cấp độ 1
đến cấp độ 4 = 40 Nam, 30 Nữ, có độ tuổi từ 30 đến 72.
Nội dung nghiên cứu: Tính hiệu quả từ các liệu
pháp tâm lý trong điều trị bệnh nhân ung thư ở bệnh viện
TWQĐ 108.
Thời gian và địa điểm nghiên cứu: 01 đến 20 tháng
7 năm 2020; tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, nghiên cứu
định lượng, định tính.
Bài viết nhằm thực hiện 02 mục tiêu chủ yếu sau:
(1) Giới thiệu 08 liệu pháp tâm lý vận dụng điều trị bệnh
nhân ung thư ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; (2)
Khảo sát, đánh giá mức độ cảm nhận từ phía người bệnh
mắc ung thư về tính hiệu quả của việc áp dụng các liệu
pháp tâm lý trên.
2. Phương pháp tiến hành: Nghiên cứu nội dung lý
thuyết và thực trạng vận dụng 08 liệu pháp tâm lý trong
điều trị bệnh nhân ung thư.
- Liệu pháp tâm lý phối hợp (Adjuvant psychological
therapy - APT).
APT được chứng minh có hiệu quả giảm lo âu, cải
thiện khả năng đối phó, sức khỏe tâm lý và tăng sự thoải mái,
giảm ý nghĩ vô dụng, cải thiện cảm xúc và giảm bớt các đau
khổ tâm lý. APT có hiệu quả hơn trong cải thiện lo âu, trầm
cảm, tinh thần chiến đấu, và những suy nghĩ gây hại trong
thời gian 4 tuần và những khó khăn tự cảm nhận thấy cũng
như khả năng đối phó với tình huống được cải thiện lâu dài
hơn so với tư vấn đơn thuần, (giá trị thích ứng với người
bệnh, tiến hành ở cấp độ 2- 4, n=3- 4lần / Tuần, EQ = 80%).
- Liệu pháp tâm lý nhóm (group therapy - GT).
Là tiến trình tác động trên một nhóm các bệnh nhân
có các tình trạng bệnh tật giống nhau nhằm tạo ra sự tương
tác thông qua thảo luận trong nhóm và thảo luận ghép cặp,
nhằm chứng minh giúp giảm lo âu, trầm cảm, và mức độ
stress ở bệnh nhân ung thư. Bên cạnh đó, liệu pháp này
làm giảm các ý nghĩ không phù hợp, cảm xúc tiêu cực, sự
mệt mỏi, mất hy vọng, tăng tự tin, chất lượng cuộc sống
và mục đích sống cũng như các nhu cầu tinh thần cho
bệnh nhân ung thư, (giá trị thích ứng với người bệnh cấp
độ 4, EQ = 77,14%).

- Liệu pháp giải quyết vấn đề (problems solving
therapy – PST).
Các nghiên cứu cho thấy liệu pháp này mang lại kết
quả tích cực với các triệu chứng lo âu và trầm cảm so sánh
trước và sau liệu pháp. Mặt khác cũng có thể mở rộng với
các mối quan hệ của bệnh nhân như gia đình và bạn bè,
những người có thể góp phần tích cực vào hiệu quả trong
giải quyết vấn đề, (giá trị thích ứng với người bệnh, cấp
độ 1-2, n=4 lần/ Tuần, EQ = 71,42%).
- Liệu pháp hành vi thích hợp cảm xúc (rational
emotive behavior therapy – REBT).
REBT tập trung vào cách thức bệnh nhân có thể
kiểm soát cơn đau thông qua cách họ cảm nhận sự đau
đớn đó. Kết quả nghiên cứu cho thấy REBT có hiệu quả
cao trong giảm đau ở bệnh nhân ung thư, điều đó được
giải thích do sự chấp thuận và thấu hiểu của bệnh nhân
đối với cảm nhận đau của họ. Nói một cách khác, REBT
giúp các cá nhân thay đổi cảm nhận của họ với sự đau
đớn, (giá trị thích ứng với người bệnh, cấp độ 3- 4, n=4,
EQ = 84,28%).
- Liệu pháp mở rộng tâm lý – tinh thần (psychospiritual integrative therapy – PSIT).
Là liệu pháp giúp bệnh nhân được dạy các kỹ thuật
thư giãn như thiền, yoga và cách để tĩnh tâm trong cảm
xúc, suy nghĩ và hành động. Kỹ thuật trên cho phép người
tham gia có cách nhìn về cảm xúc của họ một cách trung
tính hơn, nhận ra được những mặt tiêu cực của bản thân
để thay đổi cách họ sống và làm giảm đau khổ liên quan
đến các mối bận tâm về cơ thể, (giá trị thích ứng với người
bệnh ở cấp độ 2-3, n = 4, EQ = 87,14%).
- Liệu pháp nhận thức hành vi (cognitive behavioral
therapy – CBT).
Là một loại liệu pháp tập trung vào suy nghĩ ảnh
hưởng đến cảm xúc và hành vi. CBT giúp giảm trầm cảm,
lo âu và tăng chất lượng giấc ngủ qua đó giảm tần suất sử
dụng thuốc gây ngủ cho bệnh nhân ung thư. CBT giúp cải
thiện tình trạng của bệnh nhân ung thư thông qua các kỹ
thuật như thư giãn và tăng kỹ năng tưởng tượng, (giá trị
thích ứng với người bệnh EQ = 75,71%).
- Liệu pháp giáo dục tâm lý (psychoeducational
therapy - LPGD).
Là liệu pháp kết hợp giữa các trò chuyện hỗ trợ, học
cách đối phó vấn đề, thư giãn, tăng kỹ năng tưởng tượng
và lối sống lành mạnh. Liệu pháp này tập trung vào cách
sống lành mạnh qua việc rèn luyện tính cộng đồng, tăng
tập luyện thể chất, giảm các stress và cảm xúc tiêu cực
mà bệnh nhân ung thư phải đối mặt, (giá trị thích ứng với
Tập 58 - Số 5-2020
Website: yhoccongdong.vn

101

2020

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE

người bệnh cấp độ 2, EQ = 97,14%).
- Liệu pháp hành vi biện chứng (dialectical
behavior therapy - DBT).
Giá trị của liệu pháp tập trung chính vào việc dạy
bệnh nhân các kỹ năng nhận thức – hành vi. Bệnh nhân
được yêu cầu tập luyện để hiểu được cách họ suy nghĩ
ảnh hưởng đến cách cư xử của họ như thế nào. Điều đó
giúp họ đối phó với tình huống của mình tốt hơn. Về mặt
tâm lý, bệnh nhân nhận ra được nguồn gốc của stress, tìm
ra cách đối phó thích hợp và thậm chí bồi dưỡng, hướng
dẫn cho các bệnh nhân khác cách làm. Về mặt cơ thể, liệu
pháp này giúp giảm nhịp tim, giảm các triệu chứng về cơ

thể và mức độ stress, (giá trị thích ứng với người bệnh,
cấp độ 1-2, n= 4lần/ Tuần, EQ = 92,28%).
Cỡ mẫu: Chọn 30 bác sỹ, 55 điều dưỡng và 70 bệnh
nhân ung thư.
Thu thập và xử lý số liệu: Theo phương pháp thống
kê toán học. Kết hợp với trao đổi trực tiếp 06 bác sĩ, 12
điều dưỡng và 25 người bệnh, 14 người nhà người bệnh.
III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Sau khi thực hiện quy trình: phát phiếu, thu phiếu,
phân tích phiếu khảo sát trên 3 đối tượng (bác sỹ, điều
dưỡng, bệnh nhân) thu được kết quả sau:

Bảng 1 - Kết quả khảo sát 30 bác sỹ về hiệu quả các liệu pháp tâm lý trong điều trị bệnh nhân ung thư
ở Bệnh viện TWQĐ 108.
Mức độ biểu hiện
STT

Nội dung tiêu chí

Tốt

Khá

Trung
bình

ĐTB

Thứ bậc

1

Liệu pháp tâm lý phối hợp (Adjuvantp sychological
therapy - APT).

14

12

04

2.33

5

2

Liệu pháp tâm lý nhóm (group therapy - GT).

10

15

05

2.14

8

3

Liệu pháp giải quyết vấn đề (problems solving therapy
– PST).

16

11

04

2.43

2

4

Liệu pháp hành vi thích hợp cảm xúc (rational-emotive
behavior therapy – REBT).

13

15

02

2.37

6

5

Liệu pháp mở rộng tâm lý – tinh thần (psycho-spiritual
integrative therapy – PSIT).

11

15

04

2.23

7

6

Liệu pháp nhận thức hành vi (cognitive behavioral
therapy – CBT).

14

13

03

2.36

4

7

Liệu pháp giáo dục tâm lý (psychoeducational therapy
- LPGD).

18

10

02

2.53

1

8

Liệu pháp hành vi biện chứng (dialectical behavior
therapy - DBT).

15

12

03

2.40

3

Điểm trung bình chung
Nhận xét: Bảng 1, cho thấy đối tượng khảo sát là
bác sĩ đều đánh giá cao nội dung bộ tiêu chí khảo sát chất
lượng sử dụng 8 liệu pháp tâm lý trong chữa trị bệnh
nhân ung thư ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hiện
nay. Trong đó, cao nhất là Tiêu chí 7 “Liệu pháp giáo
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2.35
dục tâm lý (psychoeducational therapy - LPGD), (ĐTB
= 2.53). Tiếp đến là các Tiêu chí 3,8,6,1,4,5 và thấp nhất
là Tiêu chí 2 “Liệu pháp tâm lý nhóm (group therapy GT), (ĐTB = 2.14), Đã đem lại nguồn cảm xúc tích cực
cho người bệnh.
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Biểu đồ 1

Bảng 2 - Kết quả khảo sát 55 điều dưỡng viên về hiệu quả các liệu pháp tâm lý trong điều trị bệnh nhân ung thư
ở Bệnh viện TWQĐ 108.
Mức độ biểu hiện
STT

Nội dung tiêu chí

Tốt

Khá

Trung
bình

ĐTB

Thứ bậc

1

Liệu pháp tâm lý phối hợp (Adjuvant psychological
therapy - APT).

24

26

05

2.35

4

2

Liệu pháp tâm lý nhóm (group therapy - GT).

20

27

08

2.21

8

3

Liệu pháp giải quyết vấn đề (problems solving
therapy – PST).

22

25

08

2.25

6

4

Liệu pháp hành vi thích hợp cảm xúc (rational-emotive
behavior therapy – REBT).

21

25

09

2.22

7

5

Liệu pháp mở rộng tâm lý – tinh thần (psycho-spiritual
integrative therapy – PSIT).

26

26

03

2.42

2

6

Liệu pháp nhận thức hành vi (cognitive behavioral
therapy – CBT).

23

26

06

2.31

5

7

Liệu pháp giáo dục tâm lý (psychoeducational
therapy - LPGD).

24

27

04

2.36

3

8

Liệu pháp hành vi biện chứng (dialectical behavior
therapy - DBT).

27

26

02

2.45

1

Điểm trung bình chung
Nhận xét: Bảng 2 cho thấy đối tượng khảo sát là
điều dưỡng viên đều đánh giá cao nội dung bộ tiêu chí
khảo sát chất lượng sử dụng 8 liệu pháp tâm lý trong chữa
trị bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Trung ương Quân đội
108 hiện nay. Trong đó, cao nhất là Tiêu chí 8 “Liệu pháp

2.32
hành vi biện chứng (dialectical behavior therapy - DBT).
), (ĐTB = 2.45). Tiếp đến là các Tiêu chí 5,7,1,6,3,4 và
thấp nhất là Tiêu chí 2 “Liệu pháp tâm lý nhóm (group
therapy - GT), (ĐTB = 2.14). Tạo tâm lý thoải mái, niềm
tin trong điều trị.
Tập 58 - Số 5-2020
Website: yhoccongdong.vn

103

2020

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE

Biểu đồ 2

Bảng 3 - Kết quả khảo sát 70 người bệnh về hiệu quả các liệu pháp tâm lý trong điều trị bệnh nhân ung thư ở
Bệnh viện TWQĐ 108.
Mức độ biểu hiện
STT

Nội dung tiêu chí

Tốt

Khá

Trung
bình

ĐTB

Thứ bậc

1

Liệu pháp tâm lý phối hợp (Adjuvant psychological
therapy - APT).

32

33

05

2.38

5

2

Liệu pháp tâm lý nhóm (group therapy - GT).

30

29

11

2.27

7

3

Liệu pháp giải quyết vấn đề (problems solving
therapy – PST).

34

30

06

2.40

4

4

Liệu pháp hành vi thích hợp cảm xúc (rational-emotive
behavior therapy – REBT).

33

28

09

2.34

6

5

Liệu pháp mở rộng tâm lý – tinh thần (psycho-spiritual
integrative therapy – PSIT).

34

32

04

2.43

3

6

Liệu pháp nhận thức hành vi (cognitive behavioral
therapy – CBT).

28

29

13

2.21

8

7

Liệu pháp giáo dục tâm lý (psychoeducational
therapy - LPGD).

38

29

03

2.50

1

8

Liệu pháp hành vi biện chứng (dialectical behavior
therapy - DBT).

36

30

04

2.46

2

Điểm trung bình chung
Nhận xét: Bảng 3 cho thấy đối tượng khảo sát là
bệnh nhân ung thư đều đánh giá cao nội dung bộ tiêu chí
khảo sát chất lượng sử dụng 8 liệu pháp tâm lý trong chữa
trị bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Trung ương Quân đội
108 hiện nay. Trong đó, cao nhất là Tiêu chí 7 “Liệu pháp
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giáo dục tâm lý (psychoeducational therapy - LPGD) ,
(ĐTB = 2.50). Tiếp đến là các Tiêu chí 8,5,3,1,4,2 và thấp
nhất là Tiêu chí 6 “Liệu pháp nhận thức hành vi (cognitive
behavioral therapy – CBT ), (ĐTB = 2.21). Làm cho
người bệnh thấy dễ chịu.
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Biểu đồ 3

IV. KẾT LUẬN
Ung thư là loại bệnh mạn tính với một quá trình diễn
biến có thể bị ảnh hưởng bởi rất nhiều các yếu tố sinh học
và tâm lý và các căng thẳng tâm lý trường diễn có thể gây
ra rất nhiều gánh nặng về tâm lý và thể chất người bệnh,
nên các can thiệp tâm lý với mục tiêu hỗ trợ khả năng đối
phó của người bệnh, giảm căng thẳng và nâng cao khả
năng thích ứng của người bệnh là vô cùng cần thiết trong
quá trình điều trị. Trung tâm nghiên cứu Tâm lý- Ung thư
của Đại Học Michigan (Mỹ) coi việc điều chỉnh tâm lý là
phương pháp phòng ngừa thứ cấp giúp làm giảm khả năng
tái phát bệnh. Nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh (Trung
Quốc) cho rằng các can thiệp tâm lý là một tiếp cận có
hiệu quả và kinh tế giúp cải thiện tâm trạng và chất lượng
cuộc sống cho người bệnh sau xạ trị. Các chiến lược can
thiệp như quản lý căng thẳng, nhận thức hành vi dựa trên

trị liệu nhóm có thể trực tiếp cải thiện chất lượng cuộc
sống, cải thiện chức năng miễn dịch và có thể ngăn ngừa
tái phát bệnh.
KIẾN NGHỊ
Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện
Trung ương Quân đội 108 cần tiếp tục làm tốt công tác
lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, khoa chuyên môn
có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ điều
dưỡng, bác sĩ; nâng cấp máy móc trang bị y tế hiện đại,
đặc biệt yêu cầu đối với mỗi cán bộ, nhân viên y tế phải
vừa là một thầy thuốc giỏi, đồng thời đóng vai trò là những
nhà tâm lý giỏi, có kinh nghiệm, kỹ năng tham vấn, tư vấn
tâm lý trong khám, điều trị nhằm nâng cao sức khỏe cho
người bệnh, nhất là đối với các bệnh nhân có hoàn cảnh
kém may mắn gặp phải các bệnh ung thư./.
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nhân nhân trong tình hình mới”.
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ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HOẠT TÍNH KHÁNG VIÊM CỦA CÁC HỢP
CHẤT PHÂN LẬP TỪ RỄ CÂY BÁ BỆNH THEO CƠ CHẾ ỨC CHẾ
SỰ SẢN SINH NO TRÊN DÒNG TẾ BÀO ĐẠI THỰC BÀO CHUỘT
RAW264.7
Huỳnh Kim Thoa1, Phạm Thanh Trúc1, Phạm Văn Nguyện1, Nguyễn Thị Lộc1,
Phan Thục Anh1, Nguyễn Quang Thường1, Lê Thị Kiều Nhi1

TÓM TẮT
19 hợp chất phân lập được từ rễ cây Bá Bệnh bao
gồm 9-hydroxycathin-6-one (EL1), 9-methoxycanthin6-one (EL2), 9,10-dimethoxycanthin-6-one (EL3),
5-methoxycanthin-6-one (EL4), canthin-6-one (EL5),
11-hydroxycanthin-6-one (EL6), 1-hydroxyl-canthin-6one (EL7), kumujanrine (EL8), 2-hydroxyindole (EL9),
tryptophan (EL10), Eurycomalide A, F, G, H (EL11-14),
laurycolactone B (EL15), eurylongilactone A (EL16),
scopoletin (EL17), vanillin (EL18) và ethyl ferulate
(EL19) được sử dụng để đánh giá sơ bộ hoạt tính kháng
viêm theo cơ chế ức chế sự sản sinh NO trên dòng tế bào
đại thực bào chuột. Kết quả cho thấy hợp chất EL16,
EL19 và EL3 có khả năng ức chế NO tốt và không gây
ảnh hưởng đến sự sống sót của tế bào.
Từ khóa: Bá bệnh, kháng viêm, NO.
SUMMARY:
STUDY
OF
ANTI-INFLAMMATORY
EFFECTS OF COMPOUNDS ISOLATED FROM
EURYCOMA LONGIFOLIA ROOT BASED ON
THE MECHANISM OF INHIBITION OF NITRIC
OXIDE PRODUCTION ON RAW264.7 MOUSE
MACROPHAGE CELLS
19 compounds, which was isolated from the roots
of Eurycoma longifolia including 9-hydroxycathin6-one
(EL1),
9-methoxycanthin-6-one
(EL2),
9,10-dimethoxycanthin-6-one (EL3), 5-methoxycanthin6-one (EL4), canthin-6-one (EL5), 11-hydroxycanthin-6one (EL6), 1-hydroxyl-canthin-6-one (EL7), kumujanrine
(EL8), 2-hydroxyindole (EL9), tryptophan (EL10),

Eurycomalide A, F, G, H (EL11-14), laurycolactone B
(EL15), eurylongilactone A (EL16), scopoletin (EL17),
vanillin (EL18) and ethyl ferulate (EL19) was used
to screening anti-inflammatory activity by evaluating
the inhibition effect of NO production in murine
macrophage cell line. The results showed that compound
EL16, El19 and EL3 exhibited strong inhibitory effect and
had no toxicity effect on cell survival.
Keywords:
Eurycoma
longifolia,
antiinflammatory, NO.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong nhiều thập kỷ qua, thực vật không những
được coi là nguồn cung cấp vitamin, protein và chất béo
làm thực phẩm cho con người mà chúng còn là nguồn
cung cấp dồi dào các hợp chất tự nhiên dùng trong dược
phẩm, hóa chất nông nghiệp, chất màu hoặc các chất phụ
gia thực phẩm có giá trị khác. Những sản phẩm này được
biết như là các chất trao đổi thứ cấp, hình thành với một
lượng rất nhỏ trong cây hoặc là sản phẩm của các phản
ứng hóa học của thực vật với môi trường hoặc là sự bảo
vệ hóa học chống lại vi sinh vật và động vật [1]. Theo
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 80% dân số thế giới sử
dụng thảo dược làm thuốc chữa bệnh và chăm sóc sức
khỏe. Tuy nhiên, do sự biến đổi ngày càng xấu của môi
trường cũng như việc khai thác bừa bãi của con người
làm cho môi trường sinh sống của thực vật ngày càng hạn
hẹp, nhiều loài có nguy cơ dẫn đến tuyệt chủng. Bên cạnh
đó, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy hàm lượng các chất
có hoạt tính sinh học tích lũy trong thực vật thường rất
cao [2,3]. Việc tìm kiếm các hợp chất từ thực vật sau đó

1. Trường Đại học Đại Nam
Tác giả liên hệ: phuongnguyendhd@gmail.com
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nghiên cứu các bước tổng hợp, bán tổng hợp hoặc nuôi
cấy mô cũng được tính đến để nâng cao năng suất và tránh
tổn hại đến nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đến nay, người
ta đã thành công trong sản xuất rất nhiều loại hợp chất
có giá trị trên qui mô lớn như anthraquinone ở cây Rubia
akane, vincristine ở cây dừa cạn (Catharanthus roseus),
berberin ở cây Coscinium fenustratum, diosgenin ở cây
Dioscorea doryophora...[4].
Cây Bá bệnh có tên khoa học là Eurycoma longifolia.
Ở Việt Nam nhiều người còn gọi là cây Bách bệnh, cây
Mật nhân. Nó là một loại thuốc dân gian nổi tiếng để
tăng cường sinh lực, khả năng sinh sản và chống lão hóa.
Trong những năm gần đây một số nghiên cứu trong và
ngoài nước cho thấy thành phần trong cây là các hợp chất
quassinoid, alkaloid, triterpenoid, flavonoid [5]. Trong
đó quassinoid, alkaloid đóng vai trò quan trọng nhất
và hoạt lực chủ yếu của cây bá bệnh với đặc tính chữa
bệnh sốt rét, bệnh dị ứng, sốt và diệt khối u. E. longifolia
cũng có khả năng làm ấm cơ thể nhờ làm tăng nhịp tim,
đẩy nhanh tốc độ lưu thông máu trong cơ thể. Nó cũng
chứa tannin, polysaccharidecao phân tử, glycoprotein và
mucopolysaccharide. Theo Viện Nghiên cứu lâm nghiệp
Malaysia, cây bá bệnh có chứa các enzym chống oxy hóa
superoxide dismutase. Các chất này có tác dụng tiêu hủy
các gốc tự do có thể gây tổn hại cho những tế bào sống
khác. Các thí nghiệm mới nhất cũng xác định dịch chiết
cây bá bệnh làm tăng sinh nitricoxide (NO) trong cơ thể,
ức chế sự hình thành TNF-α của đại thực bào đã được hoạt
hóa, do đó có tác dụng chống viêm.
Viêm được coi như một cơ chế phòng vệ sinh lý
chủ yếu, giúp cơ thể tự bảo vệ chống lại nhiễm trùng,
bỏng, hóa chất độc hại, chất gây dị ứng hoặc kích thích
độc hại khác. Viêm không kiểm soát được có thể như một
yếu tố dẫn đến các bệnh mãn tính. Hiện nay, thuốc dùng
để quản lý các cơn đau và viêm là các thuốc thuộc dòng
nacotics, không thuộc dòng nacotics, và corticosteroids.
Tất cả những loại thuốc này đều có tác dụng phụ. Ngược
lại, nhiều loại thuốc có nguồn gốc thực vật đã được sử
dụng từ lâu, ít có tác dụng phụ và ít gây ảnh hưởng bất lợi
đến người dùng.
Trong quá trình viêm, những tế bào viêm được kích
hoạt (bạch cầu trung tính, bạch cầu ái toan, thực bào đơn
nhân và đại thực bào) tiết ra một lượng lớn nitric oxide
(NO), prostaglandin E2 (PGE2) và các cytokine tiền viêm
như IL-1β, IL-6, TNF–α để giúp tiêu diệt hoặc ức chế sự
tăng trưởng của vi sinh vật xâm nhập hoặc mô ung thư. LPS
(lipopolysaccharide) là một thành phần chính của màng
ngoài vi khuẩn Gram âm. Nó có thể kích hoạt các đại thực

bào tiết ra các cytokine tiền viêm và chất trung gian gây
viêm như NO. Tuy nhiên việc sản sinh ra quá nhiều những
chất này không chỉ gây ra sự tổn thương mô và tế bào, mà
còn kích hoạt các đại thực bào trong bệnh thấp khớp và
viêm gan mãn tính [6]. Nghiên cứu này được thực hiện với
mục tiêu đánh giá sơ bộ hoạt tính kháng viêm của các hợp
chất phân lập được theo cơ chế ức chế sự sản sinh NO trên
dòng tế bào đại thực bào chuột RAW264.7.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
Các hợp chất phân lập từ rễ cây bá bệnh, trong đó có
10 hợp chất thuộc khung alkaloid gồm: 9-hydroxycathin6-one
(EL1),
9-methoxycanthin-6-one
(EL2),
9,10-dimethoxycanthin-6-one (EL3), 5-methoxycanthin6-one (EL4), canthin-6-one (EL5), 11-hydroxycanthin6-one
(EL6),
1-hydroxyl-canthin-6-one
(EL7),
kumujanrine (EL8), 2-hydroxyindole (EL9), tryptophan
(EL10); 06 hợp chất quassinoid: Eurycomalide A, F, G,
H (EL11-14), laurycolactone B (EL15), eurylongilactone
A (EL16); 03 hợp chất phenolic gồm: scopoletin (EL17),
vanillin (EL18) và ethyl ferulate (EL19) được sử dụng để
đánh giá sơ bộ hoạt tính kháng viêm theo cơ chế ức chế sự
sản sinh NO trên dòng tế bào đại thực bào chuột.
2. Phương pháp nghiên cứu
Tế bào đại thực bào chuột (RAW264.7) được cung
cấp bởi GS. Jeong-Hyung Lee, Trường ĐHQG Kangwon,
Hàn Quốc. Tế bào RAW264.7 nuôi cấy ở 37oC trong môi
trường DMEM có bổ sung huyết thanh nhau phôi bò 10%
(FBS), 100U/ml penicillin và 100mcg/ml streptomycin
trong tủ nuôi cấy CO2 5% trong 48 giờ.
Sau đó chúng được nuôi cấy trong giếng phiến 96
với mật độ 2.5 x 105 tế bào/giếng. Tế bào được kích thích
với LPS trong 24 giờ với sự có mặt của các hợp chất thử
ở nhiều nồng độ khác nhau, được pha sẵn trong DMSO.
Dịch nổi của tế bào phản ứng với thuốc thử Griess. NaNO2
ở các nồng độ khác nhau được sử dụng để xây dựng đường
chuẩn. Độ hấp thụ được đo ở 570 nm. Cardamonin được
sử dụng làm mẫu đối chứng [7].
Phần tế bào còn lại sau khi đã sử dụng để đánh giá
các hoạt tính invitro được bổ sung dung dịch MTT (5mg/
ml pha trong PBS), ủ 4h 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.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
1. Kết quả nghiên cứu
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Bảng 1: Kết quả sàng lọc hoạt tính ức chế sự sản sinh NO trên dòng tế bào RAW264.7
của các hợp chất phân lập từ rễ cây Bá Bệnh
Hợp chất

Nồng độ (µM)

% Ức chế

Sai số

% TB sống

Sai số

30

40,00

1,01

92,11

1,59

100

48,02

0,60

74,79

0,71

30

28,51

0,50

90,26

1,23

100

38,96

0,73

85,22

0,56

30

55,96

0,87

93,48

2,77

100

65,92

0,52

87,02

2,03

30

84,25

0,70

90,19

2,61

100

97,92

0,40

83,66

0,30

30

91,67

0,20

39,56

3,01

100

95,00

0,23

4,34

0,97

30

56,74

0,35

95,28

2,02

100

98,40

0,60

93,67

1,45

30

6,40

2,39

98,45

1,89

100

43,20

2,29

89,54

1,46

30

49,02

0,79

83,53

2,66

100

61,44

1,81

71,89

1,26

30

-

-

92,68

1,68

100

-

-

88,56

1,96

30

-

-

99,68

0,34

100

-

-

98,35

0.57

30

3,68

1,43

90,59

1,28

100

5,51

1,97

84,82

2,60

30

18,84

0,87

91,67

1,35

100

59,26

1,50

86,11

1,35

30

-

-

95,35

1,36

100

-

-

92,56

1,76

30

-

-

92,77

1,83

100

-

-

92,44

0,89

EL1

EL2

EL3

EL4

EL5

EL6

EL7

EL8

EL9

EL10

EL11

EL12

EL13

EL14
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EL15

EL16

EL17

EL18

EL19

Cardamonin*

30

9,19

0,57

94,64

2,27

100

32,77

1,15

77,04

0,80

30

> 100,00

0,23

79,01

1,05

100

> 100,00

1,56

70,97

1,57

30

34,75

0,71

95,99

1,26

100

45,39

0,81

85,29

1,61

30

54,25

0,91

82,19

2,80

100

71,90

0,17

75,33

2,17

30

73,05

0,54

82,61

1,76

100

92,20

0,13

77,24

0,51

30

12,54

1,49

98,30

0,03

100

87,10

0,44

97,62

1,79

* Cardamonin được sử dụng làm mẫu đối chứng
Kết quả bảng 1 cho thấy hợp chất EL3, 4, 5, 6 và
hợp chất EL8 có hoạt tính ức chế sự sản sinh NO tốt ở
nồng độ thử nghiệm 100 µM, tuy nhiên hợp chất EL5 gây
độc cho tế bào. Trong 6 hợp chất quassinoid, hợp chất
EL12 và hợp chất EL16 thể hiện hoạt tính ức chế sự sản
sinh NO tốt ở nồng độ thử nghiệm 100 µM và không gây

ảnh hưởng đến sự sống sót của tế bào. Bên cạnh đó, ở
hai nồng độ thử nghiệm 30 µM và 100 µM, 2 hợp chất
phenolic EL18 và EL19 có hoạt tính ức chế sự sản sinh
NO tốt và không gây độc cho tế bào.
Chúng tôi tiếp tục đánh giá giá trị IC50 của các hợp
chất có hoạt tính (Bảng 2).

Bảng 2: Giá trị IC50 hoạt tính ức chế sự sản sinh NO của các mẫu có hoạt tính
TT

Tên mẫu

Giá trị IC50 (µM)

1

EL3

23,11 ± 2,98

2

EL4

23,44 ± 1,14

3

EL6

23,93 ± 0,98

4

EL8

35,48 ± 1,56

5

EL12

32,15 ± 1,68

6

EL16

3,03 ± 0,73

7

EL18

21,88 ± 1,35

8

EL19

3,56 ± 0,43

Cardamonin*

1,41 ± 0,05

Kết quả bảng 2 cho thấy hợp chất EL16 và EL19 có
hoạt động ức chế sự sản sinh NO ấn tượng với giá trị IC50
lần lượt là 3,03 ± 0,73 µM và 3,56 ± 0,43 µM và không

gây độc cho tế bào. Các hợp chất còn lại có hoạt tính ức
chế sự sản sinh NO tương đối tốt với giá trị IC50 từ 16,98
– 35,48 µM.
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2. Bàn luận
Hợp chất EL3 có 2 nhóm methoxy cho thấy hoạt
tính kháng viêm mạnh hơn các hợp chất chỉ có một nhóm
methoxy. Hiện nay, đã có nhiều báo cáo về hoạt tính
kháng viêm của phân đoạn và hợp chất phân lập được từ
E. longifolia bao gồm alkaloids và quassinoids [8, 9]. Hợp
chất EL3, EL16 và EL19 cần được tiếp tục thử nghiệm
đánh giá cơ chế kháng viêm ở cấp độ protein. Nghiên cứu
này bước đầu cho thấy tiềm năng của rễ cây bá bệnh trong
nghiên cứu thuốc chống viêm trong tương lai. Về mặt giá
trị trong kinh tế dược, nghiên cứu này cho thấy bá bệnh
là loại dược liệu thiên nhiên dồi dào và mang lại nhiều lợi
ích sức khỏe cho con người.

2020

IV. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã sơ bộ đánh giá được hoạt tính kháng
viêm của các hợp chất phân lập được theo cơ chế ức
chế sự sản sinh NO trên dòng tế bào đại thực bào chuột
RAW264.7. Kết quả sàng lọc hoạt tính ức chế sự sản sinh
NO trên dòng tế bào RAW264.7 cùa 19 hợp chất phân lập
được từ rễ cây Bá Bệnh cho thấy hợp chất EL16, EL19 và
EL3 có khả năng ức chế NO tốt và không gây ảnh hưởng
đến sự sống sót của tế bào. Nghiên cứu này cho thấy tiềm
năng về kinh tế dược của rễ cây bá bệnh trong nghiên cứu
thuốc chống viêm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Wink M, Biochemistry of plant secondary metabolism. Annual plant reviews, vol 2, Sheffield Academic Press,
1999.
2. Sheper T, Advances in biochemical engineering biotechnology-plant cells, vol 72, Springer-Verlag, Berlin
Heideberg, 2001.
3. Vijaya SN, Udayasri PVV, Aswani KY, Ravi BB, Phani KY, Vijay VM, Advancements in the production of
secondary metabolites, J Nat Prod., 3, 112-123, 2010.
4. Vanisree M, Tsay HS. Plant cell cultures-an alternative and efficient source for the production of biologically
important secondary metabolites, Int J Appl Sci Eng., 2, 29-48, 2004.
5. Kardono LBS, Angerhofer CK, Tsauri S, Padmawinata K, Pezzuto LM, Kinghorn ADJ, Cytotoxic and
antimalarial constituents of the roots of Eurycoma longifolia. J Nat Prod., 54, 1360–1367, 1991.
6. Vane JR, Mitchell JA, Appleton I, Tomlinson A, Bishop-Bailey D, Croxtall J, Willoughby D. A, Inducible
isoforms of cyclooxygenase and nitric-oxide synthase in inflammation. Proc Natl Acad. Sci., 91, 2046–2050, 1994.
7. S Hatziieremia, A I Gray, V A Ferro, A Paul, and R Plevin, The effects of cardamonin on lipopolysaccharideinduced inflammatory protein production and MAP kinase and NFκBsignalling pathways in monocytes/macrophages,
Br J Pharmacol, 149(2), 188–198, 2006.
8. Ngoc PB, Pham TB, Nguyen HD, Tran TT, Chu HH, Chau VM, et al. A new anti-inflammatory beta-carboline
alkaloid from the hairy-root cultures of Eurycoma longifolia. Nat Prod Res., 30(12), 1360-1365, 2016.
9. Tran TV, Malainer C, Schwaiger S, Atanasov AG, Heiss EH, Dirsch VM, et al. NF-kappaB inhibitors from
Eurycoma longifolia. J Nat Prod., 77(3), 483-488, 2014

110

Tập 58 - Số 5-2020
Website: yhoccongdong.vn

EC N
KH
G
NG

VI N

S

C

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ TIÊM AN TOÀN CỦA ĐIỀU DƯỠNG
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH THUẬN, KIÊN GIANG NĂM 2019
Danh Thái Lan1, Thị Nha1, Hà Văn Nhân1, Phạm Văn Đời1,
Nguyễn Thị Tố Loan1, Vũ Thi Hậu2, Lê Thị Thu Hà2

TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về
tiêm an toàn của điều dưỡng lâm sàng tại Trung tâm Y tế
Vĩnh Thuận năm 2019.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt
ngang sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, phát
phiếu tự điền tại 10 khoa lâm sàng, trung tâm y tế huyện
Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
Kết quả: Nghiên cứu cho thấy kiến thức về tiêm an
toàn của điều dưỡng lâm sàng đạt kiến thức 69,4%, bên
cạnh đó vẫn còn 30,5% chưa đạt kiến thức chung về tiêm
an toàn của điều dưỡng lâm sàng. Thực hành của điều
dưỡng lâm sàng được quan sát trong nghiên cứu 180 điều
dưỡng, trong đó có 101 điều dưỡng thực hành đạt 56,1%,
còn lại điều dưỡng không đạt là 79 điều dưỡng lâm sàng
chiếm tỷ lệ 43,9%, vì có 1 hay nhiều tiêu chí trong bảng
kiểm chưa đạt.
Kết luận: Kiến thức của điều dưỡng lâm sàng về
tiêm an toàn có tỷ lệ đạt là 69,4%. Thực hành về tiêm an
toàn của điều dưỡng lâm sàng thực hành tiêm bắp và tiêm
tĩnh mạch đều đạt tỷ lệ 56,1%.
Từ khóa: Kiến thức, thực hành tiêm an toàn của
điều dưỡng.
SUMMARY
Knowledge and practice of safe
injections of Nurses at Vinh Thuan
Medical Center, Kien Giang, 2019.
Objective: To describe the current state of
knowledge and practice on safe injection of clinical nurses
at Vinh Thuan Medical Center in 2019.
Research methodology: Cross-sectional descriptive
study using quantitative research methods, handing out
self-filling forms at 10 clinical faculties, medical centers

in Vinh Thuan district, Kien Giang province.
Results: The study showed that knowledge of safe
injections of clinical nurses reached 69.4% of knowledge,
and 30.5% of them still had not yet achieved general
knowledge about safe injection of clinical nurses. . The
practice of clinical nurses was observed in the study of 180
nurses, of which 101 nurses practiced at 56.1%, the rest
did not reach 79 nurses, accounting for 43.9%. , because 1
or more criteria on the checklist have not been met.
Conclusion: The percentage of clinical nurses
about safe injection is 69.4%. Practice of safe injection of
clinical nurses who practice intramuscular and intravenous
injection all achieved the rate of 56.1%.
Keywords: Nursing knowledge and practice of safe
injection.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong điều trị, tiêm có vai trò rất quan trọng trong
công tác chữa bệnh đặc biệt là với nhiều người bệnh nặng.
Tuy nhiên, tiêm không an toàn có thể gây ra những tai
biến ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng con người
như: áp xe tại vùng tiêm, liệt dây thần kinh, dị ứng, sốc
phản vệ, đặc biệt là những nguy cơ truyền các vi rút qua
đường máu cho cả người bệnh, nhân viên y tế và cộng
đồng [14].
Tại Việt Nam từ năm 2001, Bộ Y tế đã phối hợp với
Hội Điều dưỡng Việt Nam triển khai chương trình tiêm an
toàn với mục tiêu: Thay đổi nhận thức và hành vi của nhân
viên y tế và người bệnh, phương tiện dụng cụ đầy đủ và
phù hợp, quản lý rác thải đúng quy định và an toàn.
Theo kết quả đánh giá thực trạng tiêm an toàn của
điều dưỡng tại các khoa lâm sàng Bệnh viện đa khoa Vĩnh
Thuận, tỉnh Kiên Giang năm 2018 thì tỉ lệ mũi tiêm đạt
chuẩn an toàn là 71,9% [9]. Nghiên cứu Đặng Thị Hằng

1. Trung Tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
2. Trường Đại học Y tế Công cộng
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năm 2017 tại Bệnh viện đa khoa An Minh, tỉnh Kiên
Giang, đa số điều dưỡng không rửa tay, chỉ có 20% có rửa
tay nhưng không đúng quy trình[12]. Trong khi đó, rút
thuốc tiêm theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Nương
và cộng sự tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp năm 2012
vẫn còn 17% điều dưỡng chưa nắm vững phác đồ phòng
chống sốc phản vệ [22], còn rất nhiều vấn đề liên quan tới
tiêm chưa được thực hiện theo khuyến cáo và được sự
hỗ trợ kỹ thuật của WHO năm 2010 Bộ trưởng Bộ Y tế
ra Quyết định số 2642/QĐ-BYT ban hành tài liệu hướng
dẫn tiêm an toàn để tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, giám
sát, thuốc tiêm và thực hành tiêm an toàn tại cơ sở y tế [8],
Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 09 năm 2012.
Hướng dẫn tiêm an toàn trong cơ sở khám chữa bệnh [8].
Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận là trung tâm y tế có 2
chức năng điều trị và dự phòng vì vậy công tác tiêm an
toàn được lãnh đạo quan tâm, cập nhật kiến thức đầy đủ
cho điều dưỡng. Theo kết quả đánh giá phòng điều dưỡng
của trung tâm y tế, hằng năm được báo cáo hiện tại có trên
50% điều dưỡng chưa thực hiện đúng quy trình chuẩn bị
về tiêm an toàn và được phòng điều dưỡng tổng kết báo
cáo sự cố y khoa, vào những năm 2015, 2016, 2017, mỗi
năm có xảy ra hai đến ba vụ sự cố y khoa về công tác tiêm
của điều dưỡng ở Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận. Chúng tôi
đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Kiến thức, thực hành về
tiêm an toàn của Điều dưỡng tại Trung tâm Y tế Vĩnh
Thuận, tỉnh Kiên Giang năm 2019”. với mục tiêu sau:
1. Mô tả thực trạng kiến thức về tiêm an toàn của điều
dưỡng lâm sàng tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận năm 2019.
2. Mô tả thực trạng thực hành về tiêm an toàn của
điều dưỡng lâm sàng tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận
năm 2019.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
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Tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên
Giang, từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019.
2.3. Đối tượng nghiên cứu
Điều dưỡng viên trực tiếp làm công tác tiêm thuốc
tại 10 khoa lâm sàng Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận, tỉnh
Kiên Giang từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019.
2.4. Cỡ mẫu, chọn mẫu
Số lượng điều dưỡng cần thiết cho nghiên cứu là
180. Hiện tại Trung tâm đang có 180 điều dưỡng tại 10
khoa lâm sàng trực tiếp thực hiện tiêm, do vậy, chọn mẫu
toàn bộ để có được bộ số liệu tốt nhất.
Chọn mẫu thực hành: Mỗi điều dưỡng viên được
quan sát thực hành 2 mũi tiêm bất kỳ trong 2 đường tiêm
(tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp), trong 10 khoa lâm sàng với số
lượt quan sát là 180 điều dưỡng với tổng số quan sát thực
hành: tiêm bắp là 180 lượt quan sát, tiêm tĩnh mạch là 180
lượt quan sát.
2.5. Công cụ nghiên cứu.
Xây dựng phiếu quan sát thực hành và phiếu phát
vấn về TAT dựa trên nội dung hướng dẫn TAT theo Quyết
định số 3671/QĐ- BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ
Y tế về việc hướng dẫn tiêm an toàn trong các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh [8].
2.6. Xử lý và phân tích số liệu
Nhập và phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS
20.0, sử dụng các thuật toán thống kê mô tả để mô tả
thực trạng TAT tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên
Giang. Xác định tỷ lệ điều dưỡng có kiến thức và thực
hành về TAT đạt.
2.7. Đạo đức nghiên cứu
Quyết định số 207/2019 YTCC-HD3 ngày 22
tháng 4 năm 2019 về việc chấp thuận của Hội đồng đạo
đức trong nghiên cứu y sinh học trường Đại học Y tế
Công cộng.
III. KẾT QUẢ
3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Bảng 1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu
n

Tỷ lệ %

Nam

55

30,6

Nữ

125

69,4

≤ 30 tuổi

47

26,1

30 - 40 tuổi

107

59,4

≥ 40 tuổi

26

14,4

Trung cấp

150

83,3

Cao đẳng

7

3,9

23

12,8

< 5 năm

26

14,4

5 – 10 năm

99

55,0

> 10 năm

55

30,6

180

100

Đặc điểm
Giới

Nhóm tuổi

Trình độ học vấn

Đại học
Thâm niên công tác

Tổng cộng
Nhận xét: Nghiên cứu này được tiến hành trên 180
điều dưỡng, kết quả nghiên cứu cho thấy đa số điều dưỡng
lâm sàng là nữ chiếm tỉ lệ 69,4%. Chủ yếu các điều dưỡng
trong độ tuổi từ 30 - 40 chiếm tỷ lệ 59,4%. Có 83,3%
điều dưỡng lâm sàng có trình độ trung cấp trong khi trình

độ cao đẳng, đại học chiếm tỉ lệ thấp hơn 16%. Các điều
dưỡng làm việc có thâm niên tại trung tâm y tế, hơn 80%
có thâm niên trên 5 năm, trong đó có 14,4% điều dưỡng
có thâm niên dưới 5 năm.
3.2. Kiến thức về tiêm an toàn

Bảng 2. Kiến thức về tiêm an toàn
Kiến thức về TAT

Đạt

Không đạt

n

Tỷ lệ %

n

Tỷ lệ %

Kiến thức chung về tiêm an toàn của điều dưỡng lâm sàng

125

69,4

55

30,5

Kiến thức về thực hành các bước chuẩn bị của điều dưỡng lâm sàng

145

80,6

35

19,4

Kiến thức về chuẩn bị phương tiện, dụng cụ tiêm

125

69,4

55

30,5

Kiến thức về chuẩn bị thuốc tiêm

145

80,6

35

19,4

Kiến thức về kỹ thuật tiêm

140

77,8

40

22,2

Kiến thức về xử lý chất thải

125

69,4

55

30,5

Tổng

125

69,4

55

30,5
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Nhận xét: Kiến thức về tiêm an toàn của điều dưỡng
lâm sàng đạt kiến thức 69,4%, nghiên cứu cho thấy kiến
thức về thực hành các bước chuẩn bị của điều dưỡng lâm
sàng, kiến thức về chuẩn bị thuốc tiêm đạt tỉ lệ 80,6%, bên

cạnh đó vẫn còn 30,5% chưa đạt kiến thức chung về tiêm
an toàn của điều dưỡng lâm sàng, kiến thức về chuẩn bị
phương tiện, dụng cụ tiêm, kiến thức về xử lý chất thải.
3.3. Thực hành đạt chung về tiêm an toàn

Bảng 3. Thực hành đạt chung về theo tiêu chí tiêm an toàn
Thực hành về TAT

Đạt

Không đạt

n

Tỷ lệ %

n

Tỷ lệ %

Thực hành chuẩn bị người bệnh, người điều dưỡng

176

97,8

4

2,2

Thực hành chuẩn bị thuốc, dụng cụ tiêm

174

96,7

6

3,3

Thực hành về kỹ thuật tiêm

175

97,2

5

2,8

Thực hành thu dọn dụng cụ

180

100

0

0

Tổng

101

56,1

79

43,9

Nhận xét: Tổng số điều dưỡng lâm sàng được quan
sát trong nghiên cứu 180 điều dưỡng, trong đó có 101 điều
dưỡng thực hành đạt 56,1%, còn lại điều dưỡng không đạt
là 79 điều dưỡng lâm sàng chiếm tỷ lệ 43,9%, vì có 1 hay
nhiều tiêu chí trong bảng kiểm chưa đạt.
IV. BÀN LUẬN
Kiến thức tiêm an toàn đạt
Kiến thức tiêm an toàn đạt 69,4% thấp hơn nghiên
cứu của Lê Thị Kim Oanh, Đỗ Quang Thuần, tại Bệnh
viện Bắc Thăng Long năm 2012 (73,6%)[20], nhưng cao
hơn so với nghiên cứu của Hà Thị Kim Phượng năm 2014
(64,3%[13]. Vì trong đánh giá để kết luận điều dưỡng có
kiến thức đứng phải đạt trên 25/32 tiêu chí bênh cánh đó
một số tiêu chí như:
Kiến thức chung của điều dưỡng lâm sàng trong
nghiên cứu tỷ lệ đạt kiến thức chung về tiêm an toàn
69,4% thấp hơn so với nghiên cứu của Hà Thị Kim
Phượng năm 2014 là 89,1%[13]. Điều này được lý giải
do lực lượng điều dưỡng lâm sàng tuổi đời từ 30-40 tuổi
có kinh nghiêm trong công tác, nhanh nhẹn nhạy bén nắm
bắt kiến thức mới. Khi vẫn còn một số điều dưỡng hiểu
biết một số tiêu chí chưa đạt chiếm 30,5%. Vì vậy việc
cập nhật kiến thức cho điều dưỡng lâm sàng cần được tiến
hành thường xuyên, liên tục.
Kiến thức về việc chuẩn bị của người điều dưỡng
lâm sàng để thực hiện TAT cho thấy tiêu chí này đạt cao
hơn so với nghiên cứu của Đặng Thị Hằng (56.96%)[12].
Thực tế trung tâm y tế trang bị đầy đủ dụng cụ để rửa tay,
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tuy nhiên vì nhiều lý do điều dưỡng chưa tuân thủ như thói
quen, ngày rửa nhiều lần. Đây là các tiêu chí trong hướng
dẫn tiêm an toàn trong các cơ sở khám bệnh, bệnh chữa
bệnh kèm theo Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng
9 năm 2012[1]. Điều này cho thấy trung tâm y tế có thực
hiện tốt công tác tập huấn, nâng cao kiến thức nhưng việc
cập nhật từ bản thân người điều dưỡng chưa cao, từ đó
đòi hỏi sự nhận thức và tính tự giác từ cá nhân mỗi điều
dưỡng lâm sàng.
Kiến thức về chuẩn bị phương tiện, dụng cụ tiêm
của điều dưỡng lâm sàng đều có kiến thức cao đạt tỉ lệ
69,4,%, đa số điều dưỡng lâm sàng có kiến thức tốt nhưng
thấp hơn với nghiên cứu của Hà Thị Kim Phượng năm
2014[13].
Kiến thức về chuẩn bị thuốc tiêm có 80,6% điều
dưỡng lâm sàng cho rằng những chú ý khi rút thuốc, lưu
kim trong lọ thuốc đa liều khi rút cho cùng một bệnh nhân.
Trong khi đó nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Linh, Tạ
Văn Trầm tại Bệnh viện phụ sản Tiền Giang năm 2008
tiêu chí này đạt tới 78,8%[23] và 56% của Đoàn Thị Anh
Lệ, Trần Thị Thuận.[11]. Các tiêu chí này được quy định
rõ trong hướng dẫn tiêm an toàn trong các cơ sở khám
bệnh, bệnh chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định
3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012. Việc dùng
tay bẻ ống thuốc thủy tinh dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm
cho người tiêm khi bị thủy tinh đâm phải và lây nhiễm
cho người nhận mũi tiêm khi kỹ thuật vô khuẩn không tốt,
việc lưu kim trên lọ thuốc da liễu sau khi rút thuốc đang là
một thực trạng thường xảy ra ở các cơ sở y tế, để và làm
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giảm tác dụng của loại thuốc đang sử dụng.
Sự hiểu biết của điều dưỡng lâm sàng về kỹ thuật
tiêm thuốc đạt tỷ lệ khá cao, tuy nhiên trên thực tế khi thực
hiện có những động tác chưa đạt theo yêu cầu như hiểu
biết về kỹ thuật sát khuẩn vùng da tiêm. Bên cạnh đó một
số quy trình đạt cao trên 85,0% hiểu biết về vô khuẩn bơm
tiêm phương pháp sát khuẩn da trước khi tiêm theo quy
định, các góc độ tiêm và tốc độ tiêm cũng đạt cao.
Đa số điều dưỡng lâm sàng kiến thức về xử lý chất
thải đạt tỉ lệ 69,4%, cao hơn so với nghiên cứu của Hà Thị
Kim Phượng năm 2014 (64,3%[13].
Thực hành tiêm an toàn
Trong quá trình quan sát thực hành 360 mũi tiêm của
điều dưỡng lâm sàng đạt 56,1%, do tiêu chí đánh giá thực
hành khi điều dưỡng đạt hết tất cả các tiêu chí trong 2 mũi
tiêm mới đạt. Nên trong khi đó từng tiêu chí lại đạt cao,
do vậy cao hơn nghiên cứu của Trần Thị Minh Phượng
năm 2012[26].
Thực hành chuẩn bị người bệnh người điều dưỡng
tiêu chí thực hiện 5 đúng đạt 98,9% cao hơn nghiên cứu
của Phan Thị Thanh Thùy, Võ Phi Long 85,42%. Qua
nghiên cứu cho thấy vẫn còn số ít điều dưỡng lâm sàng
thực hiện chưa tốt 5 đúng, đây là một bước quan trọng
trong quy trình tiêm an toàn, cần đặc biệt quan tâm, nhắc
nhở thường xuyên và cần có cả biện pháp chế tài đối với
điều dưỡng lâm sàng thực hiện không đúng. Tiêu chí
rửa tay/sát khuẩn nhanh đạt 95,0% cao hơn nghiên cứu
của Phạm Thị Thanh Thủy. Võ Phi Long 23,26% của
Nguyễn Thị Hồng Nương 55,3%, do điều kiện thực hiện
nhiệm vụ của điều dưỡng lâm sàng đôi lúc áp lực cao,
bên cạnh đó đôi lúc dung dịch rửa tay không được cung
cấp kịp thời và do tính chất làm khô da tay nên các điều
dưỡng lâm sàng còn ngại khi rửa tay theo đúng yêu cầu
của tiêm an toàn.
Thực hành chuẩn bị thuốc, dụng cụ tiêm theo tiêu
chí tiêm an toàn, tiêu chí rút thuốc vào bơm tiêm đạt tỷ lệ
cao nhất 100%, tương đương với nghiên cứu của Trần Thị
Minh Phượng. Tiêu chí này được quy định trong tiêm an
toàn nên được các điều dưỡng cập nhật và tuân thủ. Tiêu
chí kiểm tra lại thuốc sát khuẩn ống thuốc 96,7%, tiêu chí
này có điểm tương đồng với nghiên cứu của Phạm Thị
Xuân, Trương Đình Khoa 96,78%.
Kết quả quan sát thực hành về kỹ thuật tiêm thuốc

có tỉ lệ đạt theo tiêu chí tiêm an toàn như tiêu chí cầm
bơm tiêm đuổi khí 96,7%, tiêu chí sát khuẩn da 96,1% cao
hơn nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Linh, Tạ Văn Trầm
62,3% và Phạm Thị Xuân, Trương Đình Khoa 87,1%, tỷ
lệ cao vì đây là những động tác kỹ thuật, có tính cố định
không thay đổi mà điều dưỡng viên đã được học ở trường
sau khi công tác các động tác này được lặp lại nhiều lần
thuần thục, thực hành ít sai sót,
Thu dọn dụng cụ TTYT được các điều dưỡng viên
thực hiện khá tốt. 100% điều dưỡng lâm sàng thực hiện
tốt hai tiêu chí thu dọn dụng cụ rửa tay và ghi chép hồ
sơ chăm sóc điều dưỡng, cao hơn nghiên cứu của Hà
Thị Kim Phượng năm 2014 91,4%[13], Trần Thị Minh
Phượng năm 2012, đạt 88,8%[26].
Thực hành xử lý chất thải đạt hiệu quả cao thể hiện
ý thức phòng tránh lây nhiễm cho bản thân và cho cộng
đồng và hiệu quả của việc tăng cường truyền thông hướng
dẫn về TAT của TTYT.
V. KẾT LUẬN
Kiến thức, thực hành về tiêm an toàn của điều
dưỡng lâm sàng
Kiến thức của điều dưỡng lâm sàng về tiêm an toàn
có tỷ lệ đạt là 69,4%.
Trong đó:
- Kiến thức chung chiếm tỉ lệ 69,4%.
- Kiến thức về thực hành các bước chuẩn bị của điều
dưỡng lâm sàng chiếm tỉ lệ 80,6%.
- Kiến thức về chuẩn bị phương tiện, dụng cụ theo
tiêu chí tiêm an toàn chiếm tỉ lệ 69,4 %.
- Kiến thức về chuẩn bị thuốc tiêm theo tiêu chí tiêm
an toàn chiếm tỉ lệ 80,6%
- Kiến thức về kỹ thuật tiêm theo tiêu chí tiêm an
toàn chiếm tỉ lệ 77,8%.
- Kiến thức về xử lý rác thải theo tiêu chí tiêm an
toàn đạt chiếm tỉ lệ 69,4%.
Thực hành về tiêm an toàn của điều dưỡng lâm
sàng thực hành tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch đều đạt tỷ
lệ 56,1%, bên cạnh đó thực hành chuẩn bị người bệnh,
người điều dưỡng chiếm tỉ lệ 97,7%, thực hành chuẩn bị
thuốc, dụng cụ tiêm chiếm tỉ lệ 97,7%, thực hành về kỹ
thuật tiêm chiếm tỉ lệ 97,7%, thực hành thu dọn dụng cụ
chiếm tỉ lệ 99,9%.
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KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT DẠ
DÀY, ĐẠI TRÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH
VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2020
Lê Thị Mỹ Hạnh1, Nguyễn Đức Trọng1, Trần An Dương1

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh Viện Đa Khoa
Kiên Giang năm 2020 với 2 mục tiêu: (1) Mô tả kết quả
chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật dạ dày, đại tràng và
(2) Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm
sóc. 174 đối tượng nghiên cứu được chọn mẫu thuận tiện.
Với thiết kế nghiên cứu mô tả tiến cứu. Xử lý số liệu bằng
phần mềm spss 20.0.
Kết quả: 174 bệnh nhân được phẫu thuật dạ dày
và phẫu thuật đại tràng từ tháng 1/2020-6/2020. Tuổi
trung bình của đối tượng nghiên cứu là 58,3. Nam 129
(74,1%), nữ 45 (25,9%). Bệnh ung thư 43 (24,7%).
Trong đó phẫu thuật dạ dày 65 (37,4%), đại tràng 109
(62,6%). Mổ cấp cứu 104 (59,8%), mổ phiên 71 (40,2%).
Mổ mở 119 (68,4%), mổ nội soi 55 (31,6%). Thời gian
mổ trung bình của dạ dày là 96 phút, đại tràng 144 phút.
Có sử dụng kháng sinh dự phòng là 103 (59,2%). Các
yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc là: Người bệnh
có học vấn từ THPT trở lên có kết quả chăm sóc tốt hơn
(p = 0,042). Việc tuân thủ thời điểm và các bước rửa tay
của điều dưỡng làm giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện
(p = 0,001). Mổ nội soi ít nhiễm trùng bệnh viện hơn mổ
mở (P=0,007). Mổ cấp cứu nhiễm trùng nhiều hơn mổ
phiên (p=0,012). Kháng sinh dự phòng trước mổ làm
giảm tỉ lệ nhiễm trùng bệnh viện (p=0,019). Thừa cân –
béo phì có tỉ lệ nhiễm trùng vết mổ cao hơn so với nhóm
không thừa cân với (p=0,002). Ngày điều trị trung bình
của nhóm có nhiễm khuẩn dài hơn không nhiễm khuẩn
bệnh viện với (p=0,042). Chăm sóc vết mổ và các ống
dẫn lưu từ 2 lần trở lên trong ngày làm giảm tỉ lệ nhiễm
khuẩn bệnh viện thấp hơn nhóm 1 lần/ngày (p<0,05).
Tư vấn dinh dưỡng sau mổ 2 lần trong ngày có kết quả
chăm sóc tốt hơn so với nhóm chỉ nhận được sự tư vấn
1 lần trong ngày (p<0,05).

Từ khóa: Chăm sóc sau mổ, Bệnh viện Đa khoa
Kiên Giang
ABSTRACT:
RESULTS OF CARE FOR PATIENTS
AFTER GASTRIC AND COLON SURGERY,
AND SOME RELATED FACTORS AT KIEN
GIANG GENERAL HOSPITAL IN 2020
174 patients is operated in Kien Giang General
Hospital. We describe the clinical postoperation and
factors relate to the result of care.
Method and material: prospective describe and
analyze. Data processing by spss 20.0 software.
Results: 174 patients underwent gastric and colon
surgery from January 2020 to June 2020. The average
age is 58.3. Male 129 (74.1%), female 45 (25.9%).
Cancer 43 (24.7%). In that gastric surgery 65 (37.4%),
colon 109 (62.6%). Emergency surgery 104 (59.8%),
elective surgery 71 (40.2%). Open surgery 119 (68.4%),
laparoscopic surgery 55 (31.6%). The average operation
time of stomach is 96 minutes, colon 144 minutes. There
is a prophylactic use of antibiotics of 103 (59.2%).
Factors related to care outcomes are: patients with high
school education or higher have better care outcomes (p
= 0.042). Compliance with the time and steps of hand
washing of nurses reduced the incidence of hospital
infections (p = 0.001). Endoscopic surgery has fewer
hospital infections than open surgery (P = 0.007).
Emergency surgery more infections than surgery (p =
0.012). Antibiotic prophylaxis before surgery reduced the
incidence of hospital infections (p = 0.019). Overweight
- Obesity had a higher incidence of surgical site infection
than the non-overweight group (p = 0.002). The median
treatment day was longer for the group with nosocomial
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infections (p = 0.042). Taking care of incisions and
drainage pipes 2 or more times a day reduces the rate of
hospital infections lower than the group 1 time / day (p
<0.05). Nutrition counseling after surgery 2 times a day
had better care results than the group that received only
one counseling session a day (p <0.05).
Keywords: Postoperative care, Kien Giang General
hospital.

quan tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang năm 2020 ”.
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
1. Mô tả kết quả chăm sóc người bệnh sau phẫu
thuật dạ dày, đại tràng tại khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa
Kiên Giang, năm 2020.
2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả
chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật dạ dày, đại tràng tại
Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phẫu thuật dạ dày và phẫu thuật đại tràng là những
phẫu thuật thường gặp trong các phẫu thuật đường tiêu
hóa. Tỉ lệ thành công của phẫu thuật phụ thuộc vào rất
nhiều yếu tố bao gồm: Việc chẩn đoán và phẫu thuật sớm,
yếu tố người bệnh (tuổi, giới, dinh dưỡng, bệnh lý kèm
theo…), yếu tố liên quan đến chăm sóc người bệnh (trước
và sau phẫu thuật), biến chứng sau phẫu thuật…; trong
các yếu tố trên thì chuẩn bị trước và chăm sóc người bệnh
sau phẫu thuật đóng một vai trò hết sức quan trọng trong
việc giúp phát hiện sớm những rối loạn, xử lý sớm và hạn
chế những biến chứng sau phẫu thuật cũng như góp phần
rút ngắn thời gian nằm viện.
Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Kiên
Giang mỗi năm phẫu thuật khoảng 2900 ca, trong đó phẫu
thuật các bệnh về dạ dày 200 ca (6,8%), phẫu thuật đại
tràng 150 (5,2%). Việc lập kế hoạch chăm sóc người bệnh
trước và sau mổ được tiến hành thường xuyên và đóng
vai trò hết sức cần thiết, nhằm phát hiện kịp thời và hạn
chế các biến chứng làm nặng thêm tình trạng bệnh sau
mổ. Năm 2011 Bộ Y Tế ban hành Thông tư 07/TT-BYT
hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh
trong bệnh viện, trong đó quy định các công tác của điều
dưỡng và hướng dẫn trong việc chăm sóc người bệnh
ngoại khoa[4].
Mặc dù các văn bản được các cơ quan chức năng ban
hành khá chi tiết, các nghiên cứu đa số cho thấy việc chăm
sóc người bệnh theo quy trình đã mang lại lợi ích đáng
kể, nhưng thực tế công việc chăm sóc người bệnh phụ
thuộc vào rất nhiều yếu tố như trình độ của điều dưỡng
viên, điều kiện trang thiết bị của cơ sở y tế và các yếu tố
liên quan đến người bệnh. Vì thế các bước lập kế hoạch
và huấn luyện cho đội ngũ điều dưỡng có lúc chưa thật sự
phát huy hết hiệu quả dẫn đến vẫn còn một số mặt hạn chế
trong phát hiện sớm và ngăn ngừa các biến chứng sau mổ.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên nên chúng tôi tiến
hành nghiên cứu đề tài: “Kết quả chăm sóc người bệnh
sau phẫu thuật dạ dày, đại tràng và một số yếu tố liên

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
- Nghiên cứu này được tiến hành tại khoa Ngoại
Tổng quát Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.
- Thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2020
2.2. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là người bệnh được phẫu thuật
dạ dày, đại tràng tại khoa Ngoại Tổng quát - Bệnh viện Đa
khoa Kiên Giang năm 2020
Tiêu chuẩn lựa chọn
- Người bệnh sau phẫu thuật dạ dày, đại tràng không
phân biệt giới và nghề nghiệp.
- Người bệnh được phẫu thuật dạ dày, đại tràng
chương trình hay cấp cứu.
- Đồng ý tham gia nghiên cứu
Tiêu chuẩn loại trừ
- Người bệnh không phải phẫu thuật dạ dày hay
đại tràng
- Người bệnh phẫu thuật dạ dày, đại tràng kèm theo
phẫu thuật một cơ quan khác
- Người bệnh không đồng ý tham gia nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu
Cở mẫu nghiên cứu là 174 người bệnh.
Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên
Biến số nghiên cứu:
Biến số liên quan đến người bệnh bao gồm: Tuổi, giới,
học vấn, nghề nghiệp, bệnh lý đi kèm, ngày nằm viện…
Biến số liên quan đến phẫu thuật: Hình thức mổ,
phương pháp, thời gian mổ…
Biến số liên quan đến chăm sóc của nhân viên y tế:
Chuẩn bị bệnh, kháng sinh dự phòng trước mổ, theo dõi
sinh hiệu, chăm sóc vết mổ, dẫn lưu, hậu môn nhân tạo,
mức độ đau, tuân thủ vệ sinh tay của điều dưỡng…
Tiêu chuẩn đánh giá:
Người bệnh có bị nhiễm khuẩn bệnh viện hay không
Đánh giá kết quả chăm sóc chia làm 3 loại:
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Loại 3: Có từ 2 biến chứng của NKBV (Vết mổ
nhiễm trùng, nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng tiết niệu,
nhiễm trùng huyết, áp xe tồn dư) trở lên, hoặc có triệu
chứng tắc ruột tại viện và bắt buộc phải điều trị nội trú
tiếp tục tại viện.

Loại 1: Không bị NKBV, không có biến chứng PT,
vết mổ khô, phục hồi vận động tiêu hóa tốt, hết đau, người
bệnh tâm lý ổn định.
Loại 2: Có một trong các biến chứng của NKBV
(Vết mổ nhiễm trùng, nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng
tiết niệu), phục hồi vận động tiêu hóa tốt, còn đau ít, có
thể xuất viện và điều trị ngoại trú hoặc chuyển đến tuyến
dưới để tiếp tục chăm sóc.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu

Bảng 1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu (n =174)
Đặc điểm

Tần số (n)

Tỷ lệ (%)

Giới
Nam
Nữ

129
45

74,1
25,9

Tuổi
<18 tuổi
18-39 tuổi
40-59 tuổi
≥ 60 tuổi

3
31
66
74

1,7
17,9
38,2
42,5

Nghề nghiệp
Nông dân
CNVC
Mất sức
Khác

65
9
72
28

37,4
5,2
41,1
16,1

Nhận xét: Nam cao hơn (74,1%) so với nữ (25, 9 %), nhóm tuổi ≥ 40 chiếm tỷ lệ cao 80,7 %.
2. Đặc điểm liên quan phẫu thuật
Bảng 2. Các đặc điểm liên quan đến phẫu thuật
Đặc điểm

Tần suất (n)

Tỷ lệ (%)

Phẫu thuật dạ dày

65

37,4

Phẫu thuật đại tràng

109

62,6

Mổ cấp cứu

104

59,8

Mổ phiên

75

40,2

Nhận xét: Phẫu thuật đại tràng chiếm tỷ lệ cao 62,6%, đa số người bệnh được mổ cấp cứu 59,8%.
3. Đặc điểm lâm sàng
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Bảng 3. Bệnh lý liên quan
Đặc điểm

Tần suất (n)

Tỷ lệ (%)

Thừa cân – béo phì

13

7,5

Tăng huyết áp

31

17,8

Tim mạch

21

12,1

Đái tháo đường

19

10,9

Ung thư

43

24,7

Nhận xét: Thừa cân béo phì chiếm 7,5%, bệnh lý ung thư chiếm tỷ lệ cao 24,7%.
Bảng 4. Thời gian phẫu thuật-nằm viện
Biến số

Thời gian phẫu thuật (phút)
Ngắn nhất

Dài nhất

Trung bình

Dạ dày

30

402

96 ± 67

Đại tràng

25

600

144 ± 84

Nằm viện(ngày)
Toàn thời gian

2

43

13,4 ± 6,8

Sau mổ

1

42

9,5 ± 4,3

Nhận xét: Nhìn chung thời gian phẫu thuật trung bình của đại tràng dài hơn dạ dày.
Biến chứng sau mổ
Bảng 5. Biến chứng sau mổ
Biến chứng

Tần suất (n)

Tỷ lệ (%)

Chảy máu

3

1,7

Bục miệng nối

1

0,6

Nhiễm khuẩn vết mổ

40

23

Nhiễm khuẩn phổi

20

11,5

Nhiễm khuẩn tiết niệu

6

3,4

Nhiễm khuẩn huyết

2

1,1

Các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn sau mổ
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Bảng 6. Các yếu tố liên quan đến người bệnh và NKBV
NKBV

Đặc tính

Có n (%)

P

không n (%)
Tuổi

< 60

16(9,2)

75(43,1)

≥ 60

29(16,7)

54(31)

< 0,05

Thể trạng
Không thừa cân

32(80)

129(96,3)

Thừa cân

8(20)

5(3,7)

0,002

Bảng 7. Loại vi khuẩn gây nhiễm khuẩn BV
Người bệnh sau phẫu thuật

Tên vi khuẩn gây bệnh

n

%

Ecoli

23

13,2

Acinetobaccter

1

0,6

Parasnguinis

2

1,1

Streptococus

6

3,4

Burkholderia

3

1,7

Klebsiella pneumonia spp

15

8,6

Tổng

50

28,6

Bảng 8. Các yếu tố liên quan đến phẫu thuật và NKBV
Đặc tính

NKBV Có n (%), không n (%)

P

Hình thức PT
Mổ cấp cứu

34(19,5)

59(33,9)

Mổ phiên

11(6,3)

70(40,2)

0,012

Phương pháp PT
Mổ mở

7(4)

48(27,6)

Nội soi

38(21,8)

81(46,6)

0,007

Vệ sinh trước PT
Có

20(11,5)

3(1,7)

không

25(14,4)

46(26,4)

0,004
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Chuẩn bị cơ quan PT
Có

12(6,9)

60(34,5)

Không

33(19)

69(39,7)

0,02

Kháng sinh dự phòng
Có

20(11,5)

3(1,7)

Không

25(14,4)

46(26,4)

0,019

Tuân thủ rửa tay của điều dưỡng
Có

16(9,2)

29(16,7)

Không

3(1,7)

126(72,4)

0,001

Chăm sóc vết mổ
< 2 lần/ngày

29(16,7)

126(72,4)

≥ 2 lần/ngày

16(9,2)

3(1,7)

0,000

Chăm sóc dẫn lưu
< 2 lần/ngày

35(20,1)

114(65,5)

≥2 lần/ngày

9(5,2)

1(0,6)

0,001

4. Các yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc
Bảng 9. Các yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc
Biến số nghiên cứu

Kết quả chăm sóc
Loại 1

Loại 2

Loại 3

P

Chuẩn bị tâm lý bệnh nhân trước mổ (n=174)
Có

56(56,6%)

10(30,3%)

20(47,66)

Không

43(43,4%)

23(69,7%)

22(52,4%)

0,032

Chuẩn bị cơ quan phẫu thuật (n=174)
Có

52(52,5%)

24(72,7%)

26(61,9%)

không

47(47,5%)

9(27,3%)

16(38,1%)

0,11

Tuân thủ rửa tay của điều dưỡng (n=174)
Đúng

97(98%)

22(66,7%)

36(85,7%)

Chưa đúng

2(2%)

11(33,3%)

6(14,3%)

0,001

Thay băng vết mổ (n=174)
< 2 lần/ngày

96(90,7%)

21(63,6%)

39(90,5%)

≥ 2 lần/ngày

3(3%)

12(36,4%)

4(9,5%)
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Chăm sóc sonde tiểu (n=174)
< 2 lần/ngày

87(87,9%

32(97%)

42(100%)

≥ 2 lần/ngày

12(12,1%)

1(3%)

0(0%)

0,024

Hướng dẫn vận động sau mổ (n=174)
Có

69(69,7%)

26(78,8%)

39(92,9%)

không

28(28,3%)

4(12,1%)

1(2,4%)

0,002

Tư vấn chế độ dinh dưỡng (n=174)
< 2 lần / ngày

88(88,9%)

32(97%)

42(100%)

≥ 2 lần / ngày

11(11,1%)

1(3%)

0(0%)

IV. Bàn luận và kết luận
- Về tuổi: Độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên
cứu là 58,30 ± 17,61 tuổi, đây là độ tuổi hay gặp vấn đề
về sức khỏe. Nghiên cứu của chúng tôi gần tương đồng
với Phan Bảo Toàn, tuổi trung bình của bệnh nhân là
59,9; Nguyễn Trọng Hảo với tỉ lệ BN > 40 tuổi là 92,5%;
nghiên cứu của Đồng Thanh Thiện có độ tuổi trung bình
là 56. Nghiên cứu của Nguyễn Hữu Thịnh, tuổi trung bình
là 57,2.
- Về giới tính: Nam giới mắc bệnh nhiều hơn nữ
giới, tỷ lệ nam/ nữ là khoảng 3/1. So sánh với Nghiên cứu
Phan Bảo Toàn là 2/1, Đồng Thanh Thiện là 3/2, Trần
Phùng Dũng Tiến khoảng 2/1. David A thompson cho tỉ
lệ nam/nữ khoảng 3/2.
- Nghề nghiệp: Nông dân và đối tượng mất sức
chiềm đa số (78,5%). So sánh với tác giả Ngô Minh
Nghĩa nghiên cứu cho thấy nghề lao động chân tay
chiếm đến 77,8%.
- Thời gian phẫu thuật trung bình: Phẫu thuật đại
tràng lâu hơn (144 ± 84 phút) so với thời gian phẫu thuật
dạ dày ( 96 ± 67 phút). Phẫu thuật dạ dày có thời gian
trung bình ngắn hơn so với đại tràng. Ngô Minh Nghĩa
nghiên cứu thời gian phẫu thuật dạ dày trung bình là 70,1±
15,7 phút. Nguyễn Hữu Thịnh nghiên cứu phẫu thuật đại
tràng có thời gian trung bình 124,7 ± 31,3 phút.
- Số ngày nằm viện trung bình sau phẫu thuật:
9,5 ± 4,3 ngày, trong đó người nằm dài nhất là 43 ngày và
ngắn nhất là 7 ngày. Nghiên cứu của Nguyễn Hữu Thịnh,
số ngày nằm viện trung bình là 7,9 ± 3,4 ngày. Ngô Minh
Nghĩa 7,7 ± 3,1 ngày. Nhìn chung các nghiên cứu cho
thấy số ngày nằm viện trung bình khoảng 1 tuần.
- Nhiễm khuẩn bệnh viện: Chiếm tỷ lệ cao nhất là
nhiễm khuẩn vết mổ (23,0 %), nhiễm khuẩn phổi 11,5%,

0,037

nhiễm khuẩn tiết niệu 3,4% và nhiễm khuẩn huyết 1,1%.
Biến chứng sau mổ là 2,3% người bệnh bị biến chứng
sau mổ và không biến chứng sau mổ là 97,7%. So sánh
với nghiên cứu của Đinh Vạn Trung nghiên cứu tại bệnh
viện Quân đội 108 cho thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn Bệnh viện
là (3,8%) với tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp 41,1%, vết mổ
33,3%; tiết niệu 19,6%; nhiễm khuẩn huyết 5,9%. Nhìn
chung tỷ lệ nhiễm khuẩn tùy vào điều kiện của từng cơ sở
y tế vì vậy tỷ lệ có thể khác nhau.
- Vi khuẩn gây bệnh: Vi khuẩn gây nhiễm khuẩn
chiếm tỷ lệ cao là loại vi khuẩn Ecoli (13,2%) .Ngoài ra
còn Klebsiella pneumonia spp cũng khá cao chiếm 8,6%.
Lê Thị Hạnh nghiên cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2015
cho thấy tác nhân gây nhiễm trùng vết mổ nhiều nhất là
E. coli. Mai Thị Tiết nghiên cứu năm 2013 tại Bệnh viện
Đồng Nai cho thấy nguyên nhân thường gặp nhất trong
nhiễm khuẩn vết mổ là E. coli chiếm 58,3%.
Các yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc
người bệnh
Qua kết quả nghiên cứu và kiểm định thống kê chúng
tôi thấy các yếu tố có liên quan như sau:
- Nhóm người bệnh > 60 tuổi có nguy cơ nhiễm
khuẩn bệnh viện cao hơn
- Việc tuân thủ thời điểm và các bước rửa tay của
điều dưỡng làm giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện.
- Mổ nội soi có tỷ lệ NKBV thấp hơn mổ mở.
- Mổ cấp cứu và mổ phiên có sự khác biệt về tỉ lệ
nhiễm trùng bệnh viện.
- Kháng sinh dự phòng trước mổ có tỉ lệ nhiễm
trùng bệnh viện thấp hơn so với không sử dụng kháng
sinh dự phòng.
- Thừa cân –béo phì có tỉ lệ nhiễm trùng vết mổ cao
hơn so với nhóm không thừa cân với.
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- Người bệnh được tư vấn tâm lý về bệnh lý, phẫu
thuật có kết quả chăm sóc tốt hơn.
- Điều dưỡng tuân thủ đúng thời điểm và quy trình
rửa tay giúp cho kết quả chăm sóc tốt hơn.
- Chăm sóc vết mổ và các ống dẫn lưu từ 2 lần trở lên
trong ngày có tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện thấp hơn nhóm

2020

người bệnh chỉ nhận được chăm sóc 1 lần trong ngày.
- Hướng dẫn tập vận động sớm sau mổ có kết quả
chăm sóc tốt hơn.
- Tư vấn dinh dưỡng sau mổ 2 lần trong ngày có kết
quả chăm sóc tốt hơn so với nhóm chỉ nhận được sự tư vấn
1 lần trong ngày.
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Kiến thức về chăm sóc trước sinh của bà mẹ có con
dưới 1 tuổi tại một số xã huyện Quan Hóa, tỉnh
Thanh Hóa năm 2019
Ngân Thị Hiền1, Nguyễn Xuân Bái2, Vũ Đức Anh2, Lê Đức Cường2

Tóm tắt
Nghiên cứu cắt ngang 363 phụ nữ có con dưới 1
tuổi tại 5 xã huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm 2019,
chúng tôi thu được kết quả: Khi được hỏi về các dấu hiệu
bất thường khi mang thai có 85,7% đối tượng cho rằng đó
là đau bụng; có 79,3% đối tượng cho rằng đó là ra máu âm
đạo. Trong các loại vắc-xin được liệt kê thì chỉ có 3 loại
vắc-xin được đối tượng cho rằng cần phải tiêm khi mang
thai trong đó vắc-xin uốn ván chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm
96,4%), vắc-xin cúm là 3,0% và 2,8% đối tượng không
biết cần tiêm vắc-xin nào khi mang thai. Kết quả kiến thức
về chăm sóc trước sinh của đối tượng: 39,4% đối tượng có
kiến thức tốt và 60,6% đối tượng có kiến thức chưa tốt. Có
mối liên quan giữa kiến thức về chăm sóc trước sinh của
đối tượng với trình độ học vấn, dân tộc, tình trạng kinh tế.
Không có mối liên quan giữa kiến thức về chăm sóc trước
sinh của đối tượng với số lần mang thai.
Từ khóa: Chăm sóc trước sinh
Abstract:
the knowledge of prenatal care
of mothers with children under 1 year
of age in some communes of quan hoa
district, thanh hoa province in 2019
363 women with children under 1 year of age were
surveyed in 5 communes, Quan Hóa district, Thanh
Hoa province in 2019. We obtained results: 87% of
mothers thought that abdominal pain was an abnormal
sign during pregnancy, and 79,3% of mother thought
it was vaginal bleeding. Among the vaccines, there are
3 types of vaccines that are considered by the subjects
to be pregnant. Among the vaccines, there are 3 types
of vaccines that subjects thought to be injected during
pregnancy, with percentage of tetanus vaccine was
the highest (96,4%), percentage of flu vaccine was

3,0% and 2.8% of subjects did not know what vaccine
to inject during pregnancy. 39.4% of subjects had
good knowledge and 60,6% of subjects had not good
knowledge. There was a relation between the knowledge
of prenatal care of the subjects with the education level,
ethnicity, economic status. There was not a relation
between the knowledge of prenatal care of the subjects
with number of pregnancies
Key word: Prenatal care
I. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, sức khỏe sinh sản
(SKSS) đã trở thành một lĩnh vực quan trọng được Đảng,
Nhà nước và nhiều tổ chức quan tâm. Tuy nhiên, Báo cáo
chiến lược quốc gia về chăm sóc SKSS tại Hội nghị quốc
gia về dân số và phát triển bền vững cho thấy tỷ lệ các bà
mẹ được khám thai và được cán bộ chuyên môn trợ giúp
khi đẻ còn thấp, chăm sóc sau sinh, hướng dẫn cho con
bú và cách nuôi con chưa được chú ý làm tốt đặc biệt là ở
các vùng sâu dân tộc thiểu số[6]. Quan Hoá là huyện vùng
cao, biên giới, cách trung tâm tỉnh Thanh Hoá 140 km về
phía Tây. Do phần lớn cư dân là người dân tộc thiểu số
nên trình độ dân trí còn thấp, đặc biệt là kiến thức, thực
hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ.
II. Đối tượng và phương pháp nghiên
cứu
2.1. Địa bàn, đối tượng và thời gian nghiên cứu
2.1.1 Địa bàn: Nghiên cứu được tiến hành tại 5 xã:
Phú Sơn, Thanh Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Nam Tiến
và thị trấn Quan Hóa huyện Quan Hóa.
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu: Phụ nữ từ 18 đến 49
tuổi, có con nhỏ dưới 1 tuổi ở địa bàn nghiên cứu.
2.1.3. Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu từ 11/2019
đến 3/2020

1. Trung tâm Y tế huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Email: nganh2789@gmail.com
2. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Ngày nhận bài: 13/06/2020

Ngày phản biện: 20/06/2020

Ngày duyệt đăng: 30/06/2020
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2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Sử dụng thiết kế nghiên
cứu mô tả, dựa vào cuộc điều tra cắt ngang kết hợp hồi cứu
2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
Cỡ mẫu: Áp dụng công thức sau:
n = Z 12−α / 2

p × (1 − p )
e2

Với p=0,383 là tỷ lệ phụ nữ có điểm kiến thức về
CSTS theo nghiên cứu của tác giả Vũ Văn Hoàn[7] thay
vào công thức ta có n = 363 đối tượng nghiên cứu.
Chọn mẫu:
- Lập danh sách phụ nữ từ 18 đến 49 tuổi, có con nhỏ
dưới 1 tuổi tai 6 xã. Chọn ngẫu nhiên các bà mẹ vào mẫu
nghiên cứu đến khi nào đủ cỡ mẫu thì dừng lại.
2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin

- Sử dụng bộ câu hỏi xây dựng sẵn gồm 39 câu hỏi,
thông tin chung 8 câu, kiến thức thực hành 31 câu
Các tiêu chuẩn đánh giá trong nghiên cứu
* Kiến thức: Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, trả
lời sai không bị trừ điểm. Tổng điểm tối đa cho phần kiến
thức là 37 điểm, trong đó: Tổng điểm > 19 điểm là đạt,
tổng điểm <19 điểm là chưa đạt.
2.2.4. Phương pháp xử lý thông tin
Số liệu được nhập bằng phần mềm Epi Data và được
xử lý trên phần mềm SPSS. So sánh giữa các tỷ lệ sử dụng
kiểm định Khi bình phương. Khoảng tin cậy là 95% được
áp dụng cho toàn bộ các kiểm định. Nhận định có sự khác
biệt khi giá trị p <0,05
III. Kết quả nghiên cứu

Bảng 3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
Thông tin
Nhóm tuổi

Dân tộc

Trình độ học vấn

Tình trạng hôn nhân

Số lượng

Tỷ lệ

18 đến 29 tuổi

275

76,8

30 đến 40 tuổi

80

22,0

Trên 40 tuổi

8

1,2

Kinh

47

12,9

Thái

212

58,4

Mường

95

26,2

Dân tộc khác

9

2,5

Chỉ biết đọc, biết viết

10

2,7

Tốt nghiệp tiểu học (cấp 1)

10

2,7

Tốt nghiệp THCS (cấp 2)

161

44,4

Tốt nghiệp THPT (cấp 3)

115

31,7

Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học

67

18,5

Bình thường

357

98,3

Ly thân

1

0,3

Ly dị

2

0,6

Góa phụ

3

0,8

Kết quả bảng 3.1 cho thấy một số thông tin chung
của đối tượng: Nhóm tuổi từ 18 đến 29 chiếm 76,8%
đối tượng nghiên cứu. Dân tộc chiếm phần lớn đối
tượng nghiên cứu là dân tộc Thái và Mường lần lượt
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là 58,4% và 26,2%. Về trình độ học vấn của đối tượng
cao nhất là THCS chiếm 44,4%; sau đó là THPT chiếm
31,7%. Tình trạng hôn nhân của đối tượng là bình
thường chiếm 98,3%.
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Bảng 3.2. Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu biết các dấu hiệu bất thường cần phải đi khám thai (n=363)
Bệnh lý

Số lượng

Tỷ lệ

Không biết

32

8,8

Ra máu âm đạo

288

79,3

Đau bụng

311

85,7

Sốt, nôn

135

37,2

Phù hai chân

149

41,0

Đau đầu

61

16,8

Khi được hỏi về các dấu hiệu bất thường khi mang thai có 85,7% đối tượng cho rằng đó là đau bụng; có 79,3%
đối tượng cho rằng đó là ra máu âm đạo.
Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ số lần cần đi khám thai mà đối tượng biết (n=363)

Tỷ lệ đối tượng biết cần đi khám thai ít nhất 3 lần là 71,6% và trên ba lần chiếm 21,5%.
Bảng 3.3. Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu biết về các loại vacxin cần phải tiêm khi mang thai (n=363)
Vacxin

Số lượng

Tỷ lệ

Không biết

10

2,8

Uốn ván

350

96,4

Thủy đậu, sởi, quai bị, rubella

6

1,7

Cúm

11

3,0

Vacxin mà nhiều đối tượng biết đến cần tiêm khi
mang thai là uốn ván chiếm 96,4%. Và chỉ có 1,7% đối

tượng nghiên cứu biết phải tiêm vacxin thủy đậu, sởi, quai
bị và rubella.
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Xét nghiệm khi mang thai mà nhiều đối tượng cho
rằng cần phải thực hiện nhiều nhất là xét nghiệm HIV
chiếm 93,9%; tiếp đến là xét nghiệm nước tiểu chiếm
76,6%; xét nghiệm huyết học chiếm 33,6%. Các xét

nghiệm còn lại có từ 0,8% -15,7% đối tượng cho rằng cần
làm. Có 3,0% đối tượng không biết cần làm xét nghiệm
gì khi mang thai.

Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ kiến thức tốt, chưa tốt theo tiêu chuẩn đánh giá (n=363)

Qua khảo sát 363 đối tượng về kiến thức chăm sóc trước sinh thì có 39,4% đối tượng có kiến thức tốt và 60,6%
đối tượng có kiến thức không tốt.
Bảng 3.4. Mối liên quan giữa kiến thức và trình độ học vấn (n=363)
Trình độ học vấn

Kiến thức chưa tốt

Kiến thức tốt

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

≤ THCS

145

80,1

36

19,9

≥ THPT

75

41,2

107

58,8

OR = 5,7 (95% CI : 3,6 - 9,2)
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Có mối liên quan giữa kiến thức của đối tượng với trình
độ học vấn OR= 5,7 (95% CI : 3,6 - 9,2). Những đối tượng có

trình độ THCS trở xuống có kiến thức chưa tốt cao gấp 5,7
lần những đối tượng có trình độ từ THPT trở lên.

Bảng 3.5. Mối liên quan giữa kiến thức và dân tộc (n=363)
Trình độ học vấn
Các dân tộc
Kinh

Kiến thức chưa tốt

Kiến thức tốt

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

213

67,4

103

32,6

7

14,9

40

85,1

OR = 11,8 (95% CI : 5,1 - 27,3)
Có mối liên quan giữa kiến thức của đối tượng và
dân tộc (OR=11,8 (95% CI : 5,1 - 27,3). Nhóm đối tượng
dân tộc Kinh có kiến thức tốt hơn nhóm dân tộc khác
11,8 lần.
IV. Bàn luận
Nhận thức được sự rủi ro khi mang thai và sự cần
thiết của việc đến CSYT để tư vấn và khám thai là việc
làm cần thiết để giảm nguy cơ biến chứng trong khi mang
thai và sinh đẻ. Kết quả này cao hơn kết quả nghiên cứu
tại khu vực miền Nam: tỷ lệ phụ nữ không biết một dấu
hiệu nguy hiểm nào ở các tỉnh này giao động từ 15-30%.
Hai dấu hiệu được phụ nữ đề cập đến nhiều nhất là đau
bụng (từ 60 đến 70%) [5], [2].
Tiêm phòng uốn ván đảm bảo cho bà mẹ không bị
uốn ván sau đẻ và đảm bảo cho con không bị uốn ván sơ
sinh. Vì thế đây là một nội dung quan trọng của công tác
chăm sóc thai sản. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho
thấy Vaccine mà nhiều đối tượng biết đến cần tiêm khi
mang thai là uốn ván chiếm 96,4% tương tự so với 95%
bà mẹ được tiêm phòng uốn ván theo thống kê toàn quốc
năm 2016[1]. Tuy nhiên tỷ lệ đối tượng nghiên cứu biết
lịch tiêm phòng uốn ván đối với phụ nữ chưa tiêm hoặc
không rõ tiền sử tiêm: Tiêm 2 mũi, mũi đầu khi biết có
bầu, mũi thứ 2 sau mũi đầu 1 tháng có 53,7% đối tượng
lựa chọn; Tiêm 3 mũi, mũi đầu khi biết có bầu, mũi 2 sau
mũi đầu 1 tháng, mũi thứ 3 cách mũi thứ hai 6 tháng, hoặc
tiêm ở lần thai kì sau: có 37,5% đối tượng lựa chọn. Như
vậy việc tiêm phòng uốn ván của các bà mẹ mang thai đã
được thực hiện chưa đầy đủ. Việc tiêm phòng uốn ván
được thực hiện khi bà mẹ đi khám thai. Những trường hợp
không tiêm phòng đủ số lần đều do bà mẹ không đi khám
thai không đủ số lần (số liệu về việc khám thai đã cho biết
17,1% bà mẹ không khám thai đủ 3 lần) do đó cần tích

cực tuyên truyền giáo dục để người phụ nữ đi khám thai
và tiêm phòng uốn ván đầy đủ hơn.
Về cách uống viên sắt/folic: có 78,8% đối tượng
cho rằng uống viên sắt/folic từ khi biết có bầu và uống
hàng ngày. Kết quả này của chúng tôi tương tự với tác giả
Nguyễn Văn Hải[4] khi cho biết chỉ có 10,5% bà mẹ bỏ
không uống viên sắt.
Trình độ học vấn có mối liên quan với kiến thức,
thái độ và thực hành về CSTS và được công bố phổ biến ở
các quốc gia[8]. Trong mối quan hệ với kiến thức và thái
độ CSTS, những phụ nữ có học vấn cao hơn thì cũng có
kiến thức, thái độ về CSTS tốt hơn. Tại Sierra Leone, có
tới 65% phụ nữ không biết DHNH nào, tập trung ở nhóm
có học vấn thấp. Các NC tại Việt Nam cũng cho các kết
quả tương tự.
Việt Nam hiện nay được xếp vào nhóm nước có thu
nhập trung bình thấp. Việt Nam có 75% dân số sống ở
khu vực nông thôn và khoảng 19% dân số là người DTTS
(không phải người Kinh). Hiện vẫn còn sự khác biệt về
tỷ lệ biết chữ giữa đô thị và nông thôn, giữa các vùng có
mức độ phát triển KTXH khác nhau, nam và nữ, và giữa
các nhóm dân tộc, đặc biệt là ở dân tộc H’Mông. Việt
Nam là quê hương của 53 nhóm DTTS và hầu hết các dân
tộc này đều sống ở những vùng núi, vùng sâu vùng xa với
sự phát triển KTXH hạn chế và điều kiện giao thông khó
khăn. Do đó, việc đảm bảo tất cả phụ nữ có thể tiếp cận
bình đẳng tới các dịch vụ y tế chất lượng trong quá trình
mang thai và sinh con là một thách thức rất lớn mặc dù
đã có nhiều chính sách can thiệp [3]. Các trung tâm y tế
chất lượng cao thường được đặt tại các khu vực đô thị,
chứ không đặt ở các vùng nông thôn và miền núi. Các yếu
tố về phía cung cấp dịch vụ cũng đóng vai trò quan trọng
trong việc giải thích sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận
các dịch vụ CSSKBM. Các dịch vụ y tế có chất lượng
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kém, chi phí quá cao, không thích hợp với bối cảnh địa
phương hoặc không đáp ứng nhu cầu cụ thể của người
dân địa phương thường dẫn tới tình trạng người dân ít sử
dụng. Đối với những phụ nữ DTTS có mong muốn tiếp
cận hệ thống y tế công, thì nhân viên y tế có thể tỏ ra thiếu
khoan dung và ít nhạy cảm với các đặc điểm văn hóa, tín
ngưỡng và tập quán truyền thống của các DTTS và có thể
đối xử thiếu tôn trọng phụ nữ nghèo và DTTS so với phụ
nữ người Kinh.
V. Kết luận
Khi được hỏi về các dấu hiệu bất thường khi mang
thai có 85,7% đối tượng cho rằng đó là đau bụng; có

2020

79,3% đối tượng cho rằng đó là ra máu âm đạo
Trong các loại vắc-xin được liệt kê thì chỉ có 3 loại
vắc-xin được đối tượng cho rằng cần phải tiêm khi mang
thai trong đó vắc-xin uốn ván chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm
96,4%), vắc-xin cúm là 3,0% và 2,8% đối tượng không
biết cần tiêm vắc-xin nào khi mang thai.
Kết quả kiến thức về chăm sóc trước sinh của đối
tượng: 39,4% đối tượng có kiến thức tốt và 60,6% đối
tượng có kiến thức chưa tốt.
Có mối liên quan giữa kiến thức về chăm sóc trước
sinh của đối tượng với trình độ học vấn, dân tộc, tình trạng
kinh tế. Không có mối liên quan giữa kiến thức, thực hành
về chăm sóc trước sinh của đối tượng với số lần mang thai.
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Thực trạng kiến thức của người chăm sóc chính
cho trẻ dưới 5 tuổi bị tai nạn thương tích tại 2 xã
huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình năm 2019
Trương Hoàng Anh1, Hoàng Năng Trọng1, Nguyễn Đức Thanh1

TÓM TẮT
Từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2019 chúng tôi tiến
hành khảo sát thực trạng kiến thức về tai nạn thương tích
của 473 người chăm sóc chính cho trẻ em dưới 5 tuổi,
chúng tôi thu được kết quả: Người CS trẻ đều nắm được
hậu quả của TNTT ở trẻ: tổn hại về sức khỏe (94,3%); tổn
hại về tinh thần là (83,9%). TNTT do TNGT: 52,2% cho
rằng cần có người ngồi sau để giữ trẻ . TNTT do bỏng:
người CS biết cách xử trí khi trẻ bị bỏng: Cần chườm lạnh
vào vết thương (65,4%); rửa nhiều lần bằng nước lạnh,
sạch (55,6 %). TNTT do ngộ độc thực phẩm: Tỷ lệ người
CS cho rằng không cho trẻ ăn thức ăn không rõ nguồn gốc
cao (93,7%). Đa số người CS cho rằng để phòng tránh
đuối nước nên cho trẻ học bơi (89,0%).
Từ khóa: Trẻ dưới 5 tuổi, người chăm sóc, tai nạn
thương tích, Thái Bình.
ABSTRACT:
Current knowledge of primary
caregivers for children under 5
years old with accident injuries in
2 communes of Kien Xuong District,
Thai Binh Province in 2019
From October 2019 to December 2019, we conducted
a survey on the current knowledge about accident injuries
among 473 primary caregivers for children under 5 years
old. Our results are as follows: primary caregivers are all
aware of consequences left by accident injuries: health
damage (94.3%); mental damage (83.9%). Accident
injuries caused by traffic accidents: 52.2% said that people
need to sit behind to hold children. Accident injuries due
to burns: Caregivers know how to deal with burns: Need
to apply cold to the wound (65.4%); Wash many times
with clean, cold water (55.6%). Accident injuries due to
food poisoning: A high proportion of primary caregivers

respond that children should not be fed with food of
unknown origin (93.7%). Most CS people said that to
prevent drowning, children should learn to swim (89.0%).
Key words: Children under 5 years old, caregivers,
injury, Thai Binh.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại Việt Nam, mô hình tử vong do tai nạn thương
tích khác nhau tuỳ theo lứa tuổi: từ sơ sinh đến tuổi dậy
thì, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu, sau đó là tai nạn
giao thông bắt đầu nổi lên và tăng nhanh theo tuổi, hai
nguyên nhân này chiếm đến 2/3 trong số tử vong ở trẻ.
Cứ 100.000 trẻ có 24 trẻ tử vong do tai nạn thương tích
hay tương đương 18 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích
mỗi ngày. Các bé trai có xu hướng bị thương tích thường
xuyên hơn và nghiêm trọng hơn so với các bé gái. Tuy
nhiên, nguyên nhân sâu xa của phần lớn tai nạn thương
tích ở trẻ em bắt nguồn từ sự bất cẩn, thiếu quan tâm của
người lớn. Nếu như người lớn quan tâm tới trẻ hơn, nhận
thức được những nguy hiểm đang rình rập trẻ thì rất có thể
những cái chết thương tâm đã không xảy ra. Để thực hiện
tốt kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cộng đồng
của ngành y tế giai đoạn 2016-2020 vì vậy, chúng tôi tiến
hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu sau:
Thực trạng kiến thức về phòng chống tai nạn thương
tích của người chăm sóc chính cho trẻ em dưới 5 tuổi 2 xã
huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình năm 2019.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa bàn nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn gồm 2 xã
được chọn chủ định là thị trấn Thanh Nê và xã Bình
Nguyên của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
2.2. Đối tượng nghiên cứu
Người chăm sóc chính cho trẻ (là người biết rõ nhất

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
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về các hoạt động của trẻ trong gia đình như bố, mẹ; ông
bà; người giúp việc…)
2.3. Thời gian nghiên cứu
- Thời gian thu thập số liệu từ tháng 10 đến tháng 12
năm 2019.
- Xử lý số liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu từ
tháng 01 đến tháng 05 năm 2020.
2.4. Phương pháp nghiên cứu
* Thiết kế nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu được thực hiện theo thiết kế
nghiên cứu dịch tễ học mô tả với điều tra cắt ngang nhằm
mô tả kiến thức của người chăm sóc chính cho trẻ em dưới
5 tuổi.
* Cỡ mẫu
Công thức tính cỡ mẫu áp dụng cho điều tra cắt
ngang dựa vào 1 tỷ lệ

Trong đó:
α: Mức ý nghĩa thống kê (α = 0,05)

Z(1-α/2): Giá trị Z thu được tứng với giá trị α
(Z(1-α/2) = 1,96)
d: Khoảng sai lệch mong muốn giữa tỷ lệ p thu được
từ mẫu và từ quần thể (chọn d=0,05).
p: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị TNTT tại địa bàn
nghiên cứu. Chọn giá trị p bằng 0,5 để có cỡ mẫu tối thiểu
lớn nhất.
Thay vào công thức tính được cỡ mẫu cần cho
nghiên cứu là 385 người. Trong điều kiện cho phép, để
tăng thêm tính đại diện của mẫu nghiên cứu, chúng tôi đã
tiến hành điều tra thêm 20% và đã điều tra được 473 đối
tượng để đưa vào nghiên cứu.
* Kỹ thuật áp dụng trong nghiên cứu
Các thông tin về TNTT: Được thu thập bằng phương
pháp phỏng vấn trực tiếp người chăm sóc chính cho trẻ
bằng bộ câu hỏi đã được chuẩn bị trước.
2.5. Phân tích và xử lý số liệu
Số liệu sau khi điều tra được nhập bằng phần mềm
EPI-DATA, sau đó chuyển sang phần mềm SPSS 22.0.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 3.1. Tỷ lệ các loại hình TNTT mà người CS được biết đến
Loại hình TNTT

Thanh Tân (n=232)

Thị trấn (n=241)

Tổng (n=473)

p1,2

SL

%

SL

%

SL

%

Đuối nước

181

78.0

206

85.5

387

81,8

<0,05

Tai nạn giao thông

182

78.4

172

71.4

354

74,8

>0,05

Bỏng

148

63.8

172

71.4

320

67,7

>0,05

Ngộ độc

180

77.6

129

53.5

309

65,3

<0,01

Ngã

144

62.1

155

64.3

299

63,2

>0,05

Điện giật

144

62.1

148

61.4

292

61,7

>0,05

Côn trùng đốt

162

69.8

94

39.0

256

54,1

<0,01

Dị vật đường thở, tiêu hóa

139

59.9

100

41.5

239

50,5

<0,01

1

0.4

4

1.7

5

1,1

>0,05

Khác

Kết quả bảng trên cho thấy loại hình TNTT mà người
CS cho trẻ được nghe nhiều nhất là đuối nước và TNGT
với tỷ lệ lần lượt là 81,8% và 74,8%; tiếp theo là bỏng,
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trùng đốt, súc vật cắn và dị vật chiếm trên 50,0% người
CS trẻ được biết đến.
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Biểu đồ 3.1. Hậu quả của TNTT mà người CS trẻ biết

Kết quả biểu đồ cho thấy hậu quả của TNTT ở trẻ mà
được đa số người CS trẻ đề cập đến là tổn hại về sức khỏe
chiếm 94,3%; sau đó là tổn hại về tinh thần là 83,9% tiếp

đến là ảnh hưởng đến người thân và sức khỏe tâm thần
chiếm lần lượt 66,2% và 60,3%.

Bảng 3.2. Kiến thức của người CS biết cách phòng tránh TNGT cho trẻ
Cách phòng tránh

Số lượng (n=473)

Tỷ lệ (%)

Có người lớn đi kèm khi trẻ ra khỏi nhà

463

97,9

Hướng dẫn trẻ đi bên phải đường

361

76,3

Hướng dẫn trẻ cách sang đường

296

62,6

Khi đi xe máy có người ngồi sau

247

52,2

Khác

10

2,1

Từ bảng trên cho thấy về cách phòng tránh TNGT
cho trẻ đa số (chiếm 97,9%) người CS trẻ cho rằng cần
có người lớn đi kèm khi trẻ ra khỏi nhà; tiếp đến là hướng

dẫn trẻ đi bên phải đường và hướng dẫn trẻ cách sang
đường lần lượt là 76,3% và 62,6%. Có 52,2% người CS
trẻ cho rằng khi đi xe máy có người ngồi sau.

Bảng 3.3. Kiến thức của người CS biết cách xử trí, cách phòng tránh trẻ bị bỏng
Nội dung

Cách xử trí

Số lượng (n=473)

Tỷ lệ (%)

Đưa trẻ nhanh chóng ra khỏi nguồn gây bỏng

378

79,9

Đến cơ sở y tế gần nhất

352

74,4

Chườm lạnh vào vết thương

309

65,3

Rửa nhiều lần bằng nước lạnh, sạch

263

55,6

7

1,5

Để nguồn lửa, nước sôi, chất gây bỏng ở xa tầm tay của trẻ

438

92,6

Không để trẻ gần lửa, nước sôi, chất gây bỏng

429

90,7

Trông trẻ cẩn thận khi trong nhà có các nguồn có thể gây bỏng

346

73,2

3

0,6

Khác

Cách phòng
tránh

Khác
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Kết quả bảng trên cho ta thấy có 79,9% NCS cho
biết cần đưa trẻ nhanh chóng ra khỏi nguồn gây bỏng; có
74,4% NCS cho biết cần đưa trẻ đến CSYT gần nhất và
65,3% cho biết cần chườm lạnh vào vết thương.

Để phòng tránh bỏng cho trẻ biện pháp được NCS
lựa chọn nhiều nhất là để nguồn lửa, nước sôi, chất gây
bỏng ở xa tầm tay của trẻ và không để trẻ gần lửa, nước
sôi, chất gây bỏng chiếm tỷ lệ lần lượt là 92,6% và 90,7%.

Bảng 3.4. Kiến thức của người CS biết cách xử trí, cách phòng tránh trẻ bị ngộ độc thực phẩm
Nội dung

Cách xử trí

Cách phòng tránh

Số lượng (n=473)

Tỷ lệ (%)

Đưa đến CSYT gần nhất

430

91.1

Kích thích để nôn

334

70.6

Cho uống nhiều nước và nghỉ ngơi

183

38.7

Giữ lại mẫu thực phẩm nghi ngờ

151

31.9

Không ăn thức ăn không rõ nguồn gốc

443

93,7

Không ăn đồ ôi thiu

423

89,4

Không ăn, uống những đồ đổi màu, quá hạn

402

85,0

Không để thức ăn lẫn với hoá chất khác

278

58,8

7

1,5

Khác
Từ bảng trên cho thấy, tỷ lệ người CS biết những
việc cần làm khi trẻ bị ngộ độc: Đưa đến CSYT gần
nhất chiếm 91,1%; kích thích để nôn chiếm 70,6%; cho
uống nhiều nước và nghỉ ngơi chiếm 37,8%. Chỉ có
31,9% người CS cho rằng cần giữ lại mẫu thực phẩm
nghi ngờ.

Trên 85,0% người CS trẻ cho rằng để phòng tránh
ngộ độc thực phẩm cần không ăn thức ăn không rõ nguồn
gốc; không ăn đồ ôi thiu; không ăn, uống những đồ đổi
màu, quá hạn. Có 58,8% người CS trẻ cho rằng phòng
tránh ngộ độc thực phẩm cho trẻ bằng cách không để thức
ăn lẫn với hóa chất khác.

Bảng 3.5. Kiến thức của người CS biết cách xử trí, cách phòng tránh trẻ bị chó mèo cắn
Nội dung

Cách xử trí

Số lượng (n=473)

Tỷ lệ (%)

Đến cơ sở y tế gần nhất để tiêm phòng dại

386

81,6

Rửa vết thương bằng nước và xà phòng đặc
liên tục trong 15 phút

352

74,4

Rửa vết thương bằng cồn 70%, cồn Iod

188

39,7

9

1,9

Không để trẻ trêu chọc chó mèo

432

91,3

Xích chó, không để chạy rông

407

86,0

Tiêm phòng dại chó mèo

291

61,5

7

1,5

Khác

Cách phòng tránh

Khác
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Kết quả bảng trên cho thấy khi trẻ bị chó mèo cắn có
81,6% người CS sẽ đến cơ sở y tế gần nhất để tiêm phòng
dại; có 74,4% người CS rửa vết thương bằng nước và xà
phòng đặc liên tục trong 15 phút; rửa vết thương bằng cồn
70%, cồn Iod có 39,7% người CS thực hiện.

Cách phòng tránh chó mèo cắn trẻ được nhiều người
CS nhắc đến nhất là không để trẻ trêu chọc chó mèo chiếm
91,3%; sau đó là xích chó, không để chạy rông (86,0%) và
tiêm phòng dại chó mèo (61,5%).

Bảng 3.6. Kiến thức người CS biết cách xử trí, cách phòng tránh khi trẻ bị đuối nước
Nội dung

Cách xử trí

Cách phòng tránh

Số lượng (n=473)

Tỷ lệ (%)

Đưa đầu của trẻ nhô khỏi mặt nước

395

83.5

Tiến hành hô hấp nhân tạo cho trẻ

290

61.3

Dốc ngược trẻ để khai thông vùng họng, miệng

285

60.3

Tát mạnh vào đầu trẻ để gây phản xạ hồi tỉnh

131

27.7

Cho trẻ học bơi

421

89,0

Khi bơi phải mặc áo phao

375

79,3

Không bơi lâu, không bơi khi mệt mỏi

227

48,0

Khởi động trước khi xuống nước

226

47,8

Khác

23

4,9

Kết quả bảng trên cho thấy cách phòng tránh đuối
nước cho trẻ được nhiều người CS nhắc đến nhất là cho
trẻ học bơi (89,0%), tiếp đến là khi bơi phải mặc áo
phao (79,3%); không bơi lâu, không bơi khi mệt mỏi
và khởi động trước khi xuống nước chiếm lần lượt là
48,0% và 47,8%.

Đa số (chiếm 83,5%) người CS sẽ đưa đầu của trẻ
nhô khỏi mặt nước khi trẻ bị đuối nước. Có 61,3% và
60,3% người CS tiến hành hô hấp nhân tạo cho trẻ và dốc
ngược trẻ để khai thông vùng họng, miệng. Còn lại 27,7%
người CS cho rằng nên tát mạnh vào đầu trẻ để gây phản
xạ hồi tỉnh.

Bảng 3.7. Kiến thức của người CS về cách xử trí, cách phòng chống trẻ bị điện giật
Nội dung

Cách xử trí

Số lượng (n=473)

Tỷ lệ (%)

Cắt ngay nguồn điện hoặc dùng que gậy gỗ khô gạt dây điện

451

95,3

Ủ ấm nạn nhân và đưa đến cơ sở y tế gần nhất

336

71,0

Tiến hành hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân

240

50,7

Sơ cứu chấn thương như gẫy xương, chảy máu, bỏng (nếu có)

208

44,0

2

0,4

Để xa tầm tay trẻ các ổ điện và thiết bị điện

426

90.1

Không cho trẻ nghịch ổ cắm, thiết bị điện

399

84.4

Sử dụng dụng cụ che chắn, bít các lỗ ổ điện

399

84.4

Khác

11

2.3

Khác

Cách phòng
tránh
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Qua bảng trên cho thấy: Khi trẻ bị điện giật có
95,3% người CS sẽ cắt ngay nguồn điện hoặc dùng que
gậy gỗ khô gạt dây điện chiếm tỷ lệ cao nhất; tiếp theo
là ủ ấm nạn nhân và đưa đến cơ sở y tế gần nhất chiếm
71%. Có 50,7% người CS cho rằng cần tiến hành hô hấp
nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân. Còn lại
sơ cứu chấn thương như gãy xương, chảy máu, bỏng (nếu
có) chiếm 44%.
Tỷ lệ người CS biết cách phòng tránh điện giật cho
trẻ lần lượt là: để xa tầm tay tay trẻ các ổ điện và thiết bị
điện chiếm 90,1%; sử dụng dụng cụ che chắn, bít các lỗ ổ
điện và không cho trẻ nghịch ổ cắm, thiết bị điện chiếm tỷ
lệ bằng nhau và bằng 84,4%.
IV. BÀN LUẬN
Trong nghiên cứu của chúng tôi đã có tổng sổ 473
người chăm sóc chính được chọn điều tra. Để tìm hiểu
kiến thức về phòng tránh TNTT của người CS trẻ tại địa
bàn nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn người
chăm sóc trẻ chính về một số nội dung liên quan. Kết quả
nghiên cứu cho thấy người CS trẻ biết đến thông tin về
phòng chống TNTT qua đài báo chiếm 58,1%; tiếp đến là
internet và loa phát thanh chiếm tỷ lệ bằng nhau và bằng
35,3%. Trên 50% các loại hình TNTT đều được người
CS biết đến, đặc biệt có đuối nước và TNGT chiếm tỷ lệ
cao lần lượt là 81,8% và 74,8%. Hậu quả của TNTT ở trẻ
mà được đa số người CS trẻ đề cập đến là tổn hại về sức
khỏe chiếm 94,3%, sau đó là tổn hại về tinh thần là 83,9%.
TNTT để lại nhiều hậu quả không mong muốn cho người
bị tai nạn nói chung, và đặc biệt là trẻ em nói riêng.
Từ kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy về cách
phòng tránh TNGT cho trẻ đa số (chiếm 97,9%) người CS
trẻ cho rằng cần có người lớn đi kèm khi trẻ ra khỏi nhà;
tiếp đến là hướng dẫn trẻ đi bên phải đường và hướng dẫn
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trẻ cách sang đường lần lượt là 76,3% và 62,6%. Có 52,2%
người CS trẻ cho rằng khi đi xe máy có người ngồi sau là
cách phòng tránh TNGT cho trẻ. Về cách phòng tránh đuối
nước cho trẻ được nhiều người CS nhắc đến nhất là cho trẻ
học bơi chiếm 89,0%, tiếp đến là khi bơi phải mặc áo phao
chiếm 79,3%. Không bơi lâu, không bơi khi mệt mỏi và
khởi động trước khi xuống nước chiếm lần lượt là 48,0% và
47,8%. Đa số (chiếm 83,5%) người CS sẽ đưa đầu của trẻ
nhô khỏi mặt nước khi trẻ bị đuối nước, có trên 60% người
CS tiến hành hô hấp nhân tạo cho trẻ và dốc ngược trẻ để
khai thông vùng họng, miệng và 27,7% người CS tát mạnh
vào đầu trẻ để gây phản xạ hồi tỉnh.
V. KẾT LUẬN
- Đa số người CS trẻ đều nắm được hậu quả của
TNTT ở trẻ: tổn hại về sức khỏe (94,3%); tổn hại về tinh
thần là (83,9%).
- Tỷ lệ người CS chính có kiến thức về một số loại
hình TNTT như sau:
+ TNTT do TNGT: Đa số người CS cho rằng khi đi
xe máy, cần có người ngồi sau để giữ trẻ (52,2%).
+ TNTT do bỏng: Phần lớn người CS biết cách xử trí
khi trẻ bị bỏng: Cần chườm lạnh vào vết thương (65,4%);
rửa nhiều lần bằng nước lạnh, sạch (55,6 %).
+ TNTT do ngộ độc thực phẩm: Tỷ lệ người CS cho
rằng không cho trẻ ăn thức ăn không rõ nguồn gốc cao
(93,7%). Tuy nhiên chỉ có 31,9% người CS cho rằng cần giữ
lại mẫu thực phẩm nghi ngờ khi trẻ bị ngộ độc thực phẩm.
+ TNTT do chó mèo cắn: Tỷ lệ cao (61,5%) người
CS cho rằng nên tiêm phòng dại cho chó mèo. Chỉ có
39,7% người CS cho rằng khi trẻ bị TNTT cần rửa vết
thương bằng cồn 70%, cồn Iod.
+ TNTT do đuối nước: Đa số người CS cho rằng để
phòng tránh đuối nước nên cho trẻ học bơi (89,0%).
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Thực hành của người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị tai
nạn thương tích tại 2 xã huyện Kiến Xương tỉnh
Thái Bình năm 2019
Nguyễn Đức Thanh1, Trương Hoàng Anh1, Hoàng Năng Trọng1

TÓM TẮT
Từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2019 chúng tôi
tiến hành khảo sát thực hành về tai nạn thương tích
473 người chăm sóc chính cho trẻ em dưới 5 tuổi bị tai
nạn thương tích tại 2 xã huyện Kiến Xương tỉnh Thái
Bình. Chúng tôi thu được kết quả: Tỷ lệ thấp (5,7%)
hộ gia đình có phòng riêng hoặc chỗ chơi riêng để
trông và cho trẻ chơi. Tỷ lệ người thường xuyên hoặc
luôn luôn đội mũ cho trẻ thấp lần lượt là 13,5% và
33%. Đa số khi bận việc khác, người CS trẻ gửi người
khác trông giúp (72,9%). Tổng số 78,9% người CS
luôn luôn và thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng của
thực phẩm đóng gói.
Từ khóa: Tai nạn thương tích, Thai Binh
Abstract:
Practice
of
caregivers
for
children under 5 years old with
accident injuries in 2 communes
in Kien Xuong District, Thai Binh
Province in 2019
From October 2019 to December 2019, we
conducted a survey about the practice against accident
injuries among 473 primary caregivers for children
under 5 years old with injuries in two communes of
Kien Xuong District, Thai Binh Province. Our results
are as follows: A low percentage (5.7%) of households
have a private room or a separate place for child play
and babysitting. The percentage of people who often or
always wear hats for children is low, at 13.5% and 33%
respectively. The majority of those who are busy have
other people take care of the children. A total of 78.9%
of primary caregivers always and often check the expiry
date of packaged food.
Key words: Accident Injury, Thai Binh

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại Việt Nam, mô hình tử vong do tai nạn thương
tích khác nhau tuỳ theo lứa tuổi: từ sơ sinh đến tuổi
dậy thì, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu, sau đó là
tai nạn giao thông bắt đầu nổi lên và tăng nhanh theo
tuổi, hai nguyên nhân này chiếm đến 2/3 trong số tử
vong ở trẻ. Cứ 100.000 trẻ có 24 trẻ tử vong do tai nạn
thương tích hay tương đương 18 trẻ em tử vong do tai
nạn thương tích mỗi ngày. Các em trai có xu hướng
bị thương tích thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn
so với các em gái. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa của
phần lớn tai nạn thương tích ở trẻ em bắt nguồn từ sự
bất cẩn, thiếu quan tâm của người lớn. Nếu như người
lớn quan tâm tới trẻ hơn, nhận thức được những nguy
hiểm đang rình rập trẻ thì rất có thể những cái chết
thương tâm đã không xảy ra. Để thực hiện tốt kế hoạch
phòng chống tai nạn thương tích cộng đồng của ngành
Y tế giai đoạn 2016-2020 vì vậy, chúng tôi tiến hành
nghiên cứu đề tài với mục tiêu sau:
Thực trạng thực hành về phòng chống tai nạn thương
tích của người chăm sóc chính cho trẻ em dưới 5 tuổi tại 2
xã huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình năm 2019.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa bàn nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn gồm 2 xã
được chọn chủ định là thị trấn Thanh Nê và xã Bình
Nguyên của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
2.2. Đối tượng nghiên cứu
Người chăm sóc chính cho trẻ (là người biết rõ nhất
về các hoạt động của trẻ trong gia đình như bố, mẹ; ông
bà; người giúp việc…)
2.3. Thời gian nghiên cứu
- Thời gian thu thập số liệu từ tháng 10 đến tháng 12
năm 2019.

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Tác giả chịu trách nhiệm Trương Hoàng Anh, Email: hoanganh.ydtb@gmail.com, SĐT: 0988395888.
Ngày nhận bài: 18/06/2020

Ngày phản biện: 25/06/2020
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- Xử lý số liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu từ
tháng 01 đến tháng 05 năm 2020.
2.4. Phương pháp nghiên cứu
* Thiết kế nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu được thực hiện theo thiết kế
nghiên cứu dịch tễ học mô tả với điều tra cắt ngang nhằm
mô tả thực hành của người chăm sóc chính cho trẻ em
dưới 5 tuổi.
* Cỡ mẫu
Công thức tính cỡ mẫu áp dụng cho điều tra cắt
ngang dựa vào 1 tỷ lệ

Trong đó:
α: Mức ý nghĩa thống kê (α = 0,05)
Z(1-α/2): Giá trị Z thu được tứng với giá trị α
Z(1-α/2) = 1,96)
d: Khoảng sai lệch mong muốn giữa tỷ lệ p thu được

từ mẫu và từ quần thể (chọn d=0,05)
p: Tỷ lệ người CS trẻ dưới 5 tuổi tại địa bàn nghiên
cứu. Chọn giá trị p bằng 0,5 để có cỡ mẫu tối thiểu lớn
nhất.
Thay vào công thức tính được cỡ mẫu cần cho nghiên
cứu là 385 người. Trong điều kiện cho phép, để tăng thêm
tính đại diện của mẫu nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành
điều tra thêm 20% và đã điều tra được 473 đối tượng để
đưa vào nghiên cứu.
* Kỹ thuật áp dụng trong nghiên cứu
Các thông tin về TNTT: Được thu thập bằng phương
pháp phỏng vấn trực tiếp người chăm sóc chính cho trẻ
bằng bộ câu hỏi đã được chuẩn bị trước
2.5. Phân tích và xử lý số liệu
Số liệu sau khi điều tra được nhập bằng phần mềm
EPI-DATA, sau đó chuyển sang phần mềm SPSS 22.0.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Biểu đồ 1. Tỷ lệ hộ gia đình có phòng riêng để trông và cho trẻ chơi

Từ biểu đồ trên cho thấy chỉ có 5,7% hộ gia đình có phòng riêng để trông và cho trẻ chơi; có 94,3% hộ gia đình
kết hợp với các phòng khác.
Bảng 1. Tỷ lệ người CS áp dụng biện pháp an toàn cho trẻ khi làm việc khác

Số lần

Vùng Nông thôn
(n=232)

Vùng Thị trấn
(n=241)

Tổng (n=473)

p1,2

SL

%

SL

%

SL

%

Gửi người khác trông giúp

160

69,0

185

76.8

345

72,9

>0,05

Vừa làm việc vừa trông trẻ

92

39.7

107

44.4

199

42,1

>0,05

Cho trẻ vào trong cũi

24

10.3

34

14.1

58

12,3

>0,05

Để trẻ chơi 1 mình

12

5.2

12

5.0

24

5,1

>0,05
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Kết quả bảng trên cho thấy, khi làm công việc khác
có 72,9% người CS gửi người khác trông giúp; có 42,1%
người CS vừa làm việc vừa trông trẻ. Người CS cho trẻ
vào trong cũi và để trẻ chơi 1 mình lần lượt là 12,3% và

5,1%. Sự khác biệt của người CS áp dụng các biện pháp
an toàn cho trẻ khi làm việc giữa vùng thị trấn và nông
thôn là không có ý nghĩa thống kê với p>0,05.

Biểu đồ 2. Tỷ lệ người CS đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông

Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy chỉ có 13,5% người
CS luôn luôn đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao

thông và có 23,0% người CS không bao giờ đội mũ bảo
hiểm cho trẻ.

Bảng 2. Tỷ lệ người CS kiểm tra hạn sử dụng của thực phẩm cho trẻ
Kiểm tra

Vùng Nông thôn (n=232)

Vùng Thị trấn (n=241)

Tổng (n=473)

SL

%

SL

%

SL

%

Luôn luôn

91

39.2

76

31.5

167

35,3

Thường xuyên

110

47.4

96

39.8

206

43,6

Thỉnh thoảng

28

12.1

51

21.2

79

16,7

Không bao giờ

3

1.3

18

7.5

21

4,4

Tỷ lệ người CS kiểm tra hạn sử dụng của thực phẩm
đóng gói khi cho trẻ ăn: luôn luôn kiểm tra chiếm 35,3%;

p1,2

>0,05

kiểm tra thường xuyên chiếm 43,6%; thỉnh thoảng kiểm
tra chiếm 16,7% và không bao giờ kiểm tra chiếm 16,7%.

Biểu đồ 3. Tỷ lệ người CS từng sơ cấp cứu TNTT

Từ biểu đồ trên cho thấy chỉ có 13,5% người CS từng sơ cấp cứu khi trẻ bị TNTT; 86,5% người CS chưa từng sơ
cấp cứu TNTT cho trẻ.

Tập 58 - Số 5-2020
Website: yhoccongdong.vn

139

2020

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE

Bảng 3. Tỷ lệ người CS từng sơ cấp cứu TNTT, chia theo loại thương tích
Loại hình TNTT

Số lượng (n=64)

Tỷ lệ (%)

Chấn thương do ngã

26

48,1

Bỏng

15

27,8

Ngộ độc thực phẩm

9

16,7

Dị vật đường thở

7

13,0

Đuối nước

3

5,6

TNGT

2

3,7

Côn trùng, ong đốt, súc vật cắn

2

3,7

Loại hình TNTT trẻ được sơ cấp cứu nhiều nhất là
chấn thương do ngã chiếm 48,1%; sau đó là bỏng chiếm
27,8%, ngộ độc thực phẩm chiếm 16,7%, dị vật đường thở
chiếm 13%; còn lại tai nạn giao thông, côn trùng, ong đốt,
súc vật cắn chiếm dưới 5%.
IV. BÀN LUẬN
Ngoài việc trang bị kiến thức, người CS cần có thực
hành đúng về phòng chống tai nạn thương tích không bao
giờ thừa vì khi bị TNTT thì hậu quả thường rất nặng nề.
Phân tích sâu hơn về việc thực hành của người CS khi
tham gia giao thông, kết quả cho thấy tần suất của việc
đội mũ bảo hiểm cho trẻ dưới 5 tuổi là vấn đề rất đáng
lưu tâm, chỉ có 13,5% người CS luôn luôn đội mũ bảo
hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông và có đến 23,0%
người CS không bao giờ đội mũ bảo hiểm cho trẻ, 30,5%
thỉnh thoảng đội. Có thể do địa bàn nghiên cứu là huyện
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình có nhiều đường nông thôn
nên người dân chủ quan, không thường xuyên đội mũ bảo
hiểm cho trẻ, điều này là rất nguy hiểm nếu tai nạn giao
thông xảy ra.
Về việc người CS kiểm tra hạn sử dụng của thực
phẩm đóng gói khi cho trẻ ăn: tỷ lệ đối tượng luôn luôn
kiểm tra chiếm 35,3%; kiểm tra thường xuyên chiếm
43,6%; thỉnh thoảng kiểm tra chiếm 16,7% và không bao
giờ kiểm tra chiếm 16,7%. Điều này cho thấy việc thực
hành của người CS còn yếu. Cần phải tăng cường ý thức
cho các đối tượng này để họ có thực hành đúng trong việc
phòng chống ngộ độ thực phẩm cho con em họ.
Theo kết quả nghiên cứu của tôi chỉ có 5,7% hộ
gia đình có phòng riêng để trông và cho trẻ chơi và chủ
yếu các hộ gia đình kết hợp với các phòng khác. Qua kết
quả này cho thấy địa phương cần tuyên truyền cho người
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dân xây dựng và nhân rộng mô hình “Ngôi nhà an toàn”
phòng, chống TNTT trẻ em với các hoạt động: Xác định
các nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình;
hướng dẫn các gia đình cách loại bỏ các nguy cơ gây tai
nạn, thương tích trẻ em tại gia đình và xây dựng ngôi nhà
an toàn; hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị an toàn tại
gia đình; triển khai các hoạt động can thiệp loại bỏ nguy
cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em tại gia đình; hướng
dẫn cách triển khai mô hình “Ngôi nhà an toàn”.
Tai nạn thương tích có thể phòng ngừa được thông
qua một số các biện pháp như khuyến khích sử dụng các
thiết bị an toàn, giáo dục kỹ năng và thay đổi hành vi và
tăng cường các dịch vụ chăm sóc chấn thương thiết yếu.
Các biện pháp này đã được chứng minh là có hiệu quả,
ví dụ như tại các quốc gia có thu nhập cao số ca ngộ độc
ở trẻ em giảm đáng kể thông qua các pháp luật đòi hỏi
việc đóng gói các loại chất độc phòng TNTT cho trẻ em;
ở Malaysia việc phân luồng xe máy đã làm giảm 27%
các vụ va chạm hay sử dụng mũ bảo hiểm khi đi xe đạp
làm giảm tới 63-88% nguy cơ thương tích vùng đầu và
chấn thương sọ não nghiêm trọng trong số những người
đi xe máy ở tất cả các độ tuổi [38]. Cải thiện môi trường
là một chiến lược phòng chống TNTT được xem là có
hiệu quả đối với mọi lứa tuổi, đặc biệt phù hợp đối với trẻ
em. Chiến lược này phát huy được hiệu quả rất nhiều khi
sử dụng kết hợp với hai chiến lược khác là thực thi luật
pháp và truyền thông giáo dục. Tại Việt Nam, chương
trình phòng chống TNTT trẻ em của Bộ Y tế dưới sự tài
trợ của UNICEF được tiến hành ở 6 tỉnh trọng điểm đã áp
dụng chiến lược cải thiện môi trường tại các cấp độ như
hộ gia đình, cộng đồng và trường học và cũng đã thu đuợc
những thành công đáng kể. Ví dụ như với cấp độ hộ gia
đình, lắp đặt các giá cao ngoài tầm với của trẻ để để dao
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và các vật sắc nhọn, giá đựng phích, đậy giếng và bể nước,
cũi cho trẻ nhỏ, tủ thuốc..., tại cộng đồng làm hàng rào
chắn quanh ao, đèn đường, hạn chế tốc độ và cải tạo sân
chơi công cộng; tại trường học lắp đặt các biển báo giao
thông, biển báo phòng chống TNTT, chắn ban công và cải
tạo hệ thống điện...
V. KẾT LUẬN

- Tỷ lệ thấp (5,7%) hộ gia đình có phòng riêng hoặc
chỗ chơi riêng để trông và cho trẻ chơi.
- Tỷ lệ người thường xuyên hoặc luôn luôn đội mũ
cho trẻ thấp lần lượt là 13,5% và 33%.
- Đa số khi bận việc khác, người CS gửi trẻ người
khác trông giúp (72,9%).
- Tổng số 78,9% người CS luôn luôn và thường
xuyên kiểm tra hạn sử dụng của thực phẩm đóng gói.
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TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN
BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019
Phạm Công Danh1, Phạm Văn Phú2

TÓM TẮT
Điều tra cắt ngang trên 711 học sinh tiểu học thuộc
địa bàn huyện Bình Chánh năm 2019 nhằm khảo sát tình
trạng dinh dưỡng. Học sinh được lấy số đo cân nặng,
chiều cao. Tình trạng suy dinh dưỡng gầy còm, thừa cân,
béo phì được đánh giá dựa vào chỉ số Z-score của BMI
theo tuổi (BAZ). Kết quả: Tỉ lệ suy dinh dưỡng gầy còm
ở học sinh tiểu học là 3,5%. Tỉ lệ thừa cân béo phì ở học
sinh là 48,1% trong đó 25,9% là béo phì. Kết luận: Tình
trạng thừa cân béo phì tăng nhanh ở học sinh tiểu học tại
huyện ngoại thành Bình Chánh, là vấn đề sức khỏe cộng
đồng cấp bách cần được can thiệp sớm.
Từ khóa: Tình trạng dinh dưỡng, học sinh tiểu học,
thừa cân, béo phì.
SUMMARY:
Nutritional status of primary
school children in Binh Chanh
district, Ho Chi Minh City, 2019
A cross-sectional study was conducted on 711
primary school children in Binh Chanh district in 2019
to assess the nutritional status. Students were measured
weight, height. Undernutrition, overweight and obesity
were assessed basing on the Z-score of BMI for age (BAZ).
Results: Prevalence of wasting malnutrition among
elementary students is 3.5%. The rate of overweight
and obesity among students is 48.1%, of which 25.9% is
obese. Conclusion: The prevalence of overweight and
obesity is increasing rapidly in primary school children
in Binh Chanh district, which is an urgent public health
problem that needs early intervention.
Key words: Nutritional status, primary school
children, overweight, obesity.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Trẻ tiểu học thuộc giai đoạn tiền dậy thì là giai đoạn
cơ sở để trẻ phát triển tốt ở những giai đoạn sau. Những
thiếu hụt trong giai đoạn này ảnh hưởng trực tiếp đến sự
tăng trưởng của cơ thể, cụ thể là chiều cao của các em khi
trưởng thành. Bên cạnh đó, tình trạng dinh dưỡng của trẻ
lứa tuổi học đường cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, nhận
thức và kết quả học tập của học sinh [1], [2]. Việt Nam
thuộc nhóm các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình
đang nằm trong giai đoạn chuyển tiếp về dinh dưỡng.
Trong giai đoạn này, nước ta phải đối mặt với gánh nặng
kép, trong đó tình trạng suy dinh dưỡng và thừa cân, béo
phì cùng tồn tại song song với nhau [3]. Trẻ em Việt Nam
không nằm ngoài xu hướng này. Bên cạnh những tác hại
lâu dài của suy dinh dưỡng thì sự thừa dinh dưỡng cũng
làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và mắc các bệnh
mạn tính không lây như đái tháo đường, tăng huyết áp,
bệnh tim mạch… [4], [5], [6].
Tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) số liệu điều
tra dinh dưỡng trên đối tượng học sinh tiểu học qua các
năm cho thấy tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi có xu
hướng giảm từ 8,1% (2002) còn 3,5% (2009), điều này
cũng xảy ra tương tự đối với suy dinh dưỡng thể gầy còm
với tỉ lệ lần lượt là 4,2% và 4,0%. Trong khi đó tỉ lệ thừa
cân béo phì trên học sinh tiểu học tại TPHCM tăng mạnh
theo thời gian, nếu như năm 2002 tỉ lệ này là 9,4% thì đến
năm 2009 tỉ lệ này đã tăng lên 20,8% [7], [8].
Bình Chánh là một huyện ngoại thành ở phía Tây
TPHCM có quy mô dân số lớn nhất nước với hơn 652.900
người [9]. Tuy tốc độ đô thị hóa nhanh, kinh tế phát triển
nhưng huyện vẫn tồn tại một bộ phận dân cư hoạt động
nông nghiệp với thu nhập thấp. Tính đến năm học 2018
– 2019 huyện có tổng cộng 33 trường tiểu học với hơn
46,666 học sinh. Hiện tại, chưa có nghiên cứu nào về tình
trạng dinh dưỡng của học sinh tiểu học được thực hiện tại
huyện Bình Chánh. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm
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mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng học sinh tiểu
học tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh năm 2019.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Đối tượng: Học sinh tiểu học 6-10 tuổi trên địa
bàn huyện Bình Chánh, TPHCM.
2.2. Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả.
Cỡ mẫu, cách chọn mẫu: Áp dụng công thức

Trong đó: Z2(1- α/2) = 1,96 với độ tin cậy 95%; p =
0,28 Tỉ lệ thừa cân béo phì ở học sinh tiểu học tại TPHCM
(năm 2009) [10]; d: sai số mong muốn = 0,05. Như vậy n=
313 đối tượng; DE = 2 (do lấy mẫu nhiều bậc) như vậy cỡ
mẫu tối thiểu n=613 học sinh.
Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9/ 2019 đến 3/ 2020.
Cách chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên nhiều
bậc. Đầu tiên, chọn ngẫu nhiên 4 trường trong tổng số
33 trường tiểu học trên địa bàn huyện. Tiếp theo, tại mỗi
trường, ở mỗi khối lớp chọn ngẫu nhiên 1 lớp. Cuối cùng,
tiến hành khảo sát tất cả học sinh trong lớp đã chọn.
Phương pháp thu thập số liệu:
* Cân, đo chiều cao và cách tính tuổi trẻ: Tất cả

học sinh được cân bằng cân điện tử TANITA BC-541
(chính xác 0,1 kg), chiều cao được đo bằng thước SECA
(chính xác 0,1 cm). Tuổi và giới tính do nhà trường cung
cấp. Tuổi của trẻ được tính theo WHO 2006.
*Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ: Tình
trạng dinh dưỡng được đánh giá bằng chỉ số BAZ (BMI
for Age Z-score) theo quần thể chuẩn WHO 2006 [11]i.e.
the Box-Cox power exponential (BCPE.
Phân loại tình trạng dinh dưỡng như sau [12]:
− Gầy còm nếu BAZ < -2SD
− Bình thường nếu -2SD ≤ BAZ ≤ 1
− Thừa cân nếu 1SD < BAZ ≤ 2SD
− Béo phì nếu BAZ > 2SD
Xử lý số liệu: Số liệu được nhập bằng phần mềm
Kobotoolbox. Sử dụng phần mềm WHO Anthro Plus để
tính toán chỉ số BAZ và phân tích bằng STATA 14.0.
Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành sau
khi được Hội đồng thẩm định đề cương, Viện Y học Dự
phòng và Y tế Công cộng thông qua. Các đối tượng được
thông báo rõ ràng mục đích nghiên cứu và có quyền từ
chối không tham gia, không trả lời hoặc có quyền yêu cầu
dừng, hủy các số liệu được thu thập nếu mong muốn.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi, giới
Giới tính
Nhóm tuổi

Nam

Tổng

Nữ

n

%

n

%

n

%

6

64

45,4

77

54,6

141

19,8

7

63

43,5

82

56,5

145

20,4

8

80

55,9

63

44,1

143

20,1

9

73

57,0

55

43,0

128

18,0

10

78

50,7

76

49,3

154

21,7

Tổng

358

50,4

353

49,6

711

100,0

Kết quả cho thấy: Trong 711 học sinh tham gia
nghiên cứu tỉ lệ học sinh nam và nữ lần lượt là 50,4% và
49,6%. Số lượng học sinh phân bố đều ở các nhóm tuổi (từ

18,0% đến 21,7%). Ở mỗi nhóm tuổi tỉ lệ học sinh nam và
nữ đều tương đương nhau.
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Biểu đồ 1: Xu hướng thay đổi cân nặng trung bình của học sinh giữa các nhóm tuổi, theo giới

Biểu đồ 1 cho thấy: Cân nặng trung bình của học
sinh thay đổi theo xu hướng tăng đều qua các nhóm tuổi.
Cân nặng của học sinh thay đổi nhanh theo xu hướng tăng
ở hai giai đoạn 7 tuổi sang 8 tuổi và 9 tuổi sang 10 tuổi.

Ở học sinh nam, cân nặng trung bình tăng lần lượt ở giai
hai đoạn này là +6,4kg (7 sang 8 tuổi) và +4,4kg (9 sang
10 tuổi). Ở học sinh nữ, hai số trung bình này lần lượt là
+5,0kg (7 sang 8 tuổi) và +5,5kg (9 sang 10 tuổi).

Biểu đồ 2. Xu hướng thay đổi chiều cao trung bình của học sinh giữa các nhóm tuổi, theo giới

Kết quả cho thấy: Chiều cao trung bình của học sinh
có xu hướng tăng đều qua các năm. Ở học sinh nam, tốc
độ thay đổi chiều cao trung bình như sau: +4,1cm (6 sang
7 tuổi), +7,3cm (7 sang 8 tuổi), +3,1cm (8 sang 9 tuổi) và
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+4,8cm (9 sang 10 tuổi). Ở học sinh nữ, tốc độ tăng chiều
cao trung bình như sau: +5,9cm (6 sang 7 tuổi), +5,8cm
(7 sang 8 tuổi), +5,2cm (8 sang 9 tuổi) và +6,4cm (9 sang
10 tuổi).

EC N
KH
G
NG

VI N

S

C

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Bảng 2. Chỉ số BAZ trung bình của học sinh theo nhóm tuổi, giới
Nhóm tuổi

n

6

Giới tính

Chung

p
(Mann Whitney)

Nam (n=358)

Nữ (n=353)

141

1 ± 1,7

0,6 ± 1,5

0,8 ± 1,6

0,263

7

145

1,1 ± 1,7

0,2 ± 1,6

0,6 ± 1,7

0,023

8

143

1,6 ± 1,6

0,6 ± 1,6

1,2 ± 1,7

0,017

9

128

1,3 ± 1,6

0,4 ± 1,1

0,9 ± 1,4

0,889

10

154

1,3 ± 1,4

0,6 ± 1,2

1 ± 1,4

0,396

Tổng

711

1,3 ± 1,6

0,5 ± 1,5

0,9 ± 1,6

0.000

và cao nhất ở nhóm 8 tuổi (0,6 ± 1,6). Chỉ số BAZ trung
bình của học sinh nam ở nhóm 7 tuổi và 8 tuổi cao hơn
học sinh nữ và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với
p < 0,05. Tương tự, chỉ số BAZ chung của học sinh nam
cao hơn học sinh nữ và sự khác biệt này có ý nghĩa thống
kê với p < 0,01.

Kết quả cho thấy: Chỉ số BAZ trung bình chung
thấp nhất ở nhóm 7 tuổi (0,6 ± 1,7) và cao nhất ở nhóm
8 tuổi (1,2 ± 1,7). Ở nhóm học sinh nam, chỉ số BAZ
trung bình thấp nhất ở nhóm 6 tuổi (1,0 ± 1,7) và cao
nhất ở nhóm 8 tuổi (1,6 ± 1,6). Ở nhóm học sinh nữ, chỉ
số BAZ trung bình thấp nhất ở nhóm 7 tuổi (0,2 ± 1,6)

Bảng 3. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh theo chỉ số BAZ phân theo giới
Giới tính
TTDD

Chung (n=711)

Nam (n=358)

Nữ (n=353)

n

%

n

%

n

%

Gầy còm

10

2,8

15

4,3

25

3,5

Bình thường

135

37,7

209

59,2

344

48,4

Thừa cân

79

22,1

79

22,4

158

22,2

0,920

Béo phì

134

37,4

50

14,2

184

25,9

0,000

Thừa cân, béo phì

213

59,5

129

36,5

342

48,1

0,000

Kết quả cho thấy: Tỉ lệ thừa cân béo phì chung là
48,1%; tỉ lệ thừa cân béo phì ở học sinh nam (59,5 %) cao
hơn nữ (36,5 %) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê
(p<0,05). Tỉ lệ thừa cân chung của học sinh nam, học sinh

p

nữ và toàn trường tương đương nhau lần lượt là 22,1%,
22,4% và 22,2%. Tỉ lệ béo phì chung của học sinh là
25,9%; tỉ lệ béo phì của học sinh nam (37,4%) cao hơn nữ
(14,2%) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05).
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Biểu đồ 3. Xu hướng thay đổi tình trạng dinh dưỡng của học sinh theo các nhóm tuổi

Kết quả cho thấy: Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể gầy
còm ở mức thấp và có xu hướng giảm khi độ tuổi tăng.
Tỉ lệ thừa cân ổn định trong 4 lứa tuổi từ 6-9: 20,6% (6
tuổi); 19,3% (7 tuổi); 18,9% (8 tuổi) và 20,3% (9 tuổi).
Tỉ lệ thừa cân tăng lên 31,2% ở nhóm học sinh 10 tuổi.
Tỉ lệ béo phì có xu hướng tăng giảm bất thường: 22%
(6 tuổi); 21,4 (7 tuổi); 37,8% (8 tuổi); 25% (9 tuổi) và
23,4% (10 tuổi).
IV. BÀN LUẬN
So với số liệu tổng điều tra năm 2009 của Viện Dinh
dưỡng và Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM học sinh tiểu
học huyện Bình Chánh có cân nặng trung bình và chiều
cao trung bình theo giới của từng nhóm tuổi cao hơn [6],
[90]. So sánh số liệu nhân trắc học sinh khu vực ngoại
thành TP.HCM (Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, 2009),
học sinh tiểu học huyện Bình Chánh có cân nặng trung
bình ở các nhóm tuổi tăng khoảng 3,7 – 9,2kg (nam) và
3,8 – 9,3kg (nữ); chiều cao trung bình tăng 1,8 – 3,9cm
(nam) và 2,5 – 7,6cm (nữ). Chỉ số BAZ trung bình chung
ở nữ (1,3 ± 1,6 SD) cao hơn nam (0,5 ± 1,5 SD) và sự khác
biệt này có ý nghĩa thống kê với p< 0,001. Ở tất cả các
nhóm tuổi chỉ số BAZ của nam cao hơn nữ (dao động từ
0,4 SD đến 1,0 SD) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống
kê với p< 0,001. Sự gia tăng tầm vóc của học sinh làm
thay đổi tỉ lệ suy dinh dưỡng và TC-BP so với 10 năm
trước đây theo xu hướng giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng và tăng
tỉ lệ TC-BP.
Theo số liệu năm 2009, tỉ lệ SDD thể gầy còm của
VDD cho trẻ em ở độ tuổi 5 – 10 là 16,8% [13] và của học
sinh tiểu học khu vực ngoại thành TP.HCM là 10,9% [8].
SEANUTS năm 2011 tỉ lệ SDD thể gầy còm ở trẻ em 5 –
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11 tuổi là 9,6% và 13,7% cho khu vực thành thị và nông
thôn. Theo số liệu trong nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ
SDD thể gầy còm chung của học sinh tiểu học giảm xuống
còn 3,5% và sự khác biệt này có ý thống kê với tất cả các
số liệu trên với p=0,000. Theo nghiên cứu của Đỗ Thị Mỹ
Hạnh và Trần Thị Minh Hạnh năm 2016 trên học sinh tiểu
học của một trường tại huyện Củ Chi, TP.HCM (khu vực
ngoại thành) tỉ lệ SDD gầy còm chung của học sinh là 4,0%
[14] và tỉ lệ này cao hơn kết quả nghiên cứu của chúng tôi
là 3,5% và sự khác biệt này cũng không có ý nghĩa thống
kê với p = 0,106. Bên cạnh đó, tỉ lệ học sinh bị SDD thể
gầy còm của nghiên cứu chúng tôi (3,5%) thấp hơn tỉ lệ
này tại Lạng Sơn 2018 (7,6%) [15]; Thái Nguyên 2017
(4,94%) [16]; Bình Định 2016 (11,19%); Phú Thọ 2015
(7,8%) [17] và cao hơn Hoàn Kiếm, Hà Nội 2012 (2,2%).
Theo báo cáo của Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM năm
2009 tỉ lệ SDD gầy còm chung toàn TP.HCM ở trẻ nam là
2,3%; trẻ nam (5-11 tuổi) thành thị và nông thôn Việt Nam
lần lượt là 8,8% và 12,2% (SEANUTS, 2011). Tỉ lệ SDD
gầy còm của học sinh nam trong nghiên cứu của chúng tôi
là 2,8% có phần tăng so với tỉ lệ chung của TP.HCM 2,3%
và sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê p= 0,267>
0,05; so với số liệu SEANUTS 2011 thì tỉ lệ giảm có ý
nghĩa thống kê với p = 0,000. Theo báo cáo của Trung tâm
Dinh dưỡng TP.HCM năm 2009 tỉ lệ SDD gầy còm chung
toàn TP.HCM ở trẻ nữ là 5,6%; trẻ nữ (5-11 tuổi) thành
thị và nông thôn Việt Nam lần lượt là 10,4% và 15,2%
(SEANUTS, 2011). Tỉ lệ SDD gầy còm của học sinh nữ
trong nghiên cứu của chúng tôi là 4,3% có phần giảm so
với tỉ lệ chung của TP.HCM và sự khác biệt này không có
ý nghĩa thống kê p= 0,135 >0,05; so với số liệu SEANUTS
năm 2011 thì tỉ lệ giảm có ý nghĩa thống kê với p = 0,000.
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Bên cạnh đó, tỉ lệ học sinh bị SDD thể gầy còm ở học sinh
nam của nghiên cứu chúng tôi (2,8%) thấp hơn tỉ lệ này
tại Lạng Sơn 2018 (8,1%), Bình Định 2016 (10,86%), Phú
Thọ 2015 (7,4%), Bình Dương 2014 (5,7%) [18] và cao
hơn Thái Nguyên 2017 (1,7%). Tỉ lệ học sinh bị SDD thể
gầy còm ở học sinh nữ của nghiên cứu chúng tôi (4,3%)
thấp hơn tỉ lệ này tại Lạng Sơn 2018 (6,9%); Bình Định
2016(10,73%); Phú Thọ 2015 (8,2%); Bình Dương 2014
(8,91%) và cao hơn Thái Nguyên 2017 (3,24%).
Theo số liệu năm 2009, tỉ lệ béo phì của VDD cho
trẻ em ở độ tuổi 5 – 10 là 2,5% [13] và của học sinh tiểu
học khu vực ngoại thành TP.HCM là 7,1% [8]. Kết quả
của SEANUTS năm 2011 tỉ lệ béo phì ở trẻ em 5 – 11 tuổi
là 18,0% và 2,0% cho khu vực thành thị và nông thôn.
Theo số liệu trong nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ béo phì
chung của học sinh tiểu học là 25,9% và sự khác biệt này
có ý thống kê với tất cả các số liệu trên với p=0,000. Theo
số liệu của Trung tâm Dinh dưỡng tỉ lệ béo phì chung ở
học sinh tiểu học TP.HCM năm 2014 là 28,5%, tỉ lệ của
chúng tôi thấp hơn nhưng sự khác biệt này không có ý
nghĩa thống kê với p = 0,060. Tỉ lệ học sinh tiểu học béo
phì trong nghiên cứu của Đỗ Thị Mỹ Hạnh và Trần Thị
Minh Hạnh năm 2016 tại Củ Chi TP.HCM là 9,2% thấp
hơn tỉ lệ này trong nghiên cứu của chúng tôi và sự khác
biệt này cũng có ý nghĩa thống kê với p = 0,000. Bên

cạnh đó, tỉ lệ học sinh bị béo phì của nghiên cứu chúng
tôi (25,9%) cao hơn tỉ lệ này tại một số địa phương như:
Lạng Sơn 2018 (11,9%); Đống Đa, Hà Nội 2018 (15,9%);
Bình Định 2016 (13,51%), Phú Thọ 2015 (2,3%). Khi
so sánh với một số nước trong khu vực và thế giới, tỷ lệ
béo phì của nghiên cứu chúng tôi (25,9%) cao hơn Thái
Lan (11,3%), Myanmar (3,7%), Ấn Độ (2%), Indonesia
(6,1%), Hàn Quốc (8,5%), Trung Quốc (15,9%) [19].
Béo phì ở trẻ em để lại biến chứng nặng nề cho trẻ
khi trưởng thành. Đặc biệt hơn những trường hợp béo phì
trưởng thành có tiền sử béo phì trẻ em rất khó điều trị và
tỉ lệ thất bại cao.
V. KẾT LUẬN
Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể gầy gòm ở học sinh tiểu học
huyện Bình Chánh giảm xuống mức thấp 3,5% so với tỉ
lệ này ở khu vực ngoại thành năm 2009. Tỉ lệ thừa cân và
béo phì ở học sinh tiểu học là 48,1%, tăng nhanh so với
10 năm trước. Tỉ lệ béo phì ở học sinh tiểu học tăng lên
rất nhanh và đạt mức 25,9%. Sự gia tăng nhanh tỉ lệ thừa
cân béo phì ở học sinh tiểu học tại huyện ngoại thành Bình
Chánh đã trở thành vấn đề cấp bách cần can thiệp sớm.
Cần triển khai các chương trình can thiệp cộng đồng tại
khu vực này nhằm giảm tỉ lệ thừa cân béo phì ở học sinh
tiểu học.
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Thực trạng suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi tại
các xã khó khăn thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh
Lâm Đồng
Trần Thị Hải1, Hà Thị Bích Khuê2

TÓM TẮT:
Nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ
dưới 5 tuổi thuộc 7 xã khó khăn huyện Đơn Dương, tỉnh
Lâm Đồng, năm 2019. Khảo sát cho biết: tỉ lệ suy dinh
dưỡng nhẹ cân của trẻ dưới 5 tuổi của 7 xã này là 12,2%,
tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ dưới 5 tuổi là 20,1%.
Mạng lưới cộng tác viên dinh dưỡng thường xuyên biến
động nhân lực, điều hành chưa hợp lí, kết hợp với tờ rơi
truyền thông không phù hợp với đối tượng người dân tộc
thiểu số sinh sống trên địa bàn là các khó khăn được xác
định ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động cải thiện tình
trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi.
Từ khóa: Tình trạng dinh dưỡng, Đơn Dương, Lâm
Đồng, trẻ dưới 5 tuổi.
SUMMARY:
Assessment nutritional status
of children under 5 in remote areas
at Don Duong district, Lam Dong
province
Survey established nutritional status of all children
under 5 years old living at remote areas, Don Duong
district, Lam Dong province, 2019. The results showed:
the percentage of underweight was 12.2% while that of
stunting was 20,1%. Collaborator system there usually
being fluctuation and reasonable. Leaflets with King’s
language could not been read by ethnic comunity. Those
are all difficult things while implementing improvement
of nutrition status among children under 5 years old.
Keyword: Nutritional status, Don Duong, Lam
Dong, children under 5 years old.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tình hình suy dinh dưỡng trẻ em trên cả nước hiện

nay đang từng bước được cải thiện. Tỉ lệ suy dinh dưỡng
nhẹ cân và suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ dưới 5 tuổi trên
cả nước đã giảm từ 25,1% và 29,6% vào năm 2005 xuống
còn 12,8% và 23,2% vào năm 2018 [1, 2].
Tuy nhiên, tại một số vùng khó khăn vẫn tồn tại
những bất cập với tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi cao
hơn so với các vùng khác trên cả nước. Đơn cử như năm
2018, tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của vùng Tây Nguyên
cao nhất cả nước (32,7%) trong khi tỉ lệ này tại vùng Đồng
bằng sông Hồng chỉ là 20,4%, và thấp nhất tại vùng Đông
Nam Bộ (16,8%) với vị trí địa lí ngay cạnh các tỉnh vùng
Tây Nguyên [2].
Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh thuộc Tây Nguyên –
vùng có tỉ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân luôn cao và tỉ lệ suy
dinh dưỡng thấp còi cao nhất cả nước (2018) [2]. Huyện
Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng có vị trí khá đặc biệt, là một
trong những cửa ngõ giao thương buôn bán, nối tỉnh Lâm
Đồng với các tỉnh duyên hải miền Trung [3]. Tuy nhiên,
đời sống kinh tế của người dân nơi đây còn khó khăn, chủ
yếu là sản xuất nông nghiệp, cây rau thương phẩm và cà
phê [4]. Tìm hiểu tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi
thuộc các xã khó khăn huyện Đơn Dương và những khó
khăn tồn tại là cần thiết giúp cải thiện tỉ lệ suy dinh dưỡng
các thể ở trẻ dưới 5 tuổi huyện Đơn Dương nói riêng, tỉnh
Lâm Đồng nói chung.
Vì vậy khảo sát này được tiến hành nhằm đánh giá
tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi thuộc các xã khó
khăn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, năm 2019, và
xác định các khó khăn trong triển khai hoạt động cải thiện
tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại đây.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Đối tượng nghiên cứu:
Trẻ em tuổi từ 0 – 60 sinh sống tại huyện Đơn

1. Trường Đại học Y tế Công cộng
SĐT: 0868829816
2. Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Ngày nhận bài: 01/07/2020

Ngày phản biện: 09/07/2020
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Dương, có người chăm sóc có khả năng giao tiếp, đồng ý
tham gia nghiên cứu.
2.2. Thời gian, địa điểm: Từ 01/01/2019 – 30/6/2019,
tại 07 xã gồm Lạc Lâm, Lạc Xuân, Ka Đô, Tu Tra, Próh,
Ka Đơn, và Đạ Ròn thuộc tỉnh Lâm Đồng.
2.3. Cỡ mẫu: Lấy mẫu toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi đang
sinh sống tại 7 xã khó khăn thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh
Lâm Đồng.
2.4. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt
ngang mô tả [5]
2.5. Chọn mẫu:
Từ danh sách tất cả các xã thuộc huyện Đơn Dương,
chọn toàn bộ các xã thuộc xã khó khăn theo danh sách xếp
loại của huyện. Tại mỗi xã, lựa chọn toàn bộ danh sách trẻ
dưới 5 tuổi trong xã tại các trạm y tế.
2.6. Phương pháp thu thập số liệu:
Để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5
tuổi thuộc 7 xã khó khăn, các thông tin như chiều cao/
chiều dài nằm, cân nặng, tháng tuổi, giới tính của trẻ được
thu thập [5].
Thông tin về chiều cao của trẻ trên 24 tháng tuổi
được thu thập bằng thước gỗ đứng, có độ chính xác tới
milimet. Thông tin về chiều dài nằm của trẻ dưới 24 tháng
tuổi được thu thập bằng thước gỗ nằm, có độ chính xác tới
milimet. Chiều cao/chiều dài nằm được ghi theo centimet
và có 1 số lẻ sau dấu phẩy. Đối tượng bỏ guốc dép, đi chân
không, đứng quay lưng vào thước đo hoặc nằm thẳng
người trên thước đo. Gót chân, mông, vai, đầu theo một

đường thẳng áp sát vào thước đo, mắt nhìn thẳng theo một
đường thẳng nằm ngang. Hai tay buông thõng theo hai
bên mình. Kéo cái chặn đầu của thước đến khi áp sát đỉnh
đầu của trẻ, nhìn thước và đọc kết quả [5].
Thông tin về cân nặng của trẻ được thu thập bằng
cân lòng máng với độ chính xác 0,1kg và bao gồm trừ bì.
Trọng lượng cơ thể được ghi theo kilogam với 1 số lẻ sau
dấu phẩy. Cân đối tượng vào buổi sáng. Khi cân chỉ mặc
quần áo gọn nhất và trừ bớt cân nặng trung bình của quần
áo khi tính kết quả. Đối tượng ngồi giữa lòng máng của
bàn cân. Cân được đặt ở vị trí ổn định và bằng phẳng [5].
2.7. Phương pháp xử lý số liệu:
Số liệu định lượng được làm sạch tại thực địa và
trong khi xử lý. Số liệu được nhập và xử lý trên chương
trình SPSS 15.0.
2.8. Đạo đức nghiên cứu:
Nghiên cứu đã được triển khai với sự đồng ý của tất
cả các đối tượng tham gia nghiên cứu. Kết quả chung của
nghiên cứu được báo cáo trước Hội đồng Khoa học của
Trường Đại học Y tế Công cộng. Thông tin của từng đối
tượng tham gia nghiên cứu được giữ kín dưới dạng mã
hoá và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu.
III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Thông tin chung về đối tượng
Có 7417 trẻ dưới 5 tuổi được cân đo trong tổng số
7542 trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn 7 xã. Thông tin về tỉ lệ
đối tượng được cân đo, trình bày trong bảng 1:

Bảng 1: Thông tin chung của đối tượng
Tổng số trẻ dưới 5 tuổi

Tổng số trẻ dưới 5 tuổi được cân đo

%

Xã Lạc Lâm

839

824

98,2

Xã Lạc Xuân

1459

1448

99,2

Xã Ka Đô

1148

1132

98,6

Xã Tu Tra

1435

1397

97,4

Xã Próh

678

659

97,2

Xã Ka Đơn

980

960

98,0

Xã Đạ Ròn

1003

997

99,4

Tổng

7542

7417

98,3

Như vậy có thể thấy, có tới 98,3% trẻ dưới 5 tuổi
trên địa bàn 7 xã được cân đo để đánh giá tình trạng dinh
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trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi tại các xã khó khăn thuộc
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
3.2. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi

thuộc xã khó khăn
Tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi thuộc 07
xã khó khăn huyện Đơn Dương được mô tả qua bảng 2.

Bảng 2: Tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi thuộc 07 xã khó khăn
SDD nhẹ cân (số trẻ)

Tỉ lệ SDD nhẹ cân

SDD thấp còi (số trẻ)

Tỉ lệ SDD nhẹ cân

Xã Lạc Lâm

93

11,3

129

15,7

Xã Lạc Xuân

116

8,0

175

12,1

Xã Ka Đô

115

13,3

256

22,6

Xã Tu Tra

201

14,4

315

22,6

Xã Próh

95

14,4

154

23,4

Xã Ka Đơn

126

13,1

194

21,

Xã Đạ Ròn

161

16,2

270

27,1

Tổng

907

12,2

1493

20,1

Qua bảng 2 cho thấy, có tới 12,2% trẻ dưới 5 tuổi
trên địa bàn khó khăn mắc suy dinh dưỡng nhẹ cân và
20,1% số trẻ này mắc suy dinh dưỡng thấp còi. Trong
khi đó, tỉ lệ này của toàn huyện Đơn Dương năm 2018
lần lượt là 12,0% và 18,4% [4]. Đang có sự chênh lệch
về tình trạng suy dinh dưỡng, đặc biệt là suy dinh dưỡng
thấp còi giữa trẻ dới 5 tuổi sinh sống tại vùng khó khăn
của huyện và trẻ dưới 5 tuổi trên toàn huyện. Tỉ lệ này của
toàn tỉnh Lâm Đồng năm 2018 lần lượt là 11,1% và 22,1%
[2]. Như vậy nhìn chung, tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi tại
các xã khó khăn huyện Đơn Dương đang phản ánh đúng
tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi chung của trẻ dưới 5
tuổi của toàn tỉnh Lâm Đồng.
3.3. Một số yếu tố khó khăn trong hoạt động phòng
chống suy dinh dưỡng trẻ em
Mặc dù tỉ lệ SDD trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Đơn
Dương đã giảm 0,1% so với cùng kì năm 2018, tuy nhiên
hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vẫn còn 1
số khó khăn cần khắc phục.
Mạng lưới cộng tác viên dinh dưỡng (CTVDD)
thường xuyên thay đổi nhân sự, có 6,6% chưa từng được
đào tạo chuyên môn, hạn chế kiến thức, thiếu kinh nghiệm
nên năng lực hoạt động hạn chế, khó khăn khi thực hiện
các hoạt động của chương trình.

Phân bổ CTVDD chưa hợp lí vì có CTV quản lí 50
trẻ dưới 5 tuổi, nhưng cũng có CTV quản lí tới hơn 100 trẻ
dưới 5 tuổi. Trong khi đó có nơi địa bàn tập trung, có nơi
địa bàn rộng, tạm trú, tạm vắng không đăng kí rõ ràng nên
không nắm được thực tế nhân khẩu trên địa bàn.
Tài liệu truyền thông là tơ rơi, tranh ảnh thiếu và
chủ yếu là sử dụng ngôn ngữ phổ thông, rất khó khăn với
người dân tộc thiểu số chiếm đa số trên địa bàn xã khó
khăn, hạn chế người dân tiếp cận được với các tài liệu
truyền thông.
IV. KẾT LUẬN
Tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi 6 tháng
đầu năm của các xã khó khăn thuộc huyện Đơn Dương,
tỉnh Lâm Đồng đã được mô tả. Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy
dinh dưỡng nhẹ cân và suy dinh dưỡng thấp còi lần lượt
là 12,2% và 20,1%. Tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ
dưới 5 tuổi tại các xã khó khăn tuy có cao hơn so với toàn
huyện Đơn Dương nhưng vẫn phản ánh đúng thực trạng
chung của toàn tỉnh Lâm Đồng. Các khó khăn về nhân lực
và tài liệu truyền thông cần được khắc phục để cải thiện
tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi thuộc các xã khó
khăn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
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Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh khối lớp 4, 5 mắc
bệnh lý răng miệng tại trường tiểu học thị trấn
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2019
Phạm Thị Quý1, Lê Đức Cường2, Phan Ngọc Quang2, Vũ Đức Anh2, Đỗ Thị Tâm1

TÓM TẮT
Tiến hành điều tra trên 324 học sinh khối lớp 4 và 5
tại trường tiểu học thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm
2019. Chúng tôi thu được kết quả như sau: Phân theo chỉ
số BMI có 93,5% trẻ nam bình thường và 98,2% trẻ nữ
bình thường. Chỉ có 5,1% trẻ nam thừa cân và 1,7% trẻ
nam béo phì; có 1,8% trẻ nữ thừa cân và không có trẻ nữ
béo phì. 96,6% học sinh có VĐVRM tiêu thụ gạo hàng
ngày; có 53,9% tiêu thụ bánh phở, bún, miến, mỳ gạo
từ 1-6 lần/tuần và 36,5% tiêu thụ bột mỳ 1-6 lần/tuần.
Các loại rau củ quả hàng ngày mà học sinh có VĐVRM
tiêu thụ nhiều nhất là rau màu xanh và quả chín vàng, đỏ
chiếm 60,9%. Các loại khoai củ, các loại đậu đỗ và rau củ
quả chín khác tiêu thụ 1-6 lần/tuần chiếm tỷ lệ lần lượt là
31,3% và 25,2%. Tỷ lệ ăn thịt lợn hàng ngày là 20,9% và
hải sản là 13,9%.
Từ khóa: Dinh dưỡng, bệnh răng miệng
ABSTRACT:
Nutrition status in students in
grades 4 and 5 with dental diseases at
the elementary school town of Vu
Thu district, Thai Binh province in 2019
The study was conducted on 342 students in grades
4 and 5 at the Vu Thu town primary school, Thai Binh
province in 2019. We obtained results: Classified by BMI:
there were 93.5% of normal boys and 98.2% of normal girls.
there were 5.1% of boys were overweight and 1.7% were
obese; 1.8% of girls are overweight and there are no obese
girls. 96.6% of students with dental disease consumed rice
daily, 53.9% of students consumed noodles, vermicelli,
vermicelli, rice noodles from 1 to 6 times / week. Students
with dental diseases who consume the most that were green
vegetables and red and yellow fruits with 60,9%. Potatoes,

beans and other ripe vegetables consumed 1-6 times /
week, accounting for 31.3% and 25.2%, respectively.
The percentage of students eating pork daily was 20.9%
and seafood was 13.9%
Key words: Nutrition, dental disease.
I. Đặt vấn đề
Bệnh răng miệng (BRM) là bệnh phổ biến, gặp ở
xấp xỉ 90% dân số trên thế giới, ở mọi lứa tuổi và ở mọi
tầng lớp xã hội, đi kèm với các hậu quả về răng, miệng
là những ảnh hưởng tới tình trạng dinh dưỡng của cơ thể
như thiếu cân, thừa cân, béo phì hoặc một số bệnh chuyển
hóa khác[3]. Suy dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến sự hấp
thu các chất, vi chất làm, tăng trưởng và phát triển các
thành phần của cơ thể, trong đó có các thành phần liên
quan đến răng miệng, do đó có thể gây tổn thương ở các
mô cứng răng, niêm mạc miệng và gây các bệnh về răng
miệng[11],[12].
II. Đối tượng và phương pháp
nghiên cứu
2.1. Địa điểm, đối tượng và thời gian nghiên cứu
2.1.1. Địa điểm: Trường tiểu học thị trấn Vũ Thư,
tỉnh Thái Bình
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh khối lớp 4
và lớp 5
2.1.3. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 6/ 2019 đến
3/2020
2.2. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu dịch tễ học
mô tả, dựa trên cuộc điều tra cắt ngang
2.2.1. Cỡ mẫu và chọn mẫu: Chọn mẫu toàn bộ,
chọn toàn bộ học sinh khối lớp 4 và lớp 5 đang học tại
trường tiểu học thị trấn. Thực tế điều tra trên 324 học sinh
trong đó có 115 học sinh có vấn đề về răng miệng

1. Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
2. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Tác giả chính Phạm Thị Quý, Email: phamquy190483@gmail.com; SĐT: 0983127369
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2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin
- Sử dụng bộ phiếu gồm 2 phần:
+ Khám răng qua các chỉ số răng miệng : GI, DI-S,
CI-S, OHI-S
+ Đánh giá thực trạng về chế độ dinh dưỡng của
học sinh
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu

Thông tin thu thập được nhập vào máy tính bằng
phần mềm Epidata 3.01; xử lý và phân tích bằng phần
mềm SPSS 21.0. Các kết quả được trình bày dưới dạng
các bảng và biểu đồ. So sánh các tỷ lệ bằng test χ2. Mức
xác suất được lựa chọn là 0,05.
III. Kết quả nghiên cứu

Bảng 3. 1. Thông tin chung về giới tính và tình trạng kinh tế của học sinh (n=324)
Thông tin chung

Số lượng

Tỷ lệ

Nam

163

50,3

Nữ

161

49,7

Hộ cận nghèo, nghèo

8

2,5

Kinh tế bình thường

316

97,5

Giới
Tình trạng kinh tế

Nhận xét:
Bảng 3.1 cho thấy kết quả nghiên cứu tiến hành trên
324 học sinh thuộc lớp 4 và lớp 5 có tỷ lệ trẻ nam chiếm
50,3% và trẻ nữ 49,7%. Về tình trạng kinh tế của gia

đình các học sinh đều thuộc diện gia đình có kinh tế bình
thường và chiếm 97,5%. Chỉ có 2,5% đối tượng thuộc
diện gia đình có kinh tế khó khăn.

Biểu đồ 3. 1 . Tỷ lệ học sinh có vấn đề về vệ sinh răng miệng (n=324)

Nhận xét:
Trong tổng số 324 học sinh tham gia vào nghiên cứu

có 115 học sinh có vấn đề về răng miệng chiếm 35,5% và
học sinh không có vấn đề về răng miệng chiếm 64.5%.

Bảng 3. 2. Phân loại BMI của học sinh có VĐVRM (n=115)
Chiều cao theo tuổi

Nam (n = 59)

Nữ (n = 56)

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Trẻ suy dinh dưỡng thấp còi mức độ vừa

0

0

0

0

Trẻ bình thường

55

93,2

55

98,2

Trẻ thừa cân

3

5,1

1

1,8

Trẻ béo phì

1

1,7

0

0
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Nhận xét:
Kết quả bảng 3.2 cho thấy tình trạng dinh dưỡng
phân loại dựa trên chỉ số BMI của trẻ có vấn đề về răng
miệng thì không có trẻ nào bị suy dinh dưỡng thấp còi

mức độ vừa và nặng; có 93,2% trẻ nam bình thường và
98,2% trẻ nữ bình thường. Có 5,1% trẻ nam thừa cân và
1,7% trẻ nam béo phì; có 1,8% trẻ nữ thừa cân và không
có trẻ béo phì.

Bảng 3.3. Tần suất tiêu thụ các loại tinh bột của học sinh có VĐVRM (n=115)
Tần suất tiêu thụ
Tên thực phẩm

Hàng ngày
(%)

1-6 lần/tuần
(%)

1-3 lần/tháng
(%)

1-5 lần/6
tháng (%)

Không ăn
(%)

Gạo

96,6

1,7

0

1,7

0

Bánh phở, bún miến, mỳ gạo

10,4

53,9

26,1

3,5

5,1

Bột mỳ (bánh mỳ, mỳ ăn liền)

12,2

36,5

27,8

15,7

7,8

Kết quả bảng 3.3 trên ta thấy có 96,6% học sinh có
VĐVRM tiêu thụ gạo hàng ngày; có 53,9% tiêu thụ bánh

phở, bún, miến, mỳ gạo từ 1-6 lần/tuần và 36,5% tiêu thụ
bột mỳ 1-6 lần/tuần.

Bảng 3.4. Tần suất tiêu thụ các loại rau củ quả của học sinh có VĐVRM (n=115)
Tần suất tiêu thụ
Tên thực phẩm

Hàng ngày
(%)

1-6 lần/tuần 1-3 lần/tháng
1-5 lần/
(%)
(%)
6 tháng (%)

Không ăn
(%)

Khoai củ, các loại đậu đỗ

20,9

31,3

27,0

17,4

3,5

Rau màu xanh và quả chín vàng, đỏ

60,9

20,0

8,7

7,0

3,5

Rau củ qua chín khác

40,0

25,2

21,7

7,8

5,2

Nhận xét:
Các loại rau củ quả hàng ngày mà học sinh có
VĐVRM tiêu thụ nhiều nhất là rau màu xanh và quả chín

vàng, đỏ chiếm 60,9%. Các loại khoai củ, các loại đậu đỗ
và rau củ qua chín khác tiêu thụ 1-6 lần/tuần chiếm tỷ lệ
lần lượt là 31,3% và 25,2%.

Bảng 3.5.Tỷ lệ tiêu thụ thịt của học sinh có VĐVRM (n=115)
Tên thực phẩm

Tần suất tiêu thụ
Hàng ngày (%) 1-6 lần/tuần (%) 1-3 lần/tháng (%) 1-5 lần/6 tháng (%) Không ăn (%)

Thịt lợn

20,9

31,3

25,2

12,2

10,4

Thịt gia súc khác

8,7

37,4

29,6

16,5

7,8

Thịt gia cầm

5,2

36,5

33,0

16,5

8,7

Phủ tạng

0,9

4,3

20,0

28,7

46,1

Sản phẩm từ thịt

5,2

25,2

31,3

15,7

22,6

Các loại hải sản

13,9

21,7

36,5

17,4

10,4

Sản phẩm hải sản

2,6

14,8

27,0

27,0

28,7
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Nhận xét:
Tần suất tiêu thụ các loại thịt của học sinh có
VĐVRM khá chênh lệch nhau ở loại thịt. Tỷ lệ ăn thịt lợn
hàng ngày là 20,9% và hải sản là 13,9%. Các sản phẩm

đã chế biến sẵn có rất nhiều em không ăn: các sản phẩm
từ thịt là 22,6%; các sản phẩm từ hải sản là 28,7%. Đặc
biệt có 46,1% học sinh có VĐVRM không ăn thực phẩm
là phủ tạng động vật.

Bảng 3.6. Tỷ lệ sử dụng các loại trứng, sữa và đồ ngọt của học sinh có VĐVRM (n=115)
Tần suất tiêu thụ
Tên thực phẩm

Hàng ngày
(%)

1-6 lần/tuần
(%)

1-3 lần/tháng
(%)

1-5 lần/6
tháng (%)

Không ăn (%)

Trứng và sản phẩm của trứng

27,0

54,8

13,0

2,6

2,6

Sữa và sản phẩm của sữa

45,2

32,2

13,0

6,1

3,5

Đồ ngọt

13,0

34,8

32,2

10,4

9,6

Đồ ăn vặt (bim bim, snack)

11,3

31,3

31,3

11,3

14,8

Gia vị: nước mắm, bột canh…

59,1

20,9

11,3

1,7

7,0

Nước giải khát, nước ngọt

8,7

22,6

40,9

20,0

7,8

Các đồ uống pha chế tại tiệm

4,3

13,0

15,7

26,1

40,9

Nhận xét:
Có 45,2% học sinh có VĐVRM sử dụng sữa và sản
phẩm của sữa hàng ngày, có 54,8% sử dụng trứng và các
sản phẩm của trứng 1-6 lần/tuần; có 40,9% không sử dụng
các đồ uống pha chế tại tiệm.
IV. BÀN LUẬN
Bữa ăn hàng ngày của trẻ là vô cùng quan trọng, bữa
ăn cần đảm bảo nhu cầu của cơ thể không chỉ về số lượng
năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết mà các chất
đó còn tồn tại trong mối tương quan cân đối và hợp lý. Số
bữa ăn và giá trị năng lượng của từng bữa ăn dựa theo yêu
cầu của tuổi, loại lao động, tình trạng sinh lý và các điều
kiện sống để phân chia và áp dụng các bữa ăn hợp lý [8].
Có 93,5% trẻ nam bình thường và 98,2% trẻ nữ bình
thường. Có 5,1% trẻ nam thừa cân và 1,7% trẻ nam béo
phì; có 1,8% trẻ nữ thừa cân và không có trẻ béo phì.
Chiều cao trung bình của các học sinh có VĐVRM là
138,2 cm; cân nặng trung bình là 34,5 kg. Kết quả này
cao hơn kết quả nghiên cứu tại Tây Ninh [2] cũng nghiên
cứu trên đối tượng từ 6-11 tuổi: có 20,3% học sinh thừa
cân; 13,7% học sinh béo phì và có 9,3% học sinh suy dinh
dưỡng và có 56,7% học sinh bình thường.
Phân loại cân nặng theo tuổi của học sinh thì có
91,5% trẻ nam bình thường; có 92,8% trẻ nữ bình thường.
Và tỷ lệ về suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì chiếm tỷ
lệ thấp tương ứng 1,7% (nam); 3,6% (nữ) và 5,1%; 1,7%
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(nam); 3,6% (nữ). Tỷ lệ trẻ SDD và thừa cân ở nghiên cứu
chúng tôi thấp hơn nghiên cứu của tác giả Hoàng Minh
Chính tại tỉnh Hưng Yên năm 2014 [1], trẻ SDD là 15,5%
và trẻ thừa cân béo phì là 3,2%.
Qua nhiều thập kỉ nghiên cứu, người ta đã phát hiện
ra mối liên quan giữa chế độ ăn và tỷ lệ TC, BP ở trẻ em.
Theo Grund A và cs nghiên cứu thuần tập ở trẻ từ 3 - 5
tuổi cho thấy tăng % mỡ ăn vào làm tăng chỉ số BMI,
ngược lại Lobstein T quan sát thấy trẻ thừa cân ăn ít năng
lượng hơn trẻ bình thường[4],[7]
Mối liên hệ giữa sâu răng và thừa cân được thể hiện
rõ ràng hơn trong các nghiên cứu được thực hiện ở châu
Âu và Hoa Kỳ [5]. Trong tất cả các khả năng, các cơ chế
cơ bản của mối quan hệ này đi theo một con đường khác
nhau; sâu răng và thừa cân rất có thể liên quan vì chúng có
các yếu tố nguy cơ về chế độ ăn uống có cả hai yếu tố gây
ung thư và béo phì, chẳng hạn như chế độ ăn giàu đường.
Các tác giả Hooley [5] cùng cộng sự và Li cùng cộng
sự [6] cho rằng, sâu răng và BMI có thể liên quan theo
kiểu hình chữ U không tuyến tính, với mức độ sâu răng
cao hơn ở cả trẻ em có BMI thấp và cao. Thiếu các nghiên
cứu đã thử nghiệm giả thuyết này, khi mà có rất ít các
phân tích bao gồm đầy đủ các phép đo nhân trắc học bao
gồm thiếu cân, cân nặng bình thường và thừa cân (tình
trạng cân nặng), cũng như thấp còi
Trong năm 2011- 2012 tại Anh, 9,4% trẻ em 5 tuổi
bị béo phì và 28% có bị sâu răng. Cả hai đều vấn đề đều
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tăng theo tuổi và dữ liệu 2013 - 2014 ở Anh cho thấy tỷ
lệ béo phì tăng lên 19,1% của 10 đến trẻ 11 tuổi và tỷ lệ
bị sâu răng chiếm 34% ở trẻ 12 tuổi [9]. Ở Đông Nam Á,
mức độ sâu răng là một trong những mức cao nhất trên
toàn thế giới, với tỷ lệ phổ biến trong khoảng từ 79 đến
98% ở trẻ em sáu tuổi. Suy dinh dưỡng vẫn là mối quan
tâm lớn đối với sức khỏe cộng đồng ở hầu hết các quốc gia
trong khu vực, tuy nhiên tình trạng béo phì cũng gia tăng
do sự phát triển kinh tế xã hội, toàn cầu hóa và những thay
đổi liên quan đến chế độ ăn uống và hoạt động thể chất
thông qua quá trình chuyển đổi dinh dưỡng [10].
V. KẾT LUẬN
Tình trạng dinh dưỡng của các học sinh khối 4 và 5
có VĐVRM khá tốt:
- Phân theo chỉ số BMI có 93,5% trẻ nam bình
thường và 98,2% trẻ nữ bình thường. Chỉ có 5,1% trẻ nam

thừa cân và 1,7% trẻ nam béo phì; có 1,8% trẻ nữ thừa cân
và không có trẻ nữ béo phì
- 96,6% học sinh có VĐVRM tiêu thụ gạo hàng
ngày; có 53,9% tiêu thụ bánh phở, bún, miến, mỳ gạo từ
1-6 lần/tuần và 36,5% tiêu thụ bột mỳ 1-6 lần/tuần.
- Các loại rau củ quả hàng ngày mà học sinh có
VĐVRM tiêu thụ nhiều nhất là rau màu xanh và quả chín
vàng, đỏ chiếm 60,9%. Các loại khoai củ, các loại đậu đỗ
và rau củ qua chín khác tiêu thụ 1-6 lần/tuần chiếm tỷ lệ
lần lượt là 31,3% và 25,2%.
- Tần suất tiêu thụ các loại thịt của học sinh có
VĐVRM khá chênh lệch nhau ở loại thịt. Tỷ lệ ăn thịt lợn
hàng ngày là 20,9% và hải sản là 13,9%. Các sản phẩm
đã chế biến sẵn có rất nhiều em không ăn: các sản phẩm
từ thịt là 22,6%; các sản phẩm từ hải sản là 28,7%. Đặc
biệt có 46,1% học sinh có VĐVRM không ăn thực phẩm
là phủ tạng động vật.
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THỰC TRẠNG MẮC CÁC BỆNH VỀ TAI MŨI HỌNG CỦA NGƯỜI
DÂN TỘC THÁI ĐẾN KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH SƠN LA NĂM 2018
Trần Thị Khuyên1, Lê Trần Hoàng1

TÓM TẮT
Từ tháng 8/2018 đến hết tháng 12/2018 chúng tôi
tiến hành khảo sát thực trạng mắc bệnh tai mũi họng của
người dân tộc Thái đến khám tại Bệnh việc đa khoa tỉnh
Sơn La năm 2018, chúng tôi đã thực hiện phỏng vấn trên
402 đối tượng và thu được kết quả: Có 89 đối tượng mắc
bệnh về tai chiếm 22,1%, 350 đối tượng mắc bệnh về mũi
chiếm 87,1% và 204 đối tượng mắc bệnh về xoang chiếm
50,8%. Tỷ lệ mắc bệnh về tai mũi họng theo cơ quan riêng
biệt gồm có tỷ lệ mắc bệnh ở họng chiếm 95%, ở mũi
chiếm 87,1%, ở xoang chiếm 50,7% và thấp nhất ở thanh
quản là 7%. Lứa tuổi có tỷ lệ mắc bệnh về tai mũi họng
cao nhất là trẻ mẫu giáo trong đó mắc bệnh về tai là 38 đối
tượng, mắc bệnh về mũi là 139 đối tượng, còn các nhóm
tuổi khác có tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn. Tỷ lệ mắc bệnh tai
mũi họng của người dân tộc thái còn khá cao đặc biệt là
các bệnh về mũi. Ở đó có mối liên quan giữa mắc bệnh về
mũi với chăn thả gia súc dưới sàn nhà và tiền sử gia đình
mắc bệnh với lần lượt OR= 3,012 và 2,913.
Từ khóa: Thực trạng mắc bệnh về tai mũi họng,
người dân tộc Thái.
ABSTRACT:
THE ACTUAL SITUATION OF DISEASES
ABOUT ENT OF THAI ETHNIC PEOPLE COMING
FOR EXAMINATION IN SON LA PROVINCE
GENERAL HOSPITAL IN 2018
We conduct a survey on the actual situation of
diseases about ENT of Thai ethnic people on 402 people
in Son La province general hospital from August 2018 to
December 2018, we get the results: There are 89 subjects
suffered from ear disease, accounted for 22.1%, 350
subjects suffered from nose disease, accounted for 87.1%
and 204 subjects sufered sinus disease, accounted for
50.8%. The incidence of ENT diseases by separate organs

including the incidence of throat disease accounted for
95%, in the nose accounted for 87.1%, in the sinuses
accounted for 50.7% and the lowest in the larynx was
7%. The age group with the highest incidence of ENT
diseases is children in preschool, in which ear disease is
38 subjects, nose disease is 139 subjects, and other age
groups have lower incidence. The incidence of ENT
diseases is still quite high, especially for nose diseases.
There is a correlation between nose disease and grazing
on the floor ; and family history of the disease with OR =
3,012 and 2,913.
Keywword: The actual situation of disease about
ENT, Thai ethnic people.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh Tai mũi họng là bệnh phổ biến ở nước ta do
các yếu tố ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm,
do ô nhiễm môi trường không khí và ảnh hưởng của
biến đổi khí hậu đang gia tăng [1]. Tại Việt Nam có một
số công trình nghiên cứu về bệnh tai mũi họng ở cộng
đồng như nghiên cứu của tác giả Đặng Hoàng Sơn ở Củ
Chi trên 3300 trẻ, kết quả cho thấy tỷ lệ viêm tai giữa
mạn tính 6,86%, viêm tai giữa ứ dịch 7,1% [2]; nghiên
cứu của tác giả Trần Duy Ninh tại vùng dân tộc miền
núi 7 tỉnh phía Bắc ở cộng đồng với tỷ lệ bệnh Tai mũi
họng rất cao, khoảng 63,61% [3]; nghiên cứu của tác giả
Nguyễn Văn Thanh ở Bà Rịa Vũng Tàu, tỷ lệ bệnh Tai
mũi họng là 91% [4]. Phong tục tập quán của đồng bào
dân tộc như chăn thả gia súc, gia cầm xung quanh nhà ở,
nhận thức vệ sinh phòng bệnh thấp đã làm bệnh tai mũi
họng trong cộng đồng gia tăng. Các bệnh Tai mũi họng
như viêm mũi xoang, viêm tai giữa, viêm họng, viêm
thanh quản… là những bệnh thường gặp. Các bệnh tai
mũi họng thường ít nguy hiểm tới tính mạng nhưng có
thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nhiều

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
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tới chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng tới thời gian lao
động của người bệnh. Sơn La là một tỉnh miền núi vùng
Tây Bắc Việt Nam, nơi sinh sống của nhiều đồng bào
dân tộc khác nhau, trong đó người dân tộc Thái chiếm
tỷ lệ lớn. Năng lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân
lực… còn hạn chế nên chưa đáp ứng được việc chăm
sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trong lĩnh vực tai
mũi họng. Việc nghiên cứu mô hình bệnh tai mũi họng
của đối tượng này là rất cần thiết, qua đó có kế hoạch
nâng cao hiệu quả điều trị và phòng bệnh bệnh tai mũi
họng cho người dân nói chung và người dân tộc Thái nói
riêng. Cho đến nay, chưa có công trình nghiên cứu nào
về vấn đề này trong cộng đồng người dân tộc Thái ở Sơn
La, chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài
với mục tiêu sau:
Mô tả thực trạng mắc bệnh về Tai mũi họng của
người dân tộc Thái đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Sơn La năm 2018.

2.1. Địa bàn nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại khoa Tai mũi họng,
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.
2.2. Đối tượng nghiên cứu
Người dân tộc Thái đến khám tại phòng khám Tai
mũi họng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.
2.3. Thời gian nghiên cứu
Từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2018
2.4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài được thực hiện theo thiết kế nghiên cứu dịch
tễ học mô tả với điều tra cắt ngang nhằm mô tả thực trạng
mắc các bệnh tai mũi họng của người dân tộc Thái đến
khám tại BV đa khoa tỉnh Sơn La, điều tra cắt ngang được
thực hiện qua:
Điều tra người đến khám là người dân tộc Thái hoặc
người giám hộ của bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân
là người dân tộc Thái.
Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 18.0
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Bảng 3.1. Đặc điểm về nhóm tuổi và giới của đối tượng nghiên cứu
Nam (1)

Giới

Nhóm tuổi

Nữ (2)

Tổng

SL

%

SL

%

SL

%

Nhà trẻ, mẫu giáo (0-6)

89

44,3*

57

28,4*

146

36,3

Tiểu học (7 - 11)

26

12,9

22

10,9

48

11,9

Trung học cơ sở (12-15)

12

6,0

13

6,5

25

6,2

Trung học phổ thông (16- 18)

1

0,5

4

2,0

5

1,2

Tuổi trưởng thành (19-59)

66

32,8*

95

47,3*

161

40,0

Cao tuổi (≥ 60)

7

3,5

10

5,0

17

4,2

201

50,0

201

50,0

402

100,0

Tổng
(min-max)

10±21,8*
(1-78)

Kết quả bảng 3.1 cho thấy tỷ lệ bệnh nhân nam
giới chiếm 50% và nữ giới chiếm 50%. Nhóm tuổi
chiếm tỷ lệ cao nhất là tuổi trưởng thành từ 19-59
tuổi (chiếm 40%); nhóm tuổi nhà trẻ, mẫu giáo chiếm
36,3%; tiểu học chiếm 11,9%; còn lại là các độ tuổi

20,5 ±18,5*
(1-62)

12 ± 20,079
(1-78)

khác. Tuổi trung bình của giới nam là 10±21,8 tuổi thấp
hơn tuổi trung bình ở nữ (20,5 ±18,5 tuổi). Nam giới ở
độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo (0-6 tuổi) chiếm 44,3% cao
hơn nữ giới chỉ chiếm 28,4%. Sự khác biệt là có ý nghĩa
thống kê với p<0,05.
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Bảng 3.2. Đặc điểm mô hình các bệnh tai mũi họng của ĐTNC
Bệnh TMH
Mô hình bệnh

Bệnh tai (n=89)

Bệnh mũi (n=350)

Bệnh xoang (n=204)

SL

%

SL

%

SL

%

Viêm nhiễm

3

3,4

6

1,7

5

2,5

Viêm cấp

47

52,8

211

60,3

43

21,1

Viêm mạn

17

19,1

126

36,0

152

74,5

U hoặc polip

0

0

3

0,9

3

1,5

Chấn thương

1

1,1

0

0

1

0,4

Dị vật

21

23,6

4

1,1

0

0

hình của cả 3 nhóm bệnh đều là viêm cấp và viêm mạn
chiếm tỷ lệ cao nhất và các mô hình bệnh khác chiếm
tỷ lệ thấp hơn.

Kết quả bảng 3.2 cho thấy có tổng số 89 đối tượng
mắc bệnh tai, 350 đối tượng mắc bệnh về mũi 204 đối
tượng mắc bệnh xoang, trong đó mô hình bệnh điển

Bảng 3.3. Tỷ lệ mắc bệnh Tai mũi họng theo số cơ quan mắc bệnh (đơn thuần và phối hợp) (n=402)
Tỷ lệ mắc đơn thuần/phối hợp

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Không mắc bệnh

4

1,0

Mắc 1 bệnh

24

6,0

Mắc 2 bệnh

145

36,1

Mắc 3 bệnh

186

46,3

Mắc 4 bệnh

38

9,4

Mắc 5 bệnh

5

1,2

Kết quả bảng 3.3 cho thấy tỷ lệ mắc bệnh tai mũi
họng theo số cơ quan mắc bệnh cao nhất là 3 cơ quan

chiếm 46,3%, tỷ lệ mắc phối hợp 2 cơ quan chiếm 36,1%.
Tỷ lệ mắc phối hợp 5 cơ quan chiếm thấp nhất là 1,2%.

Bảng 3.4. Mối liên quan giữa mắc bệnh mũi với tiền sử mắc bệnh
Có (n = 350)

Mắc bệnh Mũi
Tiền sử

Không (n = 52)

SL

%

SL

%

Có

335

87,9

46

12,1

Không

15

71,4

6

28,6

OR
(95% CI)

Tiền sử gia đình
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thống kê với OR = 2,913 (95% CI=1,076 - 7,884). Sự
liên quan là có ý nghĩa thống kê.

Kết quả bảng 3.4 cho thấy đối tượng có tiền sử gia
đình mắc TMH có tỷ lệ mắc bệnh mũi cao gấp 2,913
lần so với những người còn lại, sự liên quan có ý nghĩa

Bảng 3.5. Mối liên quan giữa mắc bệnh mũi với nơi sinh sống, tình trạng chăn thả gia súc dưới sàn nhà
Có (n = 350)

Mắc bệnh Mũi
Thông tin

Không (n = 52)

SL

%

SL

%

Có

305

89,4

36

10,6

Không

45

73,8

16

26,2

OR
(95% CI)

Có chăn thả gia súc dưới sàn nhà:

Kết quả bảng 3.5 cho thấy các đối tượng chăn thả gia
súc dưới sàn nhà có nguy cơ mắc bệnh mũi cao gấp 3,012
lần so với những người không chăn thả gia súc dưới sàn
nhà với OR= 3,012 (95% CI=1,546-5,869). Sự liên quan
là có ý nghĩa thống kê.
IV. BÀN LUẬN
Với nghiên cứu của chúng tôi muốn tìm hiểu thực
trạng mắc bệnh về tai mũi họng của người dân tộc Thái
đến khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La nhằm
từ đó đưa ra các giải pháp giảm bớt số người bị mắc bệnh
về tai mũi họng ở người dân tộc Thái. Nghiên cứu của
chúng tôi được thực hiện trên tổng số 402 bệnh nhân là
người dân tộc Thái đến khám bệnh tại Phòng khám Tai
mũi họng của Bệnh viên đa khoa tỉnh Sơn La đồng ý tham
gia nghiên cứu.
Nhóm tuổi của đối tượng nghiên cứu chiếm tỷ lệ cao
nhất là tuổi trưởng thành từ 19-59 tuổi (chiếm 40%); nhóm
tuổi tiểu học chiếm tỷ lệ 11,9%; còn lại là các nhóm tuổi
khác. Kết quả này có sự tương đồng về đặc điểm nhóm
tuổi mắc bệnh tai mũi họng trong đề tài của tác giả Phùng
Minh Lương về đặc điểm nhóm tuổi trưởng thành có tỷ lệ
mắc bệnh cao nhất trong nghiên cứu [3].
Nghiên cứu mô hình các bệnh tai mũi họng của đối
tượng nghiên cứu, qua bảng 3.2 ta thấy có thể có những
bệnh nhân được chẩn đoán có bệnh về một cơ quan nào
đó nhưng không có triệu chứng cơ năng của bệnh đó.
Cụ thể như có 89 bệnh nhân được chẩn đoán có bệnh
tai nhưng chỉ có 59 bệnh nhân có triệu chứng cơ năng.
Khi bị viêm mũi cấp người bệnh có những khó chịu nhất
định như ngạt mũi nên mới có nhu cầu đi khám. Tỷ lệ
mắc bệnh xoang đến khám đối tượng mắc bệnh mạn tính
cao do ý thức và sự hiểu biết chưa đầy đủ, thường người

3,012
(1,546 - 5,869)

bệnh bị bệnh xoang gây thêm biến chứng như ù tai, ho
nhiều, nhức đầu mới đi khám được phát hiện bị viêm
xoang mạn tính.
Tỷ lệ không mắc bệnh chiếm 1%; mắc 1 bệnh đơn
thuần là 24 trường hợp chiếm 6%, mắc 4 bệnh chiếm 9,5%
(38 trường hợp). So với kết quả nghiên cứu TMH ở người
Mông mắc 1 bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất 64,2%; mắc 2 bệnh
chiếm 34,3%; mắc từ 3 bệnh trở nên chiếm tỷ lệ thấp 1,5%
[4]. thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi có tỷ lệ mắc 1
bệnh tai mũi họng đơn thuần thấp hơn rất nhiều, nhưng lại
cao hơn tỷ lệ mắc phối hợp từ 3 bệnh trở lên, còn về tỷ lệ
mắc 2 bệnh phối hợp thì tương đồng.
Từ nghiên cứu ta thấy có mối liên quan giữa tiền sử
người nhà bị bệnh về mũi với các bệnh về mũi với OR=
2,913. Tiền sử của đối tượng nghiên cứu có người thân
mắc bệnh liên quan nhiều đến bệnh viêm mũi dị ứng, đây
là nhóm bệnh có tính chất gia đình, là bệnh cần được điều
trị ở nhiều cấp độ và cần điều trị dự phòng cho đối tượng
bị bệnh để phòng biến chứng thành bệnh hen phế quản,
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Từ nghiên cứu ta thấy có mỗi liên quan giữa chăn
thả gia súc dưới sàn nhà và nguy cơ mắc các bệnh về mũi
với OR= 3,012. Nguyên nhân do hầu hết người chăn nuôi
chưa xử lý chất thải lỏng trong chăn nuôi, hệ thống thoát
nước thải đơn giản… Kết quả nghiên cứu của chúng tôi
tương đồng với nghiên cứu của Phùng Minh Lương, khi tỷ
lệ mắc bệnh tai mũi họng ở các hộ gia đình có chăn nuôi
dưới sàn nhà và xung quanh cao gấp 1,26 lần so với các
hộ không chăn thả [5].
V. KẾT LUẬN
Hầu hết những người dân tộc Thái mắc bệnh tai mũi
họng là có mắc bệnh họng (95%); tiếp theo là bệnh mũi
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(87,1%), mắc bệnh xoang chiếm 50,7%; mắc bệnh tai
chiếm 22,1%; mắc bệnh thanh quản là 7%.
Đa số người dân tộc Thái mắc bệnh tai mũi họng
là mắc phối hợp 3 trong 5 bệnh (họng, mũi, xoang, tai
và thanh quản) chiếm 46,3%; tỷ lệ mắc 2 bệnh phối hợp
chiếm 36,1%; mắc 4 bệnh chiếm 9,4%. Ở nhóm tuổi càng
nhỏ thì tỷ lệ mắc bệnh tai mũi họng càng nhiều.
Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tai, mũi,

2020

họng thì có tỷ lệ mắc các bệnh tai, mũi, họng tương ứng
cao hơn những người còn lại.
Có mối liên quan giữa bệnh mũi với tiền sử gia đình
có người mắc bệnh với OR = 2,913 và 95% CI = 1,0767,884.
Có mối liên quan giữa bệnh mũi với tình trạng chăn
thả gia súc dưới sàn nhà của gia đình với OR = 3,012 và
95% CI = 1,546-5,869.
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KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CỦA BÀ MẸ CÓ CON MẮC
BỆNH TAY CHÂN MIỆNG LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ CHĂM SÓC
TRẺ BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH THUẬN TỈNH KIÊN GIANG
Thị Nha1, Hoàng Thị Thanh2

Tóm tắt
Nghiên cứu mô tả tiến cứu được thực hiện tại Trung
tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang với 138 đối
tượng là bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng và các bà
mẹ của trẻ bệnh. Kết quả cho thấy: tuổi trung bình của
bệnh nhi là 2,9 ± 1,87; trẻ bệnh dưới 5 tuổi chiếm 79,6%.
Biểu hiện lâm sàng của bệnh theo thứ tự là: Sốt (86,2 %);
viêm loét miệng (84,1%); nổi ban lòng bàn tay, bàn chân
(79%); rối loạn tiêu hóa (27,5%); run chi (2,2%). Tất cả
bệnh nhi vào viện với thể bệnh nhẹ, tỷ lệ bệnh nhi ở độ 1
là 21% và độ 2a là 79%. 75,3% bệnh nhi có tiền sử tiếp
xúc với người mắc bệnh, trong đó chủ yếu là tại trường
học (44,9%). Cận lâm sàng: 84,8% bệnh nhi có số lượng
bạch cầu tăng; 73,9% bệnh nhi tăng nồng độ CRP và
33,3% trẻ bệnh có kết quả virus dương tính. Tỷ lệ bà mẹ
có kiến thức đúng là 33,3%; có thái độ đúng là 67,4% và
thực hành đúng là 18,1%. Tỷ lệ bà mẹ đúng cả 3 lĩnh vực
là 13%. Những bà mẹ có KAP đúng chăm sóc trẻ bệnh tốt
hơn, làm cho trẻ bệnh có thời gian hết sốt ngắn hơn, ban
trên da hết nhanh hơn và tổn thương loét miệng nhanh hồi
phục hơn.
Từ khóa: Kiến thức, thái độ, thực hành của bà mẹ về
bênh Tay Chân Miệng.
ABSTRACT:
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE
OF THE MOTHER OF THE “HAND, FOOT,
MOUTH” PATIENT RELATED TO THE RESULTS
OF CHILDREN CARE AT VINH THUAN MEDICAL
CENTER, KIÊN GIANG
Descriptive research was conducted at the Medical
Center of Vinh Thuan district, Kien Giang province
with 138 hand, foot and mouth patients (HFM) and their
mother. The results showed that: the average age of the

patients was 2.9 ± 1.87; patient under 5 years old is 79.6%.
The clinical symtems of the disease in the following order
are: Fever (86.2%); mouth ulcers (84.1%); rash on the
palms of the hands and feet (79%); diarrhea (27.5%);
tremor (2.2%). All patients with mild degree: 21% grade
1 and 79% grade 2a. . 75.3% of the patients have a history
of contact with the infected person, the majority of which
is at school (44.9%). Subclinical: 84.8% of the patients
have an increased number of leukocytes; 73.9% increased
CRP levels and 33.3% of them had a positive viral result.
The proportion of mothers with correct knowledge is
33.3%; with the right attitude is 67.4% and right practice
is 18.1%. The rate of mothers right in all 3 areas is 13%.
Mothers with correct KAP take better care of the patients,
such as: shorten duration of fever, rash and mouth ulcers.
Keywords: Hand, foot, mouth disease and KAP of
the mother.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh Tay chân miệng (TCM) là bệnh truyền nhiễm
phổ biến, lây truyền đường “phân-miệng” và tiếp xúc trực
tiếp, lây từ người sang người, bệnh thường gặp ở trẻ em
và dễ gây thành dịch lớn, gây bởi nhóm virus đường ruột
enterovirus gồm CA16 và EV71 [1], [2]. WHO đã khuyến
cáo bệnh tay chân miệng là một trong những bệnh truyền
nhiễm khẩn cấp phải được thông báo [1]. Trong thập niên
qua đã có báo cáo nhiều vụ bùng phát dịch TCM ở các
quốc gia trong khu vực Tây Thái Bình Dương. Tại châu
Á, trong đó có Việt Nam đã ghi nhận có số ca mắc tăng
nhanh trong thời gian gần đây [1], [2]. Biểu hiện bệnh,
bệnh hầu hết ở thể nhẹ với sốt, nổi ban, bọng nước ở tay,
chân, niêm mạc miệng và có rối loạn tiêu hóa. Tỷ lệ nhỏ
bệnh nhi có biểu hiện nặng cần điều trị tích cực và chăm
sóc đặc biệt. Kiến thức, thái độ và thực hành của các bà

1. Trung Tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
SĐT: 0947378731. Email: thinhavtkg@gmail.com
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mẹ về bệnh TCM được thể hiện bằng việc chăm sóc bệnh
nhi và đóng vai trò rất quan trọng để trẻ nhanh khỏi bệnh.
Có nhiều nghiên cứu về bệnh TCM trẻ em nhưng
tại Kiên Giang, vấn đề chăm sóc trẻ mắc TCM chưa được
tiến hành, vì vậy đề tài “Kiến thức, thái độ, thực hành của
bà mẹ có con mắc bệnh tay chân miệng liên quan đến kết
quả chăm sóc trẻ bệnh tại Trung tâm y tế vĩnh thuận năm
2020” được triển khai với mục tiêu:
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trẻ mắc
tay chân miệng điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế Vĩnh
Thuận, tỉnh Kiên giang trong 6 tháng đầu năm 2020.
2. Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành của bà mẹ
về bệnh tay chân miệng và phân tích mối liên quan với kết
quả chăm sóc trẻ bệnh.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu: Là bệnh nhi được chẩn
đoán mắc bệnh tay chân miệng vào điều trị nội trú tại
Trung tâm Y tế Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên giang trong 6 tháng
đầu năm 2020 và các bà mẹ của trẻ bệnh.
2.2. Thiết kế nghiên cứu: Là nghiên cứu mô tả
tiến cứu.
2.3. Chọn mẫu và cỡ mẫu:
Chọn mẫu thuận tiện và cỡ mẫu được tính theo
công thức:
n = Z2(1-α/2)

p(1- p)

d2
Trong đó: n là số lượng bệnh nhi và cũng là số lượng
bà mẹ bệnh nhi; p: là tỷ lệ ước tính bà mẹ có kiến thức,
thái độ và thực hành đúng về chăm sóc bệnh TCM, lấy

theo các nghiên cứu gần nhất của các tác giả khoảng 90 %.
d: Là khoảng sai lệch mong muốn, lấy d = 0,05
Với độ tin cậy 95 % thì α =0,05 và Z(1-α/2) = 1,96.
Cỡ mẫu tính được tối thiểu là 138 bệnh nhi mắc TCM và
138 bà mẹ của các bệnh nhi này.
2.4. Nội dung nghiên cứu
Đặc điểm bệnh nhi khi vào viện, tiền sử tiếp xúc,
biểu hiện lâm sàng: tuổi, giới, thân nhiệt, phát ban, loét
miệng, tiêu chảy, mức độ bệnh, kết quả xét nghiệm máu
và virus. Đặc điểm của bà mẹ và kiến thức, thái độ, thực
hành chăm sóc của bà mẹ với trẻ mắc TCM.
2.5. Các tiêu chuẩn, chỉ tiêu sử dụng trong
nghiên cứu.
- Chẩn đoán xác định bệnh và thể bệnh theo hướng
dẫn của Bộ Y tế.
- Đánh giá kiến thức của bà mẹ đúng khi đạt trên
75% câu trả lời đúng trong 13 câu, trong đó bắt buộc đúng
3 câu. Xác định thái độ của bà mẹ đúng khi đạt trên 75%
câu trả lời đúng trong 5 câu. Xác định bà mẹ có thực hành
đúng khi thực hiện đúng 65% số các bước thực hành.
Tổng hợp các bà mẹ có cả 3 lĩnh vực: kiến thức, thái độ và
thực hành đúng là các bà mẹ có KAP đúng.
Số liệu được xử lý bằng thống kê sử dụng trong y
sinh học với phần mềm SPSS 20.0 và biểu hiện bằng tầng
số, tỷ lệ %, giá trị trung bình và độ lệch chuẩn. Xác định
liên quan khi có OR>1 và nằm trong khoảng 95% CI và
p<0,05.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh
nhi tay chân miệng

Bảng 3.1. Tuổi và giới tính của bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng
Giới tính
Nhóm tuổi

Tổng

Nam

Nữ

p

n

Tỷ lệ %

n

Tỷ lệ %

n

Tỷ lệ %

< 1 tuổi

4

2,9

4

2,9

>0,05

8

5,8

1 < 3 tuổi

38

27,5

30

21,7

>0,05

68

49,2

3 < 5 tuổi

14

10,1

20

14,5

>0,05

34

24,6

5 < 10 tuổi

11

8,0

12

8,7

>0,05

23

16,7

10 < 16 tuổi

3

2,2

2

1,5

>0,05

5

3,7

Tuổi trung bình (X ± SD)
Tổng

164

2,9 ± 1,87 (năm). Tuổi nhỏ nhất: 4 tháng. Tuổi lớn nhất 13 tuổi
70 (50,7%)
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Trong số 138 bệnh nhi vào nghiên cứu, tỷ lệ trẻ trai
và trẻ gái tương đương nhau (50,7% và 49,3%). Trong
từng nhóm tuổi, tỷ lệ trẻ trai và trẻ gái cũng tương đương
nhau (p>0,05). Về độ tuổi: Tuổi trung bình của bệnh nhi

trong nghiên cứu là: 2,9 ± 1,87 (năm); Tuổi nhỏ nhất: 4
tháng và tuổi lớn nhất 13 tuổi. Tỷ lệ bệnh nhi cao nhất ở
nhóm dưới 3 tuổi (60,0%) và có tới 79,6% bệnh nhi dưới
5 tuổi.

Bảng 3.2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi TCM
Triệu chứng

n (138)

Tỷ lệ %

Sốt

119

86,2

Ban lòng bàn tay, lòng bàn chân

109

79,0

Viêm loét miệng

116

84,1

Run chi, giật mình

3

2.2

Nôn, tiêu chảy, đau bụng, biếng ăn

38

27,5

Thể bệnh:
- Độ 1
- Độ 2a

29
109

21,0
79,0

Rõ nguồn lây
Nguồn lây từ trường học

104
62

75,3
44,9

Số lượng bạch cầu:
- Tăng
- Bình thường

117
21

84,8
15,2

CRP:
- Tăng
- Bình thường

102
36

73,9
26,3

Xét nghiệm virus:
- Dương tinh
- Âm tính

46
92

33.3
66,7

Triệu chứng lâm sàng

Triệu chứng cận lâm sàng

Biểu hiện lâm sàng của bệnh nhi mắc bệnh tay chân
miệng, sốt là triệu chứng gặp với tỷ lệ cao nhất (86,2 %);
tiếp theo là viêm loét miệng (84,1%); nổi ban lòng bàn
tay, bàn chân gặp ở 79% trẻ bệnh; triệu chứng tiêu hóa gặp
ở 27,5% bệnh nhi. Dấu hiệu thần kinh như run chi hay giật
mình gặp với tỷ lệ thấp (2,2%). Tất cả bệnh nhi đều ở thể
bệnh nhẹ. 75,3% rõ nguồn lây trong đó lây từ trường học

chiếm 44,9%.
Tất cả bệnh nhi đều được làm công thức máu, định
lượng CRP và xét nghiệm virus. Kết quả cho thấy: 84,8%
bệnh nhi có số lượng bạch cầu tăng; 73,9% bệnh nhi tăng
nồng độ CPR và 33,3% trẻ bệnh có kết quả dương tinh vi rút.
3.2. Kiến thức, thái độ, thực hành của bà mẹ bệnh
nhi tay chân miệng
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Bảng 3.3. Đặc điểm chung về bà mẹ có con mắc bệnh tay chân miệng
Đặc điểm
Tuổi:
- Dưới 22 tuổi
- Từ 22- 35 tuổi
- Trên bằng 35 tuổi

n

Tỷ lệ %

36
76
29

26.1
55.1
18.8

Tuổi trung bình

28,05 ± 5,2

Trình độ học vấn:
- Tiểu học
- Trung học cơ sở
- Trung học phổ thông
- Cao đẳng, đại học và trên đại học

5
19
81
33

3,6
13,8
58,7
23,9

Nghề nghiệp:
- Cán bộ, công chức, viên chức
- Công nhân, nông dân
- Tự do

34
70
34

24,6
50,8
24,6

Tuổi trung bình của các bà mẹ là 28,05 ± 5,2 tuổi,
nhóm tuổi từ 22 đến 35 tuổi chiếm 55,1%; 82,6% bà mẹ

có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên. Các bà
mẹ là công nhân và nông dân, nghề tự do chiếm 72,4%.

Bảng 3.4. Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) đúng về chăm sóc bệnh nhi TCM
KAP của bà mẹ

n

Tỷ lệ %

Kiến thức đúng

46

33,3

Thái độ

93

67,4

Thực hành

25

18,1

Cả kiến thức, thái độ, thực hành
đúng

18

13,0

Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng là 33,3%; có thái độ
đúng là 67,4% và thực hành đúng là 18,1%. Khi tổng hợp
cả 3 lĩnh vực thì chỉ có 18 bà mẹ (chiếm 13%) có cả kiến
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thức, thực hành và thái độ đúng về bệnh tay chân miệng.
3.3. Liên quan giữa kiến thức, thái độ, thực hành
của bà mẹ với kết quả chăm sóc bệnh nhi TCM.
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Bảng 3.5. Liên quan KAP của bà mẹ với kết quả chăm sóc trẻ bệnh
KAP đúng (n=18)
Kết quả chăm sóc

KAP chưa đúng (n=120)

n

%

n

%

Tổng

Từ 1- 3 ngày

14

25,5

41

74,6

55

Trên 3 ngày

4

6,2

60

93,8

64

Từ 1- 3 ngày

10

29,4

24

70,6

34

Trên 3 ngày

8

10,7

67

89,3

75

Từ 1- 3 ngày

9

37,5

15

62,5

24

Trên 3 ngày

9

9,8

83

90,2

92

OR
(95%CI)

p

Chăm sóc thân nhiệt
5,12
(1,45 – 22,5)

<0,01

3,48
(1,08-11,3)

<0,05

5,53
(1,62-18,44)

<0,01

Chăm sóc ban trên da

Chăm sóc loét miệng

Kết quả trong bảng trên cho thấy: trong nhóm các
bà mẹ có KAP đúng, tỷ lệ trẻ bệnh hết sốt trong thời gian
1-3 ngày cao hơn tỷ lệ trẻ bệnh hết sốt sau 3 ngày (25,5%
so với 6,2%); tỷ lệ trẻ bệnh hết ban trước 3 ngày cao hơn
tỷ lệ trẻ hết ban sau 3 ngày (29,4% và 10,7%); tỷ lệ trẻ
bệnh hết loét miệng trước 3 ngày cao hơn tỷ lệ trẻ bệnh
hết loét miệng sau 3 ngày (37,5% và 9,8%). Tìm thấy sự
liên quan giữa KAP đúng của mẹ với kết quả chăm sóc tốt
ở trẻ bệnh.
IV. BÀN LUẬN
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ bệnh
Trong số 138 bệnh nhi vào nghiên cứu, tỷ lệ trẻ
trai và trẻ gái tương đương nhau (50,7% và 49,3%).
Trong từng nhóm tuổi, tỷ lệ trẻ trai và trẻ gái cũng tương
đương nhau (p>0,05). Về độ tuổi: tuổi trung bình của
bệnh nhi trong nghiên cứu là: 2,9 ± 1,87 (năm); tỷ lệ
bệnh nhi cao nhất ở nhóm dưới 5 tuổi chiếm tới 79,6%.
Kết quả của chúng tôi tương đồng với kết quả nghiên
cứu của nhiều tác giả khác. Nghiên cứu của Nguyễn Thị
Lệ Quyên [5] năm 2018 -2019 cho thấy nhóm trẻ từ 1236 tháng chiếm tỷ lệ cao nhất (65,7%), tiếp đến là nhóm
trẻ dưới 12 tháng và các nhóm còn lại tỷ lệ giảm dần khi
tuổi trẻ càng lớn, nhóm trên 10 tuổi chỉ có 1 bệnh nhi
(chiếm 0,7%). Tuổi nhỏ nhất ghi nhận là trẻ 04 tháng và
trẻ lớn nhất là trẻ 10 tuổi 4 tháng. Tỷ lệ bệnh nhi nam
chiếm 63,5% và bệnh nhi nữ chiếm 36,5%. Trong mỗi
nhóm tuổi, tỷ lệ trẻ trai và trẻ gái tương đương nhau.

Nghiên cứu của Trương Hữu Khanh [7] trong năm 2011
cũng cho kết quả tương tự với 52% là bệnh nhi nam và
48% bệnh nhi nữ. Mặc dù tỷ lệ gặp ở trẻ trai luôn cao
hơn trẻ gái nhưng chưa thấy sự khác biệt. Có lẽ các bé
trai thường hiếu động hơn các bé gái nên trong cùng
môi trường có nguồn lây, các bé trai sẽ có nguy cơ tiếp
xúc với các bề mặt nhiễm vi rút gây bệnh nhiều hơn.
Về nhóm tuổi, kết quả của chúng tôi tương đương với
nghiên cứu của Trương Hữu Khanh [7], Phan Văn Tú
[6] là độ tuổi hay gặp nhất là dưới 5 tuổi, đặc biệt từ 1-3
tuổi. Lứa tuổi này trẻ đã đến trường nên dễ tiếp xúc với
nguồn lây, thích chơi đồ chơi nhưng chưa có ý thức vệ
sinh, mới dừng bú mẹ nên ảnh hưởng đến miễn dịch…
những yếu tố đó làm cho trẻ dễ mắc bệnh hơn các nhóm
tuổi khác. Hầu hết bệnh nhi vào viện với thể bệnh ở mức
độ 2a (chiếm 79%). 75,3% bệnh nhi có tiền sử tiếp xúc
với người mắc bệnh, trong đó chủ yếu là tại trường học
(44,9%). Kết quả của chúng tôi cũng phù hợp với kết
quả của các tác giả khác [5], [6], [7].
Về kết quả xét nghiệm máu và vi rút: 84,8% bệnh
nhi có số lượng bạch cầu tăng; 73,9% bệnh nhi tăng nồng
độ CRP. Khi xét nghiệm virus, 33,3% trẻ bệnh có kết quả
dương tính. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với
kết quả của Nguyễn Thị Lệ Quyên [6]. Tác giả cho biết,
25,0% bệnh nhi có số lượng BC dưới 12 G/L. 75,0% bệnh
nhi có số lượng BC từ trên 12 G/L. Đoàn Thị Ngọc Điệp
[3] cũng nhận xét thấy ở nhóm bệnh nhân TCM biểu hiện
bệnh nặng thường có bạch cầu tăng cao.
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Kiến thức, thái độ, thực hành của bà mẹ có con
mắc bệnh tay chân miệng và liên quan với kết quả
chăm sóc trẻ bệnh
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bà mẹ có kiến
thức đúng là 33,3%; có thái độ đúng là 67,4% và thực
hành đúng là 18,1%. Khi tổng hợp cả 3 lĩnh vực thì chỉ có
18 bà mẹ (chiếm 13%) có cả kiến thức, thực hành và thái
độ đúng về bệnh tay chân miệng. Kết quả nghiên cứu về
KAP của bà mẹ bệnh nhi TCM thấp hơn nghiên cứu của
Nguyễn Thị Lệ Quyên [5]. Kết quả của tác giả cho thấy
tỷ lệ bà mẹ bệnh nhi TCM có kiến thức đúng là 60% và
30,7% bà mẹ có thực hành đúng. Lý giải cho điều này,
nghiên cứu của Nguyễn Thị Lệ Quyên tiến hành tại bệnh
viện tư nhân cao cấp của thủ đô Hà Nội cho nên các bà mẹ
có trình độ học vấn cao hơn các bà mẹ các tỉnh.
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, KAP của
bà mẹ có liên quan rõ với kết quả chăm sóc trẻ về thân nhiệt
(OR= 5,12; CI: 1,45 – 22,5 và p<0,01); về tổn thương ban
trên da (OR = 3,48; CI: 1,08-11,3 và p<0,05); về loét miệng
(OR = 5,53; CI: 1,62-18,44 và p<0,01). Chăm sóc bệnh nhi
tại bệnh viện là nhiệm vụ của điều dưỡng viên, tuy nhiên
nếu bà mẹ có KAP đúng sẽ hỗ trợ chăm sóc trẻ tốt hơn và
làm tăng lên hiệu quả điều trị cho trẻ bệnh.
V. KẾT LUẬN
1. Về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhi
tay chân miệng

2020

Tỷ lệ trẻ trai và trẻ gái mắc bệnh tương đương nhau
(50,7% và 49,3%). Chủ yếu trẻ bệnh ở độ tuổi dưới 5
tuổi, chiếm 79,6%. Tuổi trung bình của trẻ bệnh là 2,9
± 1,87 (năm).
Biểu hiện lâm sàng của bệnh gặp theo thứ tự là:
Sốt (86,2 %); viêm loét miệng (84,1%); nổi ban lòng
bàn tay, bàn chân (79%); rối loạn tiêu hóa (27,5%); run
chi (2,2%). Hầu hết bệnh nhi vào viện với thể bệnh ở
mức độ 2a (chiếm 79%). 75,3% bệnh nhi có tiền sử tiếp
xúc với người mắc bệnh, trong đó chủ yếu là tại trường
học (44,9%).
Cận lâm sàng: 84,8% bệnh nhi có số lượng bạch cầu
tăng; 73,9% bệnh nhi tăng nồng độ CRP và 33,3% trẻ
bệnh có kết quả virus dương tính.
2. Về kiến thức, thái độ, thực hành của bà mẹ
trong chăm sóc trẻ mắc bệnh tay chân miệng và mối
liên quan với kết quả chăm sóc trẻ bệnh
Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng là 33,3%; có thái độ
đúng là 67,4% và thực hành đúng là 18,1%. Tỷ lệ bà mẹ
đúng cả 3 lĩnh vực là 13%.
Những bà mẹ có cả kiến thức, thái độ và thực hành
đúng về chăm sóc trẻ bệnh TCM thì bệnh nhi tiến triển
bệnh tốt hơn, các thời gian hết sốt, hết ban, hết loét miệng.
Có mối liên quan giữa KAP của bà mẹ với thời gian hết
sốt (OR= 5,12 và p<0,01); với thời gian hết ban trên da,
niêm mạc (OR = 3,48; và p<0,05.); với thời gian khỏi loét
miệng (OR = 5,53và p<0,01).
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ CÁC KHOA LÂM SÀNG TẠI
TRUNG TÂM SẢN NHI, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ
Nguyễn Thị Thu Hà1

TÓM TẮT
Động lực làm việc (ĐLLV) là một trong những
nội dung quan trọng của công tác quản lý nhân lực
không những trong hệ thống y tế mà còn bất kỳ hệ
thống nào [7]. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng
ĐLLV của bác sĩ các khoa lâm sàng. Phương pháp
nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang.
Phát vấn 138 bác sĩ bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn. Phân
tích số liệu bằng phần mềm spss 18.0. Kết quả: tỉ lệ
các bác sĩ thấy có ĐLLV là 57,2%, trong đó có tỉ lệ
thấy có ĐLLV về yếu tố công việc và mối quan hệ với
động nghiệp đồng tỉ lệ là 56,5%; tỉ lệ có ĐLLV về
điều kiện làm việc là 50,0%; Với chế độ chính sách và
cơ chế quản lý là 43,4%.
Từ khóa: Động lực làm việc, bác sĩ
ABSTRACT:
Motivation for work of doctors
at clinical departments and some
impact factors at Obstetric and
Pediatric Center - Phu Tho Provincial
General Hospital
Motivation to work is one of the important contents
of human resource management not only in the health
system but also in any system [7]. Research objective:
Describe the actual situation of the labor force of doctors
in clinical departments. Research method: Design crosssectional descriptive research. Interview 138 doctors with
pre-designed questionnaires. Data analysis using spss
18.0 software. The results: the percentage of doctors
seeing that having the labor force was 57.2%, of which
the proportion of doctors seeing that there was a labor
force in terms of work factors and relationships with
co-workers was 56.5%; the rate of staff having staff in
working conditions is 50.0%; With the policy regime and
management mechanism is 43.4%.
Keywords: Motivation to work, doctor.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Động lực làm việc của nhân viên y tế (NVYT) thể
hiện hành vi của họ tại nơi làm việc, ảnh hưởng lớn đến
kết quả của hệ thống y tế. Sau hơn 6 tháng đi vào hoạt
động hiện tại Trung tâm Sản Nhi còn 417 người (biên
chế 255), nhân lực biến động trong 6 tháng qua tại các
khoa lâm sàng có 17 người xin chấm dứt hợp đồng lao
động (HĐLĐ) đa phần là các Bác sĩ viên chức, các viên
chức tuyển dụng theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa xin
chuyển công tác, nhiều nhân viên sau khi được cử đi học
về cũng xin chuyển công tác, chấm dứt HĐLĐ. Để trả lời
câu hỏi ĐLLV hiện nay của các bác sỹ như thế nào? Ngoài
ra, hiện nay Trung tâm chưa có đề tài nào nghiên cứu chủ
đề này, xuất phát từ thực tế trên tôi thực hiện đề tài nghiên
cứu: “Động lực làm việc của Bác sĩ tại các khoa lâm sàng
Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và
một số yếu tố ảnh hưởng năm 2019”. Với mục tiêu: (1)
Mô tả thực trạng ĐLLV của các bác sĩ tại các khoa lâm
sàng, Trung tâm Sản – Nhi.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
Bác sĩ làm việc tại 15 khoa lâm sàng, có thời
gian công tác tối thiểu là 06 tháng trở lên tại Trung
tâm Sản -Nhi
2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
Chọn mẫu toàn bộ từ tháng 11/2019 đến tháng
7/2020 số Bác sĩ đang trực tiếp làm tại 15 khoa lâm sàng
trong Trung tâm Sản Nhi. Tổng là 138 bác sĩ.
2.3. Biến số nghiên cứu
- Các yếu tố nhân khẩu học: Tuổi, giới tính, tình
trạng hôn nhân, …
- Nhóm yếu tố về công việc: Say mê công việc; chủ
động làm việc…

1. Bệnh viện ĐK tỉnh Phú Thọ
Ngày nhận bài: 03/08/2020

Ngày phản biện: 10/08/2020

Ngày duyệt đăng: 15/08/2020
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- Nhóm yếu tố về mối quan hệ với đồng nghiệp:
Thích thú làm việc cùng đồng nghiệp; trình độ của động
nghiệp; sự yêu mến quý trọng của đồng nghiệp…
- Nhóm yếu tố về chính sách và cơ chế quản lý: Cơ
chế dân chủ, lãnh đạo đối xử; …
- Nhóm yếu tố về điều kiện làm việc: Trang thiết bị
đầy đủ, đảm bảo an toàn, cơ sở vật chất…

2.4. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá
Thang điểm Likert 5 cấp độ: Rất không đồng ý (1
điểm); không đồng ý (2 điểm); bình thường (3 điểm);
đồng ý (4 điểm); rất đồng ý (5 điểm). Điểm của từng yếu
tố được tính bằng tổng điểm của từng tiểu mục trong yếu
tố đó. Mức điểm được coi là “có động lực” đại diện cho
từng yếu tố khi điểm trung bình của tiểu mục ≥ 4 [1], [3].

Bảng 2.1: Quy định điểm chuẩn đánh giá ĐLLV
STT

Tên nội dung

Số tiểu mục

Có động lực

Chưa có động lực

1

Điều kiện làm việc

3

≥ 12

< 12

2

Chế độ chính sách và cơ chế quản lý

14

≥ 56

< 56

3

Mối quan hệ trong công việc

4

≥ 16

< 16

4

Yếu tố công việc

8

≥ 32

< 32

Điểm cộng

29

≥ 116

< 116

Với giả thiết mỗi tiểu mục (biến) trong toàn bộ phiếu
phát vấn có vai trò tạo ĐLLV của các bác sỹ các khoa
lâm sàng là như sau, tổng số 29 tiểu mục có tối thiểu là
29 điểm và tối đa là 145 điểm. Điểm cắt 116 điểm là điểm
phân loại 2 nhóm [1], [3].

3. Xử lý số liệu: Nhập liệu Epidat 3.1 và xử lý bằng
phần mềm spss 18.0
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. ĐLLV về điều kiện làm việc

Bảng 3.1: ĐLLV về điều kiện làm việc (n=138)
Nội dung

Có động lực n(%)

Trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

81 (58,7)

Trang thiết bị tại trung tâm an toàn với bản thân

87 (63,0)

Cơ sở vật chất đầy đủ, an toàn

95 (68,8)

ĐLLV về điều kiện làm việc
Kết quả cho thấy quá nửa bác sĩ có động lực về trang
thiết bị. Trong đó tỷ lệ cao nhất là cơ sở vật chất đầy đủ,
an toàn (68,8%); tiếp đến trang thiết bị đảm bảo an toàn

170

Tập 58 - Số 5-2020
Website: yhoccongdong.vn

69 (50,0)
cho các bác sĩ (63,0%) và thấp nhất là đầy đủ đảm bảo
công việc (58,7%).
2. Chế độ chính sách và cơ chế quản lý
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Bảng 3.2: ĐLLV về chế độ chính sách và cơ chế quản lý (n=138)
Nội dung

Có động lực

Lương, phụ cấp các loại, bồi dưỡng trực

59 (42,8)

Thưởng của trong các ngày lễ, tết, ngày truyền thống của ngành

49 (35,5)

Tiền lương tăng thêm theo Nghị định 43 của Chính phủ

61 (44,2)

Quy chế dân chủ cơ sở

71 (51,4)

Lãnh đạo đối xử công bằng

40 (57,3)

Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện

59 (42,8)

Có chính sách khen thưởng kịp thời

52 (37,6)

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau thai sản

122(88,4)

Bình xét thi đua và khen thưởng

68 (49,3)

Đào tạo nâng cao trình độ

90 (65,2)

Công bằng trong học tập, bồi dưỡng

81 (58,7)

Hỗ trợ về tài chính học tập

90 (65,2)

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo

70 (50,7)

Công bằng trong bổ nhiệm lãnh đạo

83 (60,2)

ĐLLV về chế độ chính sách và cơ chế quản lý

59 (42,8)

Bảng 2 cho biết kết quả về động lực với chế độ chính
sách và cơ chế quản lý và có xu hướng tưởng đối khác
nhau. Tỷ lệ có ĐLLV cao nhất là về các chế độ BHXH,

BHYT, BHTN, chế độ ốm đau thai sản (88,4%) và thấp
nhất là về chính sách khen thưởng tạm thời (37,6%).
3. Mối quan hệ trong công việc

Bảng 3.3: ĐLLV về mối quan hệ trong công việc (n=138)
Nội dung

Có động lực n(%)

Thích thú được làm việc cùng đồng nghiệp

121(87,7)

Trình độ của đồng nghiệp

68 (49,3)

Sự yêu mến quý trọng của đồng nghiệp

102(73,9)

Những bất đồng và cạnh tranh tại nơi làm việc

60 (43,5)

ĐLLV về mối quan hệ trong công việc

78 (56,5)

Mối quan hệ trong công việc, cụ thể là với đồng
nghiệp có tỉ lệ động lực cao nhất là về sự thích thú
khi làm cũng đồng nghiệp (87,7%), thấp nhất là

về những bất đồng và cạnh tranh tại nơi làm việc
(43,5%).
4. Yếu tố công việc
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Bảng 4: ĐLLV với các yếu tố về công việc (n=138)
Nội dung

Có động lực n(%)

Say mê với công việc

93 (67,4)

Chủ động trong công việc

107 (77,5)

Nỗ lực làm việc nhằm đạt mục tiêu chung

123 (89,1)

Trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu được giao

105 (76,1)

Tinh thần trách nhiệm

119 (86,3)

Công việc ổn định và an toàn

60 (43,5)

Hoàn thành tốt công việc được giao

107 (77,5)

Cố gắng cải tiến phương pháp làm việc

106 (76,8)

ĐLLV với các yếu tố về công việc

78 (56,5)

Bảng 4 ĐLLV với các yếu tố về công việc cho thấy
ĐLLV cao nhất về sự nỗ lực làm việc nhằm mục tiêu
chung (89,1%), thấp nhất là về công việc ổn định và an

toàn (43,5%).
Biểu đồ cho thấy tỷ lệ các bác sĩ tại các khoa lâm
sàng có ĐLLV là 57,2%, chưa có ĐLLV chiếm 42,8%.

Biểu đồ 1: Tỷ lệ có nhiều ĐLLV của các bác sĩ tại các khoa lâm sàng

IV. BÀN LUẬN
1. Điều kiện làm việc
Tỷ lệ các bác sĩ thấy có ĐLLV tại Trung tâm đối
với yếu tố điều kiện làm việc là 50,0% cao hơn tỉ lệ
của tác giả Nguyễn Đình Toàn (2013) là 17% [4], thấp
hơn nghiên cứu của Võ Văn Tài (2010) là 69,35%[2].
Sự khác nhau về kết quả có thể do thiết kế nghiên cứu,
thời gian, địa điểm nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu.
Nghiên cứu Nguyễn Đình Toàn thì đánh giá ĐLLV của
nhân viên y tế bao gồm cả bác sĩ, điều dưỡng, nghiên
cứu có chỉ ra rằng có sự khác biệt giữa sự hài lòng của
nhóm bác sĩ, bởi vì sự ổn định trong công việc của các
bác sĩ cao hơn, thu nhập cũng tốt hơn. Nghiên cứu của
Võ Văn Tài thì nghiên cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
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Quảng Ninh đánh giá ĐLLV của các bác sĩ tại tất cả các
khoa trong bệnh viện bao gồm lâm sàng và cận lâm sàng
tại bệnh viện hạng 1.
Điều kiện làm việc bao gồm các trang thiết bị,
cơ sở hạ tầng nghiên cứu được đánh giá theo mức độ
trang bị đầy đủ và đảm bảo công tác chuyên môn của
các bác sĩ. Tại Trung tâm Sản – Nhi cơ sở hoạt động
từ ngày 24/10/2018, được xây dựng theo cơ chế xã hội
hóa với các tiêu chuẩn phòng bệnh khách sạn vì vậy
cơ sở hạ tầng được xây dựng hoàn toàn mới. Các trang
thiết bị được các trang bị là hiện đại nhất tuy nhiên theo
đánh giá của các bác sĩ thì tỉ lệ hài lòng với điều kiện
làm việc của các bác sĩ giao động từ 58,7%-68,8%. Các
trang thiết bị cận lâm sàng này sẽ giúp chẩn đoán của
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các bác sĩ chính xác hơn, kết quả điều trị người bệnh
tốt hơn. Vì vậy các bác sĩ cảm thấy mất an toàn, mong
muốn được làm việc trong môi trường có đầy đủ trang
thiết bị.
2. Chế độ chính sách và cơ chế quản lý
Tỉ lệ các bác sĩ thấy có động lực về yếu tố này là
42,8 %, cao hơn nghiên cứu của Võ Văn Tài (2010) là
30,7%[2], thấp hơn nghiên cứu của West Amhara (2013)
là 52,8% [6]. Sự khác nhau giữa các kết quả không có sự
chênh lệch đáng kể, điều này cho thấy ĐLLV của các bác
sĩ về các cơ chế chính sách đối với bác sĩ thường không
đáp ứng được nhu cầu. Vì đối với một bác sĩ thông thường
phải trải qua 6 năm đại học, 18 tháng thực tập tại cơ cở có
giường bệnh mới được cấp chứng chỉ hành nghề, nhưng
mức lương của bác sĩ mới ra trường hiện nay được đánh
giá hưa tương xứng với thời gian đào tạo, hệ số lương
khởi điểm là 2,34 với lương cụ thể là 1.490.000 đồng.
Thực tế cho thấy, các khoản thu nhập của bác sĩ còn thấp
so với mặt bằng chung của xã hội chưa thỏa đáng đáng với
công sức mà họ đã bỏ ra, chưa đảm bảo đủ cho chi tiêu
cuộc sống hằng ngày.
Về các chế độ BHYT, BHYT,… cơ chế khen thưởng
bao gồm sự đánh giá, ghi nhận của cơ quan và các phần
thưởng cho các cá nhân khi họ hoàn thành tốt công việc
của mình hoặc có những cải tiến, sáng tạo nhằm nâng cao
hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí cho cơ quan. Trung
tâm có cơ chế khen thưởng kịp thời sẽ động viên nhân
viên tìm tòi, sáng tạo trong công việc, nâng cao động lực
đối với công việc của nhân viên tỉ lệ đồng ý về chính sách
khen thưởng chỉ có 37,6% tỉ lệ này khác thấp.
3. Quan hệ trong công việc
Tỉ lệ các bác sĩ thấy có động lực với mối quan hệ
đồng nghiệp là 56,5%, tương đương với nghiên cứu của
Võ Văn Tài (2010) là 50,5%[2], Nguyễn Đình Toàn
(2013) là 67% [4]. Không có sự khác nhau nhiều giữa các
nghiên cứu về mối quan hệ với các đồng nghiệp trong cơ
quan, tại Trung tâm qua PVS thì còn một số người không
đồng tình với cách bổ nhiệm cán bộ quản lý, vì họ cho
rằng các cán bộ quản lý còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm,
trình độ chuyên môn so với một số cán bộ khác. Chính vì
vậy tỷ lệ bất đồng và cạnh tranh tại nơi làm việc khiến cho
các bác sĩ chưa có ĐLLV cao (56,5%).
Việc cần thiết là tạo sự hài lòng trong công việc cho
nhân viên là nhằm nâng cao hiệu suất lao động, tạo ra
niềm vui và hạnh phúc, có ý nghĩa quan trọng trong đời
sống của con người. Đặc biệt là trong công việc liên quan
đến ngành y luôn tồn tại áp lực từ nhiều phía (Bệnh nhân,

người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp..), nhà quản lý giỏi
phải biết cân bằng sao cho phù hợp với năng lực của toàn
thể NVYT, khi giao nhiệm vụ mới họ không quá căng
thẳng và càng hiểu rõ hiện họ cần đóng góp cho công việc
chung và cân bằng cuộc sống.
4. Yếu tố công việc
Tỉ lệ các bác sĩ thấy có động lực với yếu tố công việc
là 56,5%, tương đương với nghiên cứu của Võ Văn Tài
(2010) là 81,25%[2], Nguyễn Đình Toàn (2013) là 70,0%
[4]. Tỉ lệ nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với hai
nghiên cứu trên tỉ lệ giao động về ĐLLV của các bác sĩ
về yếu tố công việc từ 43,5%-89,1%. Có thể tỉ lệ nghiên
cứu của của chúng tôi thấp là do các bác sĩ cảm thấy công
việc chưa ổn định và chưa an toàn. Trung tâm mới thành
lập tách riêng với bệnh viện nên việc thu hút với các bác
sĩ có tay nghề giỏi giờ không có, việc tuyển dụng cũng
gặp nhiều khó khăn các bác sĩ trẻ ra trường nhiều nhưng
không muốn về làm việc tại Trung tâm vì mô hình hoạt
động của Trung tâm theo hình thức tự chủ và do Hội đồng
quản lý nhà đầu tư làm chủ và quản lý quyết toàn bộ do
vậy nhu cầu sử dụng nhân lực tuyển dụng giờ chỉ theo
phương thức hợp đồng 1 năm một. Vậy nên đây là vấn đề
mà các bác sĩ và 1 số nhân viên khác không muốn xin vào
làm việc tại Trung tâm.
4.5. Động lực làm việc chung
Tỷ lệ các bác sĩ tại các khoa lâm sàng có ĐLLV là
57,2%, Võ Văn Tài (2010) là 51,5%[2], Phạm Xuân Anh
Đào (2018) là 62,8%[1], Nguyễn Đình Toàn (2013) là
47,0% [4]. Sự khác biệt này là do tính chất của mỗi bệnh
viện khác nhau về chế độ tiền lương và đãi ngộ theo cơ
chế tự chủ của ngành Y tế.
Sự khác nhau còn do các nghiên cứu đánh giá ĐLLV
theo các yếu tố khác nhau, như trong nghiên cứu của
Nguyễn Đình Toàn đánh giá trên 9 nhóm yếu tố, nghiên
cứu của Võ Văn Tài đánh giá 7 nhóm yếu tố,… ĐLLV là
sự thúc đẩy con người làm việc hăng say, giúp họ phát huy
được sức mạnh tiềm tàng bên trong, vượt qua được những
thách thức, khó khăn, hoàn thành công việc một cách tốt
nhất. Động lực lý giải cho lý do tại sao một người lại hành
động khi người đó bắt tay vào làm việc mà không cần có
sự bắt buộc phải hoàn thành, khi đó, họ có thể làm được
nhiều hơn điều mà cấp trên mong chờ ở họ.
V. KẾT LUẬN
Tỉ lệ các bác sĩ thấy có ĐLLV tương đối thấp là
57,2%, trong đó có tỉ lệ thấy có ĐLLV về yếu tố công việc
và mối quan hệ với động nghiệp có chung tỉ lệ là 56,5%;
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tỉ lệ có ĐLLV về điều kiện làm việc là 50,0%; với chế độ
chính sách và cơ chế quản lý là 43,4%.
KIẾN NGHỊ
1. Phòng Tổ chức – Hành chính cần xem xét xây
dựng lại đề án vị trí việc làm và bảng mô tả vị trí việc làm.

2020

2. Xây dựng các chế tài, linh hoạt trong quản lý để
nâng cao nguồn thu nhập cho các bác sĩ. Xây dựng cơ chế
thu hút các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, bổ sung
nhân lực để đảm bảo công tác chuyên môn.
3. Bổ sung và đồng bộ các trang thiết bị để phục vụ
tốt cho công tác chuyên môn và chăm sóc bệnh nhân.
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THỰC HÀNH GIAO TIẾP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỚI NGƯỜI BỆNH
VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI CÁC KHOA LÂM SÀNG
TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG
NĂM 2020
Ngô Thị Dễ1, Nguyễn Văn Hoàng2, Bùi Thị Mỹ Anh3

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành với hai mục tiêu: 1) Mô
tả thực hành giao tiếp của điều dưỡng với người bệnh tại
các khoa lâm sàng Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh
Kiên Giang năm 2020; 2) Phân tích một số yếu tố ảnh
hưởng đến thực hành giao tiếp của điều dưỡng với người
bệnh tại các khoa lâm sàng Trung tâm Y tế thành phố Hà
Tiên, tỉnh Kiên Giang năm 2020. Thiết kế nghiên cứu mô
tả cắt ngang có phân tích. Nghiên cứu đã tiến hành quan
sát 212 cuộc giao tiếp của 83 điều dưỡng có tiếp xúc trực
tiếp với người bệnh tại các khoa lâm sàng qua 6 tình
huống giao tiếp tại các khoa lâm sàng.
Kết quả cho thấy tỷ lệ điều dưỡng có thực hành giao
tiếp với người bệnh đạt chiếm 47%. Kết quả phân tích các
yếu tố ảnh hưởng cho thấy giới tính của điều dưỡng có
mối liên quan đến thực hành giao tiếp của điều dưỡng với
người bệnh, kết quả này cũng phù hợp với phân tích định
lượng, điều dưỡng nam giao tiếp đạt có tỷ lệ 26,1%, trong
khi đó tỷ lệ giao tiếp đạt ở nữ là 51,7%, sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê (p<0,05).
Từ khóa: Thực hành giao tiếp, điều dưỡng, người
bệnh, Trung tâm y tế Hà Tiên, Kiên Giang…
ABSTRACT:
COMMUNICATION WITH PATIENTS AND
INFLUENCING FACTORS AMONG NURSES IN
CLINICAL DEPARTMENTS OF HA TIEN HEALTH
CARE CENTER, KIEN GIANG PROVINCE IN 2020
The study aimed to describe the actual communication
with patients and analyze its influencing factors among
nurses in the clinical departments of Ha Tien health care

center, Kien Giang province in 2020. A cross-sectional
study was designed. A total of 83 nurses participated in
this study. The study had observed 212 communications
between nurses and patients in 6 communication situations
in clinical departments.
The results showed that the proportion of nurses who
had properly communicated with patients accounted for
47%. The analysis of factors influencing indicated that the
sex of nurses was related to the communication practice
of nurses and patients. Particularly, males had 26,1%
communication properly, while females had 51.7%. The
difference was found statistically significant at p<0.05.
Keyword: Communcation practice, nurse, patient,
healthcare center Ha Tien, Kien Giang…
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giao tiếp là yếu tố thiết yếu để thiết lập mối quan hệ
giữa người với người. Nhờ có giao tiếp mà con người sẽ
tự hiểu mình nhiều hơn, đồng thời cũng qua giao tiếp hiểu
được tâm tư, tình cảm, ý nghĩ, nhu cầu của người khác.
Người điều dưỡng muốn thành công với nghề thì ngoài
kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp cũng là một yếu
tố không thể thiếu. Nếu kỹ năng giao tiếp không tốt thì
nhân viên y tế khó khai thác được các thông tin từ người
bệnh, hoặc dễ gây cho người bệnh hiểu nhầm và nghiêm
trọng hơn có thể dẫn đến xung đột, bạo hành giữa người
bệnh, người nhà người bệnh với nhân viên y tế [1].
Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành nhiều quy định
về giao tiếp như Quy định về y đức [3], Quy định về chế
độ giao tiếp trong các cơ sở khám chữa bệnh [4]. Gần đây
là Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử

1. Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
2. Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An
3. Trường Đại học Y tế Công cộng
Tác giả chính: Ngô Thị Dễ, Điện thoại: 0919074729, Email: ntde74729@gmail.com
Ngày nhận bài: 29/07/2020
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của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các
cơ sở y tế [5]. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng điều
dưỡng cáu gắt, chậm trễ, gây khó khăn trong giải quyết
các thủ tục hành chính.
Tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên
Giang trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tiếp nhận 15 cuộc
phản ánh về thái độ giao tiếp của điều dưỡng như tiếp đón
thiếu niềm nở và hướng dẫn chưa tận tình, chậm trễ trong
thực hiện các thủ tục vào viện/ra viện, cáu gắt với người
bệnh. Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh
Kiên Giang cũng chưa thực hiện cuộc khảo sát nào về
giao tiếp của điều dưỡng với người bệnh để có các số liệu
chính xác hơn về việc thực hiện các chuẩn mực giao tiếp
của điều dưỡng. Câu hỏi đặt ra là thực hành giao tiếp của
điều dưỡng như thế nào? Những yếu tố nào ảnh hưởng
đến thực hành giao tiếp của điều dưỡng tại Trung tâm Y
tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang? Chính vì vậy, để
có cơ sở đưa ra các giải pháp can thiệp thiết thực và hiệu
quả cho việc thực hiện giao tiếp của điều dưỡng, chúng
tôi tiến hành nghiên cứu “Thực hành giao tiếp của điều
dưỡng với người bệnh và một số yếu tố ảnh hưởng tại
các khoa lâm sàng Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên,
tỉnh Kiên Giang năm 2020” với mục tiêu mô tả thực trạng
và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp của
điều dưỡng với người bệnh tại các khoa lâm sàng Trung
tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang năm 2020.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
1. Đối tượng
Điều dưỡng tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hiện
tại đang công tác tại 07 khoa lâm sàng tại Trung tâm Y tế
thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu từ tháng 3/2020 đến tháng
7/2020, tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên
Giang.
3. Thiết kế nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích.
4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
Cỡ mẫu nghiên cứu là số cuộc quan sát về giao tiếp
của điều dưỡng với người bệnh được tính theo công thức
tính cỡ mẫu sau:
n = Z2(1-α/2)

p(1- p)
d2

Trong đó
+ n: cỡ mẫu tối thiểu
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+ Z21-α/2 = 1,96 là giá trị tương ứng với mức ý nghĩa
thống kê α=0,05
+ p= 0,6 (tham khảo kết quả nghiên cứu của tác giả
Nguyễn Quang (2014), nghiên cứu tương tự về 6 tình
huống giao tiếp của điều dưỡng với NB, tiến hành tại
Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa: đánh giá chung về
các cuộc giao tiếp của điều dưỡng có tỷ lệ đạt là 60%[8])
+ d: Độ chính xác mong muốn, ở nghiên cứu này
chúng tôi lấy d=0,07
Dựa vào công thức trên ta có n = 189
Để dự trù những sai sót trong quá trình thu thập
thông tin, chúng tôi tăng thêm 10% cỡ mẫu, vậy mẫu cần
có là 208 cuộc quan sát. Thực tế chúng tôi đã quan sát
được 212 cuộc giao tiếp giữa điều dưỡng với người bệnh.
5. Phương pháp thu thập số liệu
Nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi phỏng vấn sâu,
thảo luận nhóm và bảng kiểm thực hành giao tiếp của điều
dưỡng với người bệnh nhằm mô tả thực hành giao tiếp của
điều dưỡng với người bệnh và một số yếu tố ảnh hưởng
đến thực hành giao tiếp của điều dưỡng với người bệnh.
6. Bộ công cụ và các biến số nghiên cứu
Bộ câu hỏi khảo sát 6 thời điểm giao tiếp của điều
dưỡng với người bệnh dựa trên Quyết định số 2171/QĐBYT ngày 8/6/2015 của Bộ trưởng BYT về việc biên soạn
bộ tài liệu tập huấn Hướng dẫn giao tiếp, ứng xử của cán
bộ y tế [6]; Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định về quy
tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm
việc tại các cơ sở y tế [5]. Bộ câu hỏi khảo sát qua 6 tình
huống giao tiếp của điều dưỡng với người bệnh như sau:
Giao tiếp của điều dưỡng khi tiếp nhận người bệnh
tại khoa Khám (7 tiêu chí).
Giao tiếp của điều dưỡng khi tiếp nhận người người
bệnh vào khoa Điều trị (10 tiêu chí).
Giao tiếp của điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh
tại khoa (7 tiêu chí).
Giao tiếp của điều dưỡng khi phát thuốc cho người
bệnh (7 tiêu chí).
Giao tiếp của điều dưỡng khi tư vấn cho người bệnh
làm phẫu thuật/thủ thuật (5 tiêu chí).
Giao tiếp của điều dưỡng khi người bệnh ra viện (5
tiêu chí).
Mỗi điều dưỡng được quan sát 1-3 tình huống giao
tiếp
Tiêu chuẩn đánh giá thực hành giao tiếp của điều
dưỡng với người bệnh
Đánh giá thực hành giao tiếp đạt: Khi thực hiện đầy
đủ các tiêu chí trong mỗi tình huống giao tiếp; Đánh giá
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thực hành giao tiếp không đạt: Khi không thực hiện 1
trong các tiêu chí trong mỗi tình huống giao tiếp; Điều
dưỡng được đánh giá là giao tiếp đạt: Khi đạt tất cả các
tình huống giao tiếp đã quan sát được đánh giá là đạt.
7. Xử lý và phân tích số liệu
Số liệu sau khi thu thập, được làm sạch và nhập vào
máy tính bằng phần mềm Epidata 3.1, phân tích bằng
phần mềm SPSS 20.0. Sử dụng thống kê mô tả tần số, tỷ
lệ (%) cho từng biến số nghiên cứu. Thống kê suy luận, sử
dụng kiểm định χ2 để phân tích mối liên quan giữa thực
hành giao tiếp của điều dưỡng với một số biến độc lập, với
mức ý nghĩa thống kê p≤0,05.
8. Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu tuân thủ những quy định về đạo đức
trong nghiên cứu, được chấp thuận và phê duyệt của Hội
đồng đạo đức Trường Đại học Y tế công cộng theo Quyết
định số 112/2020/YTCC-HD3 ngày 24 tháng 3 năm 2020.

III. KẾT QUẢ
1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trên 83 điều dưỡng đang
công tác ở 7 khoa lâm sàng Trung tâm Y tế thành phố Hà
Tiên, tỉnh Kiên Giang. Điều dưỡng ở độ tuổi từ 31-40
tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là 50,6%. Phần lớn điều dưỡng
tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
chủ yếu là nữ chiếm 72,3%, điều dưỡng nam là 27,7%.
Về trình độ chuyên môn thì trung cấp chiếm tỷ lệ cao
nhất 68,7%, thấp nhất là trình độ đại học trở lên chiếm tỷ
lệ 13,2%. Tổng số các điều dưỡng được nghiên cứu, đa
số các điều dưỡng có thâm niên công tác từ 5-10 năm là
chiếm 43,4%, thấp nhất là thâm niên công tác dưới 5 năm
là 22,9%. Khoa Khám là khoa có tỷ lệ điều dưỡng tham
gia nghiên cứu đông nhất (chiếm 16,9%), thấp nhất là các
khoa Ngoại, Nhi, Nhiễm có tỷ lệ tham gia là 13,3%.

Bảng 1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu (n=83)
Đặc điểm

Số lượng (n)

Tỷ lệ (%)

Nam

23

27,7

Nữ

60

72,3

Từ 21-30 tuổi

31

37,3

Từ 31-40 tuổi

42

50,6

Trên 40 tuổi

10

12,1

Trung cấp

57

68,7

Đại học và cao đẳng

26

31,3

< 5 năm

19

22,9

1-10 năm

36

43,4

>10 năm

28

33,7

Giới tính

Tuổi trung bình

Trình độ học vấn

Thời gian công tác trung bình
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2. Thực hành giao tiếp của điều dưỡng với người bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh
Kiên Giang
Bảng 2. Tỷ lệ đạt về giao tiếp của điều dưỡng với người bệnh theo từng tình huống giao tiếp
TT

Nội dung

Đạt

Không đạt

n (%)

n (%)

1

Giao tiếp của điều dưỡng khi tiếp nhận người bệnh tại khoa Khám (n=14)

8 (57,1)

6 (42,9)

2

Giao tiếp của điều dưỡng khi tiếp nhận người bệnh vào khoa Điều trị (n=42)

21 (50,0)

21 (50,0)

3

Giao tiếp của điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh tại khoa (n=42)

27 (64,3)

15 (35,7)

4

Giao tiếp của điều dưỡng khi dùng thuốc cho người bệnh (n=42)

26 (61,9)

16 (39,1)

5

Giao tiếp của điều dưỡng khi tư vấn cho người bệnh làm phẫu thuật/thủ thuật (n=36)

29 (80,6)

7 (19,4)

6

Giao tiếp của điều dưỡng khi người bệnh ra viện (n=36)

28 (77,8)

8 (22,2)

Khảo sát 212 tình huống giao tiếp của điều dưỡng
với người bệnh với kết quả như sau: Tỷ lệ thực hành giao
tiếp của điều dưỡng khi tư vấn cho người bệnh làm phẫu
thuật/thủ thuật đạt chiếm tỷ lệ 80,6%, giao tiếp của điều
dưỡng khi người bệnh ra viện có tỷ lệ đạt là 77,8%, giao
tiếp của điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh tại khoa

có tỷ lệ đạt là 64,3%. Trong khi đó, tỷ lệ về giao tiếp của
điều dưỡng khi dùng thuốc cho người bệnh có tỷ lệ đạt là
61,9%, giao tiếp của điều dưỡng khi tiếp nhận người bệnh
tại khoa Khám có tỷ lệ đạt là 57,1% và giao tiếp của điều
dưỡng khi tiếp nhận người bệnh vào khoa điều trị có tỷ lệ
đạt thấp 50%.

Biểu đồ 1. Kết quả đánh giá chung về giao tiếp của ĐD với NB

Tỷ lệ điều dưỡng thực hành giao tiếp với người bệnh
đạt chiếm tỷ lệ 47%, vẫn còn 53% tỷ lệ điều dưỡng giao
tiếp với người bệnh không đạt.
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3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thực hành giao tiếp
của điều dưỡng với người bệnh tại các khoa lâm sàng
Trung tâm y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
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Bảng 3. Yếu tố cá nhân của điều dưỡng ảnh hưởng đến thực hành giao tiếp với người bệnh tại các khoa lâm sàng
Trung tâm y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (n=83)
Giao tiếp của điều dưỡng với NB

Một số yếu tố

Tuổi

Đạt n (%)

Không đạt n (%)

Từ 21-30 tuổi

15(48,4)

16(51,6)

Từ 31-40 tuổi

19(45,2)

23(54,8)

5(50)

6(50)

Nam

6(26,1)

17(73,9)

Nữ

31(51,7)

29(48,3)

Trung cấp

25(43,9)

32(56,1)

Cao đẳng

8(53,3)

7(46,7)

ĐH trở lên

6(54,5)

5(45,5)

< 5 năm

9(47,4)

10(52,6)

5-10 năm

18(50)

18(50)

>10 năm

12(42,9)

16(57,1)

Trên 40 tuổi
Giới tính

Trình độ

Thâm niên công tác

Kết quả cho thấy có sự khác biệt về thực hành giao
tiếp giữa nhóm điều dưỡng nam và nhóm điều dưỡng nữ,
cụ thể tỷ lệ thực hành giao tiếp đạt trong nhóm điều dưỡng
nữ là 51,7% cao hơn so với nhóm điều dưỡng nam (chỉ đạt
26,1%) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (OR=3,46,
p<0,05, khoảng tin cậy 95% CI: 1,199 – 10,002).
IV. BÀN LUẬN
Mô tả thực hành giao tiếp của điều dưỡng với
người bệnh tại các khoa lâm sàng Trung tâm y tế
thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành quan sát
83 điều dưỡng với 212 tình huống giao tiếp, được đánh
giá là đạt khi điều dưỡng đạt tất cả các tình huống giao
tiếp với người bệnh. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi
cho thấy, điều dưỡng giao tiếp với người bệnh đạt chiếm
47%. Tỷ lệ này cao hơn so với kết quả nghiên cứu về giao
tiếp của tác giả Zabra Jalili tại Trung tâm Y tế thành phố
Zahedan, Iran là 41,8% [2], tuy nhiên kết quả này thấp
hơn so với kết quả nghiên cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Ninh Thuận năm 2007 của tác giả Nguyễn Thị Linh là
65,5% [7].
Tại Tung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên
Giang tỷ lệ thực hành giao tiếp của điều dưỡng với người
bệnh chưa đạt cao. Chính vì vậy, Trung tâm Y tế cần

p
(Kiểm định χ2)

0,945

0,034

0,719

0,324

thường xuyên tăng cường mở các lớp tập huấn về giao
tiếp cho nhân viên y tế của Trung tâm nói chung và nhân
lực điều dưỡng nói riêng nhằm nâng cao kỹ năng thực
hành về giao tiếp đối với người bệnh. Tăng cường các
chính sách khen thưởng, kỷ luật tại Trung tâm Y tế về
giao tiếp, bên cạnh đó kết hợp với luân chuyển vị trí việc
làm để phù hợp hơn với trình độ và năng lực chuyên môn.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần được trang bị đầy đủ, sửa
chữa hoặc thay mới các thiết bị hư hỏng, mở rộng thêm
phòng ốc để đảm bảo công tác phục vụ người bệnh được
tốt hơn. Tạo điều kiện cho các điều dưỡng học thêm ngoại
ngữ tiếng Campuchia.
Một số yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp của điều
dưỡng với người bệnh tại các khoa lâm sàng Trung
tâm y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Kết quả nghiên cứu cho thấy không có mối liên quan
giữa giao tiếp của điều dưỡng với người bệnh về tuổi, trình
độ chuyên môn và thâm niên công tác của điều dưỡng.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, giới tính của điều
dưỡng có mối liên quan đến giao tiếp, kết quả này cũng
phù hợp với phân tích định lượng, điều dưỡng nam giao
tiếp đạt có tỷ lệ 26,1%, trong khi đó tỷ lệ giao tiếp đạt ở
nữ là 51,7%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).
Điều này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu định tính
do áp lực công việc, điều dưỡng vẫn còn nóng tính nên
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ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp với người bệnh, mà việc
này thường xảy ra ở những điều dưỡng nam.
Người bệnh đến khám bệnh và điều trị tại các cơ sở
y tế thường đa dạng về độ tuổi, trình độ học vấn, trạng
thái tâm lý và lo lắng về tình trạng sức khỏe, dễ bi quan,
dễ tổn thương. Bên cạnh đó, người nhà chăm sóc người
bệnh cũng lo lắng, căng thẳng và dễ bức xúc dẫn đến có
thể hành động quá mức, điều này tạo áp lực rất lớn trong
giao tiếp của các điều dưỡng với người bệnh.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy người bệnh càng
lớn tuổi thì ảnh hưởng đến giao tiếp do có sự chênh lệch
về tuổi tác với các điều dưỡng trẻ, có sự suy giảm thị giác,
thính giác và trí nhớ, xử lý thông tin chậm hơn nên khi
điều dưỡng nói chuyện hơi lớn tiếng cũng gây cho người
bệnh sự hiểu nhầm là điều dưỡng thiếu tôn trọng.
Sự hợp tác của người bệnh cũng ảnh hưởng không
nhỏ đến quá trình điều trị bệnh và giao tiếp với điều
dưỡng. Một số ít người bệnh chưa quan tâm đúng mức
đến tình trạng sức khỏe của bản thân, không thực hiện
đúng nội quy, giờ giấc khám bệnh, giờ tiêm thuốc, ảnh
hưởng đến quá trình giao tiếp và hiệu quả điều trị. Ngoài
ra, sự bất đồng ngôn ngữ giữa điều dưỡng đối với người
bệnh Campuchia cũng gây khó khăn trong giao tiếp ở hầu
hết các khoa trong Trung tâm Y tế.
Lãnh đạo Trung tâm Y tế cũng rất quan tâm và xem
việc thực hiện y đức, quy tắc giao tiếp cũng như đổi mới
phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh
là nhiệm vụ mà toàn thể Trung tâm Y tế cần phải thực hiện.

2020

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người bệnh
cũng giữ vai trò rất quan trọng trong việc đem lại sự hài
lòng cho người bệnh. Số lượng người bệnh đông dẫn đến
công việc của điều dưỡng quá tải, bố trí công việc chưa
phù hợp cũng là một trong những nguyên nhân gây khó
khăn trong giao tiếp giữa điều dưỡng với người bệnh.
Công tác tập huấn, triển khai các văn bản hướng dẫn,
những quy định cụ thể về giao tiếp đã làm cho kỹ năng giao
tiếp của điều dưỡng có những chuyển biến tích cực. Bên
cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy
định về giao tiếp cũng được triển khai tại Trung tâm Y tế
nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hành vi vi phạm
về giao tiếp, đồng thời cũng động viên, khích lệ khi điều
dưỡng thực hiện tốt được người bệnh khen ngợi.
V. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thực hành giao tiếp
của điều dưỡng với người bệnh có tỷ lệ đạt 47%. Trong 6
tình huống giao tiếp được quan sát thì giao tiếp của điều
dưỡng khi tư vấn cho người bệnh làm phẫu thuật/thủ thuật
có tỷ lệ đạt cao (80,6%), giao tiếp của điều dưỡng khi
người bệnh ra viện có tỷ lệ đạt là 77,8%. Trong khi đó,
giao tiếp của điều dưỡng khi tiếp nhận người bệnh vào
khoa điều trị có tỷ lệ đạt thấp 50%.
Kết quả nghiên cứu đã tìm thấy mối liên quan giữa
kết quả giao tiếp của điều dưỡng về giới tính, kết quả cho
thấy điều dưỡng nữ giao tiếp đạt là 51,7% cao hơn điều
dưỡng nam 26,1% (p<0,05).
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ
TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA GIAI ĐOẠN 2015 -2019
Nguyễn Duy Tiến1, Hoàng Cao Sạ1

Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả thực trạng thu hút và duy trì nguồn
nhân lực y tế tại Bệnh viện Bà Rịa giai đoạn 2015-2019.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang,
hồi cứu số liệu thứ cấp. Đối tượng nghiên cứu: Tất cả
các báo cáo về nguồn nhân lực y tế chuyên ngành Y, dược
tại Bệnh viện gồm tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo,
bổ nhiệm và các chế độ chính sách hỗ trợ, thu hút, lương
và thu nhập tăng thêm được lưu tại phòng Tổ chức cán
bộ bệnh viện trong 5 năm từ 2015 - 2019. Thời gian, địa
điểm nghiên cứu: Từ tháng 3/2019 đến tháng 12/2019
tại Bệnh viện Bà Rịa. Kết quả: Tỉ lệ nhân viên chuyên
ngành Y tại bệnh viện chiếm 79,2%, trong đó có trình
độ sau đại học là 11,2%, đại học là 25,6%, cao đẳng là
15,6%; tỉ lệ bác sĩ/nhân viên y tế là 1/3 và có 40,5% bác sĩ
có trình độ sau đại học. Giai đoạn 2015-2019, bệnh viện
không thu hút được nhân lực y tế theo chính sách đãi ngộ
của tỉnh; tuyển dụng thông qua thi tuyển được 239 người
trong đó có 57 bác sĩ. Đào tạo nâng cao trình độ luôn được
chú trọng, trình độ nhân lực y tế có sự khác biệt ý nghĩa
thống kê giữa hai thời điểm lúc tuyển dụng và khi nghiên
cứu. Có mối tương quan thống kê (p < 0,001) giữa nguồn
nhân lực y tế giai đoạn 2015-2019 với tuyển dụng (R=
0,36), đào tạo đại học (R= - 0,32) và đào tạo sau đại học
(R= - 0,62).
Từ khóa: Thu hút, duy trì, nguồn nhân lực y tế,
Bệnh viện Bà Rịa.
ABSTRACT:
ATTRACTING AND RETENTION HUMAN
RESOURCES AT BARIA PROVINCIAL HOSPITAL
PERIOD 2015 - 2019
Objectives: Describe the situation of attracting and
maintaining health human resources at Ba Ria Hospital
in the period of 2015-2019. Methods: Cross-sectional
desciptive study, rtrospective secondary data. Subjects
of the study: All reports on health human resources

specialized in medicine and pharmacy in hospitals
including recruitment, management, use, training,
appointment and support and attraction policies. , salaries
and additional incomes are kept in the Organization and
Personnel Department of Ba Ria Hospital for 5 years
from 2015 – 2019. Time and place of research: From
March to December 2019, in Ba Ria Hospital. Research
results: The proportion of professional medical staff at
the hospital accounts for 79.2%, the post-graduate level is
11.2%, the university degree is 25.6%, the college degree
is 15.6. %; The ratio of doctors / medical staff is 1/3 and
40.5% of doctors have postgraduate qualifications. In the
2015-2019 period, the hospital did not attract medical
human resource’s under the province’s remuneration
policy; recruited through the exam recruited 239 people
including 57 doctors. There is a statistical significant
correlation (p <0.001) between health human resources
for the period of 2015-2019 with recruitment (R = 0.36),
higher education (R = - 0.32) and postgraduate training
learn (R = - 0.62).
Keywords: Attracting, Maintaining, Health human
resources, Ba Ria Hospital
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình đổi mới và phát triển, nhân lực được
thừa nhận là một trong những nguồn lực quan trọng nhất,
là chủ thể quản lý và sử dụng các nguồn lực hữu hình
khác. Trong môi trường bệnh viện, nhân lực y tế (NLYT)
vừa là động lực sáng tạo, vừa là chủ thể quản lý, sử dụng
mọi nguồn lực, vừa thực hiện mọi hoạt động của bệnh
viện [3]. Nếu nhân lực y tế thiếu, chất lượng thấp hoặc
không được bố trí và sử dụng hợp lý thì mọi nguồn lực
khác của bệnh viện sẽ không được sử dụng tốt và không
có hiệu quả. Việc không quan tâm đúng mức đến nguồn
nhân lực sẽ dẫn đến lãng phi các nguồn lực khác, hay nói
cách khác, đầu tư cho nguồn nhân lực cũng chính là đầu
tư cho sự phát triển của bệnh viện [3], [4].

1. Trường Đại học Y tế Công cộng
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Đứng trước nhu cầu rất lớn về khám chữa bệnh,
chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh tật cho nhân dân
trong tỉnh, năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu đã phê duyệt hai đề án về trợ cấp thu hút nguồn nhân
lực y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2020 [8]
và thí điểm thuê chuyên gia trong nước để nâng cao năng
lực quản lý và chuyên môn khám chữa bệnh cho ngành Y
tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2017 [9]. Đồng
thời, từ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và
sự chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện Bà Rịa (BVBR) đã
ban hành chiến lược phát triển bệnh viện giai đoạn 2015
– 2020 trong đó đẩy mạnh thu hút, duy trì và phát triển
nguồn nhân lực y tế, xây dựng Bệnh viện Bà Rịa Văn
minh - Thân thiện - Hiện đại. Tuy nhiên, từ năm 2015
đến nay, thực trạng nhân lực y tế và công tác thu hút, duy
trì, phát triển nguồn nhân lực tại Bệnh viện Bà Rịa đạt
được những kết quả gì? Nhằm tìm cơ sở khoa học cho các
giải pháp thực hiện thành công chiến lược phát triển bệnh
viện, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Thực trạng
thu hút và duy trì nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện Bà
Rịa giai đoạn 2015 – 2019” với mục tiêu: Mô tả thực trạng
thu hút và duy trì nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện Bà Rịa
giai đoạn 2015-2019.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Tất cả báo cáo về nguồn nhân lực y tế chuyên ngành
Y, dược tại bệnh viện gồm tuyển dụng, quản lý, sử dụng,
đào tạo, bổ nhiệm và các chế độ chính sách hỗ trợ, thu hút,

lương và thu nhập tăng thêm được lưu tại phòng Tổ chức
cán bộ Bệnh viện Bà Rịa trong 5 năm từ 2015 - 2019.
2.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 3/2019 đến tháng
12/2019.
Địa điểm nghiên cứu: Tại Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu
2.3. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang: Hồi cứu số liệu thứ cấp
mô tả thực trạng NNL y tế tại bệnh viện từ năm 2015 đến
tháng 8/2019.
2.4. Cỡ mẫu nghiên cứu
Chọn mẫu toàn bộ: Tất cả hồ sơ, báo cáo về số lượng
nhân viên y tế được tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phân
công công tác tại các khoa phòng; kết quả thu hút, tuyển
dung và biến động nguồn NLYT; các số liệu về đào tạo,
qui hoạch, bổ nhiệm và các chế độ chính sách hỗ trợ đào
tạo, thu nhập tăng thêm của 762 NVYT lưu tại phòng
TCCB Bệnh viện Bà Rịa hàng năm từ năm 2015 đến
tháng 8/2019.
2.5. Phương pháp phân tích số liệu
Số liệu định lượng hồi cứu được nhập vào bảng tính
Excel 2010 thiết kế theo mục tiêu nghiên cứu. Thực hiện
thống kê, mô tả bằng bảng số, biểu đồ.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Thực trạng nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện
Bà Rịa giai đoạn 2015-2019
Một số đặc điểm chung về nguồn nhân lực y tế
Bệnh viện Bà Rịa năm 2019

Bảng 3.1. Nhóm tuổi, giới tính, chức vụ và thâm niên công tác
TT

Yếu tố

Tần số

Tỉ lệ (%)

87
170
308
197

11,4
22,3
40,5
25,8

Nam
Nữ

207
555

27,2
72,8

Cấp Trưởng
Cấp Phó
Nhân viên

47
16
699

6,2
2,1
91,7

Thâm niên công tác: Trên 25 năm
Từ 15 – 25 năm
Từ 11 – 15 năm
Từ 5 – 10 năm
≤ 5 năm

64
176
120
153
249

8,4
23,0
15,8
20,1
32,7

Nhóm tuổi:
1

Giới tính:

2

Chức vụ:

3

4
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Các chức danh chuyên môn điều dưỡng, kỹ thuật
viên, nữ hộ sinh… chiếm tỉ lệ 66,1% tổng số nhân viên tại
BVBR, trong đó điều dưỡng là 378 nhân viên có 35,5%

trình độ từ cao đẳng trở lên. Nhân viên dược là 45 chiếm
tỉ lệ 5,9% tổng số nhân viên, tương đồng với tỷ lệ cán bộ
dược/nhân viên y tế chung toàn quốc năm 2012 là 6,1% [3].

Bảng 3.2. Cơ cấu tỉ lệ bộ phận, chuyên môn nguồn nhân lực y tế theo Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV
TT

Cơ cấu

A

Cơ cấu bộ phận

Tần số

Tỉ lệ (%)
BVBR

TTLT 08

1

Lâm sàng

605

79,4

60 – 65

2

Cận lâm sàng và dược

121

15,9

22 – 15

3

Quản lý, hành chính

36

4,7

18 – 20

BVBR

TTLT 08

B

Cơ cấu chuyên môn

1

Bác sĩ/chức danh CM khác

190/572

1/3,01

1/3 – 1/3,5

2

Dược sĩ đại học/Bác sĩ

11/190

1/17,3

1/8 – 1/15

3

Dược sĩ đại học/ Dược sĩ trung học

11/29

1/2,6

1/2 – 1/2,5

Tỉ lệ cơ cấu bộ phận phù hợp với các qui định tại
Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV. Bộ phận
lâm sàng chiếm cao hơn qui định khoảng 15% - 20%,
tuy nhiên thực tế có 68 CBYT vừa lâm sàng, vừa quản lý
(chiếm 8,3%) làm giảm tỉ lệ lâm sàng đồng thời tăng tỉ lệ
quản lý, hành chính [2].
Cơ cấu chuyên môn tương đối phù hợp ngoại trừ tỉ lệ
dược sĩ đại học/bác sĩ có phần thấp hơn qui định, để đảm
bảo đúng các qui định bệnh viện cần đào tạo/tuyển dụng
thêm khoảng 7 – 8 được sĩ đại học.
Tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV
ngày 05/6/2007 Bộ Y tế-Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn
định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà
nước có qui định: căn cứ xây dựng định mức biên chế trên
số lượng giường bệnh và công suất sử dụng giường bệnh
trung bình của 3 năm gần nhất (mục a khoản 2, chương
I) và số biên chế làm việc theo giờ hành chính tại cơ sở
khám, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa nhi hạng II theo
giường bệnh là từ 1,25 – 1,40 (mục a, khoản 2, chương
II), với qui mô 700 giường bệnh số biên chế của bệnh
viện hiện nay là đảm bảo theo qui định (từ 875 – 980
người) [2]. Tỷ lệ cán bộ phân chia theo các lĩnh vực là:
Số bác sĩ/điều dưỡng, hộ sinh, KTV đạt 1/ 2,7 cao hơn
1/3-1/3,5 qui định. Số dược sĩ đại học/bác sĩ là 1/12,7 phù
hợp 1/8-1/15 theo qui định. Chứng tỏ hiện bác sĩ tại bệnh
viện không thiếu nhưng thiếu đội ngũ bác sĩ có trình độ
cao SĐH. Quyết định 2992/QĐ-BYT qui định các bệnh

viện đa khoa tuyến tỉnh cần có trên 50% tổng số bác sĩ có
trình độ chuyên khoa cấp I trở lên (BSCKI và BSCKII)
và tương đương, có ít nhất 20% tổng số bác sĩ có trình
độ chuyên khoa II và tương đương thì tại BVBR tỉ lệ này
chưa đạt (hiện đang đạt lần lượt là 40,5% và 8,4%). So
với tỷ lệ chung toàn quốc được Bộ Y tế công bố năm 2012
(7% cán bộ y tế có trình độ sau đại học, 17.3% đại học,
2% cao đẳng và 58% là trung cấp) thì bệnh viện có phần
cao hơn [1]; song để đảm bảo nhu cầu KCB bảo hiểm y tế
hạn chế chuyển viện hiện nay thì vấn đề chất lượng trình
độ NVYT luôn là mối quan tâm lớn của các bệnh viện vì
liên quan đến tự chủ kinh phí hoạt động. Qua hai lần triển
khai Nghị định 43/2006/NĐ-CP và Nghị định 16/2015/
NĐ-CP về tự chủ kinh phí; Bệnh viện thực hiện 02 lượt
xây dựng Đề án vị trí việc làm năm 2014 và năm 2019,
báo cáo tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, đào tạo giai đoạn
2015-2020. Tuy nhiên kết quả hồi cứu cho thấy việc thực
hiện một số mục tiêu giải pháp trong những văn bản này
còn thiếu cụ thể và chưa hiệu quả. Lý giải hạn chế này,
đa phần các lãnh đạo đều cho rằng thời điểm cơ sở bệnh
viện 700 giường đưa vào hoạt động, nhu cầu trở nên cấp
thiết trên hầu hết mọi lĩnh vực. Để nhanh chóng ổn định
hiệu quả hoạt động, bệnh viện phải xác định từng vấn đề
ưu tiên giải quyết, vì lẽ đó, một số lĩnh vực sẽ chậm lại và
chưa thể hoàn thiện ngay được.
3.2. Biến động nguồn nhân lực y tế Bệnh viện Bà
Rịa giai đoạn 2015 - 2019
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Biểu đồ 3.1. Biến động chức danh NNL y tế giai đoạn 2015 – 2019

Trong 5 năm có 47 lượt NVYT nghỉ việc (chiếm
6,17% tổng số NVYT), trong đó có trình độ SĐH là 7
lượt (chiếm 14,9%), đại học là 18 (38,3%), cao đẳng là
1 (2,1%) và trung cấp là 21 (chiếm 44,7%). Tỉ lệ nghỉ
việc cao vào các năm 2016 (12/47 trường hợp, chiếm
22,5%) và 2017 (22 trường hợp, 46,8%). Không ghi nhận
trường hợp nghỉ trong năm 2018. Trong 5 năm, NNL y tế
đã có bước tăng đáng kể về số lượng và cả chất lượng ở
tất cả các bậc trình độ chuyên môn, mức tăng trung bình
khoảng 10%/năm; trong đó trình độ SĐH tăng 17 người,
tăng trung bình 2,7%/năm; đại học tăng trung bình 16,4%/
năm, cao đẳng 18,4%/năm và trung cấp khoảng 7%/năm.
Thời điểm bắt đầu hồi cứu số liệu (năm 2015) cũng là lúc
chuyển về cơ sở mới, qui mô bệnh viện lớn hơn, nhu cầu
KCB cao hơn nên kết quả cho thấy số lượng, chất lượng
NNL y tế cao hơn, tuy nhiên so với số liệu khám, điều trị
3 năm gần đây (2017 – 2019) ta thấy mức tăng này chưa
đảm bảo tốt nhu cầu mà cần phải nâng cao hơn nữa; trong
các năm 2017, 2018 các chỉ số hoạt động chuyên môn của
bệnh viện như tổng số bệnh nhân nội trú, tổng số ngày
điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh … đều đạt
và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch, do đó hoạt động khám
chữa bệnh của bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.
Bệnh viện phải cho người bệnh xuất viện sớm, hạn chế chỉ
định nhập viện điều trị nội trú, điều này sẽ không an toàn
cho người bệnh nhưng vẫn phải được áp dụng.

3.3. Thu hút và duy trì nguồn nhân lực y tế BVBR
giai đoạn 2015 - 2019
Trong 5 năm (2015 – 2019), không có nhân viên
chuyên ngành y, dược được tuyển dụng theo đề án chính
sách đãi ngộ thu hút NNL y tế theo Quyết định 14 của tỉnh
[8]. Tổ chức thực hiện đề án ban hành kèm theo Quyết
định số 14/2015/QĐ-UBND được giao cho Sở Y tế chủ
trì triển khai nhằm thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài
tỉnh phục vụ ở các cơ sở y tế trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
và khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ ở các tuyến, nhất là
hai bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh là Bệnh viện Bà Rịa và
Bệnh viện Lê Lợi đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh
cho nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh đã đặt ra mục tiêu cụ
thể: Mỗi năm thu hút tối thiểu 22 cán bộ y tế có trình độ
từ bác sĩ trở lên để đến hết năm 2020 cơ bản đáp ứng nhu
cầu bác sĩ tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Đồng thời phấn
đấu đạt được các chỉ tiêu cơ bản là đến năm 2020 đạt 8 bác
sĩ/10.000 dân [8]. Bệnh viện không được giao chức năng
thu hút, tuyển dụng mà phải thông qua Sở Y tế và trong 5
năm qua BVBR không được Sở Y tế phân bổ bác sĩ diện
thu hút nào về bệnh viện công tác, điều này cho thấy chính
sách trợ cấp thu hút nguồn nhân nhân lực cho ngành y tế
từ quyết định 14 của tỉnh không phát huy tác dụng đối với
NNL bệnh viện.
3.4. Kết quả tuyển dụng nguồn nhân lực y tế giai
đoạn 2015 - 2019

Biểu đồ 3.2. Tuyển dụng nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2015 – 2019
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Trong 5 năm bệnh viện tổ chức tuyển dụng viên
chức được 239 viên chức chuyên ngành Y tế trong đó có
57 bác sĩ theo các kế hoạch thi tuyển được phê duyệt hàng
năm; đồng thời để đảm bảo cơ cấu chuyên môn và chỉ tiêu
trình độ chuyên khoa cấp I, II theo qui định đang là trăn
trở trong công tác tuyển dụng của BVBR. Kết quả này phù
hợp với kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Xuân Hà tại
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về thực trạng
tỉ lệ bác sĩ làm việc mặc dù chiếm hơn 52% nhưng tuyển
dụng hàng năm của đối tượng này bao giờ cũng thấp hơn

so với kế hoạch đề ra, trong khi đó lao động có trình độ
cao đẳng trung cấp thường vượt hơn từ 2% - 9% so với kế
hoạch [5]. Chính việc chưa được chủ động về con người
trong tuyển dụng gây ảnh hưởng đến công tác thu hút và
duy trì NNL y tế tại các bệnh viện công lập hiện nay như
các tác giả Đặng Tiến Khang [6], Phạm Đình Tiến [7] hay
như Trần Xuân Hà [5] đã kết luận trong các nghiên cứu
của mình.
3.5. Đào tạo nguồn nhân lực y tế BVBR giai đoạn
2015 – 2019

Bảng 3.4. Bảng tương quan Pearson giữa NNL y tế với tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ đại học và sau đại học
Mối tương quan R-Pearson Correlation
NNL y tế

Hệ số tương quan Pearson
p

NNL y tế
1

Hệ số tương quan Pearson

0.36**

p

0.000

Đào tạo đại
học

Hệ số tương quan Pearson

-0.32**

p

0.000

Đào tạo sau
đại học

Hệ số tương quan Pearson

-0.62**

p

0.000

Tuyển dụng

**. Mối tương quan 99% (p < 0,01)
Có mối tương quan giữa trình độ NNL y tế với tuyển
dụng, đào tạo qua các năm, trong đó tuyển dụng có hệ số
tương quan R = 0,36; p < 0,001, đào tạo đại học có Hệ số
tương quan R = -0,32; p < 0,001 và đào tạo SĐH có Hệ số
tương quan R = -0,62; p < 0,001.
Thực hiện thông tư số 22/2013/TT-BYT, công tác
đào tạo, đào tạo lại luôn được lãnh đạo bệnh viện quan
tâm, kết hợp với chỉ tiêu phấn đấu tại Quyết định 2992/
QĐ-BYT bệnh viện đã đề ra chỉ tiêu cụ thể trong chiến
lược phát triển NNL cũng như trong qui chế chi tiêu nội
bộ, chú trọng việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đi học. Hàng
năm bộ phận TCCB bệnh viện xây dựng kế hoạch nhu cầu
đào tạo các chức danh KCB và các bậc trình độ, tuy nhiên
khó đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra bởi chọn cử cán
bộ đi đào tạo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc khám chữa
bệnh và kinh phí hoạt động. Mặt khác, các khóa đào tạo
ngắn hạn, đào tạo lại, đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến,
đào tạo chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho BVBR là
bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy và các khóa đào

Tuyển dụng

Đào tạo đại học Đào tạo sau đại học

0.36**

-0.32**

-0.62**

0.000

0.000

0.000

1

1

1

tạo chuyên môn nghiệp vụ khác của ngành cũng cần quan
tâm. Vì vậy, kết quả đào tạo NNLy tế chỉ đạt 50% cho
trình độ đại học và 25% cho trình độ sau đại học là nhân tố
ảnh hưởng không nhỏ đến đến công tác duy trì nhân lực.
IV. KẾT LUẬN
- Nhân viên y tế chiếm 79,2% số nhân viên bệnh
viện. Tỉ lệ nhân viên/giường bệnh là 1,37 phù hợp cơ
cấu chuyên môn qui định tại Thông tư liên tịch 08/2007/
TTLT-BYT-BNV. Tỉ lệ bác sĩ có trình độ sau đại học là
40,5% (trong đó có trình độ chuyên khoa II hoặc tương
đương trở lên là 8,4%) chưa đạt tỉ lệ cơ cấu chuyên môn
theo Quyết định 2992/2015/QĐ-BYT.
- Từ 2015 – 2019: Không thu hút được nhân viên
y tế theo chính sách đãi ngộ tại quyết định 14 của tỉnh;
tuyển dụng thông qua thi tuyển được 239 người, trong đó
có 66 đại học bác sĩ là 57 người, 58 cao đẳng và 115 trung
cấp và có mối tương quan ý nghĩa thống kê (p < 0,001)
giữa NNL y tế với tuyển dụng (R= 0,36).
- Giai đoạn 2015 – 2019, BVBR đã đào tạo nâng cao
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trình độ cho 22 lượt đại học, 13 lượt chuyên khoa I và 8
lượt chuyên khoa II, đạt 50% nhu cầu đại học và 25% nhu
cầu sau đại học theo kế hoạch đào tạo của bệnh viện. Có
mối tương quan ý nghĩa thống kê (p < 0,001) giữa NNL

2020

y tế với đào tạo đại học (R= - 0,32), đào tạo sau đại học
(R= - 0,62) và có sự khác biệt ý nghĩa thống kê về trình
độ NLYT khi tuyển dụng với thời điểm nghiên cứu (p <
0,05, χ2 = 7.669).
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TÌNH HÌNH DỊCH CHUYỂN CÁN BỘ Y TẾ TỪ CÁC CƠ SỞ Y TẾ
CÔNG LẬP RA NGOÀI CÔNG LẬP TẠI VIỆT NAM
Vũ Văn Hoàn1

TÓM TẮT:
Báo cáo này phân tích tình hình chuyển công tác của
CBYT từ các CSYT công lập ra các CSYT NCL trong
giai đoạn 2005 – 2009 dựa trên số liệu của đề tài nghiên
cứu về tình hình chuyển công tác của CBYT tại 39 tỉnh/
thành phố và 43 bệnh viện tư nhân trên toàn quốc. Đề tài
điều tra cắt ngang vào thời điểm tháng 9/2009, kết hợp
phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, tình hình CBYT tại
các CSYT công lập chuyển công tác sang các CSYT tư
nhân tăng nhanh trong giai đoạn 2005 – 2009, trong đó
số CBYT công lập chuyển đến các bệnh viện NCL năm
2009 cao hơn 3,6 lần so với năm 2005. Các CBYT công
lập chuyển đến các CSYT NCL chủ yếu là những người
có trình độ cao, có kinh nghiệm của các CSYT thuộc lĩnh
vực điều trị tại tuyến tỉnh và tuyến huyện.
Từ khóa: Cán bộ y tế, chuyển công tác, cơ sở y tế
công lập, cơ sở y tế ngoài công lập.
ABSTRACT:
THE WORKING PLACE CHANGE OF
HEALTH WORKERS FROM PUBLIC HEALTH
FACILITIES TO PRIVATE HEALTH FACILITIES
IN VIETNAM
This paper aims to analyze the working place change
of health workers from public health faciilities to private
health facilities during the period of 2005 – 2009 based
on data from a research study on the migration of health
workers in 39 provinces/cities across Vietnam and 43
private health facilities. The cross-sectional study was
conducted in September 2009 and incorporated both
qualitative and quantitative research methods.
The research results show that the situation of health
workers in public health facilities shifting their work to
private health facilities increased rapidly in the period of
2005-2009, of which the number of public health workers

transferred to private hospitals in 2009 was 3.6 times
higher than in 2005. The health workers in public health
facilities who transferred to private health facilities are
mainly those with high qualifications and experience of
the treatment field at provincial and district levels.
Từ khóa: Health workers, migration, public health
facilities, private health facilities.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trên thế giới, hầu hết các quốc gia đều tồn tại cả loại
hình các cơ sở y tế (CSYT) do nhà nước quản lý và cả các
CSYT ngoài công lập (NCL) do các tổ chức và cá nhân sở
hữu và quản lý. Các CSYT nhà nước được cho rằng được
thành lập để chủ yếu đảm nhận thực hiện các mục tiêu y
tế công cộng của nhà nước[2]. Các CSYT NCL bao gồm
cả các CSYT vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận, chủ yếu
tập trung ở các khu kinh tế phát triển, đầu tư ở các chuyên
khoa dễ đem lại lợi nhuận và phục vụ các nhóm dân cư có
khả năng chi trả viện phí [2] [4] [5] [6].
Sự phát triển của y tế NCL được cho rằng là một tác
nhân làm trầm trọng hơn tình trạng mất cân đối về trình
độ NLYT giữa công và tư tại nhiều quốc gia, bởi đã thu
hút nhiều CBYT trình độ cao từ các CSYT công lập. Tại
các nước vùng Nam Phi, khu vực y tế NCL có tới 52,7%
CBYT, 76% số chuyên gia giỏi nhưng chỉ phục vụ cho
20% dân số có thu nhập cao [4] [6]. Tình trạng phân bố
không hợp lý này làm trầm trọng thêm việc thiếu NLYT
trên phạm vi toàn cầu [2].
Tại Việt Nam, bước vào thời kỳ Đổi mới, các CSYT
NCL hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với mục tiêu thu
lợi nhuận được khuyến khích phát triển. Từ năm 2000,
các CSYT NCL phát triển nhanh chóng tại Việt Nam, đặc
biệt là tại các thành phố lớn và khu vực có điều kiện kinh
tế - xã hội phát triển. Năm 1999 mới có 4 bệnh viện NCL
nhưng đến năm 2018, cả nước có 231 bệnh viện NCL và
hàng chục nghìn phòng khám [1].
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Với nhiều thuận lợi hơn các CSYT công lập về cơ
chế quản lý, các CSYT NCL dễ dàng có các cơ chế thu
hút các CBYT công lập có trình độ cao với những mức
lương hấp dẫn và điều kiện làm việc thuận lợi hơn. Hiện
tượng các CBYT trong các CSYT công lập bỏ sang làm
việc cho các CSYT NCL đã được ghi nhận tại các địa
phương trong cả nước. Xu hướng này được cho rằng sẽ
dẫn tới nguy cơ mất các thầy thuốc giỏi tại các CSYT
công lập, nơi phục vụ đa số dân cư, đặc biệt là người có
thu nhập thấp trong xã hội, ảnh hưởng xấu tới việc cung
cấp dịch vụ y tế có chất lượng, dễ tiếp cận cho hơn 70%
dân số Việt Nam.
Dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ “Đánh
giá thực trạng chuyển dịch CBYT từ các CSYT công lập ra
NCL, từ nông thôn về thành thị và đề xuất giải pháp khắc
phục”, bài báo này mô tả tình hình chuyển công tác của
CBYT công lập sang các CSYT NCL tại các tỉnh trên toàn
quốc trong giai đoạn 2005 – 2009 nhằm cung cấp đầy đủ
hơn các thông tin về vấn đề dịch chuyển nhân lực y tế từ
công lập sang NCL tại Việt Nam.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu
Bao gồm các nhóm đối tượng: 1) Các CBYT đã
chuyển công tác đến các cơ quan/CSYT tuyến tỉnh và
tuyến huyện trong giai đoạn từ 1/1/2005 đến 1/9/2009; 2)
Lãnh đạo các Sở Y tế, Phòng y tế huyện; 3) Lãnh đạo các
CSYT, các phòng chức năng, công đoàn cơ sở và CBYT
tại các CSYT các tuyến.
Địa điểm nghiên cứu
Việc thu thập thông tin về tình hình dịch chuyển
CBYT được triển khai trên tất cả các CSYT công lập các
tuyến và các bệnh viện NCL tại 63 tỉnh/TP trực thuộc
trung ương trên toàn quốc. Các thông tin nghiên cứu định
tính được triển khai tại 5 tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nội, Đà
Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Kiên Giang.

Thiết kế nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định
lượng và nghiên cứu định tính; hoạt động thu thập số liệu
được triển khai trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2009.
Phương pháp thu thập số liệu
Các biểu mẫu thống kê được xây dựng sẵn nhằm thu
thập thông tin về biến động nhân lực y tế từ năm 2005 đến
năm 2009 của các đơn vị y tế công tại 63 tỉnh/TP và tại
các bệnh viện NCL trên toàn quốc. Kết quả có 39/63 tỉnh/
TP và 43/83 bệnh viện NCL hoàn thành công tác thống kê
và có báo cáo số liệu. Các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận
nhóm được thực hiện tại các cơ quan, CSYT của 5 tỉnh/
thành phố nghiên cứu.
Phương pháp phân tích số liệu
Các thông tin thống kê về các trường hợp CBYT
chuyển khỏi đơn vị được mã hóa dưới dạng số và được
phân tích bằng phần mềm SPSS 18.0. Các thông tin định
tính được hệ thống các ý kiến chủ đạo của từng vấn đề,
phân tích và trích dẫn theo các mục tiêu nghiên cứu.
Đạo đức nghiên cứu
Thông tin về nghiên cứu được cung cấp và giải thích
rõ cho các cơ sở y tế. Các thông tin của các CBYT dịch
chuyển được đảm bảo tính vô danh, được mã hóa hoàn
toàn trong quá trình phân tích, trích dẫn và chỉ sử dụng
cho mục đích nghiên cứu.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Số lượng CBYT công lập chuyển ra các
CSYT NCL
Theo số liệu thống kê từ 39 tỉnh/TP có báo cáo, đã có
2.968 CBYT bỏ việc nhưng chỉ xác định được nơi chuyển
đến của 498 người, chiếm 16,8% trong đó có 244 người
đã chuyển sang y tế NCL. Theo số liệu thống kê từ 43/83
bệnh viện tư nhân trong toàn quốc cho thấy, từ năm 2005
đến năm 2009 đã có 514 CBYT từ các CSYT công lập
chuyển đến.

Bảng 1. Tình hình chuyển công tác của CBYT công lập ra NCL qua các năm
TT

NĂM

1

SỐ LIỆU TỪ 39 TỈNH/TP (n=244)

SỐ LIỆU TỪ 43 BV NCL (n=514)

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

2005

19

7,8

47

9,1

2

2006

56

23,0

55

10,7

3

2007

48

19,7

105

20,4

4

2008

69

28,3

139

27,0

5

2009

52

21,3

168

32,7

TỔNG

244

100,0

514

100,0
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Số liệu báo cáo từ các CSYT công lập và các bệnh
viện NCL đều cho thấy, các CBYT từ các CSYT công lập
chuyển đến các bệnh viện NCL tăng mạnh qua các năm tuy
nhiên, theo số liệu từ 39 tỉnh/TP thì tỷ lệ này có giảm nhẹ
vào năm 2009 (21,3%), trong khi số liệu từ các bệnh viện
NCL cho thấy số liệu này vẫn tăng mạnh đến năm 2009.
Nghiên cứu định tính cũng cho thấy, CBYT công
lập bỏ việc thường giấu thông tin nơi chuyển đến để tránh
phiền phức cho nơi chuyển đến, do đó chỉ có một tỷ lệ
nhỏ CBYT công bỏ việc xác định được nơi chuyển đến.
Mức lương cao hơn công lập gấp nhiều lần và sự hỗ trợ
về điều kiện sinh hoạt khi chuyển đến các CSYT NCL

được nhận định là điểm thu hút chính đối với các CBYT
công lập, đặc biệt là đối với những CBYT có trình độ và
kinh nghiệm.
3.2. Nơi công tác của CBYT công lập trước khi
chuyển ra các CSYT NCL
* Về tuyến công tác trước khi chuyển ra CSYT NCL
Theo số liệu từ 39 tỉnh/thành phố, trong số 244
CBYT từ các CSYT công lập chuyển ra NCL, xác định
được tuyến công tác cũ của 225 trường hợp. Theo số liệu
từ 43 bệnh viện NCL, trong số 514 CBYT từ các CSYT
CL chuyển đến các bệnh viện tư đã xác định được tuyến
công tác trước khi dịch chuyển của 377 người, cụ thể là:

Bảng 2. Tuyến công tác của CBYT công lập trước khi chuyển ra CSYT NCL
TT

TUYẾN CÔNG TÁC CŨ

SỐ LIỆU TỪ 39 TỈNH/TP (n=225)

SỐ LIỆU TỪ 43 BV NCL (n=337)

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Trung ương

-

-

70

18,6

2

Y tế ngành

-

-

53

14,1

3

Tỉnh

132

58,7

161

42,7

4

Huyện

83

36,9

81

21,5

5

Xã

10

4,4

12

3,2

225

100,0

377

100,0

TỔNG

Có thể thấy, các CBYT công lập chuyển đến các bệnh
viện NCL chủ yếu là những công tác tại tuyến tỉnh (58,7%
và 42.7%), tiếp đến là tại tuyến huyện (36,9% và 21.5%).
* Lĩnh vực làm việc của CBYT CL trước khi
chuyển ra CSYT NCL

Trong số CBYT từ các CSYT công lập chuyển ra
CSYT NCL, xác định được lĩnh vực công tác cũ của
226/244 trường hợp (theo báo cáo của 39 tỉnh/TP) và
365/514 trường hợp (theo báo cáo của 43 bệnh viện NCL).
Cụ thể như sau:

Bảng 3. Lĩnh vực làm việc của CBYT công lập trước khi chuyển ra CSYT NCL
TT

LĨNH VỰC CÔNG
TÁC CŨ

SỐ LIỆU TỪ 39 TỈNH/TP (n=226)

SỐ LIỆU TỪ 43 BV NCL (n=365)

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Điều trị

158

69,9

284

77,8

2

Dự phòng

50

22,1

45

12,3

3

Đào tạo

10

4,4

2

0,5

4

Lĩnh vực khác

8

3,5

32

8,8

226

100,0

365

100,0

TỔNG
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Bảng trên cho thấy, thông tin từ 2 nguồn số liệu
khá tương đồng, theo đó các CBYT công lập chuyển
đến các bệnh viện NCL, chủ yếu là từ lĩnh vực điều
trị (69,9% và 77.8%), tiếp đến là từ lĩnh vực dự phòng
(22,1% và 12.3%).
* Các tỉnh/TP có nhiều CBYT công lập chuyển
sang CSYT NCL:
Trong số 514 CBYT công lập chuyển sang các bệnh
viện NCL được báo cáo, đã xác định được địa phương
làm việc trước khi dịch chuyển của 350 người. Các tỉnh có
CBYT công chuyển sang các bệnh viện NCL nhiều nhất
là: TP Hồ Chí Minh (43%), Hà Nội (6%), Quảng Nam
(6%), Thừa Thiên Huế (5%) và Đà Nẵng (4%). Các tỉnh
khác chiếm tỷ lệ thấp hơn (2% - 3%).
Nghiên cứu định tính cũng cho thấy, các bệnh
viện NCL chủ yếu thu hút các CBYT có kinh nghiệm
trong lĩnh vực điều trị, còn các lĩnh vực khác ít được chú
ý hơn do không gắn với công việc chuyên môn điều trị.
Các bệnh viện NCL chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn
nên các CBYT công lập tại các đô thị này và của các tỉnh
lân cận dễ dàng bị thu hút hơn các tỉnh xa do việc chuyển
công tác của CBYT không xáo trộn nhiều tới cuộc sống
của gia đình.
3.3. Trình độ chuyên môn và chức vụ của CBYT
công lập chuyển công tác
* Trình độ chuyên môn của CBYT công lập trước
khi chuyển ra CSYT NCL
Kết quả nghiên cứu cho thấy, các CBYT công lập
chuyển ra CSYT NCL chủ yếu là những người có trình
độ đại học trở lên (72,1% theo số liệu của 39 tỉnh/Tp và
57,6% theo số liệu của 43 bệnh viện NCL).
Trong số CBYT từ các CSYT công lập chuyển ra
CSYT NCL xác định được trình độ chuyên khoa của
366/758 trường hợp, trong đó, chủ yếu là những người
được đào tạo về các chuyên khoa sâu đang có nhu cầu lớn
trong lĩnh vực điều trị như: sản (17,1%), ngoại (11,4%),
gây mê hồi sức (11,5%), chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm
(7,1%), tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt (12,9%), dược,...
Nghiên cứu định tính cũng cho kết quả tương tự, các
CBYT có trình độ cao, được đào tạo chuyên khoa sâu là
đối tượng được các bệnh viện NCL quan tâm thu hút.
* Chức vụ của CBYT công lập chuyển ra CSYT NCL
Theo số liệu của 39 tỉnh/TP, từ năm 2005 – 2009,
trong số 1540 CBYT đã đảm nhiệm các chức vụ khác
nhau tại đơn vị cũ chuyển công tác thì chỉ có 3,3% chuyển
sang CSYT NCL. Chỉ số này ở số liệu từ 43 bệnh viện
NCL là 8,75%. Khi chuyển sang các bệnh viện tư nhân,
có tới 23% số CBYT công lập được bổ nhiệm các chức vụ
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khác nhau tại các bệnh viện NCL.
Theo kết quả nghiên cứu định tính, các bệnh viện
NCL cũng đã quan tâm tới việc bổ nhiệm các chức vụ
quản lý cho các CBYT từ công lập chuyển sang, để họ
không bị hụt hẫng khi chuyển sang bệnh viện NCL.
IV. BÀN LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy, tình hình chuyển công
tác của CBYT công lập sang các CSYT NCL là rất đáng
kể. Theo số liệu của 39 tỉnh/thành phố có báo cáo, trong
số 2968 trường hợp CBYT công lập bỏ việc chỉ xác định
được nơi chuyển đến của 498 trường hợp và có đến ½ số
này chuyển sang các CSYT NCL; xu hướng tăng nhanh
qua các năm nhưng lại có xu hướng giảm mạnh vào năm
2009. Tuy nhiên, số liệu từ 43 bệnh viện NCL cho thấy,
tình hình CBYT công lập chuyển sang các CSYT NCL
tăng nhanh qua các năm và không có xu hướng giảm: so
với năm 2005, tỷ lệ CBYT công lập chuyển sang các bệnh
viện NCL năm 2009 cao hơn 3,6 lần.
Các CBYT công lập chuyển đến các bệnh viện NCL
chủ yếu là những người đã từng công tác tại tuyến tỉnh
(58,7% và 42.7%) và tuyến huyện (36,9% và 21.5%). Số
liệu tại 43 bệnh viện NCL cho thấy, còn có một tỷ lệ đáng
kể các CBYT công lập từ các CSYT tuyến trung ương và
CSYT của Bộ Ngành khác bỏ việc chuyển đến các bệnh
viện NCL (18,6% và 14,1%). Các CBYT của lĩnh vực
điều trị chiếm đa số trong số CBYT công lập chuyển đến
các CBYT NCL. Lý do là các CBYT đang trực tiếp làm
công tác điều trị nên sẽ đáp ứng được ngay công việc của
các bệnh viện NCL, không phải mất thời gian đào tạo như
các trường hợp từ các lĩnh vực khác chuyển về. Các thành
phố lớn và các tỉnh lân cận là địa phương có tình trạng
CBYT công lập chuyển sang các bệnh viện NCL nhiều
nhất do việc chuyển công việc của CBYT không gây xáo
trộn nhiều tới cuộc sống của họ và gia đình.
Các CBYT công lập chuyển ra CSYT NCL chủ yếu
là những người có trình độ đại học trở lên (72,1% theo
báo cáo của 39 tỉnh/tp và 57,6% theo báo cáo của 43 bệnh
viện NCL). Các CBYT này chủ yếu đã được đào tạo các
chuyên khoa đang có nhu cầu lớn trong lĩnh vực điều trị
như: ngoại, sản, chẩn đoán hình ảnh,.... Các CBYT có
trình độ dưới đại học cũng là điều dưỡng, kỹ thuật viên
và hộ sinh có kinh nghiệm. Thực tế này đã khiến cho các
CSYT công lập các địa phương mất đi một lực lượng đáng
kể CBYT trình độ cao, trong khi họ đang khó khăn trong
thu hút lực lượng này về công tác.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, các chế độ thu
hút chính của các bệnh viện NCL là chế độ lương cao
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gấp nhiều lần công lập và sự hỗ trợ về điều kiện sinh
hoạt cho CBYT khi chuyển đến. Đây là những biện pháp
tác động mạnh tới CBYT khi bối cảnh chế độ lương, phụ
cấp tại các CSYT công lập ở mức thấp và khó có thể thay
đổi. Việc bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo cũng là
chính sách thu hút của các bệnh viện NCL. Tỷ lệ CBYT
công lập giữ các chức vụ tại đơn vị cũ theo báo cáo của
39 tỉnh/thành phố chỉ là 3,3% và theo báo cáo của 43
bệnh viện NCL là 8,8%, tuy nhiên, khi chuyển sang bệnh
viện NCL, có tới 23% CBYT công lập được bổ nhiệm
giữ các chức vụ khác nhau tại bệnh viện. Các đặc điểm
này đã được ghi nhận trên nhiều nghiên cứu trên thế giới
[3] [4] [5].

V. KẾT LUẬN
Tình hình CBYT tại các CSYT công lập chuyển
công tác sang các CSYT tư nhân tăng nhanh trong giai
đoạn 2005 – 2009, trong đó số CBYT công lập chuyển
đến các bệnh viện NCL năm 2009 cao hơn 3,6 lần so với
năm 2005.
Các CBYT công lập chuyển đến các CSYT NCL chủ
yếu là những người có trình độ cao, có kinh nghiệm của
các CSYT thuộc lĩnh vực điều trị tại tuyến tỉnh và tuyến
huyện. Các biện pháp thu hút chính của các bệnh viện
NCL chủ yếu là mức lương cao, các điều kiện hỗ trợ khi
CBYT công lập và gia đình khi chuyển công tác và được
bổ nhiệm vào các chức vụ tại bệnh viện nơi chuyển đến.
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THỰC TRẠNG STRESS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH
VIÊN KHOA Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM
SÀI GÒN – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
Phạm Kế Thuận1, Nguyễn Thị Xuyên2, Nguyễn Văn Tập3, Lê Thị Diễm Trinh3, Nguyễn Thanh Bình4

TÓM TẮT
Mở đầu: Stress là một trong những vấn đề sức khỏe
tâm thần đang thu hút nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt là
trong môi trường Y khoa, nơi tỷ lệ sinh viên bị stress
nhiều nhất.
Mục tiêu: Xác định thực trạng stress ở sinh viên
Khoa Y Dược Trường cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn –
thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020 và các yếu tố liên quan.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế cắt
ngang mô tả có phân tích trên 443 sinh viên đang theo học
tại Khoa Y Dược Trường cao đẳng Bách khoa Nam Sài
Gòn – thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019. Sử dụng thang
đánh giá DASS -21.
Kết quả: Tỷ lệ stress ở sinh viên Khoa Y Dược
Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn – thành phố
Hồ Chí Minh là 37,9%. Trong đó các mức độ stress được
phân bố lần lượt: tỷ lệ stress nhẹ 12,6%, tỷ lệ stress vừa
9,9%, tỷ lệ stress nặng 11,3% và tỷ lệ stress rất nặng
chiếm 4,1%. Một số yếu tố liên quan đến stress ở sinh
viên: nhóm tuổi, năm học, ngành học, hệ đào tạo, tham gia
hoạt động ngoại khóa.
Kết luận: Sinh viên y khoa có tỷ lệ bị stress cao.
Hướng dẫn sinh viên cách đối phó, giảm áp lực từ chương
trình học và tăng cường sự hỗ trợ của người thân sẽ cải
thiện tình trạng này.
Từ khóa: Stress, sinh viên y khoa.
ABSTRACT:
SURVEY OF OCCUPATIONAL STRESS
LEVEL AMONG MEDICAL STUDENTS IN NAM
SAI GON POLYTECHNIC COLLEGE IN 2020
Background: Stress level among students have been
claimed to be more severe than other subjects,especially

in students in medical schools, where students have the
highest stress rate.
Objectives: Identify the stress situation and
associated factors of mediacal student in Nam Sai Gon
polytechnic college.
Materials and methods: A cross‐sectional study
was conducted on 443 mediacal students at Nam Sai Gon
polytechnic collegeby using DASS – 21 questionaire.
Results: The prevalence of stress in medicine
students was 37.9%. Students with low, moderate and
severe stress level accounted for 12.6%, 9.9% and
4.1% respectively. The results showed the association
between moderate and severe stress and age, studying
in the last years, majors, training systems, participate in
extracurricular activities.
Conclusion: There was a high prevalance of stressed
medical students.Training students on copingstrategies,
reducing stressor-related medical training and enhancing
relative supports to the students will improve this
condition. Further studies from the medical schools in our
country are also required.
Keywords: Stress, medical student.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tình trạng stress ở sinh viên được ghi nhận là đặc
biệt trầm trọng hơn các lĩnh vực khác, đặc biệt là sinh viên
khối ngành Y dược. Nhiều nghiên cứu trên đối tượng học
sinh- sinh viên đã chỉ ra rằng ngày càng gia tăng về tỷ lệ và
mức độ stress trong thời kì này cao hơn hẳn các giai đoạn
khác trong cuộc đời[7]. Stress có thể là động lực giúp con
người tập trung hơn vào công việc và đạt được mục tiêu
đề ra, tuy nhiên khi công việc quá tải, áp lực lớn kèm tình
trạng stress kéo dài với cường độ mạnh không những gây

1. Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược học phía Nam,
2. Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
3. Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
4. Đại học Trà Vinh
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ảnh hưởng xấu đến sức khỏe[17]. Hiện nay, stress là một
trong những vấn đề sức khỏe tâm thần đang thu hút nhiều
nhà nghiên cứu, đặc biệt là trong môi trường Y khoa, nơi
tỷ lệ sinh viên bị stress nhiều nhất[11], [15].
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thiết kế nghiên cứu: Áp dụng phương pháp nghiên
cứu của dịch tễ học với thiết kế cắt ngang mô tả có phân tích.
Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 12/2019 đến
tháng 5/2020

Địa điểm nghiên cứu: Khoa Y Dược trường Cao
đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh.
Công cụ nghiên cứu: Sử dụng bộ câu hỏi soạn sẵn,
đã được hiệu chỉnh phù hợp với đối tượng nghiên cứu.
Phân tích và xử lý số liệu: Dữ liệu được nhập bằng
phần mềm Epidata 3.1 và phân tích bằng phần mềm SPSS
phiên bản 20.0.
III. KẾT QUẢ
1. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu

Bảng 1.1. Đặc điểm dân số của sinh viên khoa Y Dược trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (n=443)
Đặc tính
Nhóm tuổi

Số lượng (n=443)

Tỷ lệ (%)

18-20

113

25,5

>20

330

74,5

Tuổi trung bình
Giới tính

Năm đang học

Ngành học

Hệ đào tạo

Học lực

Tuổi lớn nhất là 52, tuổi nhỏ nhất là 19 Tuổi trung bình là 27
Nam

88

19,9

Nữ

355

80,1

Năm 1

146

33,0

Năm 2

269

60,7

Năm 3

28

6,3

Điều dưỡng

316

71,3

Dược

127

28,7

Chính quy

195

44,0

Liên thông

248

56,0

Giỏi

89

20,1

Khá

260

58,7

Trung bình

94

21,2

Đối tượng tham gia nghiên cứu chủ yếu là sinh viên
nữ (80,1%), gấp gần 4 lần số sinh viên nam. Độ tuổi từ
20 trở lên chiếm 74,5%. Tỷ lệ sinh viên các năm tham gia
nghiên cứu không đồng đều từ năm nhất đến năm ba, lần

lượt là 33,0%, 60,7%, 6,3%, hệ đào tạo chủ yếu là liên
thông. Sinh viên ngành điều dưỡng tham gia nghiên cứu
nhiều nhất (71,3%).
2. Tỷ lệ và mức độ stress ở sinh viên
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Bảng 1.2. Tỷ lệ stress ở sinh viên khoa Y Dược trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (n=443)
Đặc tính
Stress

Mức độ stress

Số lượng (n=443)

Tỷ lệ (%

Có

168

37,9

Không

275

62,1

Nhẹ

56

12,6

Vừa

44

9,9

Nặng

50

11,3

Rất nặng

18

4,1

Kết quả bảng trên chỉ ra tỷ lệ sinh viên có biểu hiện
stress là 37,9%. Mức độ các dấu hiệu stress nhẹ, vừa, nặng
và rất nặng xuất hiện ở lần lượt 12,6%; 9,9%: 11,3% và
4,1% ở sinh viên tham gia nghiên cứu. Đặc biệt, tình trạng

stress rất đáng được quan tâm khi tỷ lệ stress ở mức độ
nặng và rất nặng khá cao.
3. Stress và các yếu tố liên quan

Bảng 1.3. Đặc điểm dân số liên quan đến stress của sinh viên khoa Y Dược trường Cao đẳng Bách khoa
Nam Sài Gòn (n=443)
Stress
Đặc tính

Nhóm tuổi

Giới tính

Nơi ở hiện tại

Có n=168

OR (KTC 95%)

p

0,56 (0,35-0,90)

0,02

1,17 (0,73-1,88)

0,52

SL

%

SL

%

18-20

32

28,3

81

71,7

>20

136

41,2

194

58,8

Nam

36

40,9

52

59,1

Nữ

132

37,2

223

62,8

Ở cùng gia đình

116

41,0

167

59,0

Ở cùng người thân

13

28,3

33

51,7

1,76 (0,89-3,49)

0,10

Ở trọ, ký túc xá

39

34,2

75

65,8

1,34 (0,85-2,10)

0,21

Kết quả ở bảng trên cho thấy có mối liên quan có ý
nghĩa thống kê giữa stress với nhóm tuổi, cụ thể là nhóm
tuổi trên 20 tuổi có tỷ lệ stress cao hơn nhóm dưới 20
tuổi 0,56 lần với p=0,02. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng
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tìm thấy sự chênh lệch về tỷ lệ stress với giới tính, nơi ở
hiện tại, tuy nhiên sự chêch lệch này lại không có ý nghĩa
thống kê (p>0,05).
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Bảng 1.4. Đặc điểm cá nhân liên quan đến stress của sinh viên khoa Y Dược trường Cao đẳng Bách khoa Nam
Sài Gòn (n=443)
Stress
Đặc tính

Có n=168

Không n=275

OR (KTC 95%)

p

SL

%

SL

%

38

26,0

108

74,0

Năm đang học Năm 2

117

43,5

152

56,5

0,46 (0,29-0,71)

0,00

Năm 3

13

46,4

15

53,6

0,41 (0,18-0,93)

0,03

Điều dưỡng

142

44,9

174

55,1

Dược

26

20,5

111

79,5

3,48 (2,15-5,64)

0,00

Chính quy

58

29,7

137

70,3

Liên thông

110

44,4

138

55,6

0,53 (0,36-0,79)

0,00

Có

21

32,3

44

67,7

Không

147

38,9

231

63,1

0,75 (0,43-1,31)

0,31

Giỏi

30

33,7

59

66,3

Khá

105

40,4

155

59,6

0,75 (0,45-1,24)

0,26

Trung bình

33

35,1

62

64,9

0,96 (0,52-1,76)

0,88

Năm nhất

Ngành học

Hệ đào tạo

Chức vụ

Học lực

Đối với tỷ lệ sinh viên bị stress, kết quả bảng trên cho
thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với năm đang
học. Trong đó, sinh học năm 2 có tỷ lệ sinh viên strees
bằng 0,46 lần so với các sinh viên năm nhất (p=0,00), với
sinh viên năm 3 có tỷ lệ stress thấp hơn năm nhất 0,41 lần
với p=0,03. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tìm thấy mối
liên quan giữa ngành học với tỷ lệ stress, cụ thể là những
sinh viên ngành Dược có tỷ lệ stress bằng 3,48 lần so với
những sinh viên ngành Điều dưỡng (p=0,00). Những sinh
viên học theo hệ đào tạo Liên thông có tỷ lệ stress cao hơn
những sinh viên chính quy 0,53 lần (p=0,00).
Nghiên cứu không tìm ra mối liên quan giữa tỷ lệ
stress với các yếu tố: giữ chức vụ trong lớp và học lực của
các sinh viên Trường cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.
IV. BÀN LUẬN
Tỷ lệ sinh viên có biểu hiện stress ở Khoa Y Dược
là 37,9%. Kết quả này tương đồng với kết quả của tác giả
Nguyễn Thành Trung thực hiện năm 2017[8]. Tuy nhiên tỷ
lệ này cao hơn kết quả các nghiên cứu của Lê Thu Huyền
và Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh (2010)[4]. Sự khác biệt này có

thể do sự khác nhau về công cụ thu thập thông tin và thời
điểm tiến hành nghiên cứu khác nhau. Bên cạnh đó, các
kết quả của nghiên cứu trên sinh viên y khoa nói chung
của Lê Minh Thuận, Vũ Khắc Lương (2013), Đặng Đức
Nhu (năm 2015), Phạm Thanh Tâm (2017), đều cho thấy
tỷ lệ có dấu hiệu stress ở mức trên 60%, cao gần gấp đôi
so với kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi[6], [2], [3], [5].
Sự khác biệt này có thể được lý giải là do sự khác nhau
trong đối tượng nghiên cứu, điều kiện kinh tế xã hội giữa
miền Bắc và miền Nam và công cụ thu thập số liệu. Các
nghiên cứu về stress ở sinh viên y khoa trên thế giới cho
thấy tỷ lệ xuất hiện dấu hiệu stress ở sinh viên khá cao từ
45% đến 63%[9], [10], [14].
Trong số 37,9% sinh viên bị stress, mức độ stress
nhẹ, vừa tỷ lệ 22,5% và có tới 15,4% sinh viên có biểu
hiện từ mức độ nặng trở lên. Đây là một tỷ lệ đáng báo
động trên sinh viên Y. Tỷ lệ bị stress mức độ nặng ở
nghiên cứu này tương đồng với nghiên cứu của Trần Kim
Trang trên đối tượng sinh viên khoa Y và Răng Hàm Mặt
(15,1%)[7]. Tuy nhiên tỷ lệ stress mức độ nặng thấp hơn
nghiên cứu của tác giả Phùng Như Hạnh và cộng sự thực
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hiện trên sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
(19,1%)[1]. Các nghiên cứu về sinh viên Y khoa tại Ả Rập
Saudi, Pakistan,… cho thấy tỷ lệ stress ở mức độ nặng trở
lên chiếm hơn 20%[13], [14]. Sự chênh lệch này có thể do đối
tượng nghiên cứu, văn hóa, điều kiện kinh tế.
Các yếu tố liên quan
Đối với nhóm tuổi, nghiên cứu của chúng tôi tìm
thấy mối liên quan với tỷ lệ stress. Những sinh viên trên
20 tuổi có tỷ lệ stress cao hơn những sinh viên dưới 20
tuổi gấp 0,56 lần với p=0,02. Kết quả này tương đồng với
nghiên cứu trên đối tượng sinh viên y khoa ở Malaysia và
Ai Cập[16], [20]. Về sự khác biệt giữa nhóm tuổi này có thể
do đối tượng trong nghiên cứu của chúng tôi có cả sinh
viên chính quy và sinh viên liên thông. Với đối tượng sinh
viên liên thông họ vừa đi học, đi làm và lo công việc gia
đình; do đó tỷ lệ stress cao ở nhóm tuổi trên 20 ở đề tài
này là hợp lý.
Tỷ lệ stress của nam giới cao hơn (40,9%) so với
nữ giới (37,2%). Kết quả này là do cùng trong một môi
trường học tập và sinh hoạt, nam và nữ càng ngày càng có
xu hướng bình đẳng trong học tập, quan hệ xã hội, cùng
chịu những áp lực như nhau nên tỷ lệ stress ở hai giới
không có sự khác biệt. Tuy nhiên cũng có một số nghiên
cứu cho thấy rằng có mối liên quan giữa giới tính và tình
trạng stress[2], [3], [14].
Nghiên cứu chỉ ra mối liên quan giữa năm đang
theo học tình trạng stress, cụ thể là tỷ lệ stress tăng dần
theo năm học. Nghiên cứu của tác giả Vũ Khắc Lương
và Phùng Như Hạnh Điều này có thể lý giải rằng so với
sinh viên các trường đại học khác[1], [2], sinh viên trường y
có khối lượng học tập (số lượng môn học, khối lượng lý
thuyết và thực hành quá nhiều, lịch học quá dày) khiến
cho sinh viên cảm thấy thiếu hụt thời gian, bên cạnh đó
những năm học cao hơn lượng kiến thức tăng lên tiếp xúc
với môi trường bệnh viện nhiều hơn nên mối quan hệ xã
hội bị giảm xuống.
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Có sự khác biệt tỷ lệ stress ở những sinh theo học
Ngành Điều dưỡng và những sinh viên Ngành Dược, sự
khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p=0.00). Kết quả của
tác giả Lê Minh Thuận khác kết quảvới nghiên cứu của
chúng tôi[6]. Tuy nhiên, khi xét về tổng thể cùng chung
ngành Y những sinh viên theo học khoa khác nhau thì có
khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý khác nhau. Có
thể nói tính chất nghề nghiệp sau này của sinh viên là yếu
tố góp phần tăng hay giảm tỷ lệ stress. Nghĩa là chính sự
kỳ vọng ở tương lai sẽ làm cho áp lực hiện tại của sinh
viên phải chịu đựng trong giai đoạn học tập nhiều hơn về
mức độ.
Đối với hệ đào tạo, nghiên cứu của chúng tôi tìm
thấy mối liên quan với tỷ lệ stress (p=0,00). Cụ thể là
những sinh viên liên thông có tỷ lệ stress bằng 0,53 lần so
với những sinh viên theo học hệ chính quy. Sự khác biệt
này có thể là do chương trình đào tào của từng hệ khác
nhau; những sinh viên hệ liên thông bên cạnh việc chịu áp
lực từ học tập, họ còn phải chịu áp lực từ công việc tại cơ
quan và công việc gia đình.
V. KẾT LUẬN
Tỷ lệ sinh viên bị stress 37,9%. Trong đó các mức độ
stress được phân bố lần lượt: sinh viên stress nhẹ12,6%,
sinh viên stress vừa chiếm 9,9%, sinh viên stress nặng
chiếm 11,3% và sinh viên stress rất nặng chiếm 4,1%.
Những sinh viên trên 20 tuổi có tỷ lệ stress cao hơn
những sinh viên dưới 20 tuổi bằng 0,56 lần với p=0,02.
Tỷ lệ và mức độ stress của sinh viên tăng dần theo
từng năm học. Tỷ lệ stress ở sinh viên năm I, năm II, năm
III lần lượt là: 26,0%; 43,5%; 46,4%.
Có sự khác biệt tỷ lệ stress ở những sinh theo học
Ngành Điều dưỡng và những sinh viên Ngành Dược, sự
khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p=0.00).
Sinh viên Liên thông có tỷ lệ stress bằng 0,53 lần so
với những sinh viên theo học hệ chính quy.
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THỰC TRẠNG CẬN THỊ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở
SINH VIÊN Y DƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM
SÀI GÒN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
Nguyễn Thị Xuyên1, Phạm Kế Thuận2, Nguyễn Văn Tập3, Lê Thị Diễm Trinh3, Nguyễn Thanh Bình4

Tóm tắt
Trong những năm gần đây, cận thị trở thành bệnh
thường gặp, là nguyên nhân gây giảm thị lực, đứng
hàng thứ hai gây tình trạng mù lòa và trở thành nỗi lo
lắng của nhiều gia đình. Bệnh cận thị nằm trong danh
sách những bệnh trọng tâm của chương trình thị giác
2020. Nghiên cứu tiến hành trên 430 sinh viên Y Dược
Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn năm 2020
nhằm xác định tỷ lệ cận thị và các yếu tố liên quan. Tỷ
lệ cận thị trên sinh viên là 39,8%. Hơn ¾ sinh viên cận
đã mang kính đúng chiếm tỷ lệ 75,4%. Gia đình có tiền
sử cận thị thì tỷ lệ mắc cận thị ở sinh viên (78,1%) cao
gấp gần 4 lần so với những sinh viên có gia đình không
có tiền sử cận thị (20,1%). Có tới 72,7% sinh viên có
tư thế ngồi học đọc truyện/ báo sách không đúng cao
hơn so với ngồi đúng tư thế 25,8%. Sinh viên có thời
gian xem phim, xem truyền hình ≥ 2 giờ/ngày (47,9%)
có tỷ lệ cận thị cao gấp 1,97 lần so với sinh viên xem
phim, xem truyền hình < 2 giờ/ngày (24,3%). Nghiên
cứu đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện tỷ lệ
cận thị ở sinh viên.
Từ khóa: Cận thị, sinh viên, Y Dược TP HCM
ABSTRACT:
SURVEY OF MYOPIC AMONG MEDICAL
STUDENTS AT NAM SAI GON POLYTECHNIC
COLLEGE IN 2020
In recent years, nearsightedness has become a
common disease, a cause of vision loss, the second
leading cause of blindness and a concern for many
families. Near sightedness is on the list of key diseases
of the vision program 2020. The study was conducted on
430 students of Medicine and Pharmacy at the Saigon
South Polytechnic College in 2020 to determine the rate

of myopia and associated factors. The rate of myopia in
students is 39,8%. More than quarter of students with
glasses correctly accounted for 75,4%. For families with
a history of nearsightedness, the rate of myopia (78,1%)
is nearly 4 times higher than that of families without a
history (20,1%). Up to 72,7% of students in the correct
sitting posture read books / newspapers than 25,8%.
Students who watch movies, watch television ≥ 2 hours
a day are (47,9%), myopia rate is 1,97 times higher
than watching movies, watch television <2 hours / day
(24,3%). The study has made some recommendations to
improve the rate of myopia in students. In recent years,
nearsightedness has become a common disease, a cause
of vision loss, the second leading cause of blindness
and a concern for many families. Nearsightedness is
on the list of key diseases of the vision program 2020.
The study was conducted on 430 students of Medicine
and Pharmacy at the Saigon South Polytechnic College
in 2020 to determine the rate of myopia and associated
factors. The rate of myopia in students is 39,8%.
More than a quarter of students with glasses correctly
accounted for 75,4%. For families with a history of
nearsightedness, the rate of myopia (78,1%) is nearly
4 times higher than that of families without a history
(20,1%). Up to 72,7% of students in the correct sitting
posture read books / newspapers than 25,8%. Students
who watch movies, watch television ≥ 2 hours a day are
(47,9%), myopia rate is 1,97 times higher than watching
movies, watch television <2 hours / day (24,3%). The
study has made some recommendations to improve the
rate of myopia in students.
Keywords: Myopia, student, medical medicine,
HCM City.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tỷ lệ cận thị và cận thị cao đang gia tăng trên toàn
cầu với tốc độ đáng báo động, đã và đang trở thành vấn
đề xã hội phổ biến. Theo ước tính trong năm 2016, trên
toàn thế giới có khoảng 1,4 tỷ người mắc cận thị, tương
ứng 22,9%[13]. Theo báo cáo công tác phòng chống mù
lòa năm 2006 tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ mắc cận thị ở
lứa tuổi học đường dao động từ 10% - 12% ở học sinh
nông thôn và từ 17% - 25% ở học sinh thành thị[11].
Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng tỷ lệ cận thị đã
lên tới 40% - 50% trong các học sinh tại khu vực thành
thị[7]. Tỷ lệ cận thị học đường cao cùng với những ảnh
hưởng của nó đã tạo ra mối quan tâm đặc biệt vì những
tác động của bệnh đối với sức khỏe cộng đồng. Cận thị
làm giảm thị lực nhìn xa, giảm khả năng khám phá xung
quanh và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập, sức
khỏe và thẩm mỹ của con người. Cận thị nếu không được
phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể dẫn đến thoái
hóa võng mạc, nặng có thể làm bong võng mạc dẫn đến
mù [3]. Ngoài ra, chi phí liên quan đến điều trị cận thị
cũng là một gánh nặng cho xã hội. Chính vì vậy, cận thị
học đường được xếp là một trong năm nguyên nhân hàng
đầu được ưu tiên trong chương trình phòng chống mù
lòa toàn cầu[4]. Ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu về
cận thị của học sinh ở các cấp học và tỷ lệ này tăng dần
ở các cấp. Tuy nhiên, chưa có nhiều số liệu về tỷ lệ cận
thị ở học sinh sau ba cấp học phổ thông. Vì vậy, chúng
tôi thực hiện nghiên cứu: “Thực trạng cận thị và một số
yếu tố liên quan ở sinh viên khoa Y Dược Trường Cao
đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn năm 2020” với hai mục
tiêu nghiên cứu sau:
1. Mô tả thực trạng cận thị ở sinh viên khoa Y
Dược Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn, TP Hồ
Chí Minh năm 2020.
2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến cận thị
của Sinh viên khoa Y Dược Trường Cao đẳng Bách Khoa
Nam Sài Gòn năm 2020.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên khoa Y Dược
Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn, Hồ Chí Minh
năm 2020.
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu:
Địa điểm: Khoa Y Dược Trường Cao đẳng Bách
Khoa Nam Sài Gòn.
Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 02/2020 đến tháng
07/2020
2.3. Phương pháp nghiên cứu
Cắt ngang mô tả có phân tích
Cỡ mẫu: Tính cỡ mẫu theo công thức ước tính cỡ
mẫu theo tỷ lệ.
n = Z2(1-α/2)

loại I

p(1- p)
d2

Trong đó:
n là cỡ mẫu tối thiểu cần nghiên cứu
Z1-α/2=1,96 trị số phân phối chuẩn, α = 0,05 sai lầm

d: độ chính xác (hay sai số cho phép), d = 0,05
p: tỷ lệ sinh viên mắc cận thị.
Theo nghiên cứu của Dương Hoàng Ân “Thực trạng
cận thị của tân sinh viên Trường đại học Thăng Long năm
2013-2014 và một số yếu tố ảnh hưởng”[1]. Chọn p=0,616
Vậy cỡ mẫu tối thiểu cần cho nghiên cứu là n= 400
sinh viên
Thực tế lấy mẫu n=430
2.4. Phương pháp thu thập thông tin
Kỹ thuật thu thập thông tin
- Sinh viên tự điền bộ câu hỏi phỏng vấn có cấu trúc
sau khi được hướng dẫn.
- Tổ chức khám mắt cho sinh viên vào cuối buổi học.
2.5. Đạo đức trong nghiên cứu
Các đối tượng tham gia nghiên cứu đều được giải thích
rõ ràng mục đích nghiên cứu, việc sử dụng kết quả nghiên cứu.
Đối tượng được quyền từ chối tham gia nghiên cứu.
Những thông tin mà sinh viên cung cấp được đảm
bảo tính bảo mật bằng cách không điền họ và tên vào bộ
câu hỏi nghiên cứu.
III. KẾT QUẢ BÀN LUẬN

Bảng 3.1. Thực trạng cận thị ở sinh viên Khoa Y Dược Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn năm 2020
Cận thị

Số lượng

Tỷ lệ

Có

171

39,8%

Không

259

60,2%
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Qua bảng 3.1 cho thấy tỷ lệ sinh viên cận thị năm 2020
là 39,8%. Kết quả của chúng tôi thấp hơn so với nhiều nghiên
cứu trên đối tượng sinh viên trước đây. Điển hình nghiên cứu
của tác giả Dương Hoàng Ân tại Đà Nẵng vào năm 2013 với
tỷ lệ cận thị trên đối tượng sinh viên 61,62%[1]. Tương tự
nghiên cứu vào năm 2014 của tác giả Phạm Thị Nhuyên trên
sinh viên trường đại học kỹ thuật y tế Hải Dương cho thấy tỷ
lệ cận thị là 51,6% [10]. So sánh với một số nghiên cứu trước
đây của các tác giả trên học sinh tiểu học, THCS, THPT: Vũ
Quang Dũng (2008) 16,8%[5], Lê Thị Thanh Xuyên (2009)

tại TP HCM với tỷ lệ 46,11%, Trần Đức Nghĩa (2019) tại
Điện Biên Phủ tỷ lệ mắc cận thị của khối 1 và 2 chỉ là 10,3%
và 9,8%, nhưng khi lên đến khối 5 thì tỷ lệ cận thị đã tăng lên
là 26,7%[9], tỷ lệ cận thị học đường ở lứa tuổi học sinh đã gia
tăng rất nhanh chóng. Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện
trên đối tượng sinh viên Y Dược, hầu hết mọi người được ý
thức tầm quan trọng của đôi mắt, hiểu biết các kiến thức về
nguyên nhân, tác hại của bệnh tật và phòng chống cận thị để
có thái độ và hành vi sức khỏe đúng và tỷ lệ cận thị thấp hơn
nhiều so với nhiều nghiên cứu trên sinh viên trước đây.

Bảng 3.2. Một số thông tin của sinh viên nghiên cứu (n=171)
Cận thị
Đặc điểm
Tiền sử gia đình cận thị

Tiền sử gia đình có bệnh về mắt
Tư thế của bạn ngồi học, đọc
sách, xem ti vi
Xem phim, xem truyền hình

Có n (%)

Không n (%)

Có

141(78,1%)

32(21,9%)

Không

57(20,1%)

227(79,9%)

Có

19(63,3%)

11(36,7%)

Không

152(38,0)

248(62,0%)

Đúng

78(25,8)

22 (74,2%)

Không đúng

93(72,7)

35(27,3%)

2 giờ

36(24,3%)

112(75,7%)

≥ 2 giờ

135(47,9%)

147(52,1%)

Trong 430 sinh viên tham gia nghiên cứu có 171
sinh viên cận thị. Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan có ý
nghĩa thống kê giữa cận thị với tiền sử gia đình có người
bị cận thị; tiền sử gia đình có bệnh về mắt; tư thế ngồi học,
đọc sách; xem tivi, xem phim,xem truyền hình.
Cụ thể, gia đình có tiền sử cận thị thì tỷ lệ mắc cận
thị ở sinh viên (78,1%) cao gấp gần 4 lần so với những
sinh viên có gia đình không có tiền sử (20,1%), (p=0,000;
OR=14,19; KTC 95%: 8,71- 23,11).Các nghiên cứu trước
cho kết quả tương tự: Nguyễn Văn Trung (2014), Tỷ lệ
cận thị ở nhóm học sinh có anh/chị/em ruột mắc cận thị là
46,67% cao hơn các nhóm học sinh có người thân bị cận
thị là cha hoặc mẹ[12]. Hoàng Ngọc Chương (2012), học
sinh có bố mẹ bị tật khúc xạ thì có nguy cơ bị tật khúc
xạ cao gấp 2,2 lần các học sinh khác[2],Vũ Quang Dũng
(2008) tiền sử gia đình bị cận thị thì có nguy cơ mắc cận
thị cao gấp 2,3 lần các học sinh không có tiền sử gia đình
bị cận thị[5].
Tỷ lệ cân thị ở những sinh viên có gia đình có tiền
sử bệnh mắt là 63,3% cao hơn so với những sinh viên có
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p

OR
(KTC 95%)

p=0,000

14,19
( 8,71- 23,11)

p=0,006

2,82
( 1,31-6,08)

p=0,000

0,13
( 0,08- 0,20)

p=0,000

0,35
(0,23-0,55)

gia đình không có tiền sử về bệnh mắt 38,0% (p=0,006;
OR=2,82; KTC 95%: 1,301-6,08).
Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tư thế
ngồi đọc sách/truyện báo, xem tivi với cận thị học đường.
Cụ thể, tư thế ngồi học đọc truyện/báo sách không đúng là
72,7% cao hơn so với ngồi đúng tư thế 25,8% (p=0,000;
OR=0,13; KTC 95%: 0,08- 0,21). Nghiên cứu tại Đại học
Thăng Long có tới 68,96% đối tượng tham gia nghiên
cứu thường xuyên đọc sách trong tư thế nằm và nhóm đối
tượng này có nguy cơ bị cận thị độ II trở lên cao hơn gấp
2,23 lần nhóm đối tượng thường xuyên đọc sách trong
tư thế ngồi[1]. Vũ Quang Dũng (2013), cho thấy những
học sinh thường xuyên cúi đầu thấp khi học có nguy cơ
bị cận thị cao gấp 2 lần so với những học sinh ngồi học
đúng tư thế[6]. Hoàng Hữu Khôi những học sinh ngồi học
đúng tư thế thì nguy cơ mắc tật khúc xạ giảm 45% so với
những học sinh sai tư thế ngồi học[8]. Xem phim, xem
truyền hình có mối liên quan đến cận thị học đường. Cụ
thể, tỷ lệ sinh viên có xem phim, xem truyền hình ≥ 2 giờ/
ngày là (47,9%) cao gấp 1,97 lần so với xem phim, xem
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
truyền hình < 2 giờ/ngày (24,3%), (p= 0,000; OR=0,35;
KTC 95%: 0,23- 0,55).
Các yếu tố còn lại không tìm thấy mối liên quan có
ý nghĩa thống kê.

là 72,7% cao hơn so với ngồi đúng tư thế 25,8% (p=0,000).
d) Sinh viên có xem phim, xem truyền hình ≥ 2 giờ/
ngày là (47,9%) cao gấp 1,97 lần so với xem phim, xem
truyền hình < 2 giờ/ngày (24,3%), (p= 0,000).

V. KẾT LUẬN
1. Tỷ lệ sinh viên khoa Y Dược Trường Cao đẳng Bách
Khoa Nam Sài Gòn, Hồ Chí Minh mắc cận thị là 39,8%.
2. Một số yếu tố liên quan đến cận thị ở sinh viên đã
được xác định. Đó là:
a) Gia đình có tiền sử cận thị thì tỷ lệ mắc cận thị
(78,1%) cao gấp gần 4 lần so với những gia đình không có
tiền sử (20,1%), (p=0,000).
b) Gia đình có tiền sử bệnh mắt thì tỷ lệ cận thị là
63,3% cao hơn so với gia đình không có tiền sử về bệnh
mắt 38,0% (p=0,006).
c) Tư thế ngồi học đọc truyện/báo sách không đúng

KHUYẾN NGHỊ
1. Những gia đình có tiền sử cận thị cũng có tiền sử
bệnh về mắt cần đưa con đi khám mắt định kỳ nhằm phát
hiện sớm ngay từ cấp bậc tiểu học để có biện pháp khống
chế tỷ lệ cận thị và mức độ cận thị gia tăng ở các cấp học
tiếp theo.
2. Tăng cường truyền thông – giáo dục sức khỏe cho
học sinh, sinh viên về tác hại của tư thế và khoảng cách
đọc sách không đúng, xem tivi, xem phim truyền hình ảnh
hưởng đến thị lực.
3. Cung cấp kiến thức đúng cho sinh viên về tư thế
ngồi học, đọc truyện báo sách.
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BÀI GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ Y HỌC CỘNG ĐỒNG

T

ạp chí “Y HỌC CỘNG ĐỒNG” xuất bản 06 số 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.

I. Một số yêu cầu về bài đăng công trình nghiên cứu khoa học.
1. Bài gửi đăng công trình nghiên cứu khoa học chưa đăng ở bất kỳ tạp chí quốc gia nào.
2. Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam.
Bài gửi đăng đánh máy bằng tiếng Việt, rõ ràng, cách dòng, một bài không dài quá 7 trang khổ A4, kể cả bảng biểu
và tài liệu tham khảo. Chỉ sử dụng những bảng, biểu, hình ảnh cần thiết và phải có chú thích rõ. Mỗi bài viết không
quá 5 hình. Cuối bài phải nêu rõ xuất xứ của công trình, làm tại đâu, thời gian, số điện thoại cần liên hệ, địa chỉ Email.
3. Các danh từ tiếng Việt nếu dịch từ tiếng nước ngoài viết kèm theo tiếng nước ngoài. Các chữ viết tắt phải có chú
thích các từ gốc của các chữ viết tắt.
4. Trình tự các mục trong bài:
a) Đầu đề
b) Họ và tên tác giả: Không ghi học hàm, học vị, chức danh. Có ghi chú đơn vị công tác của từng tác giả ở cuối trang
thứ nhất bài báo.
c) Nội dung:
Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh (tối đa 150 từ). Ghi từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh.
Đặt vấn đề: bao gồm cả phần mục tiêu nghiên cứu.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
Kết quả nghiên cứu và bàn luận.
Kết luận.
Tài liệu tham khảo
d) Tài liệu tham khảo (không quá 10 tài liệu)
Đánh số thứ tự tài liệu tiếng Việt (vần ABC theo tên tác giả) sau đó đến tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức,
tiếng Nga (vần ABC theo họ)... Mỗi tài liệu đề họ, tên tác giả, tên bài, tên tạp chí, năm xuất bản, số trang. Tên sách: tên
tác giả, tên nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang.
Ví dụ: 1. Vũ 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
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

