
MỤC LỤC
Tỉ lệ tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở đồng bào Khmer xã Bàn Thạch, huyện Giồng 
Riềng, tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Thanh Bình, Lê Thị Diễm Trinh, Danh Thị Cẩm Xuyên   

1

Nghiên cứu kiến thức và hành vi phòng chống bệnh Gout của người dân tại xã Hương Vinh, 
thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Vân Ân    

9

Thực trạng kiến thức về phòng chống các bệnh tai mũi họng của người dân tộc Thái đến 
khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La năm 2018

Trần Thị Khuyên, Lê Trần Hoàng  

15

Tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường Type 2 ngoại trú tại Trung tâm y tế huyện 
Gò Quao, Kiên Giang năm 2020

Huỳnh Thanh Duyên, Nguyễn Thị Tuyến 

20

Nghiên cứu xác định một số thuốc trừ sâu clo hữu cơ trong máu ở bệnh nhân ung thư vú 
Đặng Thế Hưng, Vũ Thị Cúc, Bùi Vinh Quang, Đỗ Quang Trường,

Vũ Kiên, Nguyễn Tường Vy, Nguyễn Thanh Hà 

26

Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân xơ gan điều trị nội trú 
tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới và khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Phương Nhung, Nguyễn Thị Tuyến    

32

Hiệu quả điều trị kháng sinh viêm phổi cộng đồng ở người lớn 
Bùi Đặng Lan Hương, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đỗ Văn Mãi, Đoàn Ngọc Giang Lâm     

39

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan 
nguyên phát

Bùi Đặng Minh Trí , Bùi Đặng Phương Chi

45

Nghiên cứu sự phù hợp trong chỉ định kháng sinh kinh nghiệm ban đầu trong điều trị viêm 
phổi tại Bệnh viện đa khoa Cần Thơ

Huỳnh Quốc Thịnh, Bùi Đặng Minh Trí

51

Tính hợp lý trong sử dụng kháng sinh điều trị nội trú viêm phổi cộng đồng ở trẻ em 
Bùi Đặng Phương Chi, Đỗ Văn Mãi, Hoàng Thị Thu, Đoàn Ngọc Giang Lâm

57

Thực trạng quan điểm điều trị rối loạn Lipid máu 
Hà Thị Thu Thủy, Bùi Đặng Lan Hương, Đỗ Văn Mãi, Bùi Tùng Hiệp   

63

Hiệu quả hướng dẫn các khuyến cáo mới trong điều trị rối loạn Lipid máu
Lê Trọng Dũng, Hà Thị Thu Thủy, Bùi Đặng Lan Hương  

69

Mối liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ và khả năng xảy ra tương tác thuốc
Nguyễn Ngọc Sỹ, Bùi Đặng Minh Trí, Đặng Hoài Minh 

75

Tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm trùng huyết ở trẻ nhỏ
Đỗ Văn Mãi, Nguyễn Thị Kim Yến, Bùi Đặng Minh Trí 

80

Tính hợp lý trong sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm trùng huyết ở trẻ nhỏ
Nguyễn Thị Kim Yến, Bùi Đặng Lan Hương, Bùi Đặng Minh Trí     

88

Một số đặc điểm dịch tễ học và yếu tố liên quan của các ca mắc bệnh dại tại tỉnh Nghệ 
An (2015 - 2019)

Nguyễn Văn Khải, Ngô Quý Lâm, Nguyễn Văn Chuyên, Trần Quốc Thắng 

96

Löông Ñình Khaùnh

GPXB: số 229/GP-BTTTT
Cấp ngày: 19/6/2013

Coâng ty TNHH In Taân Hueä Hoa
Giaù: 60.000 ñoàng

Tập 59
Số 6-2020

Phạm Ngọc Châu
Nguyễn Văn Ba 
Nguyễn Xuân Bái
Nguyễn Ngọc Châu
Vũ Bình Dương
Phạm Văn Dũng
Nguyễn Sinh Hiền
Nguyễn Đức Hòa 
Trần Văn Hưởng
Thái Doãn Kỳ
Nguyễn Văn Lành
Đặng Đức Nhu
Hoàng Cao Sạ
Đinh Ngọc Sỹ
Lê Đình Thanh
Võ Văn Thanh
Ngô Văn Toàn
Nguyễn Lĩnh Toàn
Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Văn Chuyên 
Ngô Thị Tâm
Đào Thị Mai Hương

Trần Thị Bích Hạnh
Nguyễn Thị Thúy 

Lê Bách Quang

Trần Quốc Thắng

GS.TSKH. Phạm Thanh Kỳ
GS.TS. Đỗ Tất Cường
GS.TS. Đào Văn Dũng
GS.TS. Đặng Tuấn Đạt
GS.TS. Phạm Ngọc Đính
GS.TS. Phạm Văn Thức
PGS.TS. Hoàng Năng Trọng
GS.TS. Lê Gia Vinh

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



JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2020
Thực trạng công tác tiêm phòng bệnh dại tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2015 - 2019

Nguyễn Thị Minh Ngọc, Hoàng Thị Thuận, Nguyễn Văn Chuyên
103

Một số đặc điểm đối tượng tiêm vắc xin điều trị dự phòng bệnh dại tại tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2015 - 2019
Ngô Quý Lâm, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Chuyên, Trần Quốc Thắng

109

Thực trạng công tác phòng chống bệnh dại tại tỉnh Bắc Giang (2015 - 2019)
Nguyễn Văn Chuyên, Nguyễn Văn Khải, Ngô Quý Lâm

116

Kiến thức, thái độ về tác hại của thuốc lá và thực trạng hút thuốc lá của học viên tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên thành phố Bến Tre năm 2020

Nguyễn Thị Tuyết, Lê Thị Thanh Hương

122

Thực trạng sử dụng thuốc y học cổ truyền của người bệnh khám tại Bệnh viện Quân y 354 năm 2019 và một số yếu tố liên quan
Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Bạch Ngọc, Hà Minh Trang

129

Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue của sinh viên nội trú trường Đại học Thương Mại năm 2018  
Nguyễn Thị Hưởng, Hà Minh Trang, Hồ Thị Minh Lý

136

Thực trạng sử dụng kháng sinh điều trị tiêu chảy trẻ em tại Bệnh viện đa khoa Nam Anh, tỉnh Bình Dương 
Dương Thị Kim Lan, Nguyễn Thanh Bình

142

Kết quả chăm sóc người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang  
Nguyễn Thị Hằng, Trương Việt Dũng

147

Chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật chấn thương mắt và một số yếu tố liên quan tại khoa Mắt Bệnh viện đa khoa Kiên Giang năm 2020
Nguyễn Văn Bình, Hoàng Thị Thanh   

153

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng răng khôn hàm dưới theo phân loại Parant ii, iii tại Bệnh viện Quân y 103
Vũ Hồng Thái, Nguyễn Khang, Nguyễn Danh Long

159

Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2019
Phạm Văn Mẫn, Lê Tự Hoàng, Lã Ngọc Quang 

165

Thực trạng tham gia nghiên cứu khoa học của điều dưỡng các khoa lâm sàng và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy 
Điển Uông Bí

Nguyễn Thị Thúy, Trần Viết Tiệp, Dương Minh Đức

171

Tình trạng dinh dưỡng của sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ năm 2019
Trương Thị Ngọc Đường, Phạm Văn Phú 

177

Kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan của người chế biến tại bếp ăn các trường tiểu học quận Cầu Giấy 
Hà Nội năm 2019

Phạm Thị Chung, Phạm Duy Tường 

182

Tình trạng dinh dưỡng và một số chỉ số hóa sinh của cán bộ thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh Lai Châu quản lý, năm 2019
Lê Huy Hùng, Phạm Văn Phú

188

Kết quả chăm sóc sức khỏe sản phụ - trẻ sơ sinh 3 ngày sau sinh tại khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thuận, 
tỉnh Kiên Giang năm 2020

Nguyễn Kim Anh; Phạm Như Thảo

192

Một số yếu tố liên quan đến bạo lực gia đình ở phụ nữ 15-49 tuổi có chồng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên năm 2019
Lê Thị Thanh Hoa, Phạm Phương Mai, Nguyễn Quang Mạnh

199

Thực hành cho con bú sớm và một số yếu tố liên quan của sản phụ sau sinh tại Trung tâm Sản nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2020
 Nguyễn Thị Lệ Hằng,  Nguyễn Huy Ngọc, Dương Kim Tuấn

204

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



Tập 59 - Số 6-2020

Website: yhoccongdong.vn 1

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
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ĐỒNG BÀO KHMER XÃ BÀN THẠCH, HUYỆN GIỒNG RIỀNG, 
TỈNH KIÊN GIANG

Nguyễn Thanh Bình1, Lê Thị Diễm Trinh2, Danh Thị Cẩm Xuyên2   

TÓM TẮT
Tăng huyết áp (THA) là bệnh không lây phổ biến 

trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam với tần suất 
ngày càng tăng mặc dù đã có nhiều biện pháp can thiệp. 
Tăng huyết áp nếu không được kiểm soát sẽ gây nhiều 
biến chứng nặng nề như cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ 
tim, các bệnh động mạch ngoại vi, mờ mắt, xuất huyết... 
Nghiên cứu cắt ngang trên 392 đối tượng đồng bào dân 
tộc Khmer từ 25 đến 64 tuổi tại xã Bàn Thạch, huyện 
Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang về thực trạng tăng huyết áp 
và một số yếu tố liên quan. Thu thập số liệu bằng bộ câu 
hỏi phỏng vấn trực tiếp. Tỉ lệ THA ở đối tượng nghiên cứu 
là 32,7% (128/392), có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm 
nam và nữ (nam giới 37,2% và nữ giới là 28,1%). Một số 
yếu tố liên quan đến tăng huyết áp đặc trưng ở đồng bào 
dân tộc Khmer được tìm thấy trong nghiên cứu gồm trình 
độ học vấn, tiền sử gia đình, hút thuốc lá, chế độ ăn mặn, 
lạm dụng rượu, béo phì (p<0,05).

Từ khóa: Tăng huyết áp, đồng bào dân tộc Khmer, 
tỉnh Kiên Giang.

ABSTRACT
THE PREVALENCE AND SOME FACTORS 

RELATED TO HYPERTENSION IN KHMER 
ETHNIC MINORITY GROUP IN BAN THACH 
VELLAGE, GIONG RIENG DISTRICT, KIEN 
GIANG PROVINCE

Hypertension is a common non- communicable 
disease worldwide as well as in Vietnam,with increasing 
frequency despite various interventions. The disease can 
cause serious complications such as angina pectoris, 
peripheral artery disease, myocardial infarction, blurred 
vision, hemorrhage.

A cross-sectional study on the status of hypertension 
and some related factors was conducted with total of 392 
people aged 25- 64 years in the Khmer ethnic minority 

group in Ban Thach vellage, Giong Rieng district, Kien 
Giang province. valle province. Data were collected by 
interviewing directly subjects measuring blood pressure, 
anthropometric. The results showed that the prevalence 
of hypertension in Khmer minority group was 32.7% 
(128/392). There was significant difference between men 
and women (37.2% and 28.1%). The rate of hypertension 
increased by age. Some factors related to hypertension in 
Khmer ethnic minority group found in the study included, 
gender, smoking and high salt diet, alcohol abuse, and 
obesity (p < 0.05). 

Keywords: Hypertension, ethnic Khmer group, 
Kiên Giang province.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tăng huyết áp là một bệnh mãn tính không lây với tần 

suất mắc bệnh ngày càng gia tăng và đang trở thành mối 
quan tâm hàng đầu của nền y học Việt Nam cũng như thế 
giới. Theo ước tính của các nhà khoa học Mỹ, tỷ lệ THA 
trên thế giới năm 2025 là 29,2% với tổng số người mắc 
bệnh khoảng 1,56 tỷ người(6). Tăng huyết áp là nguyên nhân 
gây tàn phế và tử vong hàng đầu ở các nước đang phát triển. 
Năm 2008, trên thế giới có khoảng 16,5 triệu người chết vì 
căn bệnh này. Tỉ lệ mắc bệnh tăng huyết áp cao nhất là ở 
châu Phi với 46% và ở châu Mỹ là 35%(7).  

Tại Việt Nam theo thống kê của Hội Tim mạch học, 
năm 2016 tỷ lệ THA là 48% (20,8 triệu người). Tăng huyết 
áp gây ra nhiều biến chứng nặng nề và nguy hiểm như 
bệnh mạch vành, đột quỵ thiếu máu cơ tim cục bộ cũng 
như xuất huyết. Bệnh tăng huyết áp thường không có triệu 
chứng điển hình và hơn 95% bệnh nhân tăng huyết áp 
không rõ nguyên nhân(5). Có rất nhiều yếu tố nguy cơ gây 
bệnh bao gồm các yếu tố không thay đổi được như tuổi, 
giới tính, tiền sử gia đình và các yếu tố có thể thay đổi 
được như hút thuốc lá, ăn mặn, uống nhiều rượu bia, rối 
loạn chuyển hóa lipid và ít hoạt động thể lực(4). Đa phần 
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các yếu tố này có thể phòng ngừa được nếu người dân có 
hiểu biết đúng. Do vậy trong điều trị cũng như dự phòng 
bệnh tăng huyết áp thì thay đổi hành vi là yếu tố quan 
trọng nhất, không chỉ giúp phòng ngừa bệnh tăng huyết áp 
còn góp phần giảm mắc các bệnh không lây khác.

Bàn Thạch là một xã vùng sâu của huyện Giồng 
Riềng và có tới 59,22% là người dân tộc Khmer sinh sống. 
Đến nay đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học tại Việt Nam 
về tăng huyết áp trên đối tượng dân tộc thiểu số nhưng 
nghiên cứu thực hiện trên cộng đồng người dân tộc Khmer 
tại Bàn Thạch (Kiên Giang) vẫn chưa có. Do đó khảo sát 
tỷ lệ tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở  đồng bào 
Khmer độ tuổi 25 – 64 tại xã Bàn Thạch, huyện Giồng 
Riềng, tỉnh Kiên Giang được tiến hành để giúp biết rõ hơn 
về tình hình tăng huyết áp cũng như các yếu tố nguy cơ có 
liên quan đến bệnh này của người dân tộc Khmer trong độ 
tuổi 25 -  64 tại đây. Từ đó có những số liệu cụ thể về tình 
trạng bệnh, cung cấp những thông tin khoa học giúp cho y 
tế địa phương cũng như nghành y tế tỉnh Kiên Giang lập 
kế hoạch khám chữa bệnh và xây dựng truyền thông có 
hiệu quả, nâng cao kiến thức của người dân và dự phòng 
tốt bệnh tăng huyết áp.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu cắt ngang mô tả.
Dân số mục tiêu:
Người dân tộc Khmer từ 25 - 64 tuổi tại tỉnh Kiên Giang.
Phương pháp chọn mẫu

Nghiên cứu cắt ngang trên đối tượng từ 25- 64 tuổi 
đang sinh sống tại xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng, tỉnh 
Kiên Giang. Cỡ mẫu được tính dựa vào công thức tính cỡ 
mẫu theo tỷ lệ (p=0,335), cỡ mẫu cuối cùng là 392 với kỹ 
thuật chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. 

Cỡ mẫu: Tính cỡ mẫu theo công thức ước tính cỡ 
mẫu theo tỷ lệ.

n = Z2
(1-α/2)

p(1- p)
d2

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

loại I
d: độ chính xác (hay sai số cho phép), d = 0,05 
p= 0,335. Theo nghiên cứu năm 2017 của tác giả 

Nguyễn thanh Bình về Thực trạng THA ở người Khmer 
tỉnh Trà Vinh và hiệu quả một số biện pháp can thiệp 

Thay vào công thức ta được n= 342 người.
Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu
Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu: Số liệu sau 

khi thu thập bằng phiếu phỏng vấn (kiểm tra tất cả các 
phiếu phỏng vấn, loại bỏ những phiếu không đạt). Nhập 
liệu, xử lý và phân tích số liệu bằng phần mềm STATA 
(13.0). Các biến số được trình bày dưới dạng tần số, tỷ lệ 
(%). So sánh các tỷ lệ bằng test chi bình phương (X2 ), 
tính PR, khoảng tin cậy 95% và chọn p < 0,05 là mức có 
ý nghĩa thống kê.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. Các đặc điểm về đặc tính dân số của mẫu nghiên cứu (n=392) 

Đặc tính nền của mẫu nghiên cứu Tần số Tỷ lệ (%)

Giới tính
Nam 196 50
Nữ 196 50

Nhóm tuổi

25 – 34 98 25
35 – 44 98 25
45 – 54 98 25
55 – 64 98 25

Trình độ học vấn

Dưới tiểu học 51 13,0
Tiểu học 171 43,6
Trung học cơ sở 121 30,9
Trung học phổ thông 41 10,5
Tốt nghiệp ĐH/CĐ/TC 8 2,0

Tình trạng hôn nhân

Độc thân 35 8,9
Đã kết hôn 328 83,7
Đã ly dị 4 1,0
Góa 25 6,4
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* Nghề khác gồm: người già mất sức lao động, nội 

trợ, sinh viên, hưu trí
Đối tượng nghiên cứu có độ tuổi từ 65 tuổi trở lên 

chiếm tỷ lệ cao nhất (51,3%), tỷ lệ nam THA thấp hơn nữ, 
trình độ học vấn trung học cơ sở chiếm khá cao trong mẫu 
nghiên cứu 30,0%.

Bảng 2. Các đặc điểm về đặc tính dân số của mẫu nghiên cứu (n=392)

Đặc tính dân số Tần số Tỷ lệ (%)

Tiền sử gia đình
Không THA 45 12,2

Có THA 156 42,2

Thu nhập cá nhân

≤ 700.000 51 13

>700.000–≤1.000.000 47 12

>1.000.000 - ≤ 1.500.000 19 4,8

>1.500.000 275 70,2

Nghề nghiệp

Công nhân viên chức nhà nước 21 5,4

Kinh doanh/Buôn bán 26 6,6

Làm nông 259 66,1

Công nhân 22 5,6

Nghỉ hưu 10 2,5

Khác 54 13,8

Bảng 3. Đặc điểm về thể chất của dân số nghiên cứu theo giới tính (n=392)

Đặc điểm
Nam(n=196) Nữ(n=196)

Tần số Tỉ lệ (%) Tần số Tỉ lệ (%)

BMI

Nhẹ cân 25 12,8 24 12,2

Bình thường 112 57,1 107 54,6

Thừa cân 36 18,4 32 16,3

Béo phì 23 11,7 33 16,8

Béo bụng
Có 165 84,2 135 68,9

Không 31 15,8 61 31,1

Tiền sử gia đình
Không THA 141 71,9 133 67,9

Có THA 55 28,1 63 32,1

Tỉ lệ thừa cân và béo phì ở đối tượng nghiên cứu 
lần lượt là 17,4% và 14,3%. Dân số nghiên cứu có tỉ lệ 
béo bụng là 23,5%. Trong đó, nữ béo bụng tỉ lệ là 31,1%. 

Tiền sử gia đình có người bị bệnh THA ở giới nữ cao hơn 
nam giới.

Trong số 392 người dân, trình độ học vấn tiểu học 
tỉ lệ 43,6% và tỉ lệ học vấn dưới tiểu học là 13% và tốt 
nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp chiếm tỉ lệ 2%. Người 

Khmer tại đây làm nông chiếm 66,1% và thấp nhất là hưu 
trí với tỉ lệ 2,5%. 
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Bảng 4. Đặc điểm về hành vi hút thuốc lá của dân số nghiên cứu theo giới tính (n=392) 

Đặc điểm
Nam(n=196) Nữ(n=196)

Tần số Tỉ lệ (%) Tần số Tỉ lệ (%)

Hút thuốc lá
Không 86 43,9 190 96,9

Có 110 56,1 6 3,1

Mức độ hút

< 10 điếu 33 30 3 50

10 – 20 điếu 76 69,1 3 50

>20 điếu 1 0,9 0 0

Bảng 5. Đặc điểm về hành vi sử dụng rượu bia của dân số nghiên cứu theo giới tính (n=392) 

Đặc điểm
Nam(n=196) Nữ(n=196)

Tần số Tỉ lệ (%) Tần số Tỉ lệ (%)

Uống rượu bia
Không 41 20,9 156 79,6

Có 155 79,1 40 20,4

Uống rượu bia 
trong 12 tháng qua

Không 41 20,9 156 79,6

Có 155 79,1 40 20,4

Mức độ uống 
trong 12 tháng qua 

Mỗi ngày 9 5,8 0 0

5 – 6 ngày/tuần 9 5,8 1 2,5

3 – 4 ngày/tuần 20 12,9 0 0

1- 2l/tuần 34 22 7 17,5

1 – 3 ngày/tháng 56 36,1 12 30

Ít hơn 1 lần/tháng 27 17,4 20 50

Lạm dụng
rượu bia

Không 78 39,8 181 92,3

Có 118 60,2 15 7,7

Đối tượng nghiên cứu có hút thuốc lá chiếm tỉ lệ 
29,6%. Trong đó nam chiếm đa số với 56,1%. Tỉ lệ nam 
hút thuốc lá cao gấp 18 lần nữ giới. Mức độ hút mỗi ngày 

10 – 20 điếu chiếm tỉ lệ cao nhất với 68,1% và 100% đối 
tượng hút trên 5 năm.

Gần một nữa đối tượng nghiên cứu có sử dụng rượu 
bia và có sử dụng trong 12 tháng vừa qua với tỉ lệ 49,7%. 
Mức độ uống 1 -3 ngày/tháng chiếm đa số với tỉ lệ 34,9%. 

Nam uống nhiều hơn nữ và tỉ lệ lạm dụng rượu bia ở nam 
cũng cao hơn nữ.
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Bảng 6. Đặc điểm về chế độ ăn và hoạt động thể lực của dân số nghiên cứu theo giới tính (n=392)

Đặc điểm
Nam(n=196) Nữ(n=196)

Tần số Tỉ lệ (%) Tần số Tỉ lệ (%)

Chế độ ăn mặn
Có 113 57,6 115 58,7

Không 83 42,4 81 41,3

Chế độ ăn
rau quả

Ăn đủ rau quả 13 6,6 21 10,7

Ăn ít rau quả 183 93,4 175 89,3

HĐTL
Có 28 14,3 23 11,7

Không 168 85,7 173 88,3

Bảng 7. Bảng tình hình tăng huyết áp tại xã Bàn Thạch (n=392)

Tăng huyết áp Tần số Tỉ lệ (%)

Cũ 50 12,8

Mới phát hiện 78 19,9

THA chung (THA cũ và mới phát hiện) 128 32,7

Tổng 392 100

Bảng 8. Mối liên quan giữa THA và các đặc điểm dân số-xã hội của đối tượng nghiên cứu (n=392)

Đặc điểm Có THA Không THA  p PR KTC (95%)

Giới
Nam
Nữ

73(37,2)
55(28,1)

123(62,8)
141(71,9) 0,053 0,75(0,56 – 1)

Nhóm tuổi
25 – 34
34 – 44
45 – 54
55 – 64

19(19,4)
30(30,6)
34(34,7)
45(45,9)

79(80,6)
68(69,4)
64(65,3)
53(54,1)

0,001*

1
1,30(1,11-1,52)
1,69(1,23-2,32)
2,19(1,36-3,53)

Trình độ học vấn
Dưới tiểu học
Tiểu học
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
Tốt nghiệp ĐH/CĐ/TC

25(49)
61(35,7)
31(25,6)
10(24,4)
1(12,5)

26(51)
110(64,3)
90(74,4)
31(75,6)
7(87,5)

0,006*

1
0,75(0,62-0,92)
0,57(0,38-0,85)
0,43(0,24-0,79)
0,32(0,15-0,73)

Tỉ lệ đối tượng nghiên cứu có thói quen ăn mặn gần 
như bằng nhau giữa hai giới. Người dân Khmer nơi đây 

rất ít ăn rau quả tỉ lệ ăn đủ chỉ chiếm 8,7%, nữ ăn nhiều 
hơn nam. 

Tỉ lệ THA chung (THA cũ và mới phát hiện) là 32,7%. Trong đó, tỉ lệ THA cũ 12,8% và THA mới phát hiện 
là 19,9%.
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* kiểm định khi bình phương có tính khuynh hướng
Tăng huyết áp có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với 

nhóm tuổi (p=0,001*). Tỉ lệ THA tăng dần theo nhóm tuổi
Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa 

THA với trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu, trình 

độ học vấn càng cao thì tỉ lệ tăng huyết áp càng thấp. Sự 
khác biệt này có nghĩa thống kê p<0,05.

Không có mối liên quan giữa tăng huyết áp và giới 
tính. Nam giới có tỉ lệ THA cao hơn nữ, và sự khác biệt 
này không có ý nghĩa thống kê với p>0,05.

Kết quả nghiên cứu cho thấy không có mối liên quan 
giữa THA với nghề nghiệp và thu nhập cá nhân của đối 
tượng nghiên cứu. Có mối liên quan giữa THA và tiền sử 

gia đình có người bị THA, sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,05.

Bảng 9. Mối liên quan giữa THA và các đặc điểm dân số - xã hội của dân số nghiên cứu (n=392)

Đặc điểm Có THA Không THA p PR KTC (95%)

Nghề nghiệp
Làm nông 
Công nhân viên chức 
Kinh doanh/Buôn bán
Công nhân
Nghỉ hưu
Khác

80(30,9)
5(23,8)
8(30,8)
10(45,5)

5(50)
20(37)

179(69,1)
16(76,2)
18(69,2)
12(54,5)

5(50)
34(63)

0,57
0,99
0,25
0,3
0,47

1
0,77(0,31-1,9)

1(0,48-2,1)
1,47(0,76-2,84)

1,62(0,66-4)
1,2(0,73-2)

Tiền sử gia đình
Không THA
Có THA

79(28,8)
49(41,5)

195(71,2)
69(58,5)

0,014 1,44(1,08-1,91)

Thu nhập cá nhân
≤ 700.000
>700.000 –≤ 1.000.000
>1.000.000-≤1.500.000
>1.500.000

20(39,2)
20(42,6)
6(31,6)
82(29,8)

31(60,8)
27(57,4)
13(68,4)
193(70,2)

0,8
0,64
0,3

1,09(0,58-2,02)
0,81(0,32-2,01)
0,76(0,47-1,24)

Bảng 10. Mối liên quan giữa THA và một số yếu tố hành vi của dân số nghiên cứu

Hành vi Có THA Không THA p PR (KTC 95%)

Hút thuốc lá
Không 
Có

75(27,2)
53(45,7)

201(72,8)
63(54,3) <0,001 1,68(1,27-2,22)

Lạm dụng rượu bia
Không 
Có 

67(25,9)
61(45,9)

192(74,1)
72(54,1) <0,001 1,77(1,34-2,34)

Ăn mặn
Không 
Có 

58(25,4)
70(42,7)

170(74,6)
94(57,3) <0,001 1,68(1,26-2,23)

Chế độ ăn rau quả
Ăn đủ rau quả
Ăn ít rau quả

11(32,4)
117(32,7)

23(67,6)
241(67,3)

0,969 0,99(0,60-1,65)

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



Tập 59 - Số 6-2020

Website: yhoccongdong.vn 7

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HĐTL
Có
Không

15(29,4)
113(33,1)

36(70,6)
228(66,9)

0,597 0,89(0,57-1,39)

BMI
Nhẹ cân
Bình thường
Thừa cân
Béo phì

14(28,6)
61(27,8)
24(35,3)
29(51,8)

35(71,4)
158(72,2)
44(64,7)
27(48,2)

0,011* 1
1,28(1,06-1,54)
1,63(1,12-2,38)
2,09(1,19-3,67)

Béo bụng
Không
Có 

84(28)
44(47,8)

216(72)
48(52,2) <0,001 1,71(1,29-2,26)

Phép kiểm khi bình phương        *Kiểm định Fisher            
** p khuynh hướng

Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan có ý 
nghĩa thống kê giữa THA và những người có thói quen ăn 
mặn, hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia. 

Những người có hút thuốc lá thì tỉ lệ mắc bệnh THA 
bằng 1,68 lần so với người không hút thuốc, với khoảng 
tin cậy 95% từ 1,27 đến 2,22, p < 0,001.

Những người có lạm dụng rượu bia thì tỉ lệ mắc bệnh 
THA bằng 1,77 lần so với người không lạm dụng rượu bia 
với khoảng tin cậy 95% từ 1,34 đến 2,34, p < 0,001.

Những người có thói quen ăn mặn thì tỉ lệ mắc bệnh 
THA bằng 1,68 lần so với người không ăn mặn với khoảng 
tin cậy 95% từ 1,26 đến 2,23, p < 0,001).

IV. BÀN LUẬN
Nghiên cứu chọn tỉ lệ nam, nữ là 50:50 (196 nam và 

196 nữ) và tỉ lệ mỗi nhóm tuổi là 25% tương đương mỗi 
nhóm tuổi là 98 người nhằm mục đích kiểm soát tác động 
của giới tính và nhóm tuổi lên nghiên cứu. Theo nghiên 
cứu chúng tôi ghi nhận tỉ lệ người dân biết đọc, biết viết 
chiếm đến 87% điều này cho thấy tại địa phương luôn chú 
trọng nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng để đồng bào 
dân tộc Khmer vươn lên, đồng thời tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc truyền thông phòng chống bệnh THA cũng 
như giáo dục sức khỏe cho người dân tại địa phương. Với 
diện tích đất nông nghiệp rộng lớn và phì nhiêu, đồng bào 
Khmer tại đây sống bằng nghề nông là chủ yếu chiếm đến 
66,1% và đa phần là trồng lúa, đó cũng là một trong những 
nét đặc trưng của người Khmer đồng bằng sông nước.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ có hút thuốc lá là 
29,6% và thấp hơn so với nghiên cứu của tác giả Nguyễn 
Thanh Bình trên người dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh là 
32%(1), Nghiên cứu của chúng tôi đã tiến hành tìm mối 

liên quan giữa hút thuốc lá và tình trạng THA, ghi nhận 
được ở những người có hút thuốc lá thì tỉ lệ THA gấp 1,68 
lần những người không hút và điều này có ý nghĩa thống 
kê (p<0,001). Và mối liên quan này cũng tương tự như rất 
nhiều nghiên cứu khác ở nước ta(4).

Mẫu nghiên cứu có tới 33,9% đồng bào Khmer có 
hành vi lạm dụng rượu bia. Một phần là do thói quen của 
người nông thôn, phần lớn là do phong tục tập quán, lễ 
hội đám tiệc diễn ra quanh năm. Việc lạm dụng rượu bia 
không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà cỏn gây ra nhiều hệ 
lụy lên gia đình, xã hội. Nghiên cứu của chúng tôi cũng 
cho thấy được mối liên quan giữa tình trạng lạm dụng 
rượu bia và tỉ lệ tăng huyết áp. Cụ thể người lạm dụng 
rượu bia thì tỉ lệ mắc bệnh gấp 1,77 lần người không 
uống với p<0,001. Và điều này cũng được tìm thấy trong 
nghiên cứu của của tác giả Nguyễn Thanh Bình trên đồng 
bào Khmer Trà Vinh(1).

Tiền sử gia đình có liên quan đến tỉ lệ THA, đối 
tượng có người thân bị bệnh THA thì tỉ lệ người đó mắc 
bệnh gấp 1,44 lần người không có người thân bị bệnh và 
sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê(p<0,05). Kết quả của 
chúng tôi cũng tương đồng với nhiều nghiên cứu như của 
Nguyễn Dung(2).

Theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống 
bệnh tăng huyết áp, chế độ ăn giảm muối là một biện pháp 
quan trọng để điều trị cũng như phòng bệnh THA(5). Song do 
thói quen ăn uống cũng như nhận thức của đồng bào Khmer 
về tác hại của việc ăn mặn còn hạn chế nên qua khảo sát 
cho thấy tỉ lệ có ăn mặn trong dân số bị mắc bệnh THA là 
42,7%(p<0,001). Tuy nhiên độ chính xác của kết quả chỉ 
mang tính tương đối do đơn vị đo lường là muối nên rất khó 
đo lường, người dân trả lời theo thói quen ăn mặn và sự cảm 
nhận nên cũng không khó tránh khỏi sự sai lệch. Nhưng 
nghiên cứu ghi nhận người có ăn mặn thì nguy cơ mắc THA 
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cao hơn người không ăn mặn 1,68 lần, cho thấy việc ăn mặn 
liên quan rất lớn đến bệnh. Do vậy hạn chế ăn mặn rất quan 
trọng trong việc phòng ngừa bệnh THA.

V. KẾT LUẬN
Tỉ lệ THA ở đối tượng nghiên cứu là 32,7% 

(128/392), nam giới  37,2% và nữ giới là 28,1%.
Tỉ lệ THA cũ là 12,8% và mới phát hiện là 19,9%.

KIẾN NGHỊ
Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi có một số kiến 

nghị như sau:
Đưa danh sách những người THA cho trạm y tế xã 

để có kế hoạch quản lý và điều trị.
Kết hợp với trạm y tế xã thường xuyên tuyên truyền 

về tác hại của việc hút thuốc lá, uống rượu bia đối với 
sức khỏe. Giáo dục sức khỏe cho đồng bào Khmer biết về 
bệnh THA, cách phòng ngừa cũng như thay đổi thói quen 
ăn uống, luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe.

Y tế địa phương nên tổ chức thăm khám, đo huyết áp 
định kỳ cho người dân để có thể phát hiện sớm bệnh và có 
biện pháp can thiệp kịp thời.
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TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Gout là bệnh thường gặp tuổi trung niên 

và có mối liên quan mật thiết với nhiều yếu tố như: tuổi, 
giới, tiền sử gia đình; một số thói quen: Uống rượu bia, 
ăn nhiều thịt, phủ tạng động vật… và một số bệnh lý như: 
Tăng huyết áp, béo phì, tăng lipid máu, đái tháo đường..

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ người dân tại xã Hương 
Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế có kiến thức, 
thực hành dự phòng bệnh Gout tốt và tìm hiểu các yếu tố 
liên quan kiến kiến thức và thực hành của người dân.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang
Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy: trong 768 

đối tượng nghiên cứu có 62,4% là nam giới, độ tuổi trung 
bình là 50,2±14,3, trình độ học vấn THCS chiếm 38%. 
Nghề nghiệp CNVC - HSSV chiếm 7,9%, công nhân và 
buôn bán chiếm đa số với 50,8%. Tỷ lệ người dân có kiến 
thức tốt về bệnh Gout là 11,7%, thực hành dự phòng bệnh 
tốt là 43,4%. Các yếu tố liên quan đến kiến thức chung về 
bệnh Gout và thực hành dự phòng bệnh là giới, trình độ 
học vấn và nghề nghiệp. Có mối liên quan giữa kiến thức 
chung về bệnh Gout của người dân và thực hành dự phòng 
bệnh của họ

Kết luận: Cần có các hoạt động truyền thông về 
phòng chống bệnh Gout tại các cơ quan, xí nghiệp, đoàn 
thể hay các buổi sinh hoạt tại thôn, xóm. Hướng dẫn cho 
người dân có chế độ ăn uống hợp lý, vận động và luyện tập 
các môn thể thao thích hợp, tuyên truyền các tác hại của 
việc hút thuốc lá và uống bia rượu để từ đó mỗi người dân 
có ý thức thực hiện tốt các hành vi phòng chống bệnh Gout. 

Từ khóa: Bệnh gout, Thừa Thiên Huế.

ABSTRACT:
STUDY ON GOUT DISEASE PREVENTION 

KNOWLEDGE  AND PRACTICE OF  PEOPLE 

IN HUONG VINH COMMUNE,  HUONG TRA 
DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Backgroud: Gout is a common disease in middle 
age and closely related to many factors such as age, sex, 
family history; habits (drinking alcohol, eating a lot of 
meat, animal organs ...) and some diseases hypertension, 
obesity, hyperlipidemia, diabetes mellitus). This study 
aims to assess people’s knowledge and practice in gout 
disease prevention

Objectives: Determine the proportion of people in 
Huong Vinh commune, Huong Tra district, Thua Thien 
Hue province who have good knowledge and practice 
in gout disease prevention and explore factors related to 
people’s knowledge and practice. 

Methods: Cross-sectional descriptive studies
Results: The research results show that: among 768 

study subjects, 62.4% are men, the average age is 50.2 
± 14.3, the lower secondary education level accounts 
for 38%.  7.9% are officers and students, 50.8% are 
workers and traders. The proportion of people with good 
knowledge about gout is 11.7%, good prevention practice 
is 43.4%. Factors related to Gout disease knowledge 
and prevention practice are gender, education level, and 
occupation. There is a relationship between people’s 
general knowledge about disease gout and their preventive 
practice.

Conclusion: There should be communication 
activities on gout prevention at offices, enterprises, 
organizations, or villages in order to guide people to have 
an appropriate diet and physical practice.

Keywords: Gout disease, Thua Thien Hue province.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh Gout một loại bệnh khớp do rối loạn chuyển 

Ngày nhận bài: 28/08/2020                          Ngày phản biện: 10/09/2020                    Ngày duyệt đăng: 16/09/2020

NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI PHÒNG CHỐNG 
BỆNH GOUT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ HƯƠNG VINH, THỊ 
XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Thị Thanh Nhàn1, Lê Thị Vân Ân2

1. Trường Đại học Y Dược Huế
2. Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
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hóa purin dẫn đến tăng quá độ acid uric trong máu làm ứ 
đọng tinh thể monosodium urate tại khớp và các mô khác 
trong cơ thể, biểu hiện lâm sàng thường là hội chứng viêm 
một hoặc nhiều khớp cấp tính, tái diễn gây ra những cơn 
đau dữ dội và để lại một số biến chứng ở các cơ quan khác 
nhau như tổn thương xương khớp, tổn thương thận, tăng 
huyết áp, tai biến mạch máu não gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống và lao động của 
bệnh nhân [1], [2], [7].

Bệnh Gout thường gặp ở tầng lớp người có đời sống 
cao và có mối liên quan mật thiết với nhiều yếu tố như: 
Tuổi, giới, tiền sử gia đình; Các thói quen: Uống rượu bia, 
ăn nhiều thịt, phủ tạng động vật…; Một số bệnh lý như: 
Tăng huyết áp, béo phì, tăng lipid máu, đái tháo đường 
[3], [5], [8], [9].

Ở Việt Nam, nếu như cách đây hai thập niên, tình 
trạng tăng acid uric trong người dân ước tính chỉ 1 - 2%, 
chủ yếu ở người lớn tuổi thì hiện nay con số đó đã cao hơn 
nhiều [4], [6], [10]. Ngày nay với tốc độ phát triển kinh tế 
xã hội ngày càng tăng, đời sống nười dân ngày càng được 
cải thiện đáng kể, chế độ dinh dưỡng thừa đối với một 
số nhóm người tăng lên là yếu tố nguy cơ làm tỷ lệ bệnh 
Gout ngày càng tăng và trở nên phổ biến [11]. Tuy vậy 
Gout là một bệnh hoàn toàn có thể dự phòng được nếu có 
chế độ ăn uống, vận động hợp lý [12], [13]. Ở nước ta các 
nghiên cứu về nội dung này còn rất ít và chưa có nghiên 
cứu nào đi sâu tìm hiểu kiến thức và hành vi phòng chống 
bệnh Gout của người dân do đó chúng tôi tiến hành đề tài: 
“Nghiên cứu kiến thức và hành vi phòng chống bệnh 
Gout của người dân tại xã Hương Vinh, thị xã Hương 
Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” với hai mục tiêu:

1. Xác định tỷ lệ người dân có kiến thức và hành vi 
tốt trong việc phòng chống bệnh Gout tại xã Hương Vinh, 
thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức 
và hành vi phòng chống bệnh Gout của các đối tượng 
kể trên.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Người dân ≥ 18 tuổi đang sinh sống và có hộ khẩu 

thường trú tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh 
Thừa Thiên Huế.

2.2. Phương pháp nghiên cứu  
Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp mô tả 

cắt ngang, cỡ mẫu là 768.
Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu theo phương 

pháp ngẫu nhiên đơn
Địa điểm nghiên cứu: xã Hương Vinh - Thị xã 

Hương Trà - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các thông tin cần thu thập: Một số đặc điểm của đối 

tượng nghiên cứu: Tuổi, giới, dân tộc, tôn giáo, trình độ 
học vấn, nghề nghiệp; sự hiểu biết của đối tượng nghiên 
cứu về bệnh Gout; các hành vi dự phòng bệnh Gout 

Sử dụng bộ câu hỏi bán cấu đã được soạn sẵn để thu 
thập các thông tin về đặc điểm chung, kiến thức về bệnh 
Gout và thực hành dự phòng bệnh Gut của người dân. 

- Số liệu được nhập và làm sạch bằng phần mềm 
Epidata 3.1.

Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 11.5 và 
Excel 2017.

So sánh các tỷ lệ bằng test χ2; chọn ngưỡng α=0,05.
2.3. Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện với sự đồng ý của Ban 

Giám hiệu trường Đại học Y Dược Huế.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
Trong số 768 đối tượng nghiên cứu có 62,4% là nam 

giới, độ tuổi trung bình là 50,2 ± 14,3, trình độ học vấn 
THCS chiếm 38%. Nghề nghiệp CNVC - HSSV chiếm 
7,9%, công nhân và buôn bán chiếm đa số với 50,8%.

3.2. Kiến thức của người dân đối với bệnh Gout
3.2.1. Hiểu biết của người dân đối với nguyên 

nhân, biểu hiện của bệnh Gout

Biểu đồ 1: Tỷ lệ người dân nghe nói đến bệnh Gout

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



Tập 59 - Số 6-2020

Website: yhoccongdong.vn 11

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có 81,9% 

người dân đã từng nghe nói đến bệnh Gout. Nguồn thông 
tin người dân nghe được là từ tivi (87%), bạn bè (47,7%). 
Có 36,6% biết nguyên nhân của bệnh Gout là do tăng acid 
uric máu. 42,6% cho rằng độ tuổi dễ mắc bệnh Gout là 30 
- 50 tuổi. Có 70,1% đối tượng cho rằng bệnh Gout hay gặp 
ở nam. Các yếu tố nguy cơ của bệnh Gout được người dân 
biết đến là uống nhiều bia rượu (65,3%), ăn thức ăn giàu 
đạm (61,8%). Về nguyên nhân khởi phát cơn Gout cấp, 
59,8% trả lời là sau bữa ăn nhiều đạm, 59,0% nghĩ rằng 
do uống nhiều bia rượu và có 27,2% đối tượng không biết 
các yếu tố làm khởi phát cơn Gout cấp. 52,6% biết khớp 
bàn ngón chân cái là vị trí đầu tiên xuất hiện cơn Gout cấp. 
Biểu hiện của các khớp khi bị cơn Gout cấp được biết đến 
là đau với 91,4%, sưng to với 78,9% và có 4,6% không 
biết về các biểu hiện này. 

3.2.2. Hiểu biết về các biến chứng của Gout 
Có 47,1% biết rằng tổn thương xương khớp là biến 

chứng của bệnh Gout, và có 48,2% không biết các biến 
chứng của bệnh. 

3.2.3. Hiểu biết của người dân đối với các biện 
pháp dự phòng bệnh Gout 

Phần lớn người dân biết rằng hạn chế ăn thịt, hải sản, 
phủ tạng động vật (74,9%); hạn chế bia rượu (73%) có thể 
dự phòng được bệnh Gout, tuy nhiên có 10,5% không biết 
đến các biện pháp này. Tỷ lệ người dân có kiến thức tốt về 
bệnh Gout là 11,7%. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ người 
dân biết nguyên nhân của bệnh Gout là do tăng acid uric 
máu chiếm 36,6%. Kết quả này thấp hơn nghiên cứu của Tô 
Văn Minh (56,82%). Đa số người dân được phỏng vấn cho 
rằng độ tuổi thường mắc bệnh Gout là 30 - 50 tuổi chiếm 
tỷ lệ 42,6%. Kết quả này thấp hơn nghiên cứu của Tô Văn 
Minh (52,27%). Có 29,4% người dân không biết lứa tuổi 
dễ bị Gout. Điều này sẽ dẫn tới việc người dân không quan 
tâm tới chế độ ăn uống, dinh dưỡng, sinh hoạt trong độ tuổi 
đó tạo điều kiện khởi phát những cơn Gout cấp. Chính vì 
thế cần có các biện pháp truyền thông thích hợp để người 
dân có thể có những hiểu biết cơ bản về bệnh Gout mà 
trước hết là biết được độ tuổi dễ mắc bệnh Gout từ đó có 
hành vi và thói quen ăn uống, sinh hoạt thích hợp, khám sức 
khỏe định kỳ để phòng ngừa sự xuất hiện bệnh.

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy cho thấy 
yếu tố làm khởi phát cơn Gout cấp được người dân biết 
đến nhiều nhất là sau bữa ăn nhiều đạm 59,8%; uống 
nhiều bia rượu 59,0%. Kết quả này của chúng tôi tương tự 
như nghiên cứu của Nguyễn Tấn Trung (68,6%). Theo Tô 
Văn Minh có 87,5% biết được rằng cơn Gout cấp thường 

xuất hiện sau bữa ăn nhiều thịt rượu. Theo Trần Ngọc Ân 
và nhiều tài liệu khác cơn Gout cấp thường xuất hiện sau 
một số hoàn cảnh thuận lợi như: Sau bữa ăn nhiều rượu 
thịt, sau gắng sức, sau nhiễm trùng cấp, lao động nặng, đi 
lại nhiều…[13], [15], [16].

Cơn Gout cấp thường dễ xuất hiện khi nồng độ acid 
uric máu tăng do ăn các thức ăn chứa nhiều purin, đặc biệt 
là bia rượu, thịt.

Việc hiểu được các yếu tố thuận lợi làm dễ xuất 
hiện cơn Gout cấp sẽ giúp người dân biết cách phòng 
tránh tốt hơn cũng như có chế độ ăn điều độ, hợp lý khi 
mắc bệnh Gout.

Các biện pháp dự phòng bệnh Gout được người dân 
biết đến nhiều nhất là hạn chế ăn thịt, hải sản, phủ tạng 
động vật (74,9%); hạn chế bia rượu (73,0%) và có 10,5% 
không biết đến các biện pháp này.

3.3. Thực hành phòng chống bệnh Gout của 
người dân

Đối với thực hành phòng chống bệnh Gout, 60,2% 
đối tượng nghiên cứu lựa chọn không hút thuốc lá; 40,2% 
lựa chọn không uống nhiều bia rượu; 34,2% có đi khám 
sức khoẻ định kỳ; 49,0% thường xuyên hoạt động thể 
lực; 96,5% thường xuyên ăn nhiều rau và hoa quả; 87,6% 
không ăn nhiều thịt và hải sản. 43,4% đối tượng nghiên 
cứu có hành vi chung dự phòng bệnh Gout tốt.

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 60,2% đối tượng 
nghiên cứu không hút thuốc lá, 40,0% không uống nhiều 
bia rượu.

Chỉ có 34,2% đi khám sức khỏe định kỳ, điều này có 
thể do đa phần người dân ở đây làm nghề buôn bán, nông 
dân, điều kiện kinh tế còn thấp, trình độ học vấn chưa cao 
nên người dân chưa quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe 
của mình nhiều.

Đa số đối tượng nghiên cứu ăn nhiều dầu mỡ, đồ 
chiên xào (96,6%). Việc ăn nhiều dầu mỡ sẽ ảnh hưởng 
không tốt đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Đối với 
dầu mỡ, nếu ăn nhiều hơn nhu cầu cơ thể cần trong thời 
gian dài (> 20gam/ ngày) sẽ dẫn đến tăng cân vì cung cấp 
rất nhiều năng lượng (1g dầu mỡ cho 9kcal). Mỡ động 
vật chứa nhiều axit béo no và cholesterol, là những thành 
phần nếu sử dụng nhiều sẽ dẫn đến bệnh xơ vữa thành 
mạch, làm cho thành mạch kém đàn hồi, dẫn đến tăng 
huyết áp, là một bệnh lý dễ đi kèm với Gout [17]. Do đó 
cần tuyên truyền cho người dân về những tác hại này để 
người dân có thể lựa chọn cho mình một chế độ ăn thích 
hợp[12], [14]. 

Có 87,6% không ăn nhiều thịt và hải sản; 96,5% 
thường xuyên ăn rau và hoa quả. Đây là các hành vi tốt 
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Các yếu tố
Kiến thức

p
Đạt Không đạt

Giới tính
Nam
Nữ

65 (13,5%)
25 (8,7%)

416 (86,5%)
262 (91,3%)

< 0,05

Nhóm tuổi
≤ 50
> 50

54 (12,8%)
36 (10,4%)

369 (87,2%)
309 (89,6%)

> 0,05

Trình độ học vấn
< THPT
≥ THPT

23 (4,0%)
67 (34,2%)

549 (96,0%)
129 (65,9%)

< 0,05

Nghề nghiệp
CNVC - HSSV
Công nhân - buôn bán
Khác

31 (50,8%)
34 (8,7%)
25 (7,9%)

30 (49,2%)
356 (91,3%)
292 (92,1%)

< 0,05

Các yếu tố
Thực hành

p
Đạt Không đạt

Giới tính
Nam
Nữ

145 (30,1%)
188 (65,5%)

336 (69,9%)
99 (34,5%)

< 0,05

Nhóm tuổi
≤ 50
> 50

182 (43,0%)
151 (43,8%)

241 (57,0%)
194 (56,2%)

> 0,05

Trình độ học vấn
< THPT
≥ THPT

228 (39,9%)
105 (53,6%)

344 (60,1%)
91 (46,4%)

< 0,05

Nghề nghiệp
CNVC - HSSV
Công nhân - buôn bán
Khác

44 (72,1%)
162 (41,5%)
127 (40,1%)

17 (27,9%)
228 (58,5%)
190 (59,9%)

< 0,05

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có mối liên quan 
giữa kiến thức chung của người dân về bệnh Gout với trình 
độ học vấn và nghề nghiệp. Điều này là hoàn toàn phù hợp 
vì trình độ học vấn càng cao người dân càng dễ tiếp cận với 
các thông tin cũng như hiểu biết đầy đủ về bệnh. Những 
nghề nghiệp có tiếp xúc với xã hội nhiều như CNVC - 
HSSV, công nhân cũng sẽ có nhiều điều kiện trao đổi thông 
tin, nhiều cơ hội tham dự các buổi truyền thông giáo dục 
sức khỏe tại trường học, cơ quan đoàn thể. Do đó tùy từng 
đối tượng cụ thể để đưa ra những biện pháp truyền thông 
thích hợp nhằm đem lại hiệu quả cao góp phần giúp người 

dân có kiến thức đúng đắn về phòng chống bệnh.
Nghiên cứu của chúng tôi cũng có mối liên quan giữa 

kiến thức chung của người dân về bệnh Gout và giới (nam 
giới có kiến thức về bệnh Gout tốt hơn nữ). Điều này có thể 
là do bệnh Gout thường gặp ở nam nhiều hơn nữ do đó nam 
giới sẽ quan tâm, tìm hiểu các thông tin và kiến thức liên 
quan đến bệnh Gout nhiều hơn để có thể dự phòng bệnh.

Chúng tôi không tìm thấy mối liên quan giữa tuổi và 
hiểu biết chung của người dân về bệnh Gout. 

3.4.2. Các yếu tố liên quan đến thực hành dự 
phòng bệnh Gout của người dân 

đối với việc dự phòng bệnh Gout.
3.4. Các yếu tố liên quan

3.4.1. Các yếu tố liên quan đến kiến thực về dự 
phòng bệnh Gout của người dân

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có mối liên quan 
giữa hành vi phòng chống bệnh Gout của người dân với 
giới, trình độ học vấn và nghề nghiệp.

Trong nghiên cứu này không có mối liên quan giữa 

tuổi và hành vi phòng chống bệnh Gout
3.4.3. Mối liên quan giữa kiến thức và thực hành 

chung dự phòng Gout
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Có mối liên quan giữa kiến thức chung của người 
dân về bệnh Gout và hành vi phòng chống bệnh. Điều 
này có nghĩa là người dân nào càng có hiểu biết về bệnh 
sẽ càng biết cách dự phòng bệnh xuất hiện. Do đó muốn 
người dân thay đổi hành vi theo hướng có lợi cần truyền 
thông giáo dục cho người dân những kiến thức cơ bản về 
bệnh và tạo điều kiện để người dân có thể tiếp thu được 
các thông tin về bệnh Gout dễ dàng

IV. KẾT LUẬN
Nghiên cứu cắt ngang trên 768 người dân tại xã 

Hương Vinh - thị xã Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế, 
kết quả nghiên cứu cho có 81,9% đối tượng nghiên cứu 
đã từng nghe nói đến bệnh Gout; 36,6% biết nguyên nhân 
của bệnh Gout; 42,6% hiểu biết lứa tuổi dễ bị bệnh Gout. 
Các yếu tố làm khởi phát cơn Gout cấp được biết đến là 
sau bữa ăn nhiều đạm 59,8%; uống nhiều bia rượu 59,0%. 

11,7% có kiến thức chung về bệnh Gout tốt và 43,4% có 
hành vi chung phòng chống bệnh Gout tốt. Các yếu tố 
liên quan đến kiến thức chung về bệnh Gout và thực hành 
dự phòng bệnh là giới, trình độ học vấn và nghề nghiệp. 
Có mối liên quan giữa kiến thức chung về bệnh Gout của 
người dân và thực hành dự phòng bệnh của họ.

KIẾN NGHỊ
Tăng cường các hoạt động truyền thông về phòng 

chống bệnh Gout tại các cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể hay 
các buổi sinh hoạt tại thôn, xóm. Hướng dẫn cho người 
dân có chế độ ăn uống hợp lý, vận động và luyện tập các 
môn thể thao thích hợp, tuyên truyền các tác hại của việc 
hút thuốc lá và uống bia rượu để từ đó mỗi người dân có 
ý thức thực hiện tốt các hành vi phòng chống bệnh Gout.

Thực hành

Kiến thức
Đạt Không đạt Tổng p

Tốt 55 (61,1%) 35 (38,9%) 90

< 0,05
Chưa tốt 278 (41,%1) 400 (59,0%) 678

Tổng 333 (43,4%) 435 (56,6%) 768
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THỰC TRANG KIẾN THỨC VỀ  PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH 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 kiến thức, về 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: Tỷ lệ người 
dân được nghe nói về bệnh tai mũi họng lần lượt là bệnh 
về tai chiếm 93,3%, bệnh về mũi chiếm 96% và bệnh về 
họng chiếm 97,3%. Kiến thức của người dân về nguyên 
nhân gây bệnh về tai còn chưa tốt, trong đó biết nguyên 
nhân gây bệnh về tai chỉ chiếm 9,2%, bệnh về mũi chiếm 
71,7% và bệnh về họng là 3,2%, đa số người dân cho rằng 
bệnh ở tai là do viêm mũi họng lan sang. Nghiên cứu về 
kiến thức của người dân phòng bệnh về tai cho kết quả 
lựa chọn giữ vệ sinh tai có tỷ lệ cao nhất chiếm 79,4%, 
còn trong phòng bênh về mũi cho kết quả lựa chọn giữ 
vệ sinh mũi là cao nhất chiếm 85,6% và cuối cùng trong 
phòng bệnh về họng lựa chọn mặc quần áo ấm là cao nhất 
chiếm 87,8%.

Từ khóa: Kiến thức về phòng chống các bệnh tai 
mũi họng, người dân tộc Thái.

ABSTRACT:
THE ACTUAL SITUATION OF THAI 

ETHINIC PEOPLE’S KNOWLEDGE ABOUT  
THE PREVENTION OF ENT DISEASE COMING 
FOR EXAMINATION IN SON LA PROVINCE 
GENERAL HOSPITAL IN 2018

We conduct a survey on the actual situation of 
people’s knowledge about the prevention of ENT disease 
of thai ethnic people on 402 people in Son La province 
general hospital from August 2018 to December 2018, 
we get the results: the percentage of people who heard 
about ear disease accounted for 93,3%, nosr disease 
accounted for 96% and throat disease accounted for 

97,3% . People’s knowledge about the causes of ear 
disease is not good, in which the cause of ear disease is 
only 9.2%, nose disease accounts for 71.7% and throat 
disease is 3.2%. Most people believe that ear disease 
is caused by a spread of nose and throat The study on 
people’s knowledge about ear prevention gave the highest 
rate of choosing ear hygiene to account for 79.4%, while 
in the nose prevention, the results of choosing to keep 
the nose hygiene were the highest, accounting for 85.6% 
and the last in the prevention of throat disease, the choice 
of wearing warm clothes is the highest, accounting for 
87.8%.

Key word: Knowledge about the prevention of ENT 
diseases, 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], [2]. 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 yếu 
tố ảnh hưởng tới mô hình bệnh tai mũi họng bao gồm 
sự kém hiểu biết, lạc hậu, chậm phát triển, vệ sinh môi 
trường kém, nước thải, rác thải không được thu gom xử 
lý. Ngoài ra các yếu tố như ô nhiễm không khí trong nhà, 
điều kiện lao động nặng nhọc trong điều kiện tồi tàn, lạc 
hậu, ô nhiễm, những thay đổi về vi khí hậu nơi ở, nơi làm 
việc, sự thay đổi các mùa trong năm… cũng ảnh hưởng 
nhiều tới tỷ lệ mắc các bệnh tai mũi họng. 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, kiến thức của 
người dân tộc Thái còn hạn chế nên chưa đáp ứng đảm 

Ngày nhận bài: 01/09/2020                          Ngày phản biện: 09/09/2020                    Ngày duyệt đăng: 17/09/2020

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình
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bảo hiệu quả trong công tác phòng các bệnh về tai mũi 
họng. Việc nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về 
phòng chống các bệnh tai mũi họng của đối tượng này 
là rất cần thiết, qua đó có kế hoạch nâng cao hiệu quả 
trong công tác phòng 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:

Đánh giá kiến thức về phòng chống các bệnh Tai 
mũi họng của người dân tộc Thái đến khám bệnh tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Sơn La năm 2018.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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 
kiến thức phòng chống các bệnh về 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

Kết quả bảng 3.1 cho thấy có 375 đối tượng được 
hỏi đã từng nghe nói đến các bệnh về tai chiếm 93,3%. Tỷ 
lệ đối tượng đã từng nghe nói đến các bệnh về mũi chiếm 

96% và tỷ lệ đối tượng đã từng nghe nói đến các bệnh về 
họng chiếm 97,3%.

Bảng 3.1. Tỷ lệ người dân đã từng nghe nói đến các bệnh Tai mũi họng 

Nhóm bệnh Số lượng (n=402) Tỷ lệ (%)

Bệnh về tai
Có 375 93,3

Không 27 6,7

Bệnh về mũi
Có 386 96,0

Không 16 4,0

Bệnh về họng
Có 391 97,3

Không 11 2,7

Bảng 3.2. Tỷ lệ người dân biết nguyên nhân gây bệnh về Tai mũi họng 

Biết về nguyên nhân gây bệnh Số lượng (n=402) Tỷ lệ (%)

Bệnh về tai
Có 37 9,2

Không 365 90,8

Bệnh về mũi
Có 248 61,7

Không 154 38,3

Bệnh về họng
Có 13 3,2

Không 389 96,8
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Kết quả bảng 3.2 cho thấy tỷ lệ người dân được hỏi 

biết nguyên nhân gây bệnh về tai chiếm 9,2%. Tỷ lệ người 
dân biết nguyên nhân gây bệnh về mũi chiếm 61,7% và 
biết nguyên nhân gây bệnh về họng chiếm 3,2%.

Kết quả bảng 3.3 cho thấy về kiến thức của người 
dân để phòng chống các bệnh về tai. Kết quả cho thấy 
người dân lựa chọn giữ vệ sinh tai để phòng bệnh chiếm 
tỷ lệ cao nhất là 318 người (chiếm 79,4% tổng số người 

được hỏi), đứng thứ 2 là lựa chọn không được ngoáy tai 
bằng các vật sắc, cứng là 224 người (chiếm 55,7% tổng 
số người được hỏi) và thấp nhất là không biết 14 người 
(chiếm 3,5% tổng số người được hỏi). 

Bảng 3.4. Kiến thức của người dân phòng bệnh về mũi (n=402) 

Kiến thức Số lượng Tỷ lệ (%)

Mặc quần áo ấm 145 36,1

Giữ vệ sinh mũi, thường xuyên nhỏ thuốc vệ sinh mũi 344 85,6

Đeo khẩu trang 217 54,0

Mang giày dép khi ngủ dậy 10 2,5

Không ngoáy mũi bằng các vật sắc, cứng 0 0

Không biết 14 3,5

Bảng 3.3. Kiến thức của người dân phòng bệnh về tai (n=402) 

Kiến thức Số lượng Tỷ lệ (%)

Mặc quần áo ấm 16 4,0

Thường xuyên vệ sinh tai 73 18,2

Giữ vệ sinh tai 318 79,4

Điều trị triệt để các bênh về mũi họng 173 43,0

Không ngoáy tai bằng các vật sắc, cứng 224 55,7

Không biết 14 3,5

Kết quả bảng 3.4 cho thấy, kiến thức của người dân 
để phòng chống các bệnh về mũi, trong đó lựa chọn giữ vệ 
sinh mũi, thường xuyên nhỏ thuốc vệ sinh mũi có tỷ lệ cao 

nhất là 344 người  (chiếm 85,6%), tỷ lệ cao thứ 2 là lựa 
chọn đeo khẩu trang (chiếm 54%). Không có ai lựa chọn 
không ngoáy mũi bằng các vật sắc, cứng.
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Bảng 3.5. Kiến thức của người dân phòng bệnh về họng (n=402)

Kiến thức Số lượng Tỷ lệ (%)

Mặc quần áo ấm 353 87,8

Đeo khẩu trang 281 69,9

Thường xuyên dùng dung dịch xúc họng 344 85,6

Mang giày dép khi ngủ dậy 249 61,9

Vệ sinh môi trường sống 257 63,9

Môi trường làm việc sạch, tránh bụi bẩn 280 69,7

Tăng cường rèn luyện cơ thể 252 62,7

Bổ sung đủ chất dinh dưỡng 253 62,9

Không biết 14 3,5

Kết quả bảng 3.5 cho thấy tỷ lệ người dân tộc Thái 
lựa chọn mặc quần áo ấm để phòng các bệnh về họng 
chiếm tỷ lệ cao nhất (87,8%); tiếp đó là thường xuyên 
dùng dung dịch xúc họng (85,6%). Vẫn còn 3,5% người 
dân không biết cách phòng chống các bệnh về họng.

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 nâng cao kiến thức về phòng 
chống các 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

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người dân tộc thái đã từng 
nghe nói đến bệnh về tai mũi họng khá cao trong đó nghe 
về các bệnh về tai chiếm 93,3%, bệnh về mũi chiếm 96% 
và bệnh về họng chiếm 97,3%, tuy nhiên vẫn còn các đối 
tượng chưa được nghe có thể là do phương tiện truyền 
thông tại nơi sinh sống còn thiếu, cán bộ y tế thôn bản có 
thể chưa làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân có 
thể bản thân người dân thờ ơ, không quan tâm đến những 
bệnh có liên quan đến tai mũi họng hoặc cũng có thể các 
hình thức truyền thông còn chưa phù hợp với tình hình 
thực tế [3], [4].

Nghiên cứu kiến thức người dân về nguyên nhân gây 
bệnh cho thấy khi hỏi người dân về các nguyên nhân gây 
nên những bệnh về tai thì đa số người dân cho rằng bệnh 

ở tai là do viêm mũi họng lan sang (chiếm tỷ lệ 72,1%). 
Qua đó ta thấy tỷ lệ người dân có kiến thức về nguyên 
nhân gây các bệnh về tai là chưa cao, vẫn còn có người 
dân không biết về nguyên nhân gây bệnh.

Nghiên cứu về kiến thức của người dân phòng bệnh 
về tai kết quả cũng tương tự như kiến thức về nguyên 
nhân gây bệnh chưa được cao, trong đó lựa chọn giữ vệ 
sinh tai có tỷ lệ cao nhất là 318 người (chiếm 79,4% tổng 
số người được hỏi), đứng thứ 2 là không được ngoáy tai 
bằng các vật sắc, cứng là 224 người (chiếm 55,7% tổng 
số người được hỏi). Vẫn còn 14 người (chiếm 3,5% tổng 
số người được hỏi) không biết các biện pháp phòng chống 
các bệnh về tai.

Kiến thức của người dân về phòng bệnh mũi cho 
thấy, phần lớn người dân cho rằng để phòng các bệnh về 
mũi thì cần phải giữ vệ sinh mũi, thường xuyên nhỏ thuốc 
vệ sinh mũi chiếm tỷ lệ 85,6%. Đeo khẩu trang để hạn 
chế các yếu tố, mang giầy dép khi ngủ dậy cũng là một 
biện pháp giúp phòng bệnh về mũi rất tốt, tuy nhiên chỉ 
có 2,5% số người được hỏi biết đến. Điều này cần chú 
ý tuyên truyền hơn cho người dân, bởi vì, sau khi ngủ 
dậy cơ thể rất dễ bị cảm lạnh nếu có điều kiện thuận lợi. 
Mang dép khi ngủ dậy giúp cho cơ thể không bị nhiễm 
lạnh. Trong nghiên cứu vẫn còn tỷ lệ 3,5% số người được 
hỏi không biết gì về biện pháp phòng chống mắc bệnh về 
mũi. [5].

kiến thức của người dân phòng bệnh về họng, mặc 
quần áo ấm là biện pháp phòng các bệnh về họng được 
người dân biết đến nhiều nhất (87,8%), tiếp đến là thường 
xuyên dùng dung dịch xúc họng (85,6%); đeo khẩu trang, 
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mang giày dép khi ngủ dậy, vệ sinh môi trường sống, môi 
trường làm việc sạch tránh bụi bẩn, tăng cường rèn luyện 
cơ thể, bổ sung đủ chất dinh dưỡng được người dân biết 
đến là trên 60%. Vẫn còn 3,5% người dân được hỏi không 
biết các biện pháp phòng bệnh về họng. 

 V. KẾT LUẬN 
- Hầu hết người dân tộc Thái đều đã từng nghe nói 

về các bệnh tai, mũi, họng (chiếm tỷ lệ lần lượt là 93,3%, 
96%, 97,3%). 

- Tỷ lệ người dân tộc Thái biết được biểu hiện của 
bệnh tai phổ biến nhất là đau tai chiếm 88,1%.

- Tỷ lệ người dân tộc Thái biết được các nguyên 
nhân bệnh về tai và họng là rất thấp (chiếm tỷ lệ lần lượt là 
9,2% và 3,2%), kể được nguyên nhân bệnh về mũi chiếm 
38,3%.

Tỷ lệ người dân tộc Thái biết cách phòng bệnh tai 
mũi họng khá tốt như giữ vệ sinh tai chiếm 79,4%; giữ vệ 
sinh, thường xuyên nhỏ thuốc vệ sinh mũi chiếm 85,6%; 
mặc quần áo ấm 87,8%.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 

450 người bệnh mắc đái tháo đường Type 2 đang điều trị 
ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Gò Quao, tỉnh Kiên 
Giang từ tháng 02/2020 đến tháng 7/2020. Mục tiêu là 
mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh đái 
tháo đường type 2 và đánh giá một số yếu tố liên quan đến 
kiểm soát đường máu. Kết quả cho thấy về chỉ số đường 
máu gần nhất cho thấy phần lớn ĐTNC có chỉ số đường 
máu kém (> 7,0) chiếm 55,6%, đường máu chấp nhận 
(6,11-7,0) chiếm 30,2%, đường máu tốt (4,4-6,1) chiếm 
14,2%. Về chỉ số HbA1c, phần lớn người bệnh có chỉ số 
HbA1c >7.5 chiếm 58.9%, chỉ số HbA1c  chấp nhận (6.6 
đến <=7,5) chiếm 29,3%, chỉ số tốt chiếm 11,8%. Có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm tuổi >60 và ≤ 60 
với HbA1c (P<0,001), tuân thủ dinh dưỡng thường xuyên 
và không thường xuyên với HbA1c (P<0,001), tuân thủ 
uống/tiêm thuốc thường xuyên và không thường xuyên 
với HbA1c (P<0,001), tuân thủ tập luyên thể lực thường 
xuyên và không thường xuyên với HbA1c (P<0,001). Kết 
luận: Tuổi cao, tuân thủ dinh dưỡng, tuân thủ uống/tiêm 
thuốc, tuân thủ tập luyên thể lực và tái khám là những yếu 
tố liên quan đến việc kiểm soát HbA1c của người bệnh đái 
tháo đường type 2.

Từ khóa: Đái tháo đường, HbA1c, tuân thủ điều trị

ABSTRACT:
TREATMENT ADHERENCE OF 

OUTPATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT 
GO QUAO DISTRICT HEALTH CENTER, KIEN 
GIANG, 2020

Cross-sectional study was performed on 450 patients 
with Type 2 diabetes who were on outpatient treatment 

at the medical center of Go Quao district, Kien Giang 
province from February 2020 to July 2020. The objective 
is to describe the clinical and subclinical characteristics of 
the type 2 diabetic patient and evaluate a number of factors 
related to blood glucose control. The results showed that 
on the nearest blood sugar index, most of the MSC had 
a poor blood sugar index (> 7.0), accounting for 55.6%, 
the acceptable blood sugar (6.11-7.0) accounted for 30, 
2%, good blood sugar (4.4-6.1) accounts for 14.2%. 
Regarding the HbA1c index, most patients have HbA1c> 
7.5, accounting for 58.9%, the HbA1c acceptable index 
(6.6 to <= 7.5) accounted for 29.3%, the good index 
accounted for 11.8%. There was a statistically significant 
difference between age groups> 60 and ≤ 60 with HbA1c 
(P <0.001), regular and irregular nutritional adherence 
with HbA1c (P <0.001), adherence to oral / injectable 
drugs. Regular and infrequent for HbA1c (P <0.001), 
Adhere to occasional and occasional fitness training with 
HbA1c (P <0.001). Conclusion: Elderly age, adherence 
to nutrition, adherence to oral / injectable drugs, and 
adherence to physical training are all factors related to 
HbA1c control in patients with type 2 diabetes.

Keywords: Diabetes, HbA1c, adherence to 
treatment

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đái tháo đường (ĐTĐ) là bệnh rối loạn chuyển 

hoá do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên, đặc trưng 
của bệnh là tăng đường máu mạn tính cùng với rối loạn 
chuyển hoá carbonhydrate (chất đường), lipid (chất béo), 
protein (chất đạm). 

Bệnh ĐTĐ có thể gây nhiều biến chứng nghiêm 
trọng dẫn đến tử vong, nhưng nếu bệnh nhân tuân thủ điều 
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trị (TTĐT) sẽ giúp duy trì được mức đường huyết tối ưu 
ổn định, kéo dài tình trạng bệnh không biến chứng, kéo 
dài cuộc sống chất lượng, giảm gánh nặng bệnh tật (kinh 
tế, tinh thần...) cho bản thân, gia đình và xã hội.

Thực tế có rất nhiều đề tài nghiên cứu về ĐTĐ ở Việt 
Nam, nhưng chưa có nghiên cứu toàn diện nào tại Trung 
tâm Y tế huyện Gò Quao, Kiên Giang phân tích được các 
đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan 
đến nhu cầu chăm sóc và tuân thủ điều trị ở người bệnh 
ĐTĐ type 2. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề 
tài: “Đánh giá sự tuân thủ điều trị của người bệnh đái 
tháo đường Type 2 ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Gò 
Quao, Kiên Giang năm 2020”. 

Mục tiêu nghiên cứu:
1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người 

bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Trung 
tâm Y tế huyện Gò Quao, Kiên Giang

2. Phân tích mối liên quan giữa kết quả điều trị chăm 
sóc với tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan khác

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: 
- Đối tượng nghiên cứu:

NB được chẩn đoán ĐTĐ type 2 đang điều trị ngoại 
trú tại Khoa khám bệnh, Trung tâm y tế huyện Gò Quao, 
Kiên Giang.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: 
- Địa điểm nghiên cứu: Tại phòng khám Nội tiết 

– Khoa khám bệnh Trung tâm y tế huyện Gò Quao, 
Kiên Giang.

- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 02/2020 đến tháng 
7/2020

2.3. Thiết kế nghiên cứu: 
- Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
2.4. Cỡ mẫu: 450 người bệnh được chẩn đoán là đái 

tháo đường type 2 đang điều trị ngoại trú tại Khoa khám 
bệnh, Trung tâm y tế huyện Gò Quao, Kiên Giang.

2.5. Phương pháp chọn mẫu:
Phương pháp chọn mẫu thuận tiện được áp dung 

trong nghiên cứu này. Tiến hành phỏng vấn tất cả người 
bệnh ĐTĐ type 2 điều trị ngoại trú đến khám định kì 
hàng tháng tại Phòng khám Nội tiết trong 6 tháng (từ 
tháng 02/2020 đến tháng 7/2020) có đầy đủ các tiêu chí 
lựa chọn. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm đối tượng: 

Bảng 1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi và giới của ĐTNC

Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu SL Tỷ lệ %

Giới tính
Nam 117 26

Nữ 333 74

Tuổi
- Nhỏ nhất: 23
- Lớn nhất: 90
- Trung bình: 61.47 ± 10.67

< = 45 tuổi 28 6,2

46-64 tuổi 250 55,6

>= 65 tuổi 172 38,2

Nhận xét: Bảng 1 cho thấy, nữ chiếm cao gấp 3 lần 
so với nam giới (76% so với 24%). Về nhóm tuổi từ 46-
64 tuổi chiếm cao nhất, nhóm tuổi trên 65 chiếm 38,2%, 

nhóm tuổi dưới 45 tuổi chiếm thấp nhất 6,2%. 
3.2. Đặc điểm lâm sàng- cận lâm sàng của đối 

tượng nghiên cứu
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Nhận xét: Bảng 2 cho thấy, về chỉ số xét nghiệm 
đường máu gần nhất của ĐTNC cho thấy phần lớn 
ĐTNC có chỉ số đường máu kém (> 7,0) chiếm 55,6%, 
đường máu chấp nhận (6,11-7,0) chiếm 30,2%, đường 
máu tốt (4,4-6,1) chiếm 14,2%. Về chỉ số HbA1c, phần 
lớn người bệnh có chỉ số HbA1c >7.5 chiếm 58.9% tổng 
số đối tượng tham gia nghiên cứu, chỉ số HbA1c  chấp 

nhận (6.6 đến <=7,5) chiếm 29,3%, chỉ số tốt chiếm 
11,8%. Về BMI ≥ 25 (Kg/m2) chiếm cao nhất 44,9%, 
BMI từ 23- 24(Kg/m2) chiếm 23,5%, BMI Tốt <23 (Kg/
m2) chiếm 31,6%.

3.3. Các yếu tố liên quan đến kiểm soát đường máu 
3.3.1. So sánh tỉ lệ kiểm soát HbA1c theo giới 

tính, tuổi và BMI

Bảng 2. Đặc điểm lâm sàng- cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu 

Đặc điểm lâm sàng- cận lâm sàng Phân nhóm Số Lượng (450) Tỷ lệ %

BMI
Trung bình: 24,77 ± 3,15

Lớn nhất: 34,67
Nhỏ nhất: 18,17

Tốt <23 142 31,6

Chấp nhận Từ 23- 24 106 23,5

Kém ≥25 202 44,9

Đường máu hiện tại
Trung bình: 6,81 ± 0,79
Nhỏ nhất: 4,4 
Lớn nhất: 7,6

Tốt (4,4-6,1) 64 14,2

Chấp nhận (6,11-7,0) 136 30,2

Kém (>7,0) 250 55,6

HbA1c hiện tại
TB: 7,3 ± 0,57
Nhỏ nhất: 6,0
Lớn nhất: 8,0

Tốt (<=6,5) 53 11,8

Chấp nhận (6.6 đến <=7,5) 132 29,3

Kém (>7,5) 265 58,9

Bảng 3. So sánh tỉ lệ kiểm soát HbA1c theo giới tính, tuổi & BMI 

Yếu tố liên quan

HbA1c (%)
OR

CI 95%
P≤7.5 >7.5

Sl % Sl %

Giới
Nam 29 24,8 88 75,2 1,084

0,62- 1,87
0,773

Nữ 63 18,9 270 81,1

Tuổi
≤60 78 38,2 126 61,8 9,9

5,36-18,36
0,000

>60 14 5,7 232 94,3

BMI
<25 58 23,4 190 76,6 1,17

0,69-1,96
0,549

≥25 34 16,8 168 83,2

Nhận xét: Bảng 3 cho thấy, có mối liên quan có ý 
nghĩa thống kê giữa tuổi >60 nguy cơ cao hơn nhóm ≤60 
tuổi với chỉ số HbA1c (OR=9,9, P<0,001); chưa tìm thấy 
mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa giới tính, BMI với 

tỷ lệ bất thường của chỉ số  HbA1c (P> 0,05) nhưng xu 
hướng nam thấp hơn nữ, người có BMI không cao, tỷ lệ 
bất thường cũng thấp hơn.
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3.3.2. Mối liên hệ giữa thực hành tuân thủ điều 

trị (thực hành dinh dưỡng, thực hành uống/tiêm thuốc 
ĐTĐ, thực hành về dinh dưỡng, thực hành về tái khám 
định kỳ) và HbA1c

Bảng 4. Mối liên hệ giữa thực hành tuân thủ điều trị & HbA1c 

Yếu tố liên quan

HbA1c (%)

ORđơn biến P≤7.5 >7.5

n % n %

Tuân thủ dinh 
dưỡng

Thường xuyên 77 37,0 131 63,0 8,8
4,9-16,1 <0,001

Không thường xuyên 15 6,2 227 93,8

Tuân thủ uống/tiêm 
thuốc

Thường xuyên 75 34,2 144 65,8 6,5
3,7-11,5 <0,001

Không thường xuyên 17 7,4 214 92,6

Tuân thủ tập luyên 
thể lực

Thường xuyên 90 38,1 146 61,9
65,3

15,8-269,5 <0,001Không thường xuyên 2 0,9 212 99,1

Không thường xuyên 14 5,8 226 94,2

Tuân thủ test đường 
máu tại nhà Thường xuyên 78 34,8 146 65,2 8,09

4,4-14,8 0,000

Không thường xuyên 
hoặc không TT 14 6,2 212 93,8

Tuân thủ tái khám 
định kỳ Thường xuyên 78 37,1 132 62,9 9,5

5,1-17,5 0,000

Không thường xuyên 
hoặc không TT 14 5,8 226 94,2

Nhận xét: Bảng 4 cho thấy có mối liên quan rất rõ 
giữa không tuân thủ điều trị với tỷ lệ không đạt mục tiêu 
kiểm soát đường huyết. Nguy cơ có chỉ số HbA1c  có tỷ lệ 
bất thường nhiều hơn ở các nhóm không tuân thủ chế độ 
dinh dưỡng 8,8 lần, không tuân thủ chế độ luyện tập thể 
lực 65 lần, không tuân thủ XN đường máu tại nhà nguy 
cơ chỉ số HbA1c  bất thường gấp 8 lần và không tuân thủ 
tái khám định kỳ là 9 lần, sự khác nhau có ý nghĩa thống 
kê với p <0,001. 

IV. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm đối tượng: 
Về nhóm tuổi, tuổi từ 46-64 tuổi chiếm cao nhất, 

nhóm tuổi trên 65 chiếm 38,2%, nhóm tuổi dưới 45 tuổi 
chiếm thấp nhất 6,2%. Độ tuổi trung bình của ĐTNC là 
61.47 phù hợp với tuổi trung bình của ĐTNC của Đỗ Văn 
Doanh (2016) [4] là 64.2. Về độ tuổi trung bình không 

có sự khác biệt đáng kể tuy ở hai địa phương khác nhau 
nhưng phân bổ về độ tuổi mác đái tháo đường type 2 
thường cao là điều dễ hiểu.

Về giới tính, trong số 450 người bệnh tham gia 
nghiên cứu, cho thấy, nữ chiếm cao gấp 3 lần so với nam 
giới (74% so với 26%). Tỷ lệ người bệnh nữ của nghiên 
cứu này phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Minh Thu 
năm 2012 là 54,8% và nghiên cứu của Đỗ Quang Tuyển 
năm 2012 là 57,9%  [7] [8]. Do tỷ lệ giới tính không khác 
biệt có thể giải thích do có sự tương tự trên cùng ĐTNC, 
cùng trên địa bàn Việt Nam.

4.2. Đặc điểm lâm sàng- Cận lâm sàng của đối 
tượng nghiên cứu

Về chỉ số xét nghiệm đường máu gần nhất của 
ĐTNC cho thấy phần lớn ĐTNC có chỉ số đường máu 
kém (> 7,0) chiếm 55,6%, đường máu chấp nhận (6,11-
7,0) chiếm 30,2%, đường máu tốt (4,4-6,1) chiếm 14,2%. 
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Về chỉ số HbA1c, phần lớn người bệnh có chỉ số HbA1c 
>7.5 chiếm 58.9% tổng số đối tượng tham gia nghiên cứu, 
chỉ số HbA1c  chấp nhận (6.6 đến <=7,5) chiếm 29,3%, 
chỉ số tốt chiếm 11,8%. Về BMI ≥ 25 (Kg/m2) chiếm cao 
nhất 44,9%, BMI từ 23- 24(Kg/m2) chiếm 23,5%, BMI 
Tốt <23 (Kg/m2) chiếm 31,6%.

 Chỉ số này thấp hơn so với nghiên cứu của của 
Agrawal, et al. (2017) [1] với BMI trung bình nằm trong 
phạm vi thừa cân, 25,58 ± 4,77 kg/m2. Kết quả này có thể 
giải thích do ĐTNC khác nhau, địa điểm nghiên cứu ở 2 
quốc gia khác nhau bởi điều kiện kinh tế, văn hóa ẩm thực 
lớn mạnh ở các nước châu Âu kéo theo thừa cân và thừa 
cân là một trong những yếu tố nguy cơ của hình thành 
bệnh ĐTĐ.

4.3. Các yếu tố liên quan đến kiểm soát đường máu 
So sánh tỉ lệ kiểm soát HbA1c theo giới tính, tuổi 

và BMI: Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tuổi 
>60 nguy cơ cao hơn nhóm ≤60 tuổi với chỉ số HbA1c 
(OR=9,9, P<0,001); chưa tìm thấy mối liên quan có ý 
nghĩa thống kê giữa giới tính, BMI với tỷ lệ bất thường 
của chỉ số  HbA1c (P> 0,05) nhưng xu hướng nam thấp 
hơn nữ, người có BMI không cao, tỷ lệ bất thường cũng 
thấp hơn.

Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt về tỉ lệ 
kiểm soát HbA1c ≤7.5 theo tuổi, sự khác biệt này không 
có ý nghĩa thống kê với (P<0,001). Kết quả nghiên cứu 
này tương đồng với nghiên cứu của Albuquerque et al., 
2015[3], tại khoa Nội tiết, Bệnh viện Tondela-Viseu, Bồ 
Đào Nha, tuổi có ảnh hưởng đến chỉ số đường máu và 
HbA1c, nghiên cứu cho rằng những người trẻ tuổi kiểm 
soát đường máu và HbA1c kém hơn những người lớn 
tuổi; nghiên cứu của Natasha, et al. (2015) [5].

Mối liên hệ giữa thực hành tuân thủ điều trị: Có 
mối liên quan rất rõ giữa không tuân thủ điều trị với tỷ lệ 
không đạt mục tiêu kiểm soát đường huyết. Nguy cơ có 
chỉ số HbA1c có tỷ lệ bất thường nhiều hơn ở các nhóm 

không tuân thủ chế độ dinh dưỡng 8,8 lần, không tuân thủ 
chế độ luyện tập thể lực 65 lần, sự khác nhau có ý nghĩa 
thống kê với p <0,001.

Để giải thích kết quả nghiên cứu của chúng tôi, qua 
tham khảo tài liệu nghiên cứu ở nước ngoài có rất nhiều 
nghiên cứu cũng đã tìm kiếm và phát hiện được sự khác 
nhau có ý nghĩa thống kê giữa chế độ tuân thủ thuốc, hoạt 
động thể lực và dinh dưỡng: Nghiên cứu của Albuquerque 
et al., 2015[3], tuổi, hoạt động thể lực, dinh dưỡng và  BMI 
có ảnh hưởng đến chỉ số đường máu, HbA1c; Nghiên cứu 
của Nguyễn Minh Sang và cộng sự năm 2007 [6], không 
tuân thủ chế độ thuốc, dinh dưỡng, hoạt động thể lực, bị 
bệnh đái tháo đường lâu năm có ảnh hưởng tiêu cực đến 
chỉ số đường máu, HbA1c; nghiên cứu của Ganiyu et al. 
(2015) [2], chế độ ăn uống, tập thể dục có ảnh hưởng đến 
chỉ số đường máu, HbA1c. 

V. KẾT LUẬN
(1) Về đặc điểm lâm sàng – cận lâm sàng: 
- ĐTNC có chỉ số đường máu kém (> 7,0) chiếm 

55,6%, đường máu chấp nhận (6,11-7,0) chiếm 30,2%, 
đường máu tốt (4,4-6,1) chiếm 14,2%, 

- Về chỉ số HbA1c, phần lớn người bệnh có chỉ số 
HbA1c >7,5 chiếm 58,9%, chỉ số HbA1c chấp nhận (6,6 
đến <=7,5) chiếm 29,3%, chỉ số tốt chiếm 11,8%. 

(2) Các yếu tố liên quan đến kiểm soát đường máu
Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm 

tuổi >60 và ≤ 60 với HbA1c (P<0,001), tuân thủ dinh 
dưỡng thường xuyên và không thường xuyên với HbA1c 
(P<0,001), tuân thủ uống/tiêm thuốc thường xuyên và 
không thường xuyên với HbA1c (P<0,001), tuân thủ 
tập luyên thể lực thường xuyên và không thường xuyên, 
không tuân thủ XN đường máu tại nhà và không tuân 
thủ tái khám định kỳ, có sự khác nhau HbA1c có ý nghĩa 
thống kê với p <0,001. 
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NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THUỐC TRỪ SÂU CLO HữU 
CƠ TRONG MÁU Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ Vú

Đặng Thế Hưng1, Vũ Thị Cúc1, Bùi Vinh Quang2, Đỗ Quang Trường2, Vũ Kiên2,
Nguyễn Tường Vy3, Nguyễn Thanh Hà4

TÓM TẮT
Ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng là một 

trong những bệnh không phơi nhiễm đang gia tăng nhanh 
chóng trên thế giới đặc biệt ở các nước đang phát triển 
như Việt Nam. Qua nhiều nghiên cứu dịch tễ học, các nhà 
khoa học trên thế giới đã chứng minh rằng chỉ có dưới 
10% bệnh ung thư phát sinh do các rối loạn từ bên trong 
cơ thể-gọi là các nguyên nhân nội sinh. Ngược lại, có từ 
75 - 80% ung thư phát sinh là do từ bên ngoài cơ thể - các 
nguyên nhân ngoại sinh. Chính vì vậy các hóa chất gây 
ung thư từ môi trường (carcinogen) là một trong những 
tác nhân ngoại sinh chính. Nghiên cứu xác định thuốc 
trừ sâu clo hữu cơ trong máu ở người bệnh ung thư vú 
(n=146) và phụ nữ có sức khoẻ bình thường (n=146) chỉ 
ra rằng nồng độ trung bình của p,p’-DDE (là chất chuyển 
hoá của DDT) ở nhóm bệnh ung thứ vú (3.51 ± 0.99 ppb) 
cao hơn nhóm chứng (1.89 ± 0.43 ppb). Đồng thời tỷ lệ 
phát hiện p,p’-DDE trong nhóm bệnh (26.0%) cũng cao 
hơn so với nhóm chứng (10.3%). Đây là nghiên cứu đầu 
tiên được thực hiện ở Việt Nam xác định mức độ thấm 
nhiễm một số thuốc trừ sâu clo hữu cơ trong máu bệnh 
nhân ung thư vú, làm tiền đề để đánh giá mối liên quan 
giữa phơi nhiễm thuốc trừ sâu và nguy cơ mắc bệnh ung 
thu vú ở phụ nữ Việt Nam; từ đó có thể đưa ra các biện 
pháp dự phòng bệnh ung thư vú hiệu quả.

Từ khóa: Thuốc trừ sâu clo hữu cơ; bệnh nhân ung 
thư vú

ABSTRACT:
DETERMINATION OF ORGANOCHLORINE 

PESTICIDES IN BLOOD OF BREAST CANCER 
PATIENTS

The main aim of this study was to determine the 
concentrations of organochlorine pesticides in blood of 
breast cancer women living in Hanoi City, Viet Nam. 
One hundred and forty-six pathologically diagnosed 
breast cancer cases and 146 controls were recruited from 
the Hanoi oncology hospital in Hanoi city, from 2017 
to 2019. Concentrations of 18 organochlorine pesticides 
were measured in serum obtained from the cases and 
controls. Clinicopathologic information and demographic 
characteristics were collected. Detected p,p′-DDE 
concentrations in serum was compared between cases 
and controls. Breast cancer cases have relatively higher 
menarche age, higher breastfeeding and postmenopausal 
proportion than controls. Among organochlorines, only 
p,p′-DDE was detected in blood samples of cases (26.0%) 
and controls (10.3%). Levels of p,p′-DDE was relatively 
higher in breast cancer cases (mean: 3.45 ± 4.10 ppb)  
than controls (mean: 2.52 ± 3.60 ppb). 

Keywords: Organochlorine pesticides, breast 
cancer patients.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, ung thư vú 

là một trong những bệnh ung thứ phố biến ở phụ nữ trên 
thế giới, chiếm khoảng 12% các ca mới về ung thư và 
chiếm 25% trên tổng số các bệnh ung thư ở phụ nữ. Tỷ 
lệ ung thư vú cao nhất là ở các nước phát triển, khoảng 
100/100,000 dân ở châu Âu và 90/100,000 ở Mỹ và thấp 
nhất ở các nước đang phát triển thuộc châu Á và châu Phi. 
Tuy nhiên tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ tăng nhanh trong 
những năm gần đây và 50% các ca mới được chẩn đoán là 
ở các nước đang phát triển.1 
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 Việt Nam là một trong những nước đang phát triển 

và đối mặt với nguy cơ tăng cao các bệnh không lây 
nhiễm (NCDs) trong đó có ung thư. Năm 2018, Việt Nam 
có 165.000 ca ung thư mới, trong đó có 115.000 ca tử 
vong khiến Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ ung thư 
ở mức báo động. Việt nam cũng nằm trong nước có tỷ lệ 
gia tăng nhanh bệnh ung thư vú với tỷ lệ 25,8/100.000 phụ 
nữ, tăng gấp 3 lần so với thập kỷ trước (từ 5538 ca năm 
2000 lên 15229 ca năm 2018), trở thành bệnh ung thư phổ 
biến nhất ở phụ nữ trong những năm gần đây ở Việt Nam.2

Qua nhiều nghiên cứu dịch tễ học, các nhà khoa học 
trên thế giới đã chứng minh rằng chỉ có dưới 10% bệnh 
ung thư phát sinh do các rối loạn từ bên trong cơ thể-gọi là 
các nguyên nhân nội sinh, gồm các rối loạn nội tiết và tổn 
thương gen có tính di truyền. Ngược lại, có từ 75 - 80% 
ung thư phát sinh là do từ bên ngoài cơ thể - các nguyên 
nhân ngoại sinh như các hoá chất từ môi trường.3 Nhóm 
thuốc trừ sâu clo hữu cơ đã bị cấm từ những thập kỷ trước 
ở nhiều nước trên thế giới và Việt Nam; tuy nhiên do tính 
chất bền vững/khó phân huỷ của chúng trong môi trường 
nên ngày nay những chất này vẫn được phát hiện trong 
mẫu môi trường (đất, nước, thực phẩm…) và mẫu sinh 
học như mẫu máu nước tiểu ở con người, và có những 
bằng chứng khoa học chỉ ra vai trò của chúng đối với sự 
phát triển bệnh tật ở con người trong đó có ung thư đặc 
biệt là ung thư vú. Tại Việt Nam, ô nhiễm môi trường 
đang ở mức báo động và có thể là một trong những nguyên 
nhân liên quan làm tăng tỷ lệ bệnh ung thư trong những 
năm gần đây do phơi nhiễm của cộng đồng với các tác 
nhân hoá học gây ung thư tồn dư trong môi trường (qua 
nguồn thực phẩm, nguồn nước...). Tuy nhiên, hiện nay 
tại Việt Nam hay ở các thành phố lớn như Hà nội chưa 
có một công trình nào nghiên cứu về mối liên quan giữa 
phơi nhiễm hoá chất từ môi trường nói chung và thuốc trừ 
sâu clo hữu cơ nói riêng với các bệnh ung thư như bệnh 
ung thư vú. 

Trong nghiên cứu này chúng tôi thực hiện nghiên 
cứu xác định nồng độ một số thuốc trừ sâu clo hữu cơ ở 
bệnh nhân ung thư vú. Kết qủa của nghiên cứu sẽ cung 
cấp bằng chứng khoa học về sự phơi nhiễm của thuốc trừ 
sâu clo hữu cơ trong máu liên quan đến bệnh ung thư vú, 
từ đó có thể đưa ra các biện pháp phòng bệnh phù hợp 
nhằm mục đích hạn chế sự gia tăng của ung thư vú trong 

tương lai.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng
Đối tượng nghiên cứu là người có độ tuổi từ 18 tuổi 

trở lên, được chia thành hai nhóm: nhóm bệnh nhân bị ung 
thư vú chưa điều trị hóa chất và nhóm chứng là người bình 
thường không bị ung thư và các bệnh không lây nhiễm 
khác.

2.2. Phương tiện nghiên cứu
Hóa chất, thuốc thử
Các hoá chất sử dụng trong nghiên cứu thuộc loại 

tinh khiết phân tích, bao gồm các hoá chất và thuốc thử 
như: Aldrin, α-BHC, β-BHC, δ-BHC, γ-BHC, Heptaclor, 
Heptaclor epoxide, Diendrin, Endosulfan I, Endosulfan 
II, Endosulfan sulfat, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin 
ketone, p,p’ DDD, p,p’ DDT, p,p’DDE, Methoxyclor. 
Hàm lượng mỗi chất trong hỗn hợp 200ppm. 

Thiết bị, dụng cụ chính
- Hệ thống sắc ký khí khối phổ (GC-MS) gồm máy 

sắc ký khí GC clarus 680 và khối phổ MS clarus SQ 8T  
của PerkinElmer.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu bệnh chứng (nhóm bệnh: bệnh nhân ung 

thư vú và nhóm chứng là người có sức khoẻ bình thường).
Cỡ mẫu nghiên cứu
Theo công thức cỡ mẫu bệnh chứng, chúng tôi tính 

cỡ mẫu được 292 đối tượng nghiên cứu bao gồm 146 đối 
tượng thuộc nhóm bệnh và 146 đối tượng thuộc nhóm 
chứng.

Phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu, xử lý và 
phân tích mẫu

Mẫu được thu thập, xử lý và bảo quản ở điều kiện 
âm sâu  -80 oC ở phòng xét nghiệm cho đến khi được phân 
tích bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ GC-MS.

Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu được nhập vào máy vi tính và sử dụng 

phần mềm thống kê trong EXCEL và  STATA 14.0. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
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Bảng 1. Tuổi trung bình của  đối tượng nghiên cứu

Tuổi Nhóm bệnh (N=146) Nhóm chứng (N=146) P

Trung bình 52.2 ±  11.1 48.9±10.3

>0.05
Thấp nhất 22 26

Cao nhất 87 80

Trung vị 53 51

Bảng 2. Nồng độ (ppb) của thuốc trừ sâu trong nhóm bệnh và nhóm chứng

STT Tên thuốc trừ sâu

Nhóm bệnh (n=146) Nhóm chứng (n=146) P

Tần suất phát 
hiện (>LOD, %)

Trung 
vị

Trung 
bình

Tần suất phát 
hiện (> LOD, %)

Trung 
vị

Trung 
bình

1 Alpha-BHC 0% - - 0.7% - -

2 Beta-BHC 0% - - 0% - -

3 Gama-BHC 0% - - 0% - -

4 Delta-BHC 0% - - 0% - -

5 Heptaclor 0% - - 0% - -

6 Aldrin 0% - - 0% - -

7 Heptaclor epoxi 0% - - 0% - -

8 Alpha- Endosunfan 0% - - 0% - -

9 p,p’-DDE 26.0% 3.63 3.51 ± 0.99 10.3% 1.98 1.89 ± 0.43 < 0.01

10 Dieldrin 0% - - 0% - -

11 Endrin 0% - - 0% - -

Tuổi trung bình của bệnh nhân trong nghiên cứu 
của chúng tôi là 52.2 ± 11.1 tuổi, thấp nhất là 22 tuổi, 
cao nhất là 86 tuổi. Tuổi trung bình của bệnh nhân ung 
thư vú trong nghiên cứu này tương đương với một số 
nghiên cứu trước đó trong nước và một số nước ở châu 
Á đã công bố. Trong nghiên cứu của chúng tôi có 1 bệnh 
nhân trẻ tuổi 22 tuổi và bệnh nhân nhiều tuổi nhất là 87 
tuổi. Không có sự khác biệt về tuổi giữa nhóm bệnh và 
nhóm chứng  (p > 0,05).

3.2. Nồng độ thuốc trừ sâu p,p’-DDE trong máu 
của nhóm bệnh và nhóm chứng

Trong nghiên cứu này chúng tôi xác định nồng độ 
của các hợp chất clo hữu cơ trong máu của nhóm bệnh và 

nhóm chứng và được trình bày trong Bảng 2. Trong số các 
chất được nghiên cứu, chỉ có chất chuyển hoá p,p’-DDE 
của DDT là chất được phát hiện chính trong cả nhóm bệnh 
và nhóm chứng. Trong khi đó, hợp chất DDT chỉ được 
phát hiện ở nhóm bệnh (3.4%). Ngoài ra một số chất khác 
cũng được phát hiện trong mẫu huyết thanh nhưng với tỷ 
lệ rất thấp như Alpha-BHC. Kết quả cho thấy rằng, nồng 
độ phát hiện p,p’-DDE trong nhóm bệnh và nhóm chứng 
là khác nhau có ý nghĩa thống kê (p <0.05). Nồng độ trung 
bình ở nhóm bệnh ung thứ vú (3.51 ± 0.99 ppb) cao hơn 
nhóm chứng (1.89 ± 0.43 ppb). Đồng thời tỷ lệ phát hiện 
DDE trong nhóm bệnh (26.0%) cũng cao hơn so với nhóm 
chứng (10.3%). 
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Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với 
một số nghiên cứu trước đây về xác định nồng độ của hợp 
chất clo hữu cơ trong máu của nhóm bệnh nhân ung thư 
vú và nhóm chứng. Một nghiên cứu bệnh chứng (42 bệnh 
và 42 chứng) gần đây ở Trung Quốc chỉ ra rằng HCB, 
α, β, γ, δ - HCH, aldrin, dieldrin, heptachlor, heptachlor 
epoxide, pp'-DDT, p,p’-DDE, pp'- DDD, và methoxychlor 
được phát hiện cả trong nhóm bệnh và nhóm chứng. Hàm 
lượng của các chất clo hữu cơ này được phát hiện ở trong 
máu bệnh nhân ung thư vú cao hơn nhóm chứng. Đặc biệt 
hàm lượng của DDE được phát hiện là khác nhau có ý 
nghĩa thống kê (P<0.01) giữa nhóm bệnh (5.75 ppb) so 
với nhóm chứng (3.67 ppb). Một nghiên cứu bệnh chứng 
ở Singapore cũng chỉ ra nồng độ thuốc trừ sâu clo hữu cơ 
trong nhóm bệnh (13700 ng/g lipid) so với nhóm chứng 
(9330 ng/g lipid), sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê 
(p < 0.01). Tương tự một nghiên cứu ở Ý cũng chỉ ra sự 
khác biệt giữa nồng độ thuốc trừ sâu ở nhóm bệnh ung thư 
tuyến tiền liệt (1.2 ppb) so với nhóm chứng (0.83 ppb) và 
sự khác biệt này cũng có ý nghĩa thống kê. Một số nghiên 
cứu được thực hiện ở một số nơi khác trên thế giới như ở 
Mỹ, Mexico, Brazil, Thái Lan… cũng xác định được mối 
liên quan giữa nồng độ thuốc trừ sâu clo hữu cơ trong máu 
và ung thư vú.4-10

Ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng có nhiều 
nguyên nhân và các yếu tố liên quan khác nhau. Sự ảnh 
hưởng của tác động môi trường tới ung thư vú gần đây 
được các nhà khoa học rất quan tâm nghiên cứu. Các 
nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, các hợp chất bền như 
nhóm clo hữu cơ có liên quan đến một số bệnh không 

phơi nhiễm như ung thư vú do vai trò tác động giống như 
các chất nội tiết/hormon tự nhiên, tác động đến quá trình 
methyl hoá DNA tổng số và gen đích. Các hợp chất hữu 
cơ là những chất được dùng nhiều trong quá khứ trong 
lĩnh vực nông nghiệp. Do tính chất độc của các hợp chất 
này nên chúng đã được dừng sử dụng từ sau năm 1980 
trên toàn thế giới. Tuy nhiên do lượng tồn trong thực tế 
và hiệu quả của những chất này trong việc kiểm soát dịch 
bệnh trong nông nghiệp, chúng vẫn được sử dụng tiếp tục 
sau một thời gian bị cấm ở một số nước nông nghiệp đang 
phát triển trong đó có Việt Nam. Đặc biệt sự tồn dư của 
chất này có trong môi trường là một trong những vấn đề 
nghiêm trọng do tính bền vững/khó phân huỷ của các chất 
này (chúng có thời gian bán thải từ 10-30 năm tuỳ theo 
từng chất). Vì vậy sự tồn dư của các chất này có thể là 
nguồn phơi nhiễm của con người thông qua nguồn nước, 
thực phẩm. Vì vậy trong những năm trước, lượng thấm 
nhiễm trong cơ thể của các hợp chất clo hữu cơ được phát 
hiện tương đối cao trong các động đồng được thực hiện 
quan trắc sinh học. Tuy nhiên hàm lượng này giảm dần 
theo các năm sau khi thuốc trừ sâu clo hữu cơ bị cấm sử 
dụng trên toàn thế giới (Hình 1). 11-15

Trong nghiên cứu này chúng tôi phát hiện thấy lượng 
thuốc trừ sâu clo hữu cơ trong cả mẫu bệnh và mẫu chứng. 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng củng cố thêm giả 
thuyết đang được các nhà khoa học chứng minh vai trò 
của thuốc trừ sâu clo hữu cơ liên quan đến ung thư vú và 
cũng cần có những nghiên cứu sâu rộng hơn để đánh giá 
một cách đầy đủ về mối liên quan của thuốc các thuốc trừ 
sâu với bệnh ung thư vú ở Việt Nam.

12 Endosunfan II 0% - - 0% - -

13 Endo sunfan sulfat 0% - - 0% - -

14 p,p'-DDD 0% - - 0% - -

15 Endrin aldehyde 0% - - 0% - -

16 P,p’-DDT 3.4% - - 0% - -

17 Endrin keton 0% - - 0% - -

18 Methoxyclor 0% - - 0% - -
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IV. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ phát hiện p,p’-

DDE trong nhóm bệnh và nhóm chứng là khác nhau có ý 
nghĩa thống kê (p <0.05). Nồng độ trung bình ở nhóm bệnh 
ung thứ vú (3.51 ± 0.99 ppb) cao hơn nhóm chứng (1.89 ± 
0.43 ppb). Đồng thời tỷ lệ phát hiện p,p’-DDE trong nhóm 
bệnh (26.0%) cũng cao hơn so với nhóm chứng (10.3%). 
Kết quả này tương đồng so với một số nghiên cứu được 

thực hiện trên thế giới như ở Trung Quốc, Singapore và 
một số nước khác ở châu Âu, Bắc Mỹ. Đây là nghiên cứu 
lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, làm tiền đề để 
đánh giá mối liên quan giữa phơi nhiễm thuốc trừ sâu và 
nguy cơ mắc bệnh ung thu vú ở phụ nữ Việt Nam; từ đó 
có thể đưa ra các biện pháp dự phòng bệnh ung thư vú 
hiệu quả.
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TÓM TẮT: 
Chất lượng cuộc sống (CLCS) của người bệnh xơ 

gan là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, có 
ảnh hưởng đến kết quả điều trị và chăm sóc tại nhà cũng 
như tại bệnh viện. 

Mục tiêu: Đánh giá chất lượng cuộc sống và một 
số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người 
bệnh xơ gan sử dụng thang điểm Chronic Liver Disease 
Questionarie (CLDQ).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên 
cứu mô tả cắt ngang, được thực hiện tại Trung tâm Bệnh 
nhiệt đới và khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 
9/2019 đến tháng 7/2020, nghiên cứu gồm 216 người bệnh 
xơ gan được điều trị nội trú tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới 
và khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai

Kết quả: Đa số người bệnh thuộc nhóm B và nhóm 
C tương ứng là 43,98% và 37,50% theo thang điểm Child-
Pugh. Các triệu chứng giảm cân, mệt mỏi, và rối loạn liên 
quan tới tiêu hóa như chán ăn, khó tiêu, thay đổi chế độ 
ăn,… thường gặp ở bệnh nhân xơ gan. Các chỉ số huyết 
học ở bệnh nhân giảm rõ rệt cả khi ra viện. Đa phần người 
bệnh có CLCS trung bình, chiếm 74,07%. Các yếu tố 
lâm sàng liên quan đến giảm CLCS bao gồm: cổ trướng 
(OR=2,36), vàng da, vàng mắt (OR=3,67), đầy bụng 
(OR=2,4). Các yếu tố cận lâm sàng có liên quan tới giảm 
CLCS là hồng cầu giảm (OR = 2,49); giảm albumin (OR 
=2,78), và thời gian máu đông giảm (OR =3,23). 

Kết luận: Xơ gan ảnh hưởng rõ rệt đến CLCS của 
người mắc bệnh. Việc chú ý theo dõi các dấu hiệu lâm 
sàng và cận lâm sàng góp phần nâng cao CLCS và hiệu 
quả điều trị cho bệnh nhân xơ gan.

Từ khóa: Xơ gan, chất lượng cuộc sống.

ABSTRACT:
QUALITY Of LIfE AND RELATED 

FACTORS OF INPATIENTS WITH 
CIRRHOSIS AT THE CENTER FOR 
TROPICAL DISEASES AND DEPARTMENT 
OF GASTROENTEROLOGY, BACHMAI 
HOSPITAL

Quality of life (QoL) of cirrhotic patients is an issue 
that is of concern to many researchers, affecting the results 
of treatment and care at home as well as in a hospital.

Objective: To assess QoL and several factors 
affecting the QoL of people with cirrhosis using the 
Chronic Liver Disease Questionnaire (CLDQ) scale.

Subjects and research methods: Cross-sectional 
descriptive study, conducted at the Center for Tropical 
Diseases and Department of Gastroenterology at Bach 
Mai Hospital from September 2019 to July 2020. The 
study included 216 inpatients at the Center for Tropical 
Diseases and the Department of Gastroenterology at Bach 
Mai Hospital.

Results: The majority of patients in group B and 
group C were 43.98% and 37.5% respectively on the 
Child-Pugh scale. Symptoms of weight loss, fatigue, 
and digestive disorders such as anorexia, indigestion, 
changes in diet are common in patients with cirrhosis. 
Most patients have an average QoL level, accounting for 
74.07%. Clinical factors related to decreased QoL include 
ascites (OR = 2.36), jaundice (OR = 3.67), and bloating 
(OR = 2.4). Subclinical factors associated with decreased 
QoL were reduced erythrocytes (OR = 2.49), decreased 
albumin (OR = 2.78), and decreased prothrombin time 
(OR = 3.23).
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Conclusion: Cirrhosis clearly affects the QoL 

of patients. Pay attention to monitoring clinical and 
subclinical signs contributes to improving QoL and 
effectiveness in treatment for cirrhotic patients.

Keywords: Cirrhosis, Quality of life, QoL

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh lý gan mạn tính  là một trong những bệnh 

thường gặp nhất trên toàn cầu [1]. Các dấu hiệu lâm sàng 
(LS) của bệnh  thường không rõ rệt, tuy nhiên biểu hiện cụ 
thể hơn có thể thấy trên xét nghiệm cận lâm sàng (CLS). 
Do đó, bệnh khó chẩn đoán chính xác bằng LS trong giai 
đoạn đầu. Bệnh lý xơ gan là bệnh mạn tính và không thể 
hồi phục, ảnh hưởng tới nhiều cơ quan, hệ thống trong 
cơ thể và ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống của 
người bệnh. Với người bệnh đã bị xơ gan, hiện nay chỉ có 
một phương pháp điều trị là ghép gan thay thế [2]. 

Các triệu chứng toàn thân thường thấy như lờ đờ, 
mệt mỏi, chán ăn giảm cân và buồn nôn. Khi nặng các 
triệu chứng rầm rộ vàng da vàng mắt, tăng áp lực tĩnh 
mạch cửa, tuần hoàn bàng hệ, xuất huyết tiêu hóa, tăng 
huyết áp, lúc ấy mới xuất hiện các dấu hiệu và triệu chứng 
cụ thể trên người bệnh. Đa số ung thư tế bào gan phát 
triển trên nền gan xơ (70 – 90%). Bệnh gây thay đổi tâm 
sinh lý, trầm cảm, lo lắng,… Các triệu chứng bệnh của 
bệnh nhân xơ gan liên quan tới giảm chất lượng cuộc sống 
cần những chăm sóc y tế lâu dài và đặc hiệu [2]. Chất 
lượng cuộc sống suy giảm là hậu quả của xơ gan và là 
chỉ tiêu theo dõi kết quả điều trị, chăm sóc. Người bệnh 
xơ gan cần tuân thủ điều trị một cách nghiêm ngặt, trong 
đó có chế độ ăn uống, sinh hoạt, làm việc, sử dụng thuốc 
và kiểm tra sức khỏe định kỳ, để tuân thủ tốt, vai trò tư 
vấn của điều dưỡng là rất quan trọng. Song song với các 
phương pháp điều trị y khoa, việc chăm sóc sức khỏe tinh 
thần và xã hội là hết sức cần thiết. Chính vì thế, chúng tôi 
thực hiện đề tài này với hai mục tiêu:

- Mô tả đặc điểm LS, CLS của bệnh nhân xơ gan 
tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, khoa Tiêu hóa - Bệnh 
viện Bạch Mai 

- Phân tích mối liên quan giữa chất lượng cuộc 
sống và đặc điểm LS, CLS.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu
Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan và được 

điều trị nội trú tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới và khoa Tiêu 
hóa từ tháng 12/2019 đến 7/2020.

Tiêu chuẩn lựa chọn: 1) Người bệnh được chẩn 
đoán xác định là xơ gan; 2) Tỉnh táo, tiếp xúc tốt; 3) Có 
đầy đủ các xét nghiệm để chẩn đoán xác định cũng như 
đánh giá, phân loại giai đoạn bệnh; và 4) Đồng ý tham gia 
nghiên cứu

 Tiêu chuẩn loại trừ : 1) Người bệnh hạn chế nghe, 
nói; 2) Người bệnh có các bệnh lý mạn tính khác kèm theo 
như: suy tim, suy thận, các bệnh máu…

2. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có 
phân tích

2.1. Cỡ mẫu: 216 bệnh nhân
2.2. Phương pháp thu thập số liệu: Sử dụng bệnh án 

nghiên cứu, bộ câu hỏi CLCS cho người bệnh gan Chronic 
Liver Disease Questionarie (CLDQ). Phân loại mức độ xơ 
gan theo 3 mức A, B, C bằng thang điểm Child- Pugh.

2.3. Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS 20.0, 
các phép tính thống kê mô tả và hồi quy logistic

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Bệnh nhân nghiên cứu có tuổi trung bình là 54,76 

± 12,33 tuổi (17 – 91 tuổi), đa số thuộc nhóm 30 – 60 
tuổi, chiếm 96,76%; và 86,11% là nam giới. Phần lớn đối 
tượng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông 75,46%, có thu 
nhập thấp dưới 4 triệu đồng /tháng (64,35%), sống cùng 
vợ/chồng (83,80%). Hầu hết đối tượng nghiên cứu sử 
dụng rượu thường xuyên (92,13%). Phần lớn người bệnh 
trong nghiên cứu có phân loại xơ gan theo thang điểm 
Child-Pugh thuộc nhóm B và nhóm C, tương ứng chiếm 
43,98%và 37,50% .
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Bảng 1. Triệu chứng cơ năng của người bệnh

Triệu chứng cơ năng Số lượng (n) Tỷ lệ (%)

Giảm cân trong 6 tháng gần đây 121 56,01

Mệt mỏi 170 79,70

Chán ăn 134 62,33

Thay đổi chế độ ăn 60 27,91

Ăn không tiêu, không ngon miệng 97 45,12

Sợ ăn đồ mỡ 44 20,47

Buồn nôn, nôn 59 27,44

Bảng 2. Xét nghiệm huyết học

Chỉ số
Vào viện Ra viện

n (n=216) % n (n=196*) %

Hồng cầu

X ± SD 3,59 ± 0,96 3,52 ± 0,81

Giảm 160 74,07 155 79,08

Bình thường 56 25,93 42 20,92

Hemoglobin

X ± SD 108,32 ± 31,38 111,93 ± 63,61

Bình thường 84 38,89 84 38,89

Giảm (85 – 120) 132 61,11 132 61,11

Bạch cầu

X ± SD 7,88 ± 4,34 10,51 ± 41,21

Tăng (≥ 10,5) 46 21,30 47 23,97

Bình thường 133 61,57 117 60,30

Giảm (< 4,5) 37 17,13 32 16,49

Tiểu cầu

X ± SD 129,98 ± 92,79 10,51 ± 41,213

≥ 150 67 31,01 66 33,67

100 – 150 50 23,15 47 23,97

< 100 99 45,83 83 42,34

Tỷ lệ prothrombin

X ± SD 56,56 ± 21,68 66,43 ± 60,71

Bình thường 57 26,39 69 35,20

Giảm trung bình  (50 - 70%) 76 35,19 66 33,67

Giảm nặng 83 38,43 61 31,12

Hầu hết bệnh nhân vào viện với các triệu chứng mệt mỏi (79,70), chán ăn (62,33%), và giảm cân trong 6 tháng 
gần đây (56,01%)
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*Số lượng bệnh nhân ra viện ít hơn vào viện do bệnh 

nhân chuyển khoa, hoặc xin về nên một số người bệnh 
không có xét nghiệm máu lúc ra viện

Tỷ lệ có Hemoglobin thấp, giảm số lượng hồng 

cầu, tăng bạch cầu và giảm tiểu cầu lần lượt là 61,11%; 
74,07%; 21,3% và 45,83%. Khi ra viện, số lượng bạch 
cầu và tiểu cầu đều có cải thiện, Prothrombin giảm nặng 
từ 38,43% xuống còn 31,12%.

Bảng 3: Đánh giá CLCS của người bệnh

Mức độ giảm điểm CLCS Số lượng (n) Tỷ lệ (%)

CLCS tốt ( 75 – 100 % điểm CLCS) 55 25,46

CLCS trung bình (25-74 % điểm CLCS) 150 74,07

CLCS thấp (< 25% điểm CLCS) 1 0,46

Bảng 4. Mối liên quan giữa CLCS với đặc điểm LS

Yếu tố liên quan tới
CLCS của người bệnh

CLCS  tốt CLCS  trung bình OR hiệu 
chỉnh

p
N % N %

Dịch cổ
trướng

Không có 46 83,63 108 66,67 1 -

Có 9 16,37 53 32,91 2,36 0,02

Xuất huyết
tiêu hóa

Không có 13 23,63 51 31,67 1 -

Có 42 76,36 110 58,33 1,49 0,26

Thời gian 
điều trị

Dưới 16 tuổi 21 38,18 53 32,92 1 -

≥ 16 tuổi 16 29,09 22 13,66 1,8 0,14

Không rõ 18 32,73 86 53,42 1,5 0,07

Giảm cân
Không 55 44,35 39 42,39 1 -

Có 69 55,65 53 57,61 1,08 0,77

Buồn nôn, nôn
Có 27 21,77 33 35,87 1 -

Không 97 78,23 59 64,13 1,75 0,13

Đầy bụng
Có 56 45,16 53 57,61 1 -

Không có 68 54,84 39 42,39 2,40 0,05

Tiểu vàng
Có 82 66,13 61 66,3 1 -

Không có 42 33,87 31 33,7 0,45 0,98

Phù
Có 14 15,22 25 20,16 1 -

Không 78 84,78 99 79,84 1,4 0,35

Vàng da, 
vàng mắt

Không 23 18,55 33 35,87 1 -

Có 101 81,45 59 64,13 3,67 <0,01

Đa số người bệnh có CLCS ở mức trung bình, chiếm 74,07%, tỷ lệ người bệnh có CLCS thấp là rất ít. 
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Bảng 5. Sự khác biệt về điểm trung bình CLCS và mức độ xơ gan (theo Child-Pugh)

Đánh giá CLCS Mức độ A Mức độ B Mức độ C p

Triệu chứng vùng ổ bụng 14,22±2,92 14,08 ± 3,17 12,98 ± 2,74 0,01

Sự mệt mỏi 23,71 ± 3,78 23,74 ± 3,27 22,86 ± 3,04 0,25

Các triệu trứng toàn thân 24,91 ± 3,46 24,23 ± 3,82 22,71 ± 3,64 <0,01

Hoạt động sống 14,92 ± 2,62 14,77 ± 4,43 14,24 ± 2,05 0,14

Cảm xúc, tình cảm 38,12 ± 5,50 38,51 ± 5,40 36,87 ± 4,32 0,07

Lo lắng 27,72 ± 2,83 26,92 ± 2,90 26,45 ± 2,75 0,10

Tổng điểm CLCS 143,65±15,77 142,28±13,47 136,14±12,96 <0,01

Điểm trung bình 4,95 4,9 4,68 <0,01

Bảng 6. Một số đặc điểm CLS liên quan đến CLCS 

Đặc điểm

CLCS
OR
hiệu 

chỉnh
PCLCS tốt CLCS trung bình

Sl % Sl %

Hồng cầu
Bình thường 22 40 34 21,12 1 -

Giảm 33 60 127 78,88 2,49 <0,01

Hemoglobin
Bình thường 29 52,73 55 34,16 1 -

Giảm (85 – 120) 26 47,27 106 65,84 0,40 0,01

Bạch càu

Bình thường 36 65,45 97 60,25 1 -

Tăng ( > 10,5) 13 23,64 24 14,91 1,45 0,33

Giảm (< 4,5) 6 10,91 40 24,84 3,61 0,05

Tiểu cầu
Bình thường 40 72,73 109 67,7 1 -

Giảm 15 27,27 52 32,3 1,27 0,48

Albulmin
Bình thường 18 32,73 24 14,91 1 -

Giảm (< 34 g/L) 37 67,27 137 85,09 2,78 <0,01

AST
Bình thường 49 89,09 141 87,58 1 -

Tăng ( > 37) 6 10,91 20 12,42 1,15 0,76

Nhóm bệnh nhân có dịch cổ trướng, có đầy bụng và 
có vàng da vàng mắt lần lượt có nguy cơ có CLCS ở mức 
trung bình cao gấp 2,36 lần, 2,4 lần và 3,67 lần so với 

nhóm bệnh nhân không có những triệu chứng này. Những 
sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

CLCS của bệnh nhân xơ gan mức độ C theo thang điểm Child-Pugh là thấp nhất. Khác biệt về điểm CLCS giữa 
các mức độ xơ gan có ý nghĩa thống kê với p<0,01.
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Những bệnh nhân xơ gan có giảm hồng cầu, bạch 
cầu, albumin, hoặc giảm thời gian đông máu ở mức trung 
bình có nguy cơ có CLCS kém hơn (CLCS mức trung 
bình) cao hơn so với những bệnh nhân có các chỉ số này 
bình thường. Ngược lại, nguy cơ có CLCS mức trung bình 
ở bệnh nhân giảm hemoglobin hoặc tăng ALT chỉ bằng 
40% so với nhóm có Hemoglobin hoặc ALT ở mức bình 
thường. Khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

IV. BÀN LUẬN
Theo phân loại Chil-Pugh, người bệnh xơ gan trải 

qua 2 giai đoạn xơ gan còn bù (Child A và B) và xơ gan 
mất bù (Child C). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho 
thấy đa số người bệnh trong nghiên cứu thuộc nhóm B và 
nhóm C. Các triệu chứng LS như mệt mỏi, chán ăn, giảm 
cân trong 6 tháng gần nhất là phổ biến. Ngoài ra các dấu 
hiệu khác như ăn ít, không ngon miệng, thay đổi chế độ 
ăn, sợ đồ dầu mỡ hay nôn và buồn nôn cũng thường gặp. 
Mặc dù, theo y văn, triệu chứng LS ở bệnh nhân xơ gan là 
không đặc hiệu, nhiều tác giả đã chứng minh những triệu 
chứng này có tác động đáng kể tới CLCS ở bệnh nhân. 
Theo Marzieh Pazokian và cộng sự, bệnh nhân xơ gan 
thường có CLCS thấp, và có nhiều nguy cơ tử vong [2]. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh nhân xơ gan có 
các triệu chứng như dịch cổ trướng, vàng da vàng mắt, 
đầy bụng thì có nhiều nguy cơ có CLCS thấp hơn. Đây là 
những triệu chứng ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt, đời 
sống, tác động tới các khía cạnh CLCS của người bệnh. 
Mặt khác, chúng cũng biểu hiện một tình trạng bệnh tương 
đối nặng. Do vậy, CLCS không tốt ở những người có các 
dấu hiệu này có thể được giải thích. Kết quả này phù hợp 
với nghiên cứu của Janani K [3], và một số tác giả khác 
[4-6]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy CLCS 
của bệnh nhân cũng có khác biệt theo giai đoạn bệnh (theo 
Child-Pugh). CLCS của bệnh nhân xơ gan mất bù ở mức 
độ Child-Pugh C là thấp nhất. Kết quả này tương đồng với 
nhiều nghiên cứu trước đó của Mohamed Alaa Eldin [7], 
Ru Gao [8], và Sobhonslidsuk [9].

So với biểu hiện LS, các chỉ số CLS thể hiện khá 
nhiều liên quan đến CLCS. Kết quả trong bảng 6 cho thấy: 
nguy cơ có CLCS ở mức trung bình của người bệnh có 
hồng cầu giảm thì cao gấp 2,49 lần so với người có hồng 
cầu bình thường (OR = 2,49); nguy cơ này ở người bệnh 
giảm albumin, giảm thời gian máu đông cao gấp 2,78 và 
3,23 lần so với người có albumin bình thường (OR =2,78), 
và thời gian máu đông bình thường (OR =3,23). Kết quả 
này cũng phù hợp với báo cáo của nhiều tác giả trên thế 
giới [5] [6] [9]. Với kết quả này chúng tôi cho rằng người 
điều dưỡng khi chăm sóc bệnh nhân, không nên chỉ chú ý 
đến các triệu chứng LS  mà còn phải chú ý theo dõi các xét 
nghiệm CLS, trong đó đặc biệt chú ý đến số lượng hồng 
cầu, albumin và thời gian đông máu.

Để nâng cao CLCS cho người bệnh xơ gan, nhiều 
nghiên cứu chỉ ra tác động vào giáo dục sức khỏe và tự 
chăm sóc bản thân cho người bệnh xơ gan có ý nghĩa rất 
lớn. Tác giả Zandi và đồng nghiệp chỉ ra chương trình giáo 
dục và tự chăm sóc cho người bệnh xơ gan có hiệu quả tích 
cực đến người bệnh và nâng cao điểm CLCS. Nhân viên y 
tế cần tư vấn để người bệnh tuân thủ điều trị và theo dõi các 
triệu chứng LS. Bệnh nhân xơ gan cần được tham gia các 
chương trình giáo dục và tự chăm sóc bản thân lâu dài chú 
ý chế độ ăn và các biến chứng của bệnh [10], trong đó chú 
ý sử dụng thang điểm CLDQ để đánh giá CLCS, đặc biệt là 
sự lo lắng và cảm xúc của người bệnh giúp người bệnh có 
kiến thức để tự cải thiện CLCS [10]. 

KẾT LUẬN: 
Đa số người bệnh thuộc nhóm B và nhóm C tương 

ứng là 43,98% và 37,50% theo thang điểm Child- Pugh. 
Các triệu chứng giảm cân, mệt mỏi, và rối loạn liên quan 
tới tiêu hóa như chán ăn, khó tiêu, thay đổi chế độ ăn,… 
thường gặp ở bệnh nhân xơ gan. Các chỉ số huyết học ở 
bệnh nhân giảm rõ rệt cả khi ra viện. 

Đa phần người bệnh có CLCS ở mức trung bình. 
CLCS của bệnh nhân xơ gan có liên quan tới các triệu 
chứng LS dịch cổ trướng, vàng da vàng mắt, đầy bụng, 

ALT
Bình thường 45 81,82 104 64,6 1 -

Tăng 10 18,18 57 35,40 0,40 0,02

Tỷ lệ prothrombin
Bình thường 11 20 72 44,72 1 -

Giảm trung bình 44 40 89 55,28 3,23 <0,01

Bilirubin
Bình thường (< 35) 22 40 57 35,4 1 -

Tăng (≥35) 33 60 104 64,6 0,83 0,37
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mức độ bệnh xơ gan và các triệu chứng CLS như giảm 
số lượng hồng cầu; giảm albumin, và giảm thời gian máu 
đông prothrombin.

KHUYẾN NGHỊ:

Trong quá trình chăm sóc bệnh nhân xơ gan, người 
điều dưỡng cần chú ý không chỉ các biểu hiện LS, đặc biệt 
cần quan tâm tới các biểu hiện CLS, việc theo dõi và cải 
thiện các triệu chứng này giúp nâng cao CLCS và hiệu 
quả điều trị cho bệnh nhân.
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HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG 
Ở NGƯỜI LỚN

Bùi Đặng Lan Hương1, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh2, Đỗ Văn Mãi2, Đoàn Ngọc Giang Lâm3

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị kháng sinh 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: Sau 
3 ngày đầu điều trị kháng sinh, đáp ứng tốt với điều trị là 
76,58 %, không đáp ứng chiếm tỷ lệ 23,42%. Kháng sinh 
đơn trị liệu sử dụng, tỉ lệ thành công sau 72h cao nhất là 
levofloxacin - chiếm 80,0%, ceftriaxon là 75,0%. Tất cả 
các phối hợp 2 kháng sinh đều có tỉ lệ thành công trên 60%. 
5 trường hợp sử dụng phối hợp 3 kháng sinh, tỉ lệ thành 
công là 100%. Sự khác biệt về tỷ lệ thành công giữa các 
nhóm sử dụng phác đồ điều trị khác nhau là có ý nhĩa với 
p = 0,023. Sự khác biệt về hiệu quả điều trị của các bệnh 
nhân được đổi thuốc và/hoặc bổ sung thuốc kháng sinh là 
có ý nghĩa với p < 0,05. Thời gian điều trị trung bình là 9,2 
± 11,2 ngày. Bệnh nhân điều trị từ 7 đến 14 ngày chiếm tỷ 
lệ chủ yếu với 58,86%. Bệnh nhân khỏi bệnh chiếm tỷ lệ 
44,94%; bệnh giảm và đỡ chiếm tỷ lệ 53,16%. Có 1 trường 
hợp bệnh nhân có bệnh tiến triển nặng sau thời gian điều trị. 
Có 2 bệnh nhân (1,27%) có bệnh không thuyên giảm sau 
quá trình điều trị tại bệnh viện. Đặc biệt, sau khi được điều 
trị không có bệnh nhân nào tử vong. Kết luận: Đáp ứng với 
kháng sinh sau 3 ngày điều trị có tỷ lệ cao. Phối hợp kháng 
sinh có tỷ lệ thành công cao hơn sử dụng kháng sinh đơn trị. 
Đổi thuốc và hoặc bổ sung thuốc có hiệu quả tốt. Đa số các 
bệnh nhân sau khi điều trị đều có kết quả tốt.

Từ khóa: Viêm phổi cộng đồng, người lớn, kháng sinh.

SUMMARY:
THE EFFICENCY OF ANTIBIOTICS 

TREATMENT IN  COMMUNITY PNEUMIA ON 
ADULTS

Objective: To evaluate the efficacy of antibiotic 
treatment for community pneumonia in adults 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: After the first 
3 days of antibiotic treatment, the response to treatment 
was 76.58%, and no response was 23.42%. Monotherapy 
used antibiotic, the highest success rate after 72 hours 
was levofloxacin - 80.0%, Ceftriaxon was 75.0%. All two 
antibiotic combinations had success rates above 60%. 
In 5 cases of using a combination of 3 antibiotics, the 
success rate was 100%. The difference in success rates 
between groups using different treatment regimens was 
significant with p = 0.023. The difference in treatment 
effectiveness of patients who were exchanged drugs 
and/or supplemented with antibiotics was significant 
with p <0.05. The average duration of treatment was 
9.2 ± 11.2 days. Patients treated from 7 to 14 days 
accounted for the majority with 58.86%. The proportion 
of patients recovered from the disease was 44.94%; The 
proportion of diseases decreased accounted for 53.16%. 
There was 1 case of patient with advanced disease after 
treatment. There were 2 patients (1.27%) whose disease 
did not go into remission after being treated at the 
hospital. Especially, after being treated, no patient died. 
Conclusion: The response to antibiotics after 3 days of 
treatment had a high rate. Combination with antibiotics 
had a higher success rate than monotherapy. Change 
medications and/or supplement drugs that work well. 
Most of the patients after treatment had good results.

Key words: Community pneumonia, adults, 
antibiotics.

Ngày nhận bài: 13/08/2020                           Ngày phản biện: 20/08/2020                    Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

1. Bệnh viện Từ Dũ
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3. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
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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]. Ruuskanen và 
cộng sự năm 2011 nghiên cứu cho thấy viêm phổi cộng 
đồng đã ảnh hưởng đến khoảng 450 triệu người trên toàn 
thế giới mỗi năm [2]. Tần suất mắc viêm phổi cộng đồng 
thay đổi từ 2,6 - 16,8 trường hợp/1000 dân mỗi năm, trong 
đó tỉ lệ tử vong từ 2-30% ở nhóm người bệnh nhập viện 
[3]. 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 [4]. Để 
tăng cường sử dụng kháng sinh hợp lý, hiệu quả và hạn 
chế vi khuẩn kháng thuốc, chương trình quản lý kháng 
sinh đã được các bệnh viện bắt đầu triển khai, trong đó 
nhiều nghiên cứu đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh 
đã được thực hiện [1], [5]. Do vậy, chúng tôi thực hiện 
nghiên cứu này nhằm mục tiêu: “Đánh giá hiệu quả điều 
trị kháng sinh 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.
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:
+ Kháng sinh được chỉ định, số ngày sử dụng kháng 

sinh, đường sử dụng kháng sinh.
+ Hiệu quả của điều trị kháng sinh bước đầu (sau 3 

ngày điều trị)
+ Hiệu quả điều trị khi thay đổi kháng sinh
+ Hiệu quả chung của toàn đợt điều trị.
+ Hiệu quả điều trị được chia thảnh:
Thành công: Khi các triệu chứng lâm sàng được cải 

thiện, giảm bớt hoặc hết.
Thất bại: Khi các triệu chứng lâm sàng không cải 

thiện, nặng hon, xuất hiện thêm những dấu hiệu nguy 
hiểm mà lúc đầu không có, hoặc người bệnh tử vong.

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. Đáp ứng điều trị bằng kháng sinh sau 3 ngày

Hiệu quả Số bệnh nhân (n=158) Tỉ lệ

Thành công 121 76,58

Thất bại 37 23,42

Tổng 158 100,0

Nhân xét:
Sau 3 ngày đầu điều trị bằng kháng sinh, kết quả 

đáp ứng với điều trị là có 76,58 % bệnh nhân nghiên cứu 

đáp ứng tốt với kháng sinh, số bệnh nhân không đáp ứng 
chiếm tỷ lệ 23,42%.
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Nhân xét:
Trong 3 kháng sinh đơn trị liệu được sử dụng, tỉ 

lệ thành công sau 72h cao nhất là levofloxacin - chiếm 
80,0%. Tiếp theo là ceftriaxon có tỉ lệ thành công là 75,0% 
và amoxcillin có tỉ lệ thành công thấp nhất, điều này có 
thể giải thích do phổ kháng khuẩn của amoxicillin hạn chế 
hơn so với nhóm cephalosporin và quinolon.

Đối với phối hợp 2 kháng sinh, tất cả các phối hợp 
kháng sinh đều có tỉ lệ thành công trên 60%. Trong đó, 
phối họp giữa ceftriaxon + azithromycin có tỉ lệ thành 
công là 100% trong tất cả các trường hơp được chỉ định. 
Trong các trường hợp được chỉ định sử dụng  phối hợp 
của cefinetazol + ciprofloxacin có tỉ lệ thành công là 
92,86%. Cefotaxim + levofloxacin là phối hơp kháng 

sinh được lựa chọn nhiều nhất với tỉ lệ thành công khá 
cao khoảng 86,67% trong tổng số tất cả các trường hợp. 
Cepepim + levofloxacin và Amoxicillin + ciprofloxacin là 
2 phối hợp kháng sinh được chỉ định nhiều sau cefotaxim 
+ levofloxacin và ceftriaxon + ciprofloxacin, tỉ lệ thành 
công sau 72h điều trị tương ứng là 82,35% và 75,0%. Các 
phối hợp 2 kháng sinh còn lại có tỉ lệ đáp ứng điều trị 
thấp hơn, trong đó Ceftazidim + levofloxacin, Cefepim + 
gentamicin và Ceftizoxim + ciprofloxacin chiếm tỷ lệ thấp 
nhất với 66,67% số trường hợp.

Đối với các bệnh nhân sử dụng phối hợp 3 kháng 
sinh, nghiên cứu ghi nhận 5 trường hợp được chỉ định 
ceftriaxon + azithromycin + vancomycin, tỉ lệ thành công 
là 100% sau 72h điều trị.

Bảng 2. Kháng sinh sử dụng và hiệu quả điều trị 3 ngày đầu

Kháng sinh sử dụng
Thành công Thất bại

p
n % N %

Ceftriaxon 6 75,0 2 25,0 0,396

Levofloxacin 12 80,0 3 20,0 0,287

Amoxicillin 8 72,73 3 27,27 0,235

Cepepim + levofloxacin 14 82,35 3 17,65 0,092

Cefotaxim + levofloxacin 13 86,67 2 13,33 0,171

Cefinetazol + ciprofloxacin 13 92,86 1 7,14 0,007

Cefepim + gentamicin 2 66,67 1 33,33 0,457

Ceftriaxon + doxycyclin 2 0,0 2 100,0 0,001

Ceftriaxon + azithromycin 2 100,0 0 0,0 0,001

Ceftazidim + levofloxacin 4 66,67 2 33,33 0,457

Amoxicillin + ciprofloxacin 12 75,0 4 25,0 0,712

Ampicilin/Sulbactam + ciprofloxacin 10 76,92 3 23,08 0,639

Ceftriaxon + ciprofloxacin 10 71,43 4 28,57 0,667

Imipenem + levofloxacin 7 77,78 2 22,22 0,512

Ceftizoxim + ciprofloxacin 4 66,67 2 33,33 0,457

Ceftriaxon + azithromycin + vancomycin 5 100 0 0,0 0,001

Tổng 121 76,58 37 23,42
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Bảng 3. Mối liên quan giữa kháng sinh phối hợp điều trị và hiệu quả điều trị sau 72h

Kháng sinh điều trị
Hiệu quả điêu trị sau 72h

p
Thành công Thất bại

Đơn kháng sinh 26 (76,47) 8 (23,53)

0,023Hai loại kháng sinh 90 (75,63) 29 (24,37)

Ba loại kháng sinh 5 (100,0) 0 (0,0)

Tổng 121 (76,58) 37 (23,42) 158 (100,0)

Bảng 4. Mối liên quan giữ tỷ lệ thay đổi phác đồ kháng sinh và hiêu quả trong điều trị 

Phác đồ thay đổi
Thành công Thất bại

p
n % n %

Đổi loại kháng sinh khác 25 89,29 3 10,71 0,014

Bổ sung thêm loại KS khác 17 89,47 2 10,53 0,012

Vừa bổ sung vừa đổi loại kháng sinh khác 12 92,31 1 7,69 0,006

Tổng 54 90,0 6 10,0

Bảng 5. Thời gian sử dụng kháng sinh của bệnh nhân bệnh viêm phổi tại khoa Hô hấp 

Thời gian sử dụng kháng sinh Số người bệnh (n = 158) Tỉ lệ (%)

< 7 ngày 41 25,95

7-14 ngày 93 58,86

15 -21 ngày 14 8,86

> 21 ngày 10 6,33

Tổng 158 100,0

Trung bình 9,2 ± 11,2

Nhận xét: 
Mối liên quan giữa phác đồ sử dụng kháng sinh với 

hiệu quả điều trị của bệnh nhân được trình bày trong bảng 
3.24. Tỷ lệ thành công ở nhóm bệnh nhân sử dụng 1 loại 
kháng sinh và 2 loại khác sinh gần như nhau, đối với các 

trường hợp sử dụng 3 loại kháng sinh có tỷ lệ thành công 
cao hơn chiếm 100,0%. Sự khác biệt về tỷ lệ thành công 
giữa các nhóm sử dụng phác đồ điều trị khác nhau là có ý 
nhĩa với p = 0,023.

Nhận xét:
Mối liên quan giữa sự thay đổi kháng sinh sử dụng 

cho bệnh nhân với hiệu quả điều trị được thể hiện trong 
bảng 3.25. Các bệnh nhân vừa đổi loại kháng sinh vừa 
bổ sung kháng sinh có tỷ lệ thành công cao nhất, chiếm 
92,31%, các bênh nhân phải đổi loại kháng sinh và các 

bệnh nhân được bổ sung thêm kháng sinh có tỷ lệ thành 
công gần như nhau là 89,29% và 89,47%.

Sự khác biệt về hiệu quả điều trị của các bệnh nhân 
được đổi thuốc và/hoặc bổ sung thuốc kháng sinh là có ý 
nghĩa với p < 0,05.
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Bàng 6. Hiệu quả chung toàn đợt điều trị 

Kêt quả điêu trị Số người bệnh Tỉ lệ (%)

Hết bệnh 71 44,94

Giảm bệnh, đỡ bệnh 84 53,16

Không giảm, không đỡ bệnh 2 1,27

Nặng hơn 1 0,63

Tử vong 0 0,0

Tổng 158 100,0

Nhân xét:
Hiệu quả chung của toàn đợt điều trị của bệnh nhân 

tham gia nghiên cứu được trình bày trong bảng 3.27. Đa 
số các bệnh nhân sau khi điều trị đều có kết quả tốt: Bệnh 
nhân khỏi bệnh chiếm tỷ lệ 44,94%; bệnh nhân sau điều 
trị bệnh giảm và đỡ bệnh chiếm tỷ lệ 53,16%. 

Có 1 trường hợp bệnh nhân có bệnh tiến triển nặng 
sau thời gian điều trị, do mức độ mức bệnh nặng và bệnh 
nhân mắc nhiều bệnh phối hợp. Có 2 bệnh nhân (1,27%) 
có bệnh không thuyên giảm sau quá trình điều trị tại bệnh 
viện. Đặc biệt, sau khi được điều trị không có bệnh nhân 
nào tử vong.

IV. BÀN LUẬN
Sau thời gian 3 ngày đầu sử dụng kháng sinh để điều 

trị cho 158 bệnh nhân tham gia nghiên cứu, kết quả điều 
trị như sau: 

Sau 3 ngày đầu điều trị bằng kháng sinh, kết quả 
đáp ứng với điều trị là có 76,58 % bệnh nhân nghiên cứu 
đáp ứng tốt với kháng sinh, số bệnh nhân không đáp ứng 
chiếm tỷ lệ 23,42%.

Trong 3 kháng sinh đơn trị liệu được sử dụng, tỉ 
lệ thành công sau 72h cao nhất là levofloxacin - chiếm 
80,0%. Tiếp theo là ceftriaxon có tỉ lệ thành công là 75,0% 
và amoxcillin có tỉ lệ thành công thấp nhất, điều này có 
thể giải thích do phổ kháng khuẩn của amoxicillin hạn chế 
hơn so với nhóm cephalosporin và quinolon.

Đối với phối hợp 2 kháng sinh, tất cả các phối hợp 
kháng sinh đều có tỉ lệ thành công trên 60%. Trong đó, 
phối họp giữa ceftriaxon + azithromycin có tỉ lệ thành 

công là 100% trong tất cả các trường hơp được chỉ định. 
Trong các trường hợp được chỉ định sử dụng  phối hợp 
của cefinetazol + ciprofloxacin có tỉ lệ thành công là 
92,86%. Cefotaxim + levofloxacin là phối hơp kháng 
sinh được lựa chọn nhiều nhất với tỉ lệ thành công khá 
cao khoảng 86,67% trong tổng số tất cả các trường hợp. 
Cepepim + levofloxacin và Amoxicillin + ciprofloxacin là 
2 phối hợp kháng sinh được chỉ định nhiều sau cefotaxim 
+ levofloxacin và ceftriaxon + ciprofloxacin, tỉ lệ thành 
công sau 72h điều trị tương ứng là 82,35% và 75,0%. Các 
phối hợp 2 kháng sinh còn lại có tỉ lệ đáp ứng điều trị 
thấp hơn, trong đó ceftazidim + levofloxacin, cefepim + 
gentamicin và ceftizoxim + ciprofloxacin chiếm tỷ lệ thấp 
nhất với 66,67% số trường hợp.

Đối với các bệnh nhân sử dụng phối hợp 3 kháng 
sinh, nghiên cứu ghi nhận 5 trường hợp được chỉ định 
ceftriaxon + azithromycin + vancomycin, tỉ lệ thành công 
là 100% sau 72h điều trị.

Tỷ lệ thành công ở nhóm bệnh nhân sử dụng 1 loại 
kháng sinh và 2 loại khác sinh gần như nhau, đối với các 
trường hợp sử dụng 3 loại kháng sinh có tỷ lệ thành công 
cao hơn chiếm 100,0%. Sự khác biệt về tỷ lệ thành công 
giữa các nhóm sử dụng phác đồ điều trị khác nhau là có ý 
nhĩa với p = 0,023.

Mối liên quan giữa sự thay đổi kháng sinh sử dụng 
cho bệnh nhân với hiệu quả điều trị được thể hiện trong 
bảng 3.25. Các bệnh nhân vừa đổi loại kháng sinh vừa 
bổ sung kháng sinh có tỷ lệ thành công cao nhất, chiếm 
92,31%, các bênh nhân phải đổi loại kháng sinh và các 
bệnh nhân được bổ sung thêm kháng sinh có tỷ lệ thành 

Nhận xét:
Trên toàn bộ mẫu nghiên cứu, thời gian điều trị trung 

bình của các bệnh nhân tham gia khảo sát là 9,2 ± 11,2 
ngày. Bệnh nhân điều trị trong số ngày từ 7 đến 14 ngày 

chiếm tỷ lệ chủ yếu với 58,86%; bệnh nhân nằm điều trị 
trên 21 ngày chiếm tỷ lệ thấp nhất với 6,33 %. Bệnh nhân 
nằm điều trị trong thời gian ít hơn 7 ngày chiếm tỷ lệ 
25,95%.
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công gần như nhau là 89,29% và 89,47%.
Sự khác biệt về hiệu quả điều trị của các bệnh nhân 

được đổi thuốc và/hoặc bổ sung thuốc kháng sinh là có ý 
nghĩa với p < 0,05.

Các phối hợp kháng sinh có fluoloquinolon (chủ yếu 
là các phối hợp của nhóm p- lactam và fluoloquinolon) 
đều đạt tỉ lệ thành công sau 72h điều trị trên 65%. Cụ thể, 
tỉ lệ thành công của các phối hợp lần lượt là cefinetazol 
+ ciprofloxacin 95,7%; cefotaxim + levofloxacin 
95,9%; ceftazidim + levofloxacin 87%; amoxicillin/acid 
clavulanic + ciprofloxacin 84,6%; ampicillin/sulbactam 
+ ciprofloxacin 73,2%; ceftrixon + ciprofloxacin 74,5%; 
ceftizoxim + ciprofloxacin 68,8%. Nghiên cứu của 
Slcalsky năm 2012 và Konstantinos năm 2017 chi ra rằng, 
fluoloquinolon đơn trị liệu hay phối hợp với P-lactam 
cho hiệu quả trên lâm sàng tốt hơn, ít gây tác dụng phụ 
trên tiêu hóa hơn trong khi tỉ lệ tử vong không khác biệt 
khi so sánh với phối hợp giữa macrolid và p-lactam [6], 
[7]. Trong nghiên cún chúng tôi, chỉ có 2 phối hợp kháng 
sinh có nhóm macrolid trong điều trị khởi đầu viêm phổi 
cộng đồng là ceftriaxon + azithromycin và ceftriaxon + 
azithromycin + vancomycin. Hiệu quả của 2 phối hợp này 
đều đạt 100%.

Thời gian điều trị trung bình của các bệnh nhân tham 
gia khảo sát là 9,2 ± 11,2 ngày. Bệnh nhân điều trị trong 
số ngày từ 7 đến 14 ngày chiếm tỷ lệ chủ yếu với 58,86%; 
bệnh nhân nằm điều trị trên 21 ngày chiếm tỷ lệ thấp nhất 
với 6,33 %. Bệnh nhân nằm điều trị trong thời gian ít hơn 
7 ngày chiếm tỷ lệ 25,95%.

Đa số các bệnh nhân sau khi điều trị đều có kết quả 
tốt: Bệnh nhân khỏi bệnh chiếm tỷ lệ 44,94%; bệnh nhân 
sau điều trị bệnh giảm và đỡ bệnh chiếm tỷ lệ 53,16%. 

 Có 1 trường hợp bệnh nhân có bệnh tiến triển 

nặng sau thời gian điều trị, do mức độ mức bệnh nặng 
và bệnh nhân mắc nhiều bệnh phối hợp. Có 2 bệnh nhân 
(1,27%) có bệnh không thuyên giảm sau quá trình điều 
trị tại bệnh viện. Đặc biệt, sau khi được điều trị không có 
bệnh nhân nào tử vong.

V. KẾT LUẬN
Sau 3 ngày đầu điều trị bằng kháng sinh, kết quả 

đáp ứng với điều trị là có 76,58% bệnh nhân nghiên cứu 
đáp ứng tốt với kháng sinh, số bệnh nhân không đáp ứng 
chiếm tỷ lệ 23,42%.

Trong 3 kháng sinh đơn trị liệu được sử dụng, tỉ 
lệ thành công sau 72h cao nhất là levofloxacin - chiếm 
80,0%. Tiếp theo là ceftriaxon có tỉ lệ thành công là 
75,0%. Đối với phối hợp 2 kháng sinh, tất cả các phối hợp 
kháng sinh đều có tỉ lệ thành công trên 60%. Đối với các 
bệnh nhân sử dụng phối hợp 3 kháng sinh, nghiên cứu ghi 
nhận 5 trường hợp tỉ lệ thành công là 100%.

Sự khác biệt về tỷ lệ thành công giữa các nhóm sử 
dụng phác đồ điều trị khác nhau là có ý nhĩa với p = 0,023.

Sự khác biệt về hiệu quả điều trị của các bệnh nhân 
được đổi thuốc và/hoặc bổ sung thuốc kháng sinh là có ý 
nghĩa với p < 0,05.

Thời gian điều trị trung bình của các bệnh nhân tham 
gia khảo sát là 9,2 ± 11,2 ngày. Bệnh nhân điều trị từ 7 đến 
14 ngày chiếm tỷ lệ chủ yếu với 58,86%. 

Đa số các bệnh nhân sau khi điều trị đều có kết quả 
tốt: Bệnh nhân khỏi bệnh chiếm tỷ lệ 44,94%; bệnh nhân 
sau điều trị bệnh giảm và đỡ bệnh chiếm tỷ lệ 53,16%. 
Có 1 trường hợp bệnh nhân có bệnh tiến triển nặng sau 
thời gian điều trị. Có 2 bệnh nhân (1,27%) có bệnh không 
thuyên giảm sau quá trình điều trị tại bệnh viện. Đặc biệt, 
sau khi được điều trị không có bệnh nhân nào tử vong.
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH 
NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN NGUYÊN PHÁT

Bùi Đặng Minh Trí1, Bùi Đặng Phương Chi1

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát. Đối 
tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu trên 65 bệnh 
nhân ung thư biểu mô tế bào gan có HBV dương tính.

Kết quả: Triệu chứng lâm sàng đa dạng, những 
triệu chứng hay gặp là đau hạ sườn phải (41,5%), mệt 
mỏi thường xuyên (55,4%), sạm da (47,7%); gan to cứng 
(38,5%), vàng da – vàng niêm mạc (35,4%). Nồng độ 
AFP-L3 trung bình là 1820,5 ± 9863,5 ng/ml; tỷ lệ % AFP/
AFP-L3 trung bình là 27,92 ± 20,98% và nồng độ AFP 
trung bình là 3403,3 ± 12517,3 ng/ml. Các xét nghiệm 
về chức năng gan như hoạt độ AST trung bình là 115,57 
± 113,06 U/L; ALT trung bình là 84,19 ± 119,90 U/L và 
GGT trung bình là 245,42 ± 377,61 U/L. 66,7% bệnh 
nhân ở giai đoạn III và IV theo phân loại TNM; 44,6% 
bệnh nhân ở giai đoạn Child-Pugh B và C. Kết luận: Các 
triệu chứng lâm sàng thường gặp trên bệnh nhân UTBM tế 
bào gan nguyên phát là đau hạ sườn phải, mệt mỏi thường 
xuyên, sạm da, gan to cúng, vàng da – niêm mạc, tăng 
AFP-L3, AFP, tăng AST, ALT, GGT.

Từ khóa: Ung thư biểu mô tế bào gan, ung thư 
nguyên phát.

SUMMARY:
RESEARCH ON CLINICAL, SUBCLINICAL 

CHARACTERISTICS ON PATIENTS OF 
HEPATOCELLULAR CARCINOMA

Objective: Examining clinical and subclinical 
characteristics on patients of hepatocellular carcinoma. 
Subject and method: progressive study on 65 patients 
with Hepatocellular Carcinoma (HCC) with positive HBV 
test. Results: Clinical symptoms: pain hypochondriac au 
right (41.5%) hypasthenia chronicaliy (55.4%) darkening 
of the skin (47.7), hepatomegaly (38.5), yellowing of the 
skin (35.4%). AFP-L3 concentrations average 1820.5 
± 9863.5 ng/ml; rate AFP/AFP-L3 average 27.92 ± 

20.98%; AFP concentrations average 3403.3 ± 12517.3 
ng/ml; concentrations average AST 115.57 ± 113.06 U/L; 
ALT: 84.19 ± 119.90 U/L; GGT: 245.42 ± 377.61 U/L. 
66.7% of patients in stage III and IV according to the 
TNM classification, 44.6% in patients with Child-Pugh 
stage B and C. Conclusion: Common clinical symptoms 
on patients of hepatocellular carcinoma include pain 
hypochondriac au right, hypasthenia chronicaliy, 
darkening of the skin, hepatomegaly, yellowing of 
the skin, increasing AFP-L3 and AFP concentration. 
Increasing AST, ALT, GGT level.

Keywords: Hepatocellular carcinoma, primary cancer.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ung thư biểu mô tế bào gan là một bệnh khá phổ 

biến ở Việt Nam và trên thế giới, theo WHO, ước tính 
mỗi năm có thêm hơn 500000 ca mắc mới; bệnh tiến triển 
và tiên lượng nặng nề tỷ lệ tử vong cao [6]. Ngày nay, 
nhiều kỹ thuật hiện đại đã được ứng dụng trong y học 
để phát hiện, chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan sớm 
như: định lượng chất chỉ điểm khối u (AFP), chẩn đoán tế 
bào học qua sinh thiết khối u bằng kim nhỏ, nội soi, siêu 
âm, chụp cắt lớp vi tính, chụp động mạch gan… nhưng 
biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng vẫn được đánh giá 
là phương pháp có giá trị trong chẩn đoán sớm ung thư 
biểu mô tế bào gan nhất là trong điều kiện ở nước ta. Để 
tìm hiểu rõ hơn các biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng chủ 
yếu ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan có HBV 
dương tính, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục 
tiêu: “Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh 
nhân ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát”.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
65 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư biểu mô tế 

bào gan, khám và điều trị nội ngoại trú tại Bệnh viện 

Ngày nhận bài: 12/08/2020                           Ngày phản biện: 19/08/2020                    Ngày duyệt đăng: 26/08/2020

1. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
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Thống Nhất và Bệnh viện Hòa Hảo TP. Hồ Chí Minh từ 
ngày 01/03/2012 đến 30/4/2013.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu tiến cứu, chọn bệnh nhân và kỹ 

thuật phân tích kết quả theo thống kê mô tả cắt ngang. 
Tất cả bệnh nhân nghiên cứu đều được hỏi bệnh và 
thăm khám kỹ lưỡng, làm đầy đủ các xét nghiệm, ghi 
biên bản theo mẫu bệnh án thống nhất phù hợp với 

mục tiêu nghiên cứu do các bác sỹ chuyên khoa tiêu 
hóa thực hiện.

- Đặc điểm cận lâm sàng: Làm tại khoa sinh hóa, vi 
sinh và miễn dịch Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện 
Hòa Hảo TP. HCM.

- Thu thập và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu phân bố theo nhóm tuổi và giới 

Nhóm tuổi
Nam Nữ Tổng số

p
n % n % n %

40-55 13 20,0 05 07,7 18 27,7

> 0,0556-70 20 30,8 10 15,4 30 46,2

> 70 11 16,9 06 09,2 17 26,1

Tổng số 44 67,7 21 32,3 65 100 < 0,05

Tuổi trung bình 61,48 ± 11,26 62,33 ± 10,72 61,75 ± 11,01 > 0,05

Bảng 2. Đặc điểm lâm sàng của mẫu nghiên cứu

Đặc điểm chung Số bệnh nhân (n) Tỷ lệ (%)

Tuổi trung bình 61,75 ± 11,01

Giới tính Nam
Nữ

44 
21 

67,7
32,3

Địa dư Thành thị
Nông thôn

45 
20 

69,2
30,8

Giai đoạn TNM

I
II
III
IV

00 
21 
36 
08 

00,0
32,3
55,4
12,3

Giai đoạn Barcelona

0
A
B
C
D

00 
00 
21 
36 
08 

00,0
00,0
32,3
55,4
12,3

Child-Pugh
A
B
C

36 
21 
08 

55,4
32,3
12,3

Nhận xét: Tuổi hay gặp nhất từ 55 trở lên chiếm 
72.3%. Tuổi trung bình chung của nhóm nghiên cứu là 
61,75 ± 11,01 tuổi. Chủ yếu là nam giới chiếm 67.7%. 

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 ở 
tuổi trung bình giữa giới nam và giới nữ của các đối tượng 
nghiên cứu.
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Bảng 3. Đặc điểm cận lâm sàng của mẫu nghiên cứu

Đặc điểm cận lâm sàng Giá trị trung bình ( )

AFP (ng/ml) 3403,3 ± 12517,3

AFP-L3 (ng/ml) 1820,5 ± 9863,5

AFP/AFP-L3 (%) 27,9 ± 20,9

Bilirubin TP (mg/dL) 27,09 ± 71,6

AST (U/L) 115,5 ± 113,0

ALT (U/L) 84,1 ± 119,9

Biểu đồ 1.  Phân bố mẫu nghiên cứu theo tiền sử bệnh và giới

Biểu đồ 2. Đặc điểm các triệu chứng lâm sàng của mẫu nghiên cứu

Nhận xét: Số bệnh nhân ở thành thị có 45 bệnh 
nhân chiếm tỷ lệ 69,2%; về giai đoạn bệnh có giai đoạn C 
chiếm ưu thế có 36 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 55,4% và phân 

độ chức năng gan Child-Pugh B có 21 bệnh nhân chiếm 
tỷ lệ 32,3%.

Nhận xét: Sự phân bố mẫu nghiên cứu theo tiền sử bệnh và giới cho thấy tỷ lệ nam xơ gan chiếm 40,0% cao hơn 
nhiều so với tỷ lệ nam viêm gan mạn chiếm 27,7%.

Nhận xét: Triệu chứng lâm sàng gặp ở nhóm nghiên 
cứu: triệu chứng vàng da vàng mắt chiếm tỷ lệ 35,4%, tỷ 
lệ sạm da chiếm 47,7%, tỷ lệ đau vùng gan chiếm 41,5%, 

sụt cân chiếm tỷ lệ 18,5%, gan to chiếm tỷ lệ 38,5% và tỷ 
lệ dịch ổ bụng chiếm 16,9%.

27,7%

40,0% 

6,2%

26,2%

0

10

20

30

40

50

Xơ gan Viêm gan mạn

%

Nam Nữp > 0,05

41,5%

55,4% 

35,4%

47,7%

18,5%

38,5%

16,9%

0

10

20

30

40

50

60

Mệt mỏi Vàng da
mắt

Sạm da Đau vùng
gan

Sụt cân Gan to Dịch ổ
bụng

%
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Nhận xét: Kết quả ghi nhận xét nghiệm chẩn đoán 
sớm ung thư gan như: nồng độ AFP-L3 trung bình là 
1820,5 ± 9863,5 ng/ml; tỷ lệ % AFP/AFP-L3 trung bình 
là 27,92 ± 20,98% và nồng độ AFP trung bình là 3403,3 
± 12517,3 ng/ml. Các xét nghiệm về chức năng gan như 
hoạt độ AST trung bình là 115,57 ± 113,06 U/L; ALT 
trung bình là 84,19 ± 119,90 U/L và GGT trung bình là 
245,42 ± 377,61 U/L.

IV. BÀN LUẬN
1. Đặc điểm của nhóm nghiên cứu phân bố theo 

nhóm tuổi và giới
Bệnh nhân nghiên cứu tập trung nhiều nhất ở độ tuổi 

56-70 (46,2%) và ở nam giới (67,7%) nhiều hơn nữ giới 
(32,3%). Tuổi trung bình chung của nhóm nghiên cứu là 
61,75 ± 11,01, trong đó tuổi trung bình ở nam là 61,48 ± 
11,26 và ở nữ là 62,33 ± 10,72. Không có sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê với p > 0,05 ở tuổi trung bình giữa nam 
và nữ của các đối tượng nghiên cứu. Các đối tượng nghiên 
cứu của chúng tôi cũng có cùng độ tuổi tương tự như các 
nghiên cứu của Vũ Văn Vũ và cộng sự [7] và nghiên cứu 
của Behne Tara và cộng sự [8]. Kết quả nghiên cứu của 
Lê Lộc và cs, với 67% nam so với 33% nữ [4]. Nhưng 
thấp hơn so với tỷ số 7,5/1 (88,6% nam, 11,4% nữ) trong 
nghiên cứu của Nguyễn Bạch Đằng và Mai Hồng Bàng 
năm 2010 [2]; và so với tỷ số 3/1 (75% nam, 25% nữ) 
trong nghiên cứu tại bệnh viện Trường Đại học Y dược 
Huế của Nguyễn Thị Kim Hoa, Võ Đặng Anh Thư và cs 
(2010) [3]. Kết quả của Nguyễn Bạch Đằng, bệnh gặp chủ 
yếu ở độ tuổi 40-69 (81,43%), đỉnh điểm của bệnh cũng 
ở độ tuổi 50-59 (30%). Tuổi trung bình (55,8 ± 1,26) [2], 
Nguyễn Thị Kim Hoa (53,7 ± 11,3) [3]

2. Đặc điểm về địa dư
Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân nhóm bệnh 

nhân UTBMTBG thành 2 vùng: thành thị và nông thôn. 
Theo tổng quát, bệnh nhân ở thành thị (69,2%) chiếm tỷ 
lệ cao hơn ở nông thôn (30,8%). Riêng ở TPHCM số bệnh 
nhân chiếm 28% trên tổng số các trường hợp khảo sát. 
Về tuổi trung bình, không có sự khác có ý nghĩa thống kê 
giữa 2 vùng. Tỷ lệ bệnh nhân nam ở thành thị hay nông 
thôn đều cao hơn tỷ lệ bệnh nhân nữ.

3. Đặc điểm về tiền sử bệnh
Chúng tôi ghi nhận kết quả tiền sử bệnh và phân 

theo từng nhóm tiền sử bệnh như xơ gan, viêm gan mạn, 
HBsAg (+). Cho thấy, tiền sử xơ gan chiếm tỷ lệ cao nhất 
(66,2%), thấp nhất là viêm gan mạn (33,8%) và HBsAg 
(+) là 63,1%. Về sự phân bố nhóm các tiền sử bệnh không 
thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 giữa 
các nhóm. Có thể do nghiên cứu của chúng tôi chưa đủ 
nhiều đối tượng trong từng nhóm bệnh sử, nên chưa thấy 
có sự khác biệt có ý nghĩa trong cách phân nhóm này. 

4. Đặc điểm về giai đoạn TNM
TNM được chia làm 4 giai đoạn I, II, III, IV. Trong 

nghiên cứu của chúng tôi, không có giai đoạn I, giai đoạn 
IV chiếm tỷ lệ rất thấp 12,3%, giai đoạn III chiếm tỷ lệ cao 
nhất 55,4%, giai đoạn II là 32,3%.

5. Đặc điểm về giai Đoạn Barcelona
Trong nghiên cứu của chúng tôi, không có giai đoạn 

0, giai đoạn D chiếm tỷ lệ rất thấp 12,3%, giai đoạn C 
chiếm tỷ lệ cao nhất 55,4%, giai đoạn B là 32,3%. So với 
nghiên cứu của Vũ Văn Vũ, giai đoạn C cũng chiếm tỷ 
lệ cao nhất là 74,8%, tỷ lệ này cao hơn của chúng tôi [7].

6. Đặc điểm về Child - Pugh
Trong nghiên cứu của chúng tôi, Child A 55,4%, 

Child B 32,3%, Child C 12,3%. Nghiên cứu của chúng tôi 
phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Đại Bình, Makoto 
Kobayashi, Ryosuke Tateishi và Hidenori Toyoda, phân 
độ Child A chiếm cao nhất lần lượt là Nguyễn Đại Bình 

GGT (U/L) 245,4 ± 377,6

Albumin (g/dL) 33,1 ± 6,5

PLT (K/uL) 160,4 ± 73,4

INR 1,17 ± 0,33

TL Prothrombin 80,8 ± 12,5

Glucose máu lúc đói (µmol/l) 5,9 ± 1,8

Ure (µmol/l) 5,9 ± 2,4

Creatinine (mg/dL) 92,7 ± 25,0
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67,3%, Makoto Kobayashi 72,5%, Ryosuke Tateishi 
72,3%, Hidenori Toyoda 80%, phân độ Child C trong 
nghiên cứu của chúng tôi (12,3%), Makoto Kobayashi 
(5,4%), Ryosuke Tateishi (0,96%) đều chiếm tỷ lệ thấp 
nhất. Riêng 2 nghiên cứu của Nguyễn Đại Bình và 
Hidenori Toyoda là không có trường hợp Child C [1], [9]. 

7. Đặc điểm các triệu chứng lâm sàng của mẫu 
nghiên cứu

Các triệu chứng mệt mỏi và sạm da là 2 triệu chứng 
gặp nhiều nhất trong ung thư biểu mô tế bào gan với tỷ lệ 
lần lượt là 55,4% và 47,7%. Triệu chứng cổ trướng là xuất 
hiện ít nhất với tỷ lệ 16,9%. Còn lại là các triệu chứng như 
vàng da và mắt (35,4%), đau tức vùng gan (41,5%), sụt 
cân (18,5%), gan to (38,5%).

Mệt mỏi: Có ở 55,4% số bệnh nhân. Kết quả của 
chúng tôi thấp hơn so với Nguyễn Bạch Đằng 75,71% 
và Nguyễn Thị Kim Hoa 90% [2], [3]. Vàng da, vàng 
mắt: Có 35,4% bệnh nhân vàng da – mắt thấp hơn so với 
nghiên cứu của Nguyễn Bạch Đằng 38,57% và cao hơn 
tỷ lệ 30% của Nguyễn Thị Kim Hoa [2], [3]. Sạm da: 
Nghiên cứu của chúng tôi có 47,7% bệnh nhân sạm da. 
Đau tức vùng gan: Trong nghiên cứu của chúng tôi có 
41,5% bệnh nhân thấp hơn nhiều so với nghiên cứu của 
Nguyễn Bạch Đằng 72,86% và Nguyễn Thị Kim Hoa 
92,5% [2], [3]. Sụt cân: Tỷ lệ 18,5% của chúng tôi thấp 
hơn gẩn 3 lần so với Nguyễn Bạch Đằng (54,29%) và thấp 
hơn khoảng 4 lần so với Nguyễn Thị Kim Hoa (77,5%) 
[2], [3]. Gan to: Tỷ lệ triệu chứng lâm sàng gan to của 
chúng tôi, Nguyễn Bạch Đằng và Nguyễn Thị Kim Hoa 
lần lượt ghi nhận là 38,5%; 74,29%; 42,5% cho thấy kết 
quả của chúng tôi thấp hơn [2], [3]. Cổ trướng: Chỉ chiếm 
16,9% trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với 
nghiên cứu của Nguyễn Bạch Đằng 35,71% và cao hơn so 
với Nguyễn Thị Kim Hoa 7,5% [2], [3]. 

8. Đặc điểm cận lâm sàng của nhóm nghiên cứu
AfP và AfP – L3
Nhận định về nồng độ chất đánh dấu u trên 65 bệnh 

nhân trong nghiên cứu, chúng tôi thấy đa số bệnh nhân có 
AFP định lượng được ≥ 400 ng/ml, chiếm tỷ lệ 50,77%, 
32,31% nằm trong khoảng >20-400 ng/ml, 16,92% ≤20 
ng/ml. So với tỷ lệ trong nghiên cứu của chúng tôi, nghiên 
cứu của Nguyễn Ngọc Quỳnh, Vũ Văn Vũ có tỷ lệ cao 

hơn và nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Hoa có tỷ lệ thấp 
hơn chúng tôi [3], [5], [7]. Trong nghiên cứu của chúng 
tôi, giá trị trung bình của AFP 3403,35 ± 12517,32 ng/ml, 
giá trị trung bình của AFP-L3 là 1820,50 ± 9863,56ng/
ml và giá trị trung bình của tỷ lệ AFP/AFP-L3 là 27,92 
± 20,98 %. So với nghiên cứu của Jong Young Choi với 
nhóm bệnh nhân bị HCC có tỷ lệ AFP/AFP-L3 là 40,0 ± 
35,7 % thì tỷ lệ của chúng tôi thấp hơn nhiều nhưng nhìn 
chung cả hai tỷ lệ đều > 10%.

Các đặc điểm sinh hóa liên quan đến chức năng gan
Trong nghiên cứu của chúng tôi, giá trị Bilirubin 

TP trung bình là 27,095 ± 71,69 mg/dL, albumin là 33,10 
± 6,53 g/dL, PLT là 160,49 ± 73,44 k/uL, INR là 1,17 
± 0,33, tỷ lệ Prothrombin là 80,86 ± 12,51%, Creatinine 
là 92,72 ± 25,04 mg/dL, SGOT là 115,57 ± 113,06 U/L 
và SGPT là 84,19 ± 119,903 U/L. Trong nghiêu cứu của 
Nguyễn Ngọc Hoa thấy enzym gan GOT tăng 71,4%, 
GPT tăng là 62,9% [3]. Trong nghiên cứu của Vũ Văn 
Vũ, một số đặc điểm sinh hóa cũng thay đổi khác thường, 
83% bệnh nhân có SGOT tăng, 71% bệnh nhân có SGPT 
tăng, 34% bệnh nhân có Bilirubin tăng và 21% bệnh nhân 
có albumin giảm. Điều này cho thấy phần lớn bệnh nhân 
ung thư gan phát triển trên nền một tổn thương gan như 
viêm gan, xơ gan, tổn thương gan mạn tiến triển gây hủy 
hoại tế bào gan [7]. 

KẾT LUẬN
- Đặc điểm lâm sàng: Ung thư biểu mô tế bào gan 

chủ yếu gặp ở nam 66.7%. Tuổi trung bình 61,75 ± 11,01. 
Triệu chứng lâm sàng đa dạng, những triệu chứng hay 
gặp là đau hạ sườn phải (41.5%), mệt mỏi thường xuyên 
(55.4%), sạm da (47.7%); gan to cứng ( 38.5%), vàng da – 
vàng niêm mạc (35.4%). 66.7% bệnh nhân ở giai đoạn III 
và IV theo phân loại TNM; 44.6% bệnh nhân ở giai đoạn 
Child-Pugh B và C.

- Cận lâm sàng: Nồng độ AFP-L3 trung bình là 
1820,5 ± 9863,5 ng/ml; tỷ lệ % AFP/AFP-L3 trung bình 
là 27,92 ± 20,98% và nồng độ AFP trung bình là 3403,3 
± 12517,3 ng/ml. Các xét nghiệm về chức năng gan như 
hoạt độ AST trung bình là 115,57 ± 113,06 U/L; ALT 
trung bình là 84,19 ± 119,90 U/L và GGT trung bình là 
245,42 ± 377,61 U/L.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá sự phù hợp trong chỉ định kháng 

sinh kinh nghiệm ban đầu trong điều trị viêm phổi có nguy 
cơ nhiễm khuẩn bệnh viện ở người lớn tại Bệnh viện đa 
khoa Cần Thơ năm 2019. Đối tượng và phương pháp: 
Nghiên cứu hồi cứu xác định tính phù hợp trên 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. Kết quả: 
Kháng sinh kinh nghiệm ban đầu chủ yếu là carbapenem 
nhóm 2 (imipenem/meropenem) đơn trị và vancomycin. 
Tính hợp lý trong chỉ định kháng sinh kinh nghiệm ban 
đầu ở mức cao chiếm tỉ lệ 90,83%. Tính phù hợp kháng 
sinh kinh nghiệm ban đầu với mức độ nhạy cảm của vi 
khuẩn phân lập được từ mẫu cấy BAL là 57,75%. Kết 
luận: Tính hợp lý trong chỉ định kháng sinh kinh nghiệm 
ban đầu ở mức cao. Tính phù hợp kháng sinh kinh nghiệm 
ban đầu với mức độ nhạy cảm của vi khuẩn phân lập ở 
mức trung bình.

Từ khóa: Kháng sinh, viêm phổi.

SUMMARY:
STUDY OF REASONABILITY IN INDICATION 

OF INITIAL EMPIRICAL ANTIBIOTICS IN 
PNEUMONIA TREATMENT AT CAN THO 
GENERAL HOSPITAL

Objectives: To assess the appropriateness in 
indication of initial experiencing antibiotics in treatment 
of pneumonia with hospital infections of adult at Can 
Tho General Hospital in 2019. Subjects and methods: 
Retrospective study to determine the suitability of 120 
patients diagnosed with pneumonia with risk of hospital 
infections in Can Tho City General Hospital with limited 
antibiotic used from January 1st, 2019 to December 
31st, 2019. Results: The primary empirical antibiotics 

were carbapenem group 2 (imipenem/meropenem) 
monotherapy and vancomycin. The rationality in 
indication of experienced antibiotics was the high rate 
of 90.83%. The initial empirical antibiotic suitability 
for bacterial sensitivity isolated from BAL explants 
was 57.75%. Conclusion: The reasonability for initial 
empirical antibiotics was high. The rationality of initially 
experienced antibiotics was moderate.

Keywords: 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 khí quản), 
không trong thời kì ủ bệnh tại thời điểm bắt đầu thở máy 
[3]. Sử dụng kháng sinh không hợp lý sẽ làm tăng thời 
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. Xuất phát từ vấn đề sử dụng 
kháng sinh có phù hợp hay không phù hợp trong điều trị 
VPBV nên chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu này nhằm 
mục tiêu: “Đánh giá sự phù hợp trong chỉ định kháng 
sinh kinh nghiệm ban đầu trong điều trị viêm phổi có nguy 
cơ nhiễm khuẩn bệnh viện ở người lớn tại Bệnh viện đa 
khoa Cần Thơ năm 2019”.

Ngày nhận bài: 13/08/2020                           Ngày phản biện: 25/08/2020                    Ngày duyệt đăng: 04/09/2020

NGHIÊN CỨU SỰ PHÙ HỢP TRONG CHỈ ĐỊNH KHÁNG SINH 
KINH NGHIỆM BAN ĐẦU TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI TẠI 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẦN THƠ

Huỳnh Quốc Thịnh1, Bùi Đặng Minh Trí1
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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 

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:
- Đặc điểm sử dụng kháng sinh kinh nghiệm ban 

đầu để điều trị viêm phổi có nguy cơ nhiễm khuẩn 
bệnh viện

+ Tỷ lệ KSHC sử dụng: Tỷ lệ từng loại KSHC sử 
dụng trong phối hợp kháng sinh kinh nghiệm, tỷ lệ %.

+ Tỷ lệ các kháng sinh/phối hợp kháng sinh kinh 

nghiệm ban đầu: Các kháng sinh/phối hợp kháng sinh 
kinh nghiệm ban đầu sử dụng điều trị, tỷ lệ %.

- Tính phù hợp trong chỉ định kháng sinh kinh 
nghiệm ban đầu

+ Tính phù hợp theo hướng dẫn bệnh viện: Loại, 
liều, cách pha, tốc độ truyền, tỷ lệ %.

+ Tỷ lệ phù hợp kháng sinh kinh nghiệm ban đầu 
với mức độ nhạy cảm của vi khuẩn phân lập được từ mẫu 
cấy vi sinh: Tất cả vi khuẩn phân lập được từ mẫu cấy vi 
sinh (bao gồm mẫu cấy máu và mẫu cấy BAL) nhạy cảm 
với ít nhất 1 kháng sinh trong kháng sinh kinh nghiệm ban 
đầu, tỷ lệ %.

+ Số đợt sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi có 
nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện: Đợt điều trị tính từ khi 
bệnh nhân được chỉ định kháng sinh để điều trị viêm phổi 
có nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện đến khi có chi định 
ngưng kháng sinh sử dụng để điều trị, tỷ lệ %.

+ Số lần thay đổi kháng sinh trong đợt điều trị: Số 
lần bác sỹ điều trị thay đổi kháng sinh trong đợt điều trị, 
tỷ lệ %.

- Hiệu quả điều trị: Thành công (khỏi, đỡ/giảm), 
thất bại (không thay đổi, nặng hơn), 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.

 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 1. Đặc điểm sử dụng kháng sinh kinh nghiệm 

ban đầu để điều trị viêm phổi có nguy cơ nhiễm khuẩn 
bệnh viện

Biểu đồ 1. Kháng sinh hạn chế sử dụng trong phối hợp kháng sinh kinh nghiệm điều trị ban đầu (n = 120) 

Nhận xét: 
- Imipenem được sử dụng nhiều nhất trong điều trị 

ban đầu cho bệnh nhân với 63/120 phiếu (chiếm 52,5%). 

Tiếp đó là Meropenem, Vancomycin với 31,67%, 
18,33% số phiếu tương ứng. Có 1 phiếu đề nghị sử dụng 
Teicoplanin.
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Bảng 2.  Các kháng sinh/phối hợp kháng sinh kinh nghiệm ban đầu sử dụng điều trị (n=120)

Phác đồ Kháng sinh Số lượng Tỷ lệ Tổng

Đơn trị

Colistin 4 3,33

104
(88,67 %)

Imipenem 59 49,17

Meropenem 29 24,17

Ertapenem 2 1,67

Vancomycin 9 7,5

Teicoplanin 1 0,83

Linezolid 0 0

Phối hợp

Vancomycin + Imipenem 4 3,33

16
(13,33 %)

Vancomycin + Meropenem 6 5

Colistin + Meropenem 3 2,5

Colistin + Vancomycin 3 2,5

Bảng 3. Tính phù hợp trong chỉ định kháng sinh kinh nghiệm ban đầu (n=120)

Tiêu chí
Phù hợp Không phù hợp

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ

Liều 109 90,83 11 9,17

Pha chế 118 98,33 2 1,67

Tốc độ truyền 117 97,5 3 2,5

Nhận xét:
- Có 104/120 bệnh nhân (chiếm 88,67%) được điều 

trị ban đầu theo phác đồ đơn. Trong đó chiếm tỷ lệ cao 
nhất là sử dụng Imipenem với 59/120 bệnh nhân.

- Có 16/120 bệnh nhân (chiếm 13,33%) được điều 
trị ban đầu theo phác đồ phối hợp 2 kháng sinh. Trong đó 
chiếm tỷ lệ cao nhất là sử dụng Vancomycin + Meropenem.

2. Tính phù hợp trong chỉ định dùng kháng sinh

Nhận xét:
- 109/120 bệnh nhân (chiếm 90,83%) được chỉ định 

liều kháng sinh kinh nghiệm ban đầu phù hợp.
- 118/120 (chiếm 98,33%) kháng sinh được pha chế 

phù hợp.
- 117/120 bệnh nhân (chiếm 97,5%) được chỉ định tố 

độ truyền kháng sinh kinh nghiệm ban đầu phù hợp.
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Bảng 4. Tỷ lệ phù hợp kháng sinh kinh nghiệm ban đầu với mức độ nhạy cảm của vi khuẩn phân lập

được từ mẫu cấy BAL

Phù hợp kháng sinh kinh nghiệm 
ban đầu với kết quả cấy vi sinh Số lượng Tỷ lệ

Có 41 57,75

Không 30 42,25

Tổng 71 100

Bảng 5. Số đợt sử dụng kháng sinh (n=120)

Số đợt sử dụng kháng sinh Số lượng Tỷ lệ

1 đợt 96 80,0

2 đợt 24 20,0

Tổng 120 100,0

Mean ±SD 1,2 ± 0,4

Bảng 6. Số lần thay đổi kháng sinh (n=120)

Số lần thay đổi kháng sinh Số lượng Tỷ lệ

0 lần 98 81,67

1 lần 22 18,33

2 lần 8 6,67

Tổng 120 100,0

Nhận xét:
Trong số 71 bệnh nhân có mẫu cấy BAL đầu tiên dương tính: Có 41/71 mẫu (chiếm 57,75%) phù hợp kháng sinh 

kinh nghiệm ban đầu với mức độ nhạy cảm của vi khuẩn phân lập được từ mẫu cấy BAL.

Nhận xét:
Trung bình một BN được điều trị 1,2 ± 0,4 đợt kháng sinh. Có 96/120 bệnh nhân (chiếm 80,0%) điều trị 1 đợt và 

24/120 bệnh nhân (chiếm 20,0%) điều trị 2 đợt.

Nhận xét:
- Có 98/120 bệnh nhân (81,67%) không cần thay đổi kháng sinh ban đầu.
- 22/120 bệnh nhân (18,33%) cần thay đổi kháng sinh 1 lần.
- 8/120 bệnh nhân (6,67%) cần thay đổi kháng sinh 2 lần.
3. Hiệu quả điều trị
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Bảng 7. Tình trạng bệnh nhân khi xuất viện (n=120)

Kết quả Số lượng Tỷ lệ

Thành công
Khỏi 78 65,0

Đỡ, giảm 25 20,83

Thất bại
Không đổi 13 10,83

Nặng hơn 4 3,33

Tổng 120 100,0

Chuyển tuyến
Có 17 14,17

Không 103 85,83

Nhận xét:
- Trong tổng số 120 bệnh nhân, có 103 bệnh nhân 

được điều trị thành công không cần chuyển tuyến. Trong 
đó có 78/120 bệnh nhân (chiếm 65%) khỏi bệnh; 25/120 
bệnh nhân (chiếm 20,83%) đỡ, giảm.

- Có 17/120 bệnh nhân (chiếm 14,17%) điều trị 
thất bại cần chuyển tuyến. Trong đó có 4/120 bệnh nhân 
(chiếm 3,33%) có tiến triển nặng hơn; 13/120 bệnh nhân 
(chiếm 10,83%) có tình trạng không thay đổi.

IV. BÀN LUẬN
1. Đặc điểm sử dụng kháng sinh kinh nghiệm ban 

đầu điều trị viêm phổi có nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện
* Tần xuất sử dụng các loại kháng sinh
Trong các nhóm kháng sinh hạn chế sử dụng điều 

trị ban đầu, Imipenem là loại kháng sinh được sử dụng 
nhiều nhất trong điều trị ban đầu cho bệnh nhân. với 
63/120 phiếu (chiếm 52,5%). Tiếp đó là Meropenem, 
Vancomycin với 31,67%, 18,33% số phiếu tương ứng. Có 
1 phiếu đề nghị sử dụng Teicoplanin.

* Các kháng sinh/phối hợp kháng sinh kinh 
nghiệm ban đầu

Đối với các kháng sinh/phối hợp kháng sinh kinh 
nghiệm ban đầu các bệnh nhân viêm phổi có nguy cơ 
nhiễm khuẩn bệnh viện trong mẫu nghiên cứu, kháng 
sinh kinh nghiệm ban đầu chỉ được chỉ định 1 loại kháng 
sinh và phối hợp 2 kháng sinh, nhưng chủ yếu là đơn trị 
1 loại kháng sinh (88,67%). Kháng sinh đơn trị chủ yếu 
là carbapenem nhóm 2 (imipenem/meropenem) chiếm tỷ 
lệ trên 70%. Phối hợp 2 kháng sinh chủ yếu là Có 16/120 
bệnh nhân (chiếm 13,33%) được điều trị ban đầu theo 
phác đồ phối hợp 2 kháng sinh. Trong đó chiếm tỷ lệ cao 
nhất là sử dụng Vancomycin + Meropenem.

Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy nếu theo hướng 
dẫn IDSA/ATS năm 2016 cho thấy mẫu nghiên cứu có 
YTNC nhiễm Pseudomonas, MRSA đều rất cao nhưng 
tỷ lệ dương tính thật với các vi khuẩn đó tương đối thấp. 
Mặc dù mẫu nghiên cứu nhỏ chưa phản ánh đúng tỷ lệ 
các chủng vi khuẩn mà bệnh nhân viêm phổi có nguy cơ 
nhiễm khuẩn bệnh viện mắc phải và chưa phản ánh đúng 
mức độ nhạy cảm của các chủng vi khuẩn phân lập được. 
Vì vậy, cần có 1 nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn để đánh 
giá xem có thật sự phải phối hợp kháng sinh kinh nghiệm 
ban đầu để điều trị viêm phổi nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh 
viện như theo hướng dẫn IDSA/ATS năm 2016.

2. Sự phù hợp trong chỉ định dùng kháng sinh
* Sự phù hợp trong chỉ định kháng sinh kinh 

nghiệm ban đầu
Loại kháng sinh: Kết quả có 2 trường hợp chỉ định 

kháng sinh kinh nghiệm ban đầu không phù hợp (1 trường 
hợp chỉ định ertapenem đơn trị, 1 trường hợp chỉ định 
piperacillin/tazobactam đơn trị).

Liều kháng sinh kinh nghiệm ban đầu: Kết quả có 
11 trường hợp được đánh giá không phù hợp, trong đó 
8 trường hợp không hiệu chỉnh liều imipenem, 1 trường 
hợp không hiệu chỉnh liều meropenem trên bệnh nhân suy 
thận, 2 trường hợp không theo dõi nồng độ vancomycin 
khi sử dụng vancomycin.

Cách pha kháng sinh, tốc độ truyền kháng sinh: Kết 
quả có 2 trường hợp pha kháng sinh không phù hợp và 3 
trường hợp tốc độ truyền không phù hợp (levofloxacin với 
tốc độ nhanh hom qui định). Tỷ lệ sử dụng phù hợp chung 
kháng sinh theo kinh nghiệm theo hướng dẫn là 90,33%.

* Sự phù hợp kháng sinh kinh nghiệm ban đầu với 
mức độ nhạy cảm của vi khuẩn phân lập được từ mẫu 
cấy vi sinh
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Kết quả tỷ lệ phù hợp kháng sinh kinh nghiệm ban 

đầu với mức độ nhạy cảm của vi khuẩn phân lập được từ 
mẫu cấy BAL: trong số 71 bệnh nhân có mẫu cấy BAL 
đầu tiên dương tính: Có 41/71 mẫu (chiếm 57,75%) phù 
hợp kháng sinh kinh nghiệm ban đầu với mức độ nhạy 
cảm của vi khuẩn phân lập được từ mẫu cấy BAL, điều 
này cho thấy gần 43,08% kháng sinh kinh nghiệm ban đầu 
không bao phủ được vi khuẩn phân lập được từ mẫu cấy 
BAL nhưng bác sỹ điều trị không thay đổi kháng sinh kinh 
nghiệm (có thể do đáp ứng lâm sàng tốt), cần có 1 nghiên 
cúu đánh giá ảnh hưởng kết quả cấy BAL đến quyết định 
chỉ định kháng sinh của bác sỹ.

* Số đợt sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi 
nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện

Các bệnh nhân mẫu nghiên cứu chỉ có 1 đợt sử dụng 
kháng sinh và 2 đợt sử dụng kháng sinh để điều trị viêm 
phổi có nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện, trong đó bệnh 
nhân có 1 đợt sử dụng kháng sinh để điều trị viêm phổi có 
nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện chiếm tỷ lệ 80,0%, điều 
này cho thấy tỷ lệ tái bệnh viêm phổi có nguy cơ nhiễm 
khuẩn bệnh viện rất thấp.

* Số lần thay đổi kháng sinh sử dụng trong 1 đợt 
điều trị

Có đến 25,0% đợt điều trị cần phải thay đổi kháng 
sinh kinh nghiệm ban đầu (bao gồm lên thang và xuống 
thang kháng sinh), trong đó 18,33% chỉ có 1 lần thay đổi 
kháng sinh, ngoài ra còn có 8 trường họp (6,67%) cần 2 
lần thay đổi kháng sinh.

3. Hiệu quả điều trị
Kết quả nghiên cứu cho thấy có 65,0% bệnh nhân 

được điều trị thành công (khỏi, đỡ giảm), tỷ lệ này cao 
hơn so với nghiên cứu của Hồ Đặng Nghĩa tại Bệnh 
viện Cấp cứu Trưng Vương (50%) [2], nghiên cứu của 

Nguyễn Xuân Vinh ở Bệnh viện Thống Nhất (49,5%) 
[4], tỷ lệ thất bại điều trị là 14,16% , tỷ lệ này thấp hợn 
so với nghiên cứu của Hồ Đặng Nghĩa (42,71%) [2]. 
Mặc dù là bệnh viện tuyến tỉnh, đa số các bệnh nhân 
đến Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ đều tương 
đối nặng, đều đã được điều trị tuyến trước (80,41%) 
nhưng tỷ lệ thất bại điều trị thấp hơn các bệnh viện 
khác. Kết quả cho thấy chỉ có 17/120 bệnh nhân (chiếm 
14,17%) điều trị thất bại cần chuyển tuyến. Trong đó 
có 4/120 bệnh nhân (chiếm 3,33%) có tiến triển nặng 
hơn; 13/120 bệnh nhân (chiếm 10,83%) có tình trạng 
không thay đổi.

Theo Kofllef, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân VPBV có 
thể giảm từ 52% xuống còn 12% nếu bệnh nhân được điều 
trị bằng kháng sinh ban đầu thích hợp. Nghiên cứu của 
Nguyễn Xuân Vinh kết luận tỷ lệ tử vong của nhóm bệnh 
nhân VPBV sử dụng kháng sinh không phù hợp cao hơn 
nhóm bệnh nhân sử dụng kháng sinh phù hợp 3,24 lần và 
sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p=0,001) [4]. Vì vậy 
cần có kháng sinh kinh nghiệm ban đầu phù hợp hơn nữa 
để giảm tỷ lệ thất bại điều trị xuống thấp hơn tỷ lệ hiện tại.

KẾT LUẬN
- Kháng sinh kinh nghiệm ban đầu chủ yếu là 

carbapenem nhóm 2 (imipenem/meropenem) đơn trị và 
Vancomycin.

- Tính hợp lý trong chỉ định kháng sinh kinh nghiệm 
ban đầu ở mức cao chiếm tỉ lệ 90,83%.

- Tính phù hợp kháng sinh kinh nghiệm ban đầu với 
mức độ nhạy cảm của vi khuẩn phân lập được từ mẫu cấy 
BAL là 57,75%.

- Trong tổng số 120 bệnh nhân, có 103 bệnh nhân 
được điều trị thành công không cần chuyển tuyến.
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá tính hợp lý sử dụng kháng sinh 

trong điều trị nội trú 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: Tỷ lệ phác 
đồ điều trị ban đầu không phù hợp tương đối cao 95,26%. 
Có 120 trường hợp kháng sinh được kê liều không phù 
hợp: 86 kháng sinh được dùng có liều cao hơn khuyến 
cáo, 24 trường hợp thấp hơn khuyến cáo. Với BN có chức 
năng thận bình thường, có 14 trường hợp kháng sinh được 
sử dụng không phù hợp về nhịp, trong đó ceftriaxon có 
nhịp cao hơn khuyến cáo nhiều nhất với tỷ lệ 7,50%, nhịp 
đưa thuốc thấp hơn khuyến cáo thuộc về hai kháng sinh: 
ampicilin, cefoperazon. Đối với BN suy giảm chức năng 
thận, trong số 3 BN có suy giảm chức năng thận, kháng 
sinh được sử dụng đều là Gentamycin. Trong đó, có 2 
trường hợp liều Gentamycin cao hơn khuyến cáo chiềm 
66,66%. Kết luận: Tỷ lệ phác đồ điều trị ban đầu không 
phù hợp tương đối cao. Có 14 trường hợp kháng sinh được 
sử dụng không phù hợp về nhịp. Có 3 BN suy giảm chức 
năng thận, kháng sinh được sử dụng đều là Gentamycin, 
chủ yếu là liều cao hơn khuyến cáo.

Từ khóa: Tính hợp lý sử dụng kháng sinh, viêm 
phổi cộng đồng, trẻ em.

SUMMARY: RATIONALITY Of USING 
ANTIBIOTIC FOR COMMUNITY PNEUMONIA 
TREATMENT ON CHILDREN

Objective: To evaluate the rationality of antibiotic 
use in the inpatient treatment of pneumonia on 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: The rate of 
the initially iirelevant treatment regimen was relatively 
high of 95.26%. There were 120 cases of antibiotics 
being prescribed inappropriately: 86 antibiotics were 
administered at higher doses than recommended, and 24 
lower than recommended. In patients with normal renal 
function, there were 14 cases of antibiotic used inadequate 
for the rhythm, of which ceftriaxone had a higher rate than 
recommended at the rate of 7.50%, the rate of delivery 
was lower than recommended. belongs to two antibiotics: 
ampicilin, cefoperazon. For patients with impaired renal 
function, among 3 patients with impaired renal function, 
the antibiotics used were Gentamycin. Of which, there 
were 2 cases which the dose of Gentamycin was higher 
than the recommended dose of 66.66%. Conclusion: The 
proportion of the initially irrelevant treatment regimen 
was relatively high. There were 14 cases of antibiotic use 
with irregular rhythm. There were 3 patients with impaired 
renal function, the antibiotics used were Gentamycin, 
mainly higher than recommended doses. 

Keywords: Rationality of using antibiotic, 
community pneumonia, children.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Viêm phổi cộng đồng (VPCĐ) là hiện tượng các 

bộ phận của nhu mô phổi bị nhiễm khuẩn bao gồm tiểu 
phế quản tận, phế nang và túi phế nang. Biểu hiện chính 
của bệnh là viêm phổi đốm, viêm phổi thuỳ và viêm phổi 
không điển hình. Nguyên nhân thường gặp là do phế cầu 
khuẩn hoặc các vi khuẩn, vi rút không điển hình khác 
[1], [2]. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 
2014, viêm phổi đã giết chết 920.136 trẻ em dưới 5 tuổi 
vào năm 2015, chiếm 16% tổng số trẻ em dưới 5 tuổi tử 
vong [3]. Tại các nước đang phát triển, vi khuẩn là căn 
nguyên nhân gây bệnh phổ biến nhất. Do vậy, kháng sinh 

Ngày nhận bài: 13/08/2020                           Ngày phản biện: 19/08/2020                    Ngày duyệt đăng: 25/08/2020
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đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong điều trị 
để giảm tỷ lệ tử vong của viêm phổi [4]. Sử dụng, dưới 
liều hoặc lạm dụng thuốc kháng sinh đều gây ra tình trạng 
kháng thuốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật 
kháng thuốc xuất hiện, biến đổi và lây lan [5]. Ở Việt 
Nam, viêm phổi mắc phải trong cộng đồng (VPMPTCĐ) 
cũng đã được nghiên cứu từ lâu. Tuy nhiên, vấn đề sử 
dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ 
em chưa có nhiều nghiên cứu, do vậy, chúng tôi thực hiện 
nghiên cứu này nhằm mục tiêu: “Đánh giá tính hợp lý 
sử dụng kháng sinh trong điều trị nội trú 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, dựa trên số liệu và thông tin thu thập từ bệnh án nội 
trú đủ tiêu chuẩn lựa chọn.

Chỉ tiêu nghiên cứu: 
- Phân tích tính phù hợp của việc sử dụng phác đồ 

kháng sinh trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng
- Phân tích tính phù hợp trong việc sử dụng phác đồ 

kháng sinh ban đầu
- Phân tích tính phù hợp về liều dùng, nhịp đưa thuốc 

so với khuyến cáo trên bệnh nhân có chức năng thận bình 
thường và bệnh nhân chức năng thận suy giảm.

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. Phân tích tính phù hợp trong việc sử dụng phác đồ kháng sinh ban đầu

Phác đồ
Viêm phổi Viêm phổi nặng Viêm phổi rất nặng Tổng

n % n % n % n %

Phù hợp 5 4,95 2 2,44 2 28,57 9 4,74

Không phù hợp 96 95,05 80 97,56 5 71,43 181 95,26

Tổng 101 100,00 82 100,00 7 100,00 190 100,0

Bảng 2. Tính phù hợp về liều lượng và nhịp đưa thuốc khi sử dụng kháng sinh (N=256)

Tính phù hợp Số lượng Tỷ lệ (%)

Phù hợp 136 53,13 

Không phù hợp 120 46,87

Nhận xét:
Tỷ lệ phác đồ điều trị ban đầu không phù hợp 

theo khuyến cáo tương đối cao 95,26%, với cả ba mức 
độ viêm phổi. Trong trường hợp viêm phổi, viêm phổi 
nặng phác đồ điều trị ban đầu không phù hợp chiếm trên 

95%, chủ yếu sử dụng kháng sinh ampicilin/sulbactam và 
Cephalosporin thế hệ 3. Tương tự, trường hợp viêm phổi 
rất nặng kháng sinh được kê không phù hợp theo khuyến 
cáo với tỷ lệ 71,43%, chủ yếu vẫn là ampicilin/sulbactam 
(28,57%).
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Bảng 3. Phân tích các kháng sinh trên bệnh nhân có chức năng thận bình thường trong số trường hợp dùng 
kháng sinh không phù hợp về liều và nhịp đưa thuốc (N= 120)

Tính không phù hợp Kháng sinh Số lượng Tỷ lệ (%)

Cao hơn khuyến cáo

Ampicillin/sulbactam 39 32,50

Amoxicillin/clavulanic 5 4,17

Cefuroxim 2 1,67

Ceftriaxon 16 13,33

Cefoperazon/sulbactam 12 10,00

Azithromycin 3 2,50

Gentamycin 7 5,83

Tổng 84 70,00

Thấp hơn khuyến cáo

Ampicillin/sulbactam 13 10,83

Ceftriaxon 5 4,17

Ampicillin 1 0,83

Gentamycin 3 2,50

Vancomycin 2 1,67

Tổng 24 20,00

Bảng 4. Phân tích nhịp đưa thuốc kháng sinh trên bệnh nhân có chức năng thận bình thường thường trong số 
trường hợp dùng kháng sinh không phù hợp về liều và nhịp đưa thuốc (N= 120)

Nhịp đưa thuốc Kháng sinh Số lượng Tỷ lệ (%)

Nhiều hơn khuyến cáo Ceftriaxon 9 7,50

Ít hơn khuyến cáo
Ampicillin 2 1,67

Cefoperazon/sulbactam 4 3,33

Tổng 15

Nhận xét:
Kết quả cho thấy tỷ lệ kháng sinh được kê không 

phù hợp về liều, nhịp hoặc cả hai là 120/256 trường hợp, 

chiếm 46,87%. Tỷ lệ kháng sinh được kê phù hợp về liều 
và nhịp đưa thuốc là 53,13%.

Nhận xét:
Trong số các trường hợp được dùng kháng sinh 

không phù hợp về liều và nhịp đưa thuốc, có 120 trường 
hợp kháng sinh được kê liều không phù hợp: 86 kháng 
sinh được dùng có liều cao hơn khuyến cáo, 24 trường 

hợp thấp hơn khuyến cáo. Đặc biệt, trong nhóm thấp hơn 
liều khuyến cáo kháng sinh ampicilin/sulbactam có tỷ lệ 
cao nhất là 10,83%. Cũng là nhóm kháng sinh này, có tỷ 
lệ cao nhất trong nhóm liều dùng cao hơn liều khuyến cáo 
với 32,50%.
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Bảng 5. Phân tích liều dùng và nhịp đưa thuốc Aminosid trên bệnh nhân có suy giảm chức năng thận (n=3)

Kháng sinh

Liều thực dùng
(so với liều khuyến cáo)

Nhịp đưa thuốc thực tế
(so với khuyến cáo)

n (%) n (%)

Gentamycin

Cao 2 66,66 0

Đúng 1 33,33 0

Thấp 0 0,00 0

Bảng 6. Tính hợp lý đường dùng thuốc

Mức độ bệnh Đường dùng khuyến cáo
Đúng theo khuyến cáo

Số lượng Tỷ lệ (%)

Viêm phổi Uống 5 4,95

Viêm phổi nặng Tiêm 82 100

Viêm phổi nặng Tiêm 7 100

Nhận xét:
Kết quả cho thấy, có 14 trường hợp kháng sinh được 

sử dụng không phù hợp về nhịp, trong đó ceftriaxon có 

nhịp cao hơn khuyến cáo nhiều nhất với tỷ lệ 7,50%, nhịp 
đưa thuốc thấp hơn khuyến cáo thuộc về hai kháng sinh: 
ampicilin, cefoperazon với tỷ lệ lần lượt là 1,67% và 3,33%.

Nhận xét:
Trong số 3 bệnh nhân có suy giảm chức năng thận, 

kháng sinh được sử dụng đều là Gentamycin. Trong đó, có 

2 trường hợp liều Gentamycin cao hơn khuyến cáo chiềm 
66,66%. Không có trường hợp nào dùng sai khuyến cáo về 
nhịp đưa thuốc trên bệnh nhân có suy giảm chức năng thận.

Nhận xét:
Kết quả cho thấy, các bệnh nhân được sử dụng kháng 

sinh đường tiêm là chủ yếu. Trong đó, ở bệnh nhân viêm 
phổi, có 4,95% bệnh nhân được dung kháng sinh đường 
uống theo đúng khuyến cáo. Trong khi đó, 100% bệnh 
nhân viêm phổi, viêm phổi nặng được dùng kháng sinh 
đường tiêm theo đúng khuyến cáo.

IV. BÀN LUẬN
* Sự phù hợp trong việc sử dụng phác đồ kháng 

sinh ban đầu
Với tình hình đề kháng kháng sinh đang diễn ra mạnh 

mẽ thì liệu pháp kháng sinh trên bệnh nhân đóng vai trò 
rất quan trọng. Ngoài ra bệnh viêm phổi được khuyến cáo 
điều trị kháng sinh ngay khi phát hiện ra bệnh mà chưa kịp 
có kết quả kháng sinh đồ nên phác đồ ban đầu theo kinh 
nghiệm của bác sĩ đóng vai trò quyết định. Kinh nghiệm 

điều trị của bác sĩ dựa vào nhiều yếu tố như độ tuổi, mức 
độ bệnh và các loài vi khuẩn gây bệnh thường gặp. Để 
đánh giá tính hợp lý trong việc sử dụng phác đồ kháng 
sinh điều trị cho bệnh nhân viêm phổi chúng tôi căn cứ vào 
phác đồ điều trị VPCĐ trong hướng dẫn sử dụng kháng 
sinh năm 2015 để phân tích sự phù hợp. Tỷ lệ phác đồ điều 
trị ban đầu không phù hợp theo khuyến cáo tương đối cao 
95,26%, với cả ba mức độ viêm phổi. Trong trường hợp 
viêm phổi, viêm phổi nặng phác đồ điều trị ban đầu không 
phù hợp chiếm trên 95%, chủ yếu sử dụng kháng sinh 
ampicilin/sulbactam và Cephalosporin thế hệ 3. Tương tự, 
trường hợp viêm phổi rất nặng kháng sinh được kê không 
phù hợp theo khuyến cáo với tỷ lệ 71,43%, chủ yếu vẫn 
là ampicilin/sulbactam (28,57%). Trong nghiên cứu của 
chúng tôi đối với các bệnh nhân viêm phổi chủ yếu sử 
dụng penicilin/chất ức chế β-lactamase đường tiêm đơn 
độc thay vì sử dụng penicillin uống như hướng dẫn.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Trường hợp bệnh nhân viêm phổi nặng, rất nặng thì 

kháng sinh được sử dụng chủ yếu vẫn là penicilin/chất 
ức chế beta lactamase đường tiêm, sự lựa chọn phác đồ 
kháng sinh ban đầu đối với nhóm bệnh nhân này không 
phù hợp với Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của BYT năm 
2015 [2].

Nguyên nhân phần lớn các bệnh nhân đã sử dụng 
kháng sinh trước khi vào viện. Việc sử dụng kháng sinh 
tuyến dưới và bệnh nhân tự sử dụng kháng sinh khiến bác 
sĩ khó khăn trong vấn đề lựa chọn phác đồ kháng sinh 
ban đầu cho bệnh nhân. Thêm vào đó, theo Hướng dẫn 
sử dụng kháng sinh của BYT chưa đưa ra phác đồ cụ thể 
cho bệnh nhân đã sử dụng kháng sinh trước khi vào viện.

* Sự phù hợp về liều dùng và nhịp đưa thuốc kháng 
sinh trên bệnh nhân có chức năng thận bình thường

Kết quả cho thấy có 120/256 trường hợp không phù 
hợp về liều (mg/kg/24h), trong đó 70,0% trường hợp liều 
cao hơn liều khuyến cáo và 20,0% có liều thấp hơn so 
với khuyến cáo trong đó ampicilin/sulbactam có 13/120 
trường hợp chiếm tỷ lệ 10,83%. Việc sử dụng thuốc với 
liều thấp hơn khuyến cáo sẽ không đủ nồng độ điều trị dẫn 
đến điều trị giảm hiệu quả, kết quả có thể kéo dài đợt điều 
trị và tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng kháng sinh.

Đối với kháng sinh thuộc nhóm aminosid, cần đặc 
biệt lưu ý hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận. Trong 
số 3 bệnh nhân có suy giảm chức năng thận, kháng sinh 
được sử dụng đều là Gentamycin. Trong đó, có 2 trường 
hợp liều Gentamycin cao hơn khuyến cáo chiềm 66,66%. 
Không có trường hợp nào dùng sai khuyến cáo về nhịp 
đưa thuốc trên bệnh nhân có suy giảm chức năng thận. 
Aminosid là kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ, khả năng 
đạt tỷ số Cpeak/MIC (Cpeak là nồng độ đỉnh của thuốc 
trong huyết thanh, MIC là nồng độ ức chế tối thiểu) tối ưu 
thì yếu tố thời gian không còn ý nghĩa nữa, chỉ số Cpeak/
MIC là yếu tố đánh giá hiệu quả điều trị. Do đó, những 
trường hợp amikacin được dùng có liều dùng một lần thấp 
hơn liều khuyến cao thì cũng không đảm bảo được hiệu 
quả điều trị do chưa đạt được Cpeak mong muốn. Đối với 
các bệnh nhân tuy có chức năng thận bình thường nhưng 
được kê liều amikacin cao hơn khuyến cáo cần chú ý vì 
tác dụng không mong muốn trên thận và thính giác.

Kết quả cho thấy, có 14 trường hợp kháng sinh được 
sử dụng không phù hợp về nhịp, trong đó ceftriaxon có 
nhịp cao hơn khuyến cáo nhiều nhất với tỷ lệ 7,50%, 
nhịp đưa thuốc thấp hơn khuyến cáo thuộc về hai kháng 
sinh: ampicilin, cefoperazon với tỷ lệ lần lượt là 1,67% và 
3,33%. Việc sử dụng nhịp đưa thuốc cao hơn khuyến cáo 

sẽ làm tăng tổng liều/ngày làm tăng tác dụng không mong 
muốn của thuốc. Các kháng sinh beta lactam là kháng sinh 
phụ thuộc vào thời gian, việc không đảm bảo số lần dùng 
thuốc sẽ dẫn tới không đạt nồng độ thuốc trong máu, giảm 
hiệu quả điều trị khi sử dụng nhịp đưa thuốc thấp hơn 
khuyến cáo. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn 
rất nhiều so với nghiên cứu Trần Trọng Hoàng tại Bệnh 
viện Đa khoa huyện Văn Bản tỉnh Lào Cai cho thấy phần 
lớn số lần dùng thuốc không phù hợp so với khuyến cáo 
(73,24%), các thuốc có tỷ lệ số lần dùng thuốc thấp nhất là 
ceftizoxim, ampicilin/sulbactam [6]. Việc sử dụng không 
đúng nhịp đưa thuốc ở bệnh viện tuyến dưới có thể ảnh 
hưởng đến hiệu quả điều trị khiến bệnh nhân phải chuyển 
lên tuyến trên. Đây cũng là một vấn đề cần được xác 
định là mục tiêu trong kế hoạch hành động tiếp theo của 
chương trình quản lý sử dụng kháng sinh bệnh viện bao 
gồm việc cập nhật hướng dẫn sử dụng kháng sinh bệnh 
viện cũng như tiến hành các can thiệp như tập huấn đào 
tạo, giám sát chủ động,... để nâng cao chất lượng điều trị 
cho bệnh viện tuyến dưới, giảm áp lực quá tải bệnh nhân 
cho các bệnh viện tuyến trên.

* Sự phù hợp về liều dùng và nhịp đưa thuốc 
kháng sinh trên bệnh nhân có chức năng thận suy giảm

Để phân tích về liều dùng và nhịp đưa thuốc của 
các kháng sinh sử dụng trong mẫu nghiên cứu, chúng tôi 
dựa trên căn cứ tài liệu là Hướng dẫn sử dụng kháng sinh 
của Bộ Y tế 2015, Dược thư Quốc gia Anh cho trẻ em 
2018-2019, Dược thư Quốc gia 2018, và tờ hướng dẫn sử 
dụng thuốc tại Bệnh viện. Chúng tôi tổng hợp liều dùng, 
nhịp đưa thuốc trong bảng liều chuẩn và lấy bảng đó làm 
căn cứ đối chiếu để phân tích tính hợp lý về vấn đề này. 
Trong 190 bệnh án có 3 trường hợp bệnh nhân suy giảm 
chức năng thận có GFR từ 30-60 ml/phút. Hai trường hợp 
được chỉ định amikacin với liều không phù hợp cao hơn 
khuyến cáo. Đối với bệnh nhân suy giảm chức năng thận, 
sử dụng một kháng sinh gây độc với thận nhưng không 
được hiệu chỉnh liều sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện độc 
tính trên thận.

Để đánh giá chức năng thận của bệnh nhi chúng tôi 
sử dụng công thức của tác giả Hans Pottel đề xuất trên 
tạp chí Pediatric Nephrol để ước tính mức độ lọc cầu thận 
(GRF). Trong hồ sơ bệnh án của Bệnh viện đều ghi chưa 
đầy đủ thông tin về chiều cao ước tính của bệnh nhân 
nên chúng tôi sử dụng công thức này để đánh giá chức 
năng thận của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu. Đây là 
điểm khó khăn hơn ở nghiên cứu của chúng tôi so với các 
nghiên cứu khác nên việc đánh giá chức năng thận của 
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bệnh nhân nhi sẽ khó khăn hơn để có thể lựa chọn được 
kháng sinh, liều dùng nhịp đưa thuốc chính xác. Thêm vào 
đó, việc chỉ định xét nghiệm creatinin chỉ được sử dụng 
khi bệnh nhân mới nhập viện, trong quá trình sử dụng 
kháng sinh đặc biệt kháng sinh nhóm aminosid, bệnh 
nhân suy giảm chức năng thận chưa được chỉ định lại xét 
nghiệm này, để hiệu chỉnh lại liều cho phù hợp. Do đó, 
những trường hợp này cần được xem xét lại, cần có một 
kế hoạch cụ thể xây dựng hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân 
suy giảm chức năng thận.

V. KẾT LUẬN
- Tỷ lệ phác đồ điều trị ban đầu không phù hợp theo 

Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của BYT 2015 tương đối 

cao 95,26%.
- Trong số các trường hợp được dùng kháng sinh 

không phù hợp về liều và nhịp đưa thuốc, có 120 trường 
hợp kháng sinh được kê liều không phù hợp: 86 kháng 
sinh được dùng có liều cao hơn khuyến cáo, 24 trường 
hợp thấp hơn khuyến cáo. 

- Với bệnh nhân có chức năng thận bình thường, có 
14 trường hợp kháng sinh được sử dụng không phù hợp về 
nhịp, trong đó ceftriaxon có nhịp cao hơn khuyến cáo nhiều 
nhất với tỷ lệ 7,50 %, nhịp đưa thuốc thấp hơn khuyến 
cáo thuộc về hai kháng sinh: ampicilin, cefoperazon. Đối 
với bệnh nhân suy giảm chức năng thận, trong số 3 bệnh 
nhân có suy giảm chức năng thận, kháng sinh được sử 
dụng đều là Gentamycin. Trong đó, có 2 trường hợp liều 
Gentamycin cao hơn khuyến cáo chiềm 66,66%.
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THỰC TRẠNG QUAN ĐIỂM ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU 
Hà Thị Thu Thủy1, Bùi Đặng Lan Hương2, Đỗ Văn Mãi1, Bùi Tùng Hiệp3

TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát thực trạng quan điểm điều trị rối 

loạn lipid máu tại Bệnh viện đa khoa An Sinh – tp Hồ Chí 
Minh năm 2019. Đối tượng và phương pháp: Thu thập 
thông tin qua bảng câu hỏi khảo sát trên đối tượng là các 
bác sĩ của khoa Nội – Nhiễm và khoa khám bệnh tại bệnh 
viện Đa khoa An Sinh – TP Hồ Chí Minh. Kết quả: Hầu 
hết các bác sĩ đều cho rằng mức LDL-C tối ưu nằm trong 
giới hạn nhỏ hơn 2,6 mmol/L (100 mg/dL). Đối với bệnh 
nhân có nguy cơ tim mạch rất cao với điểm Score > 10%, 
đa số các bác sĩ đặt ra mục tiêu mức LDL-C nhỏ hơn 1,8 
mmol/L (70 mg/dL). Tất cả các bác sĩ đều đồng thuận về 
mức Triglyceride (TG) cần sử dụng thuốc là 200 mg/dL 
đối với các trường hợp phòng ngừa viêm tụy cấp do tăng 
TG hoặc đối với bệnh nhân có nguy cơ cao. Thuốc statin 
cường độ trung bình được sử dụng chủ yếu. Nhóm fibrat 
được ưu tiên chọn lựa khi bệnh nhân có nồng độ TG > 
500 mg/dL. Kết luận: Mức LDL-C tối ưu chung cho bệnh 
nhân là < 100 mg/dL. Quan điểm dùng thuốc statin cường 
độ trung bình chiếm đa số trong các trường hợp tương ứng 
với các nhóm nguy cơ. Fibrat được ưu tiên chọn lựa khi 
bệnh nhân có nồng độ TG > 500 mg/dL.

Từ khóa: Rối loạn lipid máu, thực trạng điều trị.

SUMMARY: THE VIEWPOINTS SITUATION 
OF TREATMENT LIPID DISORDER

Objectives: To survey the current status of the point 
of view of treatment of dyslipidemia at An Sinh General 
Hospital in 2019. Subjects and methods: Collecting 
information through questionnaires on subjects were 
doctors of the department Internal - Infection and medical 
examination department at An Sinh General Hospital 
- Ho Chi Minh City. Results: Most doctors believed 
that the optimal LDL-C level was within a limit of less 
than 2.6 mmol/L (100 mg/dL). For patients at very high 
cardiovascular risk with a Score> 10%, most physicians 
set an LDL-C level of less than 1.8 mmol/L (70 mg/dL). 

All physicians agreed on a Triglyceride (TG) level of 
200 mg/dL for the prevention of acute pancreatitis due to 
increased TG or for high-risk patients. Moderate-strength 
statin drugs were used primarily. The fibrat group was 
preferred when the patient had TG concentration > 500 
mg/dL. Conclusion: The overall optimal LDL-C level for 
the patient was <100 mg/dL. The opinion of moderate-
intensity statin therapy predominated in the cases 
corresponding to the at risk groups. Fibrat was preferred 
when a patient had TG concentration > 500 mg/dL.

Keywords: Dyslipidemia, treatment status.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm có 

khoảng 17 triệu người bị tử vong do bệnh tim mạch. Hầu 
hết các bệnh lý tim mạch hiện nay là do xơ vữa động mạch 
[1]. Do vậy, các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch được 
bàn đến ngày càng nhiều thường liên quan đến quá trình 
hình thành và phát triển của xơ vữa động mạch, trong đó 
hội chứng rối loạn lipid máu là một trong các yếu tố nguy 
cơ quan trọng nhất đối với sự hình thành và phát triển của 
xơ vữa động mạch [2], [3], [4]. Theo một nghiên cứu được 
tiến hành ở Mỹ năm 2009, có trên 100 triệu người trưởng 
thành > 20 tuổi có tổng mức cholesterol > 200 mg/dL; gần 
31 triệu người có mức > 240 mg/dL [5]. Rối loạn lipid 
máu ít có triệu chứng bên ngoài nên người bệnh mất cảnh 
giác, không điều trị và dự phòng dẫn tới các biến chứng 
nguy hiểm. Nhiều nghiên cứu lớn đã chứng minh rằng giải 
quyết được rối loạn lipid máu sẽ hạn chế được các biến cố 
[6]. Việc điều trị có hiệu quả hội chứng rối loạn lipid máu 
sớm sẽ hạn chế được sự phát triển của bệnh vữa xơ động 
mạch và ngăn chặn được biến chứng của nó. Bệnh viện đa 
khoa An Sinh, hàng năm khám và điều trị hàng ngàn bệnh 
nhân rối loạn Lipid máu, tuy nhiên chưa có nghiên cứu 
nào điều tra về thực trạng điều trị cũng như hiệu quả của 
việc áp dụng các hướng dẫn điều trị rối loạn Lipid máu, 
do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu: 

Ngày nhận bài: 03/09/2020                           Ngày phản biện: 10/09/2020                    Ngày duyệt đăng: 18/09/2020

1. Trường Đại học Tây Đô
2. Bệnh viện Từ Dũ
3. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

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



Tập 59 - Số 6-2020

Website: yhoccongdong.vn64

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2020
“Khảo sát thực trạng quan điểm điều trị rối loạn lipid 
máu tại Bệnh viện đa khoa An Sinh năm 2019”.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu
Bác sĩ của khoa Nội – Nhiễm và khoa Khám bệnh tại 

Bệnh viện Đa khoa An Sinh – TP Hồ Chí Minh.
Tiêu chuẩn lựa chọn
Bác sĩ điều trị đang công tác tại Khoa Nội – Nhiễm 

và khoa Khám bệnh của Bệnh viện An Sinh trên 1 năm 
kinh nghiệm.

Tiêu chuẩn loại trừ
- Các bác sĩ không công tác tại Khoa Nội – Nhiễm và 

khoa Khám bệnh của Bệnh viện An Sinh.
- Các bác sĩ có thời gian công tác < 1 năm.
- Bác sĩ không đồng ý tham gia khảo sát.
2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp: Thu thập thông tin qua bảng câu hỏi 

khảo sát.
- Nội dung: Bảng câu hỏi được xây dựng dựa trên 

nội dung của các hướng dẫn ATP III (2003), khuyến cáo 
cùa Hiệp hội Tim mạch học Hoa Kỳ [ACC/AHA 2013 
(ATP IV)], khuyến cáo của Hội Tim mạch học Việt Nam 
2015, khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu và Hội Xơ 
vữa động mạch châu Âu (ESC/EAS 2016), khuyến cáo 
của Hội Nội tiết Hoa Kỳ 2017 (AACE/ACE 2017).

- Đánh giá câu trả lời của bác sĩ:
+ Phù hợp với hướng dẫn điều trị: Chỉ cần đúng với 

bất cứ hướng dẫn điều trị nào đã công bố.
+ Chưa phù hợp với hướng dẫn điều trị: Không theo 

bất cứ hướng dẫn điều trị nào có trong nội dung thông tin 
nghiên cứu, tham khảo trực tiếp bác sĩ để biết bác sĩ điều 
trị theo hướng dẫn nào.

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. Xác định mục tiêu điều trị đối với LDL-C

Nội dung
Khoa NTH Khoa KB Tổng

SL % SL % SL %

Đặt mục tiêu LDL-C cho bệnh nhân 7 100 10 100 17 100

Mức LDL-C tối ưu

< 130 mg/dL 1 14,29 2 20 3 17,65

< 100 mg/dL 6 85,71 8 80 14 82,35

< 70 mg/dL 0 0 0 0 0 0

Mức LDL- C cho bệnh nhân có nguy cơ tim mạch rất cao (Bệnh tim mạch, đái tháo đường có tổn thương cơ 
quan đích, bệnh thận mạn nặng hoặc điểm Score> 10%)

< 2,6mmol/L (100 mg/dL) 0 0 0 0 0 0

< 1,8 mmol/L (70 mg/dL) 7 100 10 100 17 100

Bênh nhân có nguy cơ rất cao như bệnh nhân sau hội chứng vành cấp

< 2,6mmol/L (100 mg/dL) 5 71,43 7 70 12 70,59

< 1,8 mmol/L (70 mg/dL) 2 28,57 3 30 5 29,41

Mức LDL-C cho bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao (Các yếu tố nguy cơ đơn độc tăng rõ rệt, đái tháo 
đường, bệnh thận mạn trung bình hoặc điểm Score từ 5 -10%)

<1,8 mmol/L (70 mg/dL) 2 28,57 3 30 5 29,41

< 2,6 mmol/L (100 mg/dL) 5 71,43 7 70 12 70,59
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Bảng 2. Quan điểm về chỉ định điều trị đối với Triglycerid

Nội dung
Khoa NTH Khoa KB Tổng

SL % SL % SL %

Dùng thuốc giảm làm TG phối hợp với các biện pháp thay đổi lối sống với mục đích phòng ngừa viêm tụy cấp.

> 500 mg/dL 1 16,67 1 10 2 11,76

> 200 mg/dL 6 83,33 9 90 15 88,24

Mức TG nên được xem xét điều trị thuốc ở các bệnh nhân nguy cơ cao

> 500 mg/dL 0 0 0 0 0 0

> 200 mg/dL 7 100 10 100 17 100

Điều chỉnh lối sống qua chế độ luyện tập và qua chế độ ăn kiêng, giảm cân nặng, bỏ hút thuốc lá...

> 200 mg/dL 1 16,67 1 10 2 11,76

150 - 200 mg/dL 6 83,33 9 90 15 88,24

Tất cả các bác sĩ đều đặt ra mức LDL-C mục tiêu cho 
bệnh nhân để đánh giá quá trình điều trị. Trong đó hầu hết 
các bác sĩ đều cho rằng mức LDL-C tối ưu nằm trong giới 
hạn nhỏ hơn 2,6 mmol/L (100 mg/dL). Tuy nhiên đối với 

bệnh nhân có nguy cơ tim mạch rất cao với điểm Score > 
10%, đa số các bác sĩ đặt ra mục tiêu mức LDL-C nhỏ hơn 
1,8 mmol/L (70 mg/dL).

Tất cả các bác sĩ đều đồng thuận về mức TG cần 
sử dụng thuốc là 200 mg/dL đối với các trường hợp 
phòng ngừa viêm tụy cấp do tăng TG hoặc đối với 

bệnh nhân có nguy cơ cao. Với mức TG thấp hơn thì 
biện pháp điều chỉnh lối sống và chế độ luyện tập được 
nhiều bác sĩ sử dụng.

Ở những bệnh nhân có nguy cơ trung bình (điểm SCORE >1% đến <5%)

< 2,6 mmol/L (100 mg/dL) 4 57,14 6 60 10 58,82

< 3,0 mmol/L (115 mg/dL) 2 28,57 2 20 4 23,53

< 3,3 mmol/L (130 mg/dL) 1 14,29 2 20 3 17,65
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Bảng 3. Quan điểm về thuốc và sử dụng theo mức LDL-C   

Nội dung
Khoa NTH Khoa KB Tổng

SL % SL % SL %

Thuốc cho bệnh nhân có LDL-C trong khoảng 70 - 189 mg/dL, < 75 tuổi và có các dạng lâm sàng của BTMXV

Statin mạnh 3 42,86 3 30 11 35,29

Statin trung bình 4 57,14 7 70 6 64,71

Statin yếu 0 0 0 0 0 0

Thuốc cho bệnh nhân > 21 tuổi và có mức LDL-C > 190 mg/dL

Statin mạnh 2 28,57 1 10 3 17,65

Statin trung bình 4 57,14 8 80 12 70,59

Thuốc ức chế hấp thu cholesterol (ezetimib) 1 14,29 1 10 2 11,76

Thuốc cho bệnh nhân có mức LDL-C trong khoảng 70 - 189 mg/đL, từ 40 – 75 tuổi và ĐTĐ

Statin mạnh 2 28,57 2 20 4 30,77

Statin trung bình 5 71,43 8 80 13 69,23

Statin yếu 0 0 0 0 0 0

Thuốc cho bệnh nhân có mức LDL-C trong khoảng 70 - 189 mg/dL, từ 40 – 75 tuổi và ĐTĐ nguy cơ 
BTMXV trong 10 năm > 7,5%

Statin mạnh 5 71,43 8 80 13 69,23

Statin trung bình 2 28,57 2 20 4 30,77

Statin yếu 0 0 0 0 0 0

Thuốc cho bệnh nhân > 21 tuổi, LDL-C trong khoảng 70 - 189 mg/dL và có nguy cơ BTMXV trong 10 năm > 7,5%

Statin trung bình hoặc mạnh 6 85,71 8 80 14 82,35

Thuốc ức chế hấp thu cholesterol(ezetimib) 1 14,29 2 20 3 17,65

Nhận xét: Ở các nhóm bệnh nhân thuộc 1 trong 4 
nhóm đối tượng được hưởng lợi từ statin, các BS đều sử 

dụng statin với liều tối thiểu là trung bình. Statin liều yếu 
không được sử dụng trên bất kì nhóm bệnh nhân nào.

Bảng 4. Quan điểm về phối hợp thuốc điều trị giảm LDL-C

Nội dung
Khoa NTH Khoa KB Tổng

SL % SL % SL %

Phối hợp ezetimib và statin có hiệu quả như thế nào trong giảm LDL-C 

Giảm thêm 10 - 15% nồng độ LDL-C 6 85,71 8 80 14 82,35

Giảm thêm 15 - 20% nồng độ LDL-C 1 14,29 1 10 2 11,76

Giảm thêm 20 - 30% nồng độ LDL-C 0 0 1 10 1 5,89
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Phần lớn các bác sĩ đồng ý rằng khi phối hợp ezetimib với statin trong quá trình điều trị sẽ giúp giảm thêm được 

10-15% nồng độ LDL-C.

Đối với các trường hợp bệnh nhân có chỉ số TG>500, 
các bác sĩ ưu tiên việc sử dụng Fibrat (88,24%), chỉ một số 
nhỏ các bác sĩ sử dụng statin từ liều trung bình đến mạnh 
(11,76%).

IV. BÀN LUẬN
Về xác định mục tiêu điều trị
Hầu hết các BS đều chọn mức LDL-C < 100 mg/dL 

là mức tối ưu chung cho bệnh nhân, có BS cho rằng < 130 
mg/dL. Mức LDL-C < 100 mg/dL phù hợp với các hướng 
dẫn hiện nay (HTMVN 2015, ESC/EAS 2016, AACE/
ACE 2017) trong điều trị RLLM. Mục tiêu LDL-C sẽ 
được cụ thể trên từng bệnh nhân và mức LDL-C <70 mg/
dL được khuyến cáo là tối ưu cho các bệnh nhân có nguy 
cơ BTMXV trong 10 năm rất cao theo AACE/ACE 2017. 
Các BS cũng đồng ý mức khuyến cáo này, tuy nhiên theo 
các BS, tuy nhiên đối với bệnh nhân có nguy cơ tim mạch 
rất cao với điểm Score > 10%, đa số các bác sĩ đặt ra mục 
tiêu mức LDL-C nhỏ hơn (bệnh đi kèm, hút thuốc lá, lối 
sống,...) thì việc đạt LDL-C <70 mg/dL thường rất khó.

Về quan điểm về thuốc và sử dụng theo khuyến cáo
Ở nhóm bệnh nhân thuộc 1 trong 4 nhóm đối tượng 

được hưởng lợi từ statin các BS đều chọn điều trị với 
statin cường độ trung bình đến cao. Chỉ định của BS 
phù hợp với hướng dẫn của AACE/ACE 2017, HTMVN 
2015 và cường độ statin được chỉ định tùy từng đối 
tượng bệnh nhân.

Đa số các bác sĩ cho rằng bệnh nhân đáp ứng kém với 
statin khi giảm mức LDL-C < 20%, đáp ứng tốt với statin 
cường độ trung bình khi giảm từ 30% - 50% và cường độ 
cao khi giảm > 50%, phù hợp với ATP 4 và AACE/ACE 
2017. Một số bác sĩ cho rằng bệnh nhân đáp ứng với statin 
cường độ cao khi giảm mức LDL-C > 70% hay > 80%), 
hiện không thấy trong các hướng dẫn hiện hành.

Khi bệnh nhân không đáp ứng với statin cường độ 
cao, các BS đều đồng ý rằng nên lưu ý tuân thủ lối sống 
cho bệnh nhân và dùng statin, cân nhắc thêm nhóm non-
statin, phù hợp với ATP 4.

Trường hợp triglycerid > 500 mg/dL, hầu hết các 
bác sĩ ưu tiên chọn điều trị với fibrat, phù hợp với các 
hướng dẫn hiện nay (ATP 4, HTMVN 2015, ESC/EAS 
2016, AACE/ACE 2017). 

Các BS cho rằng khi phối hợp ezetimib và statin có 
thể giảm thêm mức LDL-C từ 10 - 15%. Một số ít bác sĩ 
chọn 15 - 20%, phù hợp với ESC/EAS 2016. Tuy nhiên, 
mức chênh lệch cũng không quá lớn.

KẾT LUẬN
- Mức LDL-C tối ưu chung cho bệnh nhân là < 100 

mg/dL.
- Quan điểm dùng thuốc thì statin cường độ trung 

bình vẫn chiếm đa số trong các trường hợp tương ứng với 
các nhóm nguy cơ. Fibrat được ưu tiên chọn lựa khi bệnh 
nhân có nồng độ TG > 500 mg/dL.

Bảng 5. Quan điểm về điều trị và dùng thuốc theo mức TG

Nội dung
Khoa NTH Khoa KB Tổng

SL % SL % SL %

Thuốc cho bệnh nhân có mức TG > 500 mg/dL 

Statin từ trung bình đến mạnh 1 14,29 1 10 2 11,76

Fibrat 6 85,71 9 90 15 88,24
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả hướng dẫn các 

khuyến cáo mới trong điều trị rối loạn lipid máu tại 
Bệnh viện đa khoa An Sinh năm 2019. Đối tượng và 
phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên hồ sơ 
bệnh án của bệnh nhân rối loạn lipid điều trị nội trú 
tại Bệnh viện Đa khoa An Sinh. Kết quả: Tất cả bệnh 
nhân đều được chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng chẩn 
đoán rối loạn lipid máu (RLLM) phù hợp với các hướng 
dẫn hiện nay. Tỷ lệ bệnh nhân được đánh giá nguy cơ 
tim mạch qua 2 giai đoạn lần lượt là 0% và 12,12%. 
Tỷ lệ bệnh nhân được chỉ định thuốc hợp lý lần lượt là 
87,88% và 96,97%. Tỷ lệ bệnh nhân được chỉ định liều 
dùng hợp lý lần lượt là 43,03% và 27,27%. Các bệnh 
nhân bên cạnh việc dùng thuốc còn được tư vấn về chế 
độ ăn uống, luyện tập, hạn chế các thói quen xấu để 
giúp góp phần nâng cao hiệu quả điều trị. Kết luận: 
Có sự phù hợp cao về chỉ định cận lâm sàng chẩn đoán 
RLLM, chỉ định thuốc hợp lý, tuy nhiên sự phù hợp về 
liều dùng hợp lý còn thấp.

Từ khóa: Hiệu quả hướng dẫn, rối loạn lipid máu.

SUMMARY: THE EffECTIVENESS Of 
UPDATED GUIDELINES IN THE TREATMENT 
OF BLOOD LIPID DISORDER

Objective: To evaluate the effectiveness of guiding 
new recommendations in the treatment of dyslipidemia 
at An Sinh General Hospital in 2019. Subjects and 
methods: Cross-sectional descriptive studies on medical 
records of patients catch lipid disorder inpatient treatment 
at An Sinh General Hospital. Results: All patients were 
indicated for a laboratory test to diagnose dyslipidemia 
in accordance with current guidelines. The proportion 
of patients assessed as cardiovascular risk through 2 
stages respectively 0% and 12.12%. The rates of patients 

receiving appropriate drugs were 87.88% and 96.97%, 
respectively. The proportion of patients assigned a 
reasonable dose was 43.03% and 27.27%, respectively. 
In addition to using drugs, patients were also advised 
on diet, exercise, and restriction of bad habits to help 
improve treatment’s efficiency. Conclusion: There was 
a high relevance for subclinical indications for diagnosis 
of dyslipidemia, reasonable drug indications, but the 
reasonable dose relevance was still low.

Keywords: Effectiveness of guidance, dyslipidemia.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở các nước châu Á, tỉ lệ bệnh nhân tăng cholesterol 

máu đang được điều trị bằng thuốc hạ lipid máu chưa 
đạt mục tiêu LDL-C được khuyến cáo vẫn còn tương 
đối cao [1]. Trên thế giới, hàng năm có khoảng 17 triệu 
người bị tử vong do bệnh tim mạch. Hầu hết các bệnh 
lý tim mạch hiện nay là do xơ vữa động mạch [2]. Một 
nghiên cứu cho thấy, sự tồn tại đồng thời của hai yếu tố 
nguy cơ là rối loạn lipid máu và tăng huyết áp có nhiều 
tác động xấu đến nội mô mạch máu, dẫn đến chứng xơ 
vữa động mạch tăng [3], đặc biệt ở những bệnh nhân có 
tăng huyết áp và rối loạn lipid máu khả năng mắc nhồi 
máu cơ tim tăng gấp 3-4 lần, đột quỵ tăng gấp 2 - 3 lần 
ở bệnh nhân so với những bệnh nhân chỉ có một bệnh 
riêng lẻ [4]. Để giảm lipid máu thì việc thay đổi chế độ 
ăn, tăng cường hoạt động thể lực là những biện pháp rất 
quan trọng cùng với việc sử dụng các thuốc có tác dụng 
hạ lipid máu. Y học hiện đại đã tìm ra nhiều loại thuốc 
có tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu: nhóm fibrat 
(bezafibrat, fenofibrat, gemgibrozil...), nhóm statin 
(fluvastatin, lovastatin, pravastatin...). Tuy nhiên, vấn 
đề thực hiện các khuyến cáo có hiệu quả hay không 
thì chưa nhiều nghiên cứu, do đó, chúng tôi thực hiện 
nghiên cứu này nhằm mục tiêu: “Đánh giá hiệu quả 

Ngày nhận bài: 03/09/2020                           Ngày phản biện: 11/09/2020                    Ngày duyệt đăng: 21/09/2020

HIỆU QUẢ HƯỚNG DẪN CÁC KHUYẾN CÁO MỚI TRONG 
ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU

Lê Trọng Dũng1, Hà Thị Thu Thủy2, Bùi Đặng Lan Hương3

1. Học viện Quân y
2. Đại học Tây Đô
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hướng dẫn các khuyến cáo mới trong điều trị rối loạn 
lipid máu tại Bệnh viện đa khoa An Sinh năm 2019”.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu
- Nghiên cứu được tiến hành trên hồ sơ bệnh án của 

bệnh nhân rối loạn lipid điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa 
khoa An Sinh. 

Hồ sơ bệnh án được lấy làm 2 đợt:
+ Đợt 1: Từ 6/2019 đến tháng 9/2019, thời điểm 

chưa tiến hành hoạt động hướng dẫn các khuyến cáo vê 
điều trị rối loạn lipid máu.

+ Đợt 2: Từ 9/2019 đến tháng 12/2019, thời điểm 
sau khi dược sĩ lâm sàng tiến hành hướng dẫn các khuyến 
cáo điều trị rối loạn lipid máu.

- Tiêu chuẩn lựa chọn

Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được chẩn đoán rối 
loạn lipid máu trong thời gian nghiên cứu

- Tiêu chuẩn loại trừ
+ Bệnh án không đủ các thông tin hành chánh 

chuyên môn.
+ Bệnh nhân < 21 tuổi.
+ Bệnh nhân suy tim độ II, III, IV theo NYHA.
+ Bệnh nhân chạy thận nhân tạo.
2. Phương pháp nghiên cứu
- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.
- Cỡ mẫu: Lấy toàn bộ mẫu trong thời gian 

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

Bảng 1. Tính hợp lý trong chỉ định xét nghiệm các chi số 

Chỉ số xét nghiệm 
được chỉ định

Đợt 1 Đợt 2 Tổng

SL % SL % SL %

Chỉ số lipid máu
(LDL-C, HDL-C, TG, 

Cholesterol)

Hợp lý 165 100 165 100 330 100

Không hợp lý 0 0 0 0 0 0

Chỉ số chức năng gan Hợp lý 165 100 165 100 330 100

Không hợp lý 0 0 0 0 0 0

Chỉ số chức năng thận Hợp lý 165 100 165 100 330 100

Không hợp lý 0 0 0 0 0 0

Bảng 2. Đánh giá phân tầng nguy cơ tim mạch trên bệnh nhân 

Phân tầng nguy cơ
 tim mạch

Đợt 1 Đợt 2 Tổng

SL % SL % SL %

Bệnh nhân không được phân tầng nguy cơ 165 100 145 87,88 310 93,94

Bệnh nhân được phân tầng nguy cơ 0 0 20 12,12 20 6,06

Nhận xét:
Trong cả 2 đợt nghiên cứu, các chỉ định xét nghiệm 

đều được đưa ra phù hợp với hướng dẫn trong điều trị 
RLLM (ATP4, HTMVN 2015).

Nhận xét:
Trong đợt 1 các bệnh nhân không được đánh giá 

nguy cơ tim mạch. Sau khi phổ biến thông tin tại đợt 2 

thì số bệnh nhân được đánh giá nguy cơ tim mạch có tăng 
nhưng không nhiều (12,12%) và đa số đều thuộc nhóm có 
nguy cơ tim mạch cao.
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Bảng 3. Đánh giá chiến lược can thiệp dựa vào nguy cơ tim mạch và nồng độ LDL-C 

Can thiệp lối sống và xem xét dùng 
thuốc

Đợt 1 Đợt 2 Tổng

SL % SL % SL %

Hợp lý 145 87,88 160 96,97 305 92,42

Chưa hợp lý 20 12,12 5 3,03 25 7,58

Bảng 4. Đánh giá tính hợp lý trong khuyến cáo liều dùng thuốc Statin điều trị RLLM cho bệnh nhân

Khuyến cáo liều dùng thuốc 
Đợt 1 Đợt 2

n (%) n (%)

Hợp lý 71 (43,03%) 45 (27,27%)

Chưa hợp lý 94 (56,97%) 120 (72,73%)

Bảng 5. Đánh giá về tương tác thuốc trong điều trị RLLM

Nội dung 
Đợt 1 Đợt 2 Tổng

SL % SL % SL %

Số lần tương tác thuốc 3 1,82 2 1,21 5 1,52

Nhận xét:
Trong đợt 1, có 12,12% bệnh nhân có chỉ định dùng 

thuốc chưa hợp lí do có nguy cơ tim mạch thấp và chỉ cần 

thay đổi lối sống. Ở giai đoạn 2 tỉ lệ này đã được cải thiện 
và giảm xuống còn 3,03%.

Nhận xét:
Ở giai đoạn 1, tỉ lệ chỉ định liều Statin hợp lý là 43,03% cao hơn so với tỉ lệ này ở đợt 2 là 27,27%.

Nhận xét:
Các tương tác thuốc được xác định bằng các phần 

mềm online, qua đó tỉ lệ các cặp tương tác thuốc là 
thấp. Trong cả 2 đợt, số trường hợp xuất hiện tương tác 
thuốc là không đáng kể (1,52%). Qua nghiên cứu cũng 
cho thấy hai thuốc thường gặp tương tác trong nhóm 

statin là atorvastatin và simvastatin. Tỷ lệ dùng 2 thuốc 
này trong 2 mẫu khảo sát cũng khá thấp nên ít gặp các 
trường hợp tương tác thuốc. Ba cặp tương tác hay gặp 
nhất là simvastatin - valsartan (1,21%), simvastatin 
- amlodipin (6,67%) và simvastatin - esomeprazol 
(7,88%).
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Bảng 6. Đánh giá về tính hợp lý trong tư vấn cho bệnh nhân

Nội dung 
Đợt 1 Đợt 2 Tổng

SL % SL % SL %

Thường xuyên vận động 
thể lực

Hợp lý 165 100 165 100 330 100

Không hợp lý 0 0 0 0 0 0

Kiểm soát cân nặng
Hợp lý 165 100 165 100 330 100

Không hợp lý 0 0 0 0 0 0

Hạn chế hoặc ngưng hút 
thuốc lá và thức uống có cồn

Hợp lý 165 100 165 100 330 100

Không hợp lý 0 0 0 0 0 0

Ăn nhiều cá và rau, hạn chế 
thức ăn nhiều dầu mỡ,...

Hợp lý 165 100 165 100 330 100

Không hợp lý 0 0 0 0 0 0

Nhận xét:
Tất cả các bác sĩ đều chủ động tư vấn lối sống cho 

bệnh nhân trong cả lúc khám bệnh lẫn trong quá trình điều 
trị. Các lời khuyên đều đơn giản và dễ hiểu, giúp các bệnh 
nhân dễ tiếp cận và thực hiện.

IV. BÀN LUẬN
* Đánh giá tính hợp lý về chỉ định cận lâm sàng
Tất cả bệnh nhân ở cả 2 giai đoạn đều được chỉ định 

các xét nghiệm lâm sàng phù hợp với các hướng dẫn trong 
điều trị RLLM (ATP 4, HTMVN 2015).

Ngoài ra, các BS cũng chỉ định một số xét nghiệm để 
có chẩn đoán và điều trị phù hợp cho bệnh nhân: Glucose; 
Ure; Creatinin; AST (GOT); ALT (GPT); Ion đồ máu 
(Na, K, Cl, Ca).

Đây là những xét nghiệm sinh hóa và ion đồ máu cơ 
bản nên tất cả bệnh nhân khi nhập viện khoa Nội tổng hợp 
đều được chỉ định xét nghiệm. Tuy nhiên tất cả bệnh nhân 
khi nhập viện chỉ được chỉ định xét nghiệm 1 lần và không 
có xét nghiệm đánh giá lại. Theo các hướng dẫn hiện nay, 
xét nghiệm lipid máu nên được thực hiện lại sau 4 - 12 tuần 
sau khi bắt đầu hoặc thay đổi điều trị và mỗi 3-12 tháng sau 
đó. Ở bệnh viện, thời gian xét nghiệm lại thường được các 
BS chỉ định sau 6 tháng kể cả bệnh nhân mới điều trị hay 
điều trị lâu dài. Sau buổi thông tin, các BS cũng cho rằng 
xét nghiệm đúng thời gian sẽ có lợi ích cho bệnh nhân. Tuy 
nhiên, thực tế đa số bệnh nhân hiện nay thường khám chữa 
bệnh theo bảo hiểm y tế và một số xét nghiệm không được 
thực hiện thường xuyên. Các BS có thể chỉ định khi bệnh 
nhân yêu cầu nhưng tỷ lệ này là rất thấp.

* Đánh giá phân tầng nguy cơ tim mạch
Ở giai đoạn 1, các bệnh nhân thường không được 

đánh giá nguy cơ tim mạch. Sau khi phổ biến thông tin, 
số bệnh nhân được đánh giá nguy cơ tim mạch có tăng 
nhưng với tỷ lệ thấp (12,12%). Tỷ lệ các bệnh nhân được 
đánh giá hầu hết đều thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Theo 
các BS, đa số BS thường áp dụng hướng dẫn của ATP 4 
trong điều trị RLLM nên hầu như chỉ quan tâm nhiều hơn 
đến phân nhóm bệnh nhân được hưởng lợi từ điều trị với 
statin. Các BS thường điều trị mức LDL-C càng thấp càng 
tốt cho bệnh nhân. Một số các BS có đặt mục tiêu LDL-C 
nhưng là mục tiêu chung (< 100 - 130 mg/dL), không cụ 
thể trên từng bệnh nhân. Kết quả đánh giá nguy cơ tim 
mạch ở giai đoạn 1 tương đồng với nghiên cứu của tác giả 
Phạm Văn Cường và cộng sự (2013) nhưng tỷ lệ thấp hơn 
ở giai đoạn 2 [5].

Thực tế, tỷ lệ bệnh nhân thuộc nhóm có nguy cơ 
rất cao chiếm đa số, bệnh nhân có nguy cơ thấp chiếm 
rất ít, còn lại là nhóm nguy cơ trung bình - cao. Vì vậy 
việc kiểm soát và điều trị RLLM càng phải thực hiện tích 
cực hơn để phòng ngừa các biến chứng tim mạch đặc 
biệt nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, tắc mạch thận... 
Trong số 7 BS ở khoa Nội tổng hợp, có 3 BS thường hay 
đánh giá lợi ích bệnh nhân theo 4 nhóm hưởng lợi từ điều 
trị với statin. Trong đó có 2 BS có kinh nghiệm hành 
nghề dưới 5 năm và 1 BS có kinh nghiệm hành nghề trên 
10 năm. Điều này cho thấy việc đánh giá thêm những 
nguy cơ để điều trị cho bệnh nhân thường ở các BS trẻ, 
các BS lớn tuổi thường điều trị theo kinh nghiệm và thói 
quen dùng thuốc.
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* Tính hợp lý trong chỉ định sử dụng thuốc
Trong đợt 1, có 12,12% bệnh nhân có chỉ định dùng 

thuốc chưa hợp lí do có nguy cơ tim mạch thấp và chỉ cần 
thay đổi lối sống. Ở giai đoạn 2 tỉ lệ này đã được cải thiện 
và giảm xuống còn 3,03%.

Tỷ lệ bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng thuốc 
hợp lý thấp hơn ở giai đoạn 1 và khá tương đồng vói 
nghiên cứu của tác giả Trương Thị Nhung và cộng sự 
(2014) [6].

Sau buổi thông tin, tỷ lệ bệnh nhân không thực sự 
cần thiết dùng thuốc nhưng vẫn được chỉ định có giảm 
ở giai đoạn 2. số trường hợp bệnh nhân chưa thật sự 
cần dùng thuốc thuộc nhóm có nguy cơ thấp. Những 
bệnh nhân này nên được điều trị bằng thay đổi lối sống 
về chế độ ăn uống, tập thể dục,... trong một thời gian 
trước khi dùng thuốc nếu không cải thiện. Các BS nên 
cân nhắc giữa lợi ích dùng thuốc và tác dụng phụ của 
thuốc để xem xét lại có nên chỉ định thuốc cho các bệnh 
nhân này không.

* Tính hợp lý trong chỉ định liều dùng thuốc
Đánh giá tính hợp lý trong việc sử dụng liều Statin, 

Statin liều trung bình được chỉ định hợp lý với tỷ lệ ở 2 
giai đoạn lần lượt là 43,03% và 27,27%. Chỉ định chưa 
hợp lý ở statin liều cao là 56,97% và 72,73%.

Theo hồ sơ bệnh án có khoảng hơn 50% bệnh nhân 
có thể điều trị statin liều cao để kiểm soát nồng độ LDL-C 
theo ATP 4 và HTMVN. Có khoảng 10% bệnh nhân ở cả 
2 giai đoạn nên điều trị với statin cường độ trung bình. 
Trong cả 2 giai đoạn khảo sát, tất cả các BS không có 
chỉ định liều statin cường độ cao nào. Sau buổi thông 
tin, quan điểm của BS có thể có thay đổi nhưng điều trị 
thực tế thì BS e ngại sử dụng statin liều cao và vẫn cho 
điều trị với statin trung bình. Độ tuổi trung bình của mẫu 
nghiên cứu khoảng 60 tuổi, sử dụng statin cường độ cao 
có thể có tỷ lệ tác dụng phụ cao hơn, làm bệnh nhân 
không tuân thủ điều trị. Tỷ lệ chỉ định liều thuốc hợp lý 
thấp hơn, nhưng tương đồng về tỷ lệ sử dụng statin liều 
trung bình trong nghiên cứu của các tác giả Ngô Ngọc 
Anh Thư và cộng sự (2013), Trương Thị Nhung và cộng 
sự (2014) [6], [7].

* Tính hợp lý trong tương tác thuốc
Đối với đánh giá về tương tác thuốc, các tương tác 

thuốc được đánh giá dựa trên phần mềm online http://
www.drug.com và http://www.medscape.com. Tỷ lệ các 
cặp tương tác thuốc khá thấp. Hai thuốc thường gặp tương 
tác trong nhóm statin là atorvastatin và simvastatin. Tỷ lệ 
dùng 2 thuốc này trong 2 mẫu khảo sát cũng khá thấp nên 

ít gặp các trường họp tương tác thuốc. Rosuvastatin và 
fenofibrat hầu như không gặp tương tác trong các thuốc 
dùng kèm của bệnh nhân.

Ở giai đoạn 1, các trường hợp tương tác thuốc 
thưởng gặp ở atorvastatin.

Ở giai đoạn 2, các trường hợp tương tác thuốc 
thường gặp ở simvastatin. Giai đoạn 2, các BS có chỉ định 
simvastatin nhiều hơn so với giai đoạn 1. Tỷ lệ tương tác 
thuốc tăng chủ yếu với simvastatin nên làm tỷ lệ ở giai đoạn 
2 tăng. Hầu như không có tương tác nào với atorvastatin, 
rosuvastatin và fenofibrat. Ba cặp tương tác hay gặp nhất 
là simvastatin - valsartan (1,21%), simvastatin - amlodipin 
(6,67%) và simvastatin - esomeprazol (7,89%).

- Cặp simvastatin - amlodipin: Kết hợp 2 thuốc 
này có thể làm tăng đáng kể nồng độ trong máu của 
simvastatin, có thể làm tăng nguy cơ tác dụng phụ như 
tổn thương gan và một tình trạng nghiêm trọng hiếm gặp 
như tiêu cơ vân...

- Cặp simvastatin - amlodipin: Tương tác làm tăng 
mức độ tác dụng của valsartan và có thể làm tăng tác dụng 
phụ của simvastatin.

- Cặp simvastatin - esomeprazol: Có thể làm tăng 
nồng độ trong máu của simvastatin, có thể làm tăng nguy 
cơ tác dụng phụ như tổn thương gan và một tình trạng 
nghiêm trọng hiếm gặp như tiêu cơ vân...

* Tính hợp lý trong tư vấn cho bệnh nhân
Qua kết quả phiếu khảo sát, hầu như các BS đều có 

tư vấn lối sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên BS thường tư 
vấn trực tiếp lúc khám bệnh, không ghi chép cụ thể trên 
HSBA nên khó ghi nhận được số trường hợp được tư vấn, 
tuy nhiên qua nghiên cứu, chúng tôi thu thập được các 
số liệu ghi chép trên hồ sơ bệnh án cho thấy một số lời 
khuyên, và tư vấn đã được thể hiện trong kết quả ở bảng 
3.25. Do đặc thù việc tư vấn cho bất kỳ bệnh nhân nào 
cũng phải đảm bảo khi tư vấn cho bệnh nhân BS thường 
đưa ra những lời khuyên đơn giản và dễ hiểu. Đa số các 
BS thường khuyên bệnh nhân: Thường xuyên vận động 
thể lực (3-5 lần/tuần, mỗi lần 30 phút); Kiểm soát cân 
nặng; Hạn chế hoặc ngưng hút thuốc lá và thức uống có 
cồn; Ăn nhiều cá và rau, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ,...

Ngoài những lời tư vấn trên, các BS đều dặn dò bệnh 
nhân việc duy trì dùng thuốc đều đặn, kết hợp với điều 
chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập cũng như kiểm tra các chỉ 
số về mỡ máu định kì. Việc thực hiện đồng thời các biện 
pháp này góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu 
quả điều trị, ngừa biến chứng, cũng như duy trì sức khỏe 
cho bệnh nhân.
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KẾT LUẬN
Tất cả bệnh nhân đều được chỉ định xét nghiệm cận 

lâm sàng chẩn đoán RLLM phù hợp với các hướng dẫn hiện 
nay. Tỷ lệ bệnh nhân được đánh giá nguy cơ tim mạch qua 
2 giai đoạn lần lượt là 0% và 12,12%. Tỷ lệ bênh nhân được 

chỉ định thuốc hợp lý lần lượt là 87,88% và 96,97%. Tỷ lệ 
bệnh nhân được chỉ định liều dùng hợp lý lần lượt là 43,03% 
và 27,27%. Các bệnh nhân bên cạnh việc dùng thuốc còn 
được tư vấn về chế độ ăn uống, luyện tập, hạn chế các thói 
quen xấu để giúp góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

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



Tập 59 - Số 6-2020

Website: yhoccongdong.vn 75

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan giữa một số yếu tố 

nguy cơ và khả năng xảy ra tương tác thuốc trong đơn thuốc 
điều trị ngoại trú, 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 01/01/2020 đến 
31/03/2020. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, 
không can thiệp.

Kết quả: Không có mối liên quan giữa giới tính của 
bệnh nhân và khả năng xảy ra tương tác thuốc (p > 0,05) 
nhưng có mối liên quan giữa độ tuổi của bệnh nhân, số 
lượng thuốc sử dụng trong đơn thuốc và khả năng xảy ra 
tương tác thuốc có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Kết luận: Có mối liên quan giữa độ tuổi của bệnh 
nhân, số lượng thuốc sử dụng trong đơn thuốc và khả năng 
xảy ra tương tác thuốc có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Độ 
tuổi của bệnh nhân càng cao, số lượng thuốc sử dụng càng 
nhiều thì nguy cơ xảy ra tương tác thuốc càng cao.

Từ khóa: Yếu tố nguy cơ, tương tác thuốc.

SUMMARY: 
RELATIONSHIP BETWEEN SOME 

RISK FACTORS AND THE POSSIBILITY OF 
MEDICINE’S INTERACTIONS

Objectives: Evaluating the relationship between 
some risk factors and the possibility of drug’s interactions 
in outpatient’s prescriptions, Tan Chau regional general 
hospital.

Subject and methods: Subjects: 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: There was no correlation between the 
patient’s sex and the possibility of drug’s interactions (p> 
0.05) but, there was a correlation between the patient’s 
age, the number of drugs used in the prescription and the 
possibility of a drug’s interaction significantly (p <0.05).

Conclusions: There was a correlation between 
the age of the patient, the number of drugs used in the 
prescription and the possibility of drug’s interactions with 
statistical significance (p <0.05). The higher the age of 
the patient, the more the number of medications used, the 
greater the risk of drug’s interactions.

Key words: Risk factors, drug’s interactions.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh nội khoa thường là những bệnh lý mạn tính, có 

nhiều triệu chứng đi kèm đôi khi bệnh nhân phải sử dụng 
nhiều thuốc phối hợp trong một thời gian dài là không 
tránh khỏi. Đó chính là nguyên nhân làm cho tương tác 
thuốc xảy ra. 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 [1]. Tương tác thuốc có thể có lợi 
nếu biết phối hợp đúng cách. Mặt khác, tương tác thuốc 
cũng có thể dẫn 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 [2]. Tương tác thuốc 
làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh và đồng thời 
làm tăng chi phí điều trị, tăng gánh nặng cho hệ thống y 
tế [3]. Tương tác thuốc cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 
khác nhau, như yếu tố liên quan đến thành phần của thuốc, 
yếu tố liên quan đến bệnh nhân, tuy nhiên hiện nay, chưa 
có nhiều nghiên cứu trong nước công bố về vấn đề này, 
do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu: 
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“Đánh giá mối liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ và 
khả năng xảy ra tương tác thuốc trong đơn thuốc điều 
trị ngoại trú, 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 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:
+ 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.

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.

-  Phân tích mối liên quan của các yếu tố (giới tính, 
tuổi, thể trạng số lượng bệnh đi kèm, số lượng thuốc trong 
đơn thuốc) và khả năng xảy ra tương tác thuốc có YNLS 
bằng kiểm định Chi - square.

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

Nhận xét:
Trong số các đơn thuốc xẩy ra có tương tác, tỉ lệ xẩy 

ra tương tác thuốc cao nhất tập trung ở nhóm tuổi 40 – 59 
tuổi và nhóm từ 60 tuổi trở lên (với tỉ lệ lần lượt là 8,30% 
và 10,86%. Lứa tuổi từ <18 tuổi xẩy ra tương tác thuốc 

với tỉ lệ thấp nhất, chỉ chiếm 4,84%. Có mối liên quan 
giữa độ tuổi và khả năng xẩy ra tương tác thuốc có YNLS; 
độ tuổi của bệnh nhân càng cao, số lượng thuốc sử dụng 
càng nhiều thì nguy cơ xảy ra tương tác thuốc càng cao 
(p<0,05).

Bảng 1. Ảnh hưởng của nhóm tuổi đến khả năng xảy ra tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng

Tuổi
Số đơn có TTT Số đơn không có TTT Chung

pn % n % n %

< 18 tuổi 8 4,84 157 95,15 165 100

0,017

18 - 39 tuổi 13 9,22 464 90,78 141 100

40 – 59 tuổi 24 8,30 40 91,70 289 100

≥ 60 tuổi 44 10,86 249 89,14 405 100

Tổng 90 9,0 910 91,0 1.000 100
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Nhận xét:
Qua nghiên cứu, chưa thấy có mối liên quan giữa 

giới tính của bệnh nhân và khả năng xảy ra tương tác 
thuốc có YNLS (p > 0,05).

Nhận xét:
Chưa thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa 

số lượng bệnh mắc kèm và tương tác thuốc có ý nghĩa lâm 
sàng (p>0,05).

Nhận xét:
Chưa thấy mối liên quan giữa thể trạng bệnh nhân 

và khả năng xảy ra tương tác thuốc có YNLS có ý nghĩa 
thống kê (p > 0,05).

Bảng 2. Ảnh hưởng của giới tính đến khả năng xảy ra tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng

Giới
Số đơn có TTT Số đơn không có TTT Chung

pn % n % n %

Nam 52 9,38 502 90,62 554 100

0,673Nữ 38 8,52 408 91,48 446 100

Tổng 90 9,0 910 91,0 1.000 100

Bảng 3. Ảnh hưởng của số lượng bệnh kèm theo đến khả năng xảy ra tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng

Số lượng bệnh kèm theo
Số đơn có TTT Số đơn không có 

TTT Chung
p

N % n % n %

Không có bệnh mắc kèm 17 10,56 144 89,44 161 100

0,076

1 loại bệnh 24 9,88 219 90,12 243 100

2 loại bệnh 27 6,35 398 93,65 425 100

≥ 3 bệnh mắc kèm 22 30,99 44 69,01 71 100

Tổng 90 9,0 910 91,0 1.000 100

Bảng 4. Ảnh hưởng của thể trạng bệnh nhân đến khả năng xảy ra tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng

Thể trạng
Số đơn có TTT Số đơn không có TTT Chung

pn % n % n %

Gầy 25 11,11 200 88,89 225 100

0,112
Bình thường 37 7,64 447 92,36 484 100

Thừa cân 28 9,62 263 90,38 291 100

Tổng 90 9,0 910 91,0 1.000 100
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Bảng 5. Ảnh hưởng của số lượng thuốc trong đơn đến khả năng xảy ra tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng

Số thuốc
Số đơn có TTT Số đơn không có TTT Chung

pn % n % n %

2- 4 loại thuốc 53 9,38 512 90,62 565 100

0,042
4 – 7 loại thuốc 27 7,46 335 92,54 362 100

> 8 loại thuốc 10 13,70 63 86,30 73 100

Tổng 90 9,0 910 91,0 1.000 100

Nhận xét:
Có mối liên quan giữa số lượng thuốc trong đơn 

thuốc và khả năng xảy ra tương tác thuốc có YNLS có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05). Số lượng thuốc sử dụng càng 
nhiều thì nguy cơ xảy ra tương tác thuốc càng cao.

IV. BÀN LUẬN
Tiến hành phân tích mối liên quan của một số yếu tố 

(giới tính, tuổi, thể trạng, số lượng bệnh mắc kèm và số 
lượng thuốc trong đơn thuốc) và khả năng xảy ra tương 
tác thuốc có YNLS. Kết quả chúng tôi thu được không 
có mối liên quan giữa giới tính, số lượng bệnh mắc kèm 
và thể trạng của bệnh nhân và khả năng xảy ra tương tác 
thuốc, nhưng có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa 
tuổi của bệnh nhân, số lượng thuốc trong đơn thuốc bệnh 
nhân sử dụng đến khả năng xảy ra tương tác thuốc. Kết 
quả của chúng tôi cũng tương đồng với nhiều nghiên 
cứu khác. Nghiên cứu của Nobili A. và cộng sự trên đối 
tượng bệnh nhân cao tuổi điều trị ngoại trú cho thấy, tỷ lệ 
tương tác thuốc tiềm ẩn gia tăng theo độ tuổi và số lượng 
thuốc sử dụng. Cả phân tích đơn biến và đa biến đều cho 
thấy độ tuổi và số lượng thuốc sử dụng có liên quan đến 
sự gia tăng nguy cơ gặp tương tác thuốc. Bệnh nhân sử 
dụng trên 5 thuốc có nguy cơ gặp tương tác thuốc cao 
hơn bệnh nhân sử dụng nhỏ hơn hoặc bằng 5 thuốc có 
ý nghĩa thống kê [4]. Khảo sát tương tác trên bệnh nhân 
tim mạch nội trú, Murtaza G. và cộng sự cho thấy, bệnh 
nhân ≥ 60 tuổi có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với 
biến cố tương tác thuốc (p ≤ 0,001), thời gian nằm viện 
≥ 7 ngày (p ≤ 0,001) và bệnh nhân sử dụng ≥ 7 thuốc (p 
≤ 0,01) cũng có liên quan có ý nghĩa thống kê với khả 
năng xảy ra tương tác thuốc [5]. Đối tượng trẻ em có 
nguy cơ gặp tương tác thuốc thấp hơn người lớn có thể 
do trẻ em thường được kê ít thuốc hơn, đồng thời được 
đánh giá chặt chẽ và thận trọng hơn khi kê đơn thuốc. 

Nguy cơ tương tác thuốc tăng theo độ tuổi có thể được 
giải thích do người cao tuổi có chức năng gan thận suy 
giảm, làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và thải 
trừ của thuốc, do đó có nguy cơ cao gặp các tác dụng 
không mong muốn của thuốc cũng như tương tác thuốc. 
Mặt khác, đây cũng là đối tượng thường mắc các bệnh 
mạn tính hoặc mắc đồng thời nhiều bệnh, điều này dẫn 
đến phải sử dụng phối hợp nhiều thuốc trong điều trị, 
việc sử dụng nhiều thuốc cũng chính là yếu tố nguy cơ 
quan trọng làm tăng khả năng xảy ra tương tác thuốc. 
Chính vì vậy, đối với bệnh nhân cao tuổi, bác sĩ cần thận 
trọng trong kê đơn và phối hợp thuốc, kiểm tra và đánh 
giá tình trạng bệnh nhân, xác định các yếu tố nguy cơ 
của người bệnh trước khi kê đơn. Tình trạng nhiều bác sĩ 
điều trị trên cùng một bệnh nhân cũng là một yếu tố nguy 
cơ dẫn đến tương tác thuốc, do vậy bác sĩ và dược sĩ cần 
phải khai thác kĩ tiền sử sử dụng thuốc của bệnh nhân, 
bao gồm các thuốc kê đơn và các thuốc OTC mà bệnh 
nhân tự mua điều trị để tránh trường hợp trùng lặp thuốc 
hoặc tương tác thuốc xảy ra. Việc giám sát và theo dõi 
chặt chẽ bệnh nhân trong quá trình sử dụng thuốc đóng 
vai trò rất quan trọng nhưng lại khó thực hiện đối với 
bệnh nhân ngoại trú, do đó bên cạnh việc theo dõi định 
kì, bác sĩ và dược sĩ cần phải giáo dục cho bệnh nhân về 
các biểu hiện nếu xảy ra tương tác thuốc trong trường 
hợp bắt buộc phải phối hợp thuốc trong điều trị.

KẾT LUẬN
Không có mối liên quan giữa giới tính của bệnh 

nhân và khả năng xảy ra tương tác thuốc (p > 0,05) nhưng 
có mối liên quan giữa độ tuổi của bệnh nhân, số lượng 
thuốc sử dụng trong đơn thuốc và khả năng xảy ra tương 
tác thuốc có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Độ tuổi của bệnh 
nhân càng cao, số lượng thuốc sử dụng càng nhiều thì 
nguy cơ xảy ra tương tác thuốc càng cao.
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh 

trong điều trị nhiễm trùng huyết ở trẻ em tại Bệnh viện 
Nhi Đồng Cần Thơ năm 2018-2019. Đối tượng và 
phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu 106 hồ sơ bệnh án 
(HSBA) của bệnh nhân nhiễm trùng huyết tại Bệnh viện 
Nhi Đồng Cần Thơ trong thời gian từ tháng 01/2018 đến 
hết tháng 12/2019. Kết quả: Sử dụng KS ban đầu: kháng 
sinh đơn độc chủ yếu là Cefotaxim (18,86%), phối hợp 
Tobramycin+Cefotaxim (32,10%). KS tiếp theo lần 1: 
Imipenem/Cilastatin phối hợp Vancomycin được chỉ 
định sử dụng nhiều nhất (21,63%). Thay đổi KS lần 2: 
Imipenem/Cilastatin là kháng sinh sử dụng nhiều nhất 
chiếm tỷ lệ (50%), Imipenem/Cilastatin+Vancomycin 
chiếm tỷ lệ (16,67%). Liều dùng KS: Cefotaxim sử 
dụng liều phù hợp theo khuyến cáo chiếm tỷ lệ cao nhất 
(31,00%). Nhịp đưa thuốc: Cefotaxim được chỉ định với 
số lần dùng KS phù hợp (28,39%). Đường dùng KS: 
Tiêm tĩnh mạch là đường dùng chiếm tỷ lệ cao nhất 
(71,29%). Kết luận: Kháng sinh Cefotaxim được sử 
dụng đơn độc và phối hợp Tobramycin+Cefotaxim là 
lựa chọn chủ yếu ban đầu, được thay thế phần lớn bằng 
Imipenem/Cilastatin phối hợp Vancomycin sau khi có 
kết quả vi sinh. Liều dùng và nhịp đưa thuốc kháng sinh 
phù hợp ở mức còn thấp.

Từ khóa: Kháng sinh, nhiễm trùng huyết, trẻ em.

SUMMARY:
SITUATION USING ANTIBIOTICS IN THE 

TREATMENT OF SEPSIS ON CHILDREN
Objective: To survey the situation of antibiotic 

usage in the treatment of sepsis on children at Can Tho 
Children’s Hospital in 2018-2019. Subjects and methods: 
retrospective study of 106 medical records of septic 
patients at Can Tho Children’s Hospital from January 
2018 to the end of December 2019. Results: Initial use 

of antibiotics: the main single antibiotics were Cefotaxim 
(18.86%), Tobramycin + Cefotaxim combination 
(32.10%). Using antibiotic after the first antibiotic time: 
Imipenem/Cilastatin combined with Vancomycin were 
indicated for using the most (21.63%). Second antibiotic 
change: Imipenem/Cilastatin was the most used antibiotic 
(50%), Imipenem/Cilastatin + Vancomycin accounted 
for (16.67%). Dosage of antibiotics: Cefotaxim using 
appropriate dose as recommended accounted for the 
highest percentage (31.00%). The rate of using antibiotics: 
Cefotaxim was indicated with an appropriate number 
of antibiotics (28.39%). The way of using antibiotics: 
Intravenous injection was the route of use accounting 
for the highest percentage (71.29%). Conclusion: The 
antibiotic Cefotaxim used alone and in combination with 
Tobramycin + Cefotaxim were the primary option, largely 
replaced by Imipenem/Cilastatin and Vancomycin after 
microbiological test results. The appropriate dose and rate 
of antibiotic delivery remained low.

Keywords: Antibiotics, sepsis, children.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh lý về nhiễm trùng huyết là rất nguy hiểm ở trẻ 

em. Đây là nhóm bệnh có tỷ lệ gây tử vong cao cho trẻ. 
Trong các giai đoạn diễn tiến của nhiễm trùng huyết thì 
hội chứng nhiễm trùng huyết là giai đoạn trung gian để 
chuyển từ giai đoạn nhiễm trùng huyết sang sốc nhiễm 
khuẩn và rối loạn chức năng đa cơ quan là giai đoạn nặng 
nề của bệnh [1]. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về nhiễm 
trùng huyết ở trẻ em cũng như không ít khuyến cáo trong 
việc điều trị nhưng tỷ lệ trẻ mắc nhiễm trùng huyết đến 
nay vẫn chưa có chiều hướng suy giảm. Theo số liệu công 
bố tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng huyết là 5,9 trong tổng 
số 100.000 trẻ, trong số đó tỷ lệ tử vong ở trẻ từ 1-4 tuổi 
là 0,6/100.000 và 0,2/100.000 ở trẻ từ 5-14 tuổi [2]. Tỷ lệ 
mắc bệnh nhiễm trùng huyết là một trong những mối quan 
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tâm hàng đầu, tình hình kháng thuốc ngày càng gia tăng, 
do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu: 
“Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị 
nhiễm trùng huyết ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần 
Thơ năm 2018-2019”.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu
Gồm 106 bệnh án nội trú của bệnh nhân nhiễm trùng 

huyết tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ trong thời gian từ 
tháng 01/2018 đến hết tháng 12/2019. Hồ sơ bệnh án nội 
trú được lưu trữ tại phòng Kế hoạch tổng hợp.

Tiêu chuẩn lựa chọn
- HSBA đã hoàn chỉnh và nộp lưu trữ phòng Kế 

hoạch tổng hợp của bệnh nhân điều trị nhiễm trùng huyết.
- Bệnh án của bệnh nhân được chẩn đoán ra viện và 

vào viện là Nhiễm trùng huyết (theo chẩn đoán của bác sĩ 
ghi hồ sơ bệnh án nội trú). 

- Bệnh án của bệnh nhân đã có tiền sử bệnh tiếp tục 
được điều trị. Bệnh nhân được thăm khám lâm sàng toàn 

diện, làm các xét nghiệm cận lâm sàng.
Tiêu chuẩn loại trừ
- Các HSBA không đủ thông tin khảo sát.
- Bệnh án bệnh nhân có mắc các nhiễm khuẩn khác.
- Các HSBA chẩn đoán sốc nhiễm trùng.
- Các HSBA tử vong
2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu.
Phương pháp chọn mẫu
Chọn mẫu thuận tiện. Chọn tất cả bệnh nhân thỏa 

tiêu chuẩn chọn mẫu cho đến khi đủ cỡ mẫu ước lượng 
trong thời gian 01/01/2018 -30/12/2019.

Chỉ tiêu nghiên cứu
Tình hình sử dụng kháng sinh ban đầu; Kháng sinh 

tiếp theo sau khi có kết quả vi sinh; Liều dùng kháng sinh; 
Nhịp đưa thuốc; Đường dùng thuốc 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.

 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. Tình hình sử dụng kháng sinh ban đầu 

STT Phác đồ
KHÁNG SINH BAN ĐẦU (n=106)

Đường dùng Tần số (n) Tỷ lệ (%)

ĐƠN ĐỘC

1 Amoxcilin Uống 1 0,94%

2 Amox+A.clavulanic Uống 2 1,89%

3 Ampicilin TMC 1 0,94%

4 Cefotaxim TMC 20 18,86%

5 Ceftriaxon TMC 7 6,60%

6 Cefuroxim TMC 1 0,94%

7 Ciprofloxacin TTM 1 0,94%

8 Oxacilin TMC 2 1,89%

9 Vancomycin TTM 2 1,89%

10 Ceftazidime TMC 1 0,94%

Tổng 38 35,83%

PHỐI HỢP

1 Cefotaxim +  Ampicilin TMC + TMC 16 15,10%

2 Cefotaxim +  Tobramycin TMC + TMC 34 32,10%

3 Cefotaxim +  Oxacilin TMC + TMC 4 3,77%
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Nhận xét: Trong số các phác đồ dùng kháng sinh đơn 
độc, Cefotaxim là KS được sử dụng nhiều nhất (18,86%) 

và phác đồ sử dụng KS phối hợp, Cefotaxim phối hợp 
Tobramycin chiếm tỷ lệ cao nhất là (32,10%).

Bảng 2. Kháng sinh tiếp theo sau khi có kết quả vi sinh lần 1

STT Phác đồ
KHÁNG SINH TIẾP THEO LẦN 1 (n=74)

Đường dùng Tần số (n) Tỷ lệ (%)

ĐƠN ĐỘC

1 Cefotaxim TMC 10 13,52%

2 Ceftriaxon TMC 1 1,35%

3 Cefepim TMC 1 1,35%

4 Ciprofloxacin TTM 3 4,05%

5 Imipenem/cilastatin TTM 2 2,70%

6 Meropenem TTM 1 1,35%

Tổng 18 24,32%

PHỐI HỢP

1 Cefepim +  Ampicilin TMC + TTM 1 1,35%

2 Cefepim +  Vancomycin TMC + TTM 4 5,42%

3 Cefotaxim +  Tobramycin TMC + TMC 6 8,11%

4 Cefotaxim +  Oxacilin TMC + TMC 2 2,70%

5 Cefotaxim +  Ciprofloxacin TMC + TTM 3 4,05%

6 Cefotaxim +  Vancomycin TMC + TMC 3 4,05%

7 Ceftriaxon + Vancomycin TMC + TTM 8 10,82%

8 Ceftriaxon + Tobramycin TMC + TMC 1 1,35%

9 Ceftriaxon + Oxacilin TMC + TMC 3 4,05%

STT Phác đồ
KHÁNG SINH BAN ĐẦU (n=106)

Đường dùng Tần số (n) Tỷ lệ (%)

PHỐI HỢP

4 Cefotaxim +  Ciprofloxacin TMC + TTM 2 1,89%

5 Cefotaxim +  Cloxacilin TMC + TMC 1 0,94%

6 Ceftriaxon + Vancomycin TMC + TTM 3 2,83%

7 Ceftriaxon + Tobramycin TMC + TMC 5 4,72%

8 Cefepim + Vancomycin TMC + TMC 1 0,94%

9 Imipenem/cilastatin+Vancomycin TTM + TTM 1 0.94%

10 Oxacilin + Tobramycin TMC + TMC 1 0,94%

Tổng 68 64,17%
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Nhận xét: Trong số các phác đồ dùng kháng sinh đơn 
độc, Cefotaxim là KS được sử dụng nhiều nhất (13,52%) và 

phác đồ sử dụng KS phối hợp trong đó Imipenem/cilastatin 
phối hợp với Vancomycin chiếm tỷ lệ cao nhất là (21,63%).

Nhận xét: Trong số các phác đồ dùng kháng sinh 
đơn độc, Imipenem/Cilastatin là KS được sử dụng nhiều 
nhất (50%) và phác đồ sử dụng KS phối hợp trong đó 

Imipenem/Cilastatin phối hợp với Vancomycin chiếm tỷ 
lệ (16,67%).

Bảng 3. Tình hình đổi kháng sinh lần 2

STT Phác đồ
KHÁNG SINH TIẾP THEO LẦN 2 (n=6)

Đường dùng Tần số (n) Tỷ lệ (%)

ĐƠN ĐỘC

1 Cefepim TMC 1 16,67%

2 Imipenem/Cilastatin TTM 3 50%

3 Vancomycin TTM 1 16,67%

Tổng 5 83,33%

PHỐI HỢP

1 Imipenem/Cilastatin +  Vancomycin TTM + TTM 1 16,67%

Tổng 1 16,67%

STT Phác đồ
KHÁNG SINH TIẾP THEO LẦN 1 (n=74)

Đường dùng Tần số (n) Tỷ lệ (%)

10 Ceftriaxon + Ciprofloxacin TMC + TTM 1 1,35%

11 Ciprofloxacin + Cloxacin TTM + TMC 1 1,35%

12 Ciprofloxacin + Tobramycin TTM + TMC 2 2,70%

13 Imipenem/Cilastatin + Ciprofloxacin TTM + TTM 3 4,05%

14 Imipenem/Cilastatin+Vancomycin TTM + TTM 16 21,63%

15 Vancomycin + Meropenem TTM + TTM 1 1,35%

16 Vancomycin + Tobramycin TTM + TMC 1 1,35%

Tổng 56 75,68%
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Bảng 4. Tỷ lệ liều dùng kháng sinh điều trị NTH  

Hoạt chất Liều khuyến cáo (mg/kg/ngày) Liều thực tế (mg/kg/ngày) Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Cefuroxime 20 đến 60 20 đến 60 1 0,33%

Cefotaxim 50 đến 200 

Dưới 50 5 1,65%

50 đến 200 94 31,03%

Trên 200 1 0,33%

Ceftriaxon 20 đến 80 
20 đến 80 20 6,60%

Trên 80 8 2,64%

Ceftazidim 25 đến 50 Trên 25 đến 50 1 0,33%

Cefepime 50 Dưới 50 7 2,31%

Hoạt chất Liều khuyến cáo (mg/kg/ngày) Liều thực tế (mg/kg/ngày) Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Tobramycin 2 đến 5 

Dưới 2 1 0,33%

2 đến 5 31 10,23%

Trên 5 17 5,61%

Amikacin 7,5 đến 15 7,5 đến 15 1 0,33%

Vancomycin 10 đến 15 

Dưới 10 15 4,95%

10 đến 15 23 7,59%

Trên 15 3 0,99%

Oxacilin 100 đến 200
Dưới 100 2 0,66%

100 đến 200 10 3,30%

Cloxacilin 25 đến 100 25 đến 100 2 0,66%

Ampicilin 100 đến 200 
Dưới 100 9 2,97%

100 đến 200 8 2,64%

Amoxicilin-A.
clavulanic 

30 đến 45 
Dưới 30 đến 45 1 0,33%

30 đến 45 1 0,33%

Amoxicillin 20 đến 40 20 đến 40 1 0,33%

Imipenem - 
Cilastatin

15 đến 60 

Dưới 15 5 1,65%

15 đến 60 17 5,61%

Trên 60 2 0,66%

Meropenem 10 đến 20 mg 10 đến 20 2 0,66%

Ciprofloxacin 10 đến 30 

Dưới 10 6 1,98%

10 đến 30 4 1,32%

Trên 30 5 1,65%

Tổng 303 100%

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



Tập 59 - Số 6-2020

Website: yhoccongdong.vn 85

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nhận xét: Liều dùng Cefotaxim là sử dụng liều phù 

hợp theo khuyến cáo cao nhất (31,03%). Tobramycin sử 
dụng liều cao hơn quy định chiếm tỷ lệ cao nhất (5,61%). 

Vancomycin được chỉ định cao nhất với liều thấp hơn liều 
khuyến cáo là (4,95%). 

Nhận xét: Trong mẫu nghiên cứu nhịp dùng thuốc 
Cefotaxim là sử dụng phù hợp theo khuyến cáo cao nhất 
(28,39%), tiếp đến là kháng sinh Tobramycin chiếm tỷ 

lệ (16,17%). Imipenem sử dụng nhịp đưa thuốc thấp hơn 
nhịp quy định chiếm tỷ lệ cao nhất (7,92%). 

Bảng 5. Tỷ lệ nhịp đưa thuốc của các kháng sinh trong mẫu nghiên cứu

Tên hoạt chất Số lần theo khuyến cáo Số lần đưa liều thực tế /24h Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Cefuroxime 3 lần/ngày Dưới 3 1 0,33%

Cefotaxim 2-6 lần/ngày
Dưới 2 14 4,62%

2-3 86 28,39%

Ceftriaxon 1-2 lần/ngày 1-2 28 9,24%

Ceftazidim 3 lần/ngày 2 1 0,33%

Cefepime 2-3 lần/ngày 2 7 2,31%

Tobramycin 1-2 lần/ngày 1-2 49 16,17%

Amikacin 2 lần/ngày 1 1 0,33%

Vancomycin 2-4 lần/ngày
Dưới 2 6 1,98%

2-3 35 11,55%

Oxacilin 4 lần/ngày Dưới 4 12 3,96%

Cloxacilin 2-4 lần/ngày 2 2 0,66%

Ampicilin 2-4 lần/ngày
Dưới 2 5 1,65%

2 12 3,96%

Amoxicilin-Acid clavulanic 2-3 lần/ngày 2-3 2 0,66%

Tên hoạt chất Số lần theo khuyến cáo Số lần đưa liều thực tế /24h Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Amoxicilin 2-3 lần/ngày 1 1 0,33%

Imipenem - Cilastatin 4 lần/ngày Dưới 4 24 7,92%

Meropenem 3 lần/ngày 3 2 0,66%

Ciprofloxacin 2-3 lần/ngày
1 3 0,99%

2 12 3,96%

Tổng 303 100%
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Nhận xét: Đường dùng kháng sinh được chỉ định 
chiếm tỷ lệ cao nhất là đường tiêm tĩnh mạch (71,29%), 
tiếp đến là đường truyền tĩnh mạch chiếm (27,72%) thấp 
nhất là đường uống chiếm tỷ lệ (0,99%).

IV. BÀN LUẬN
* Tình hình sử dụng kháng sinh ban đầu
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi khác với nghiên 

cứu của tác giả Nguyễn Thanh Liêm và Lâm Thị Mỹ, 
kháng sinh đơn độc ban đầu được sử dụng nhiều nhất là 
Ampicilin chiếm (70,94%), tiếp theo là Ampicilin kết hợp 
Cefotaxim và Gentamycin chiếm (38,7%), (28,4%) kết 
hợp Ampicillin với Cefotaxim (8,8%) kết hợp Cefotaxim 
với Gentamycin, kết hợp Ampicillin với Gentamycin 
(1,9%) [3]. Lý giải cho điều này, qua nghiên cứu thầy 
thuốc lâm sàng dựa vào vị trí nhiễm trùng tìm thấy hoặc 
nghi ngờ chủ yếu từ đường hô hấp, theo diễn tiến lâm 
sàng, đồng thời cũng tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị 
bệnh nhiễm trùng huyết theo phác đồ điều trị Bệnh viện 
Nhi Đồng Cần Thơ và theo hướng dẫn chẩn đoán và điều 
trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em của Bộ Y tế theo 
đó phác đồ vị trí nhiễm trùng viêm phổi cộng đồng là 
Cefotaxim hoặc Ceftriaxon kết hợp với Aminoglycosid 
[4], [5]. 

* Kháng sinh tiếp theo sau khi có kết quả vi sinh 
lần 1 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi so với tác giả 
Nguyễn Thị Hồng Phiến các kháng sinh thuộc nhóm 
Carbapenem như Vancomycin, Imipenem được sử dụng là 
nhóm kháng sinh mạnh nhất hiện tại. Đây là những kháng 
sinh được khuyến cáo chỉ định khi vi khuẩn đã kháng với 
nhiều loại thuốc, hoặc cho những bệnh nhiễm khuẩn nặng, 
nhiễm khuẩn huyết, do đó nên được quan tâm chỉ định, vì 
một khi sử dụng không hợp lý sẽ dẫn đến tình trạng kháng 
đa kháng sinh từ đó dẫn đến hậu quả khó lường trong công 
tác điều trị các bệnh nhiễm trùng [6]. Lý giải Imipenem/
Cilastatin và Vancomycin chiếm tỷ lệ cao nhất do đây là 2 
kháng sinh có bằng chứng rõ ràng về vi khuẩn và kết quả 

của kháng sinh đồ nhạy với vi khuẩn gram âm và gram 
dương trong mẫu nghiên cứu. Các vi khuẩn kháng thuốc 
mạnh, nên cần phối hợp để tăng thêm tác dụng [4]. 

* Tình hình đổi kháng sinh lần 2
Trong số các phác đồ dùng kháng sinh đơn độc, 

Imipenem/Cilastatin là KS được sử dụng nhiều nhất (50%) 
và phác đồ sử dụng KS phối hợp trong đó Imipenem/
Cilastatin phối hợp với Vancomycin chiếm tỷ lệ (16,67%). 
Do Imipenem là một kháng sinh carbapenem bán tổng 
hợp thuộc nhóm beta-lactam có phổ tác dụng rất rộng. 
imipenem tác dụng mạnh với hầu hết các vi khuẩn Gram 
dương gồm các chủng Streptococcus, Staphylococcus 
sinh penicilinase và không sinh penicilinase. Imipenem có 
tác dụng mạnh và trung bình với các chủng Enterococcus 
faecalis. Với vi khuẩn Gram âm, imipenem có tác dụng 
với nhiều chủng Enterobacteriace như Citrobacter spp., 
Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp.... 
Thuốc cũng có tác dụng với các chủng Acineobacter 
spp. và Campylobacter jejuni, Haemophilus influenzae, 
Neisseria spp.... Hiện nay, sự kết hợp Imipenem - 
cilastatin có hiệu quả khá tốt nên có nhiều nguy cơ bị lạm 
dụng. Do đó chỉ nên dùng thuốc này trong những trường 
hợp bệnh rất nặng. Đây là một kháng sinh lựa chọn thứ 
ba cho những trường hợp cấp cứu nặng, chỉ dùng khi các 
thuốc khác không có hiệu quả [7].

* Tỷ lệ liều dùng kháng sinh trong điều trị NTH  
Kháng sinh dùng đúng liều theo phác đồ điều trị: 

Liều lượng thuốc dùng cho trẻ cần phải cân nhắc tới tuổi, 
cân nặng và diện tích bề mặt cơ thể. Đối với phần lớn 
các thuốc, liều dùng cho trẻ em được tính theo mg/kg thể 
trọng [6]. Do đặc điểm khác về dược động học, liều lượng 
cho trẻ em đặc biệt là trẻ sơ sinh và nhũ nhi phải tuân thủ 
theo quy định riêng, vì vậy trong mẫu nghiên cứu kháng 
sinh sử dụng phải có liều nằm trong liều khuyến cáo theo 
Dược thư Quốc gia 2015 [4], [7]. Qua kết quả nghiên cứu, 
kháng sinh với liều dùng Cefotaxim là sử dụng liều đúng 
theo khuyến cáo nhất chiếm tỷ lệ (31,03%). Tobramycin 
sử dụng liều cao hơn khuyến cáo chiếm tỷ lệ cao (5,61%). 

Bảng 6. Đường dùng kháng sinh

Đường dùng Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Tiêm tĩnh mạch 216 71,29%

Truyền tĩnh mạch 84 27,72%

Uống 3 0,99%

Tổng 303 100%
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Vancomycin được chỉ định cao nhất với liều thấp hơn liều 
khuyến cáo (4,95%). Các trường hợp sử dụng không đúng 
liều, cao hoặc thấp hơn liều khuyến cáo đa phần xảy ra ở 
bệnh nhân bị bệnh lý nặng.

* Tỷ lệ nhịp đưa thuốc của các kháng sinh trong 
mẫu nghiên cứu

Trong mẫu nghiên cứu nhịp dùng thuốc Cefotaxim 
là sử dụng phù hợp theo khuyến cáo cao nhất chiếm tỷ 
lệ (28,39%). Imipenem sử dụng nhịp đưa thuốc thấp hơn 
nhịp quy định chiếm tỷ lệ cao nhất (7,92%). Chỉ định 
kháng sinh đúng nhịp đưa thuốc để đảm bảo nồng độ 
thuốc trong máu theo khuyến cáo, tránh tình trạng không 
đủ liều dẫn đến không đạt được hiệu quả điều trị và còn 
dẫn đến nguy cơ kháng thuốc của vi khuẩn hay tình trạng 
quá liều làm tăng độc tính, tác dụng phụ của thuốc [6].

* Đường dùng kháng sinh
Kết quả nghiên cứu này tương tự như kết quả của tác 

giả Nguyễn Thị Hồng Phiến, đường dùng kháng sinh cho 
bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ chủ yếu là 
đường tiêm chiếm tỷ lệ (77,3%), đường tiêm truyền tĩnh 
mạch (13,0%), đường uống chiếm tỷ lệ thấp nhất Trong 
các HSBA nghiên cứu, hầu hết các kháng sinh được chỉ 
định đường tiêm và truyền tĩnh mạch [6]. Trong 106 
HSBA, cách chọn đường dùng như vậy rất phù hợp với 
hướng dẫn kê đơn, sử dụng cho các bệnh nhiễm khuẩn. 
Điều trị bằng đường tĩnh mạch được khuyến cáo, ít nhất 

là ban đầu, đối với các trường hợp nhiễm trùng nặng đe 
dọa tính mạng và nhiễm trùng sâu vì lo ngại về việc không 
đạt được nồng độ kháng sinh thích hợp tại vị trí nhiễm 
trùng. Đối với trẻ nhỏ, việc dùng các dạng thuốc viên rất 
khó phân liều chính xác theo lứa tuổi, hầu hết các chế 
phẩm đều là dạng phân liều cho người lớn và phải bẻ hoặc 
cắt nhỏ khi dùng cho trẻ em. Đường tiêm tĩnh mạch có 
ưu điểm nổi bật là dễ phân liều chính xác, sinh khả dụng 
100%, nhưng nhược điểm là phức tạp, dễ gây tai biến và 
đau do tiêm có thể làm trẻ sợ.

KẾT LUẬN
- Sử dụng KS ban đầu: Kháng sinh đơn độc chủ yếu 

là Cefotaxim (18,86%), phối hợp Tobramycin+Cefotaxim 
(32,10%).

- KS tiếp theo lần 1: Imipenem/Cilastatin phối hợp 
Vancomycin được chỉ định sử dụng nhiều nhất (21,63%).

- Thay đổi KS lần 2: Imipenem/Cilastatin là kháng 
sinh sử dụng nhiều nhất chiếm tỷ lệ (50%), Imipenem/
Cilastatin+Vancomycin chiếm tỷ lệ (16,67%).

- Liều dùng KS: Cefotaxim sử dụng liều phù hợp 
theo khuyến cáo chiếm tỷ lệ cao nhất (31,00%).

- Nhịp đưa thuốc: Cefotaxim được chỉ định với số 
lần dùng KS phù hợp (28,39%).

- Đường dùng KS: Tiêm tĩnh mạch là đường dùng 
chiếm tỷ lệ cao nhất (71,29%).
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá tính hợp lý trong điều trị nhiễm 

trùng huyết ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ năm 
2018 – 2019. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 
hồi cứu trên 106 hồ sơ bệnh án (HSBA) của bệnh nhân 
nhiễm trùng huyết tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ trong 
thời gian từ tháng 01/2018 đến hết tháng 12/2019. Kết 
quả: HSBA chỉ định KS ban đầu phù hợp: Chỉ định phù 
hợp đạt tỷ lệ cao (55,66%). HSBA chỉ định KS phù hợp 
sau khi có kết quả kháng sinh đồ (KSĐ): Chỉ định phù hợp 
chiếm tỷ lệ cao (80,49%). Chỉ định liều dùng KS phù hợp: 
Liều dùng phù hợp chiếm tỷ lệ cao hơn (70,96%). Nhịp 
đưa thuốc phù hợp: Nhịp đưa thuốc phù hợp chiếm tỷ lệ 
cao nhất (77,56%). Kết quả điều trị: Đỡ, giảm chiếm tỷ lệ 
cao nhất (53,77%). Kết luận: Các chỉ định sử dụng kháng 
sinh có sự phù hợp khá cao sau khi có kết quả KSĐ, liều 
dùng và nhịp đưa thuốc kháng sinh. Chỉ định dùng kháng 
sinh ban đầu chỉ phù hợp trung bình. Kết quả điều trị có tỷ 
lệ đỡ, giảm ở mức trung bình.

Từ khóa: Tính hợp sử dụng kháng sinh, nhiễm trùng 
huyết, trẻ em.

SUMMARY: REASONABLENESS IN USING 
ANTIBIOTIC TO TREAT SEPSIS ON CHILDREN

Objective: To evaluate the rationality of sepsis 
treatment on children at Can Tho Children’s Hospital in 
2018 - 2019. Subjects and methods: retrospective study 
on 106 medical records of the patients with sepsis at Can 
Tho Children’s Hospital during the period from January 
2018 to the end of December 2019. Results: Medical 
records assigned appropriate initial antibiotics: appropriate 
designation reached a high rate (55.66%). Medical records 
appointed suitable antibiotics after having antibiogramme 
results: appropriate indication accounted for a high percentage 
(80.49%). Indications appropriate dose of antibiotics: 
appropriate dose accounted for a higher percentage (70.96%). 
Proper delivery rhythm: The highest rate of appropriate drug 

deliveried (77.56%). Treatment results: Reduction of disease 
accounted for the highest percentage (53.77%). Conclusion: 
The indications for antibiotic usage were highly consistent 
after having the resuilts of antibiogramme, dose and timing 
of antibiotic delivery. Indications for the initial usage of 
antibiotics were only moderate. The result of treatment had 
an average reduction rate.

Keywords: The rationality of using antibiotics, 
sepsis, children.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ước tính có hơn 30 triệu người bị ảnh hưởng bởi 

nhiễm trùng huyết mỗi năm trên toàn thế giới, dẫn đến 
nguy cơ tử vong hàng năm là 6 triệu. Tỷ lệ tử vong do 
nhiễm trùng huyết, theo dữ liệu từ Chiến dịch nhiễm trùng 
sống sót 2012, là khoảng 41% ở châu Âu so với khoảng 
28,3% ở Hoa Kỳ [1]. Một nghiên cứu quan sát tiềm năng 
về nhiễm trùng huyết cộng đồng và nhiễm trùng huyết 
nặng ở 13 bệnh viện Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. 
Tổng cộng có 4.736 bệnh trong suốt thời gian nghiên cứu 
có 1.582 bệnh nhân nhiễm trùng huyết mắc phải tại cộng 
đồng đã được ghi nhận [2]. Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt 
Nam vào nhóm các nước có tỉ lệ kháng kháng sinh cao 
nhất thế giới. Nguyên nhân chính là do lạm dụng kháng 
sinh. Vấn đề nhiễm trùng huyết ở trẻ em và kháng kháng 
sinh đang được quan tâm, tuy nhiên, hiện nay chưa có 
nhiều nghiên cứu về hiệu quả, sự phù hợp trong sử dụng 
kháng sinh điều trị nhiễm trùng huyết, do dó, chúng tôi 
thực hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu: “Đánh giá tính 
hợp lý trong điều trị nhiễm trùng huyết ở trẻ em tại Bệnh 
viện Nhi đồng Cần Thơ năm 2018 - 2019”.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu
Gồm những bệnh án nội trú của bệnh nhân nhiễm 

trùng huyết tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ trong thời 

Ngày nhận bài: 28/07/2020                           Ngày phản biện: 06/08/2020                    Ngày duyệt đăng: 14/08/2020

TÍNH HỢP LÝ TRONG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ NHIỄM 
TRÙNG HUYẾT Ở TRẺ NHỎ

Nguyễn Thị Kim Yến1, Bùi Đặng Lan Hương2, Bùi Đặng Minh Trí3

1. Trường Đại học Tây Đô
2. Bệnh viện Từ Dũ
3. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
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gian từ tháng 01/2018 đến hết tháng 12/2019. Hồ sơ bệnh 
án nội trú được lưu trữ tại phòng Kế hoạch tổng hợp.

Tiêu chuẩn lựa chọn
- HSBA đã hoàn chỉnh và nộp lưu trữ phòng Kế 

hoạch tổng hợp của bệnh nhân điều trị nhiễm trùng huyết.
- Bệnh án của bệnh nhân được chẩn đoán ra viện và 

vào viện là Nhiễm trùng huyết (theo chẩn đoán của bác sĩ 
ghi hồ sơ bệnh án nội trú). 

- Bệnh án của bệnh nhân đã có tiền sử bệnh tiếp tục 
được điều trị. Bệnh nhân được thăm khám lâm sàng toàn 
diện, làm các xét nghiệm cận lâm sàng.

Tiêu chuẩn loại trừ
- Các HSBA không đủ thông tin khảo sát.
- Bệnh án bệnh nhân có mắc các nhiễm khuẩn khác.
- Các HSBA chẩn đoán sốc nhiễm trùng.
- Các HSBA tử vong
2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu.
Cỡ mẫu nghiên cứu
Ta có công thức tính cỡ mẫu:

Trong đó:

n: Là cỡ mẫu cần cho nghiên cứu.
Z2

1-α/2 : Là hệ số tin cậy, với độ tin cậy là 95%, 
Z2

1-α/2  = 1,96.
P: Là tỷ lệ nghiên cứu ước tính tại cộng đồng tương 

tự, chọn 0,5 vì không có nghiên cứu trước đó tương đồng 
đối tượng nghiên cứu, với p = 0,5 cỡ mẫu lớn nhất.

d: Là sai số ước lượng, chọn sai số 10% 
Từ công thức trên, cỡ mẫu cần có là = 96 bệnh án. 
Để tránh những trường hợp nghiên cứu không đạt 

yêu cầu, thu thập thêm 10% bệnh nhân vào trong mẫu (10 
mẫu). Do đó, cỡ mẫu trong nghiên cứu là 106 HSBA.

Phương pháp chọn mẫu
Chọn mẫu thuận tiện. Chọn tất cả bệnh nhân thỏa 

tiêu chuẩn chọn mẫu cho đến khi đủ cỡ mẫu ước lượng 
trong thời gian 01/01/2018 -30/12/2019.

Chỉ tiêu nghiên cứu
Tình hình sử dụng kháng sinh ban đầu; Kháng sinh 

tiếp theo sau khi có kết quả vi sinh; Liều dùng kháng sinh; 
Nhịp đưa thuốc; Đường dùng thuốc 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.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. HSBA chỉ định kháng sinh ban đầu phù hợp

Phác đồ Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Phù hợp 59 55,66%

Cefepim-Vancomycin 1 0,94%

Cefotaxim-Ciprofloxacin 1 0,94%

Cefotaxim-Oxacilin 2 1,89%

Cefotaxim-Tobramycin 23 21,70%

Cefotaxim 15 14,15%

Ceftriaxon-Tobramycin 4 3,77%

Ceftriaxon-Vancomycin 1 0,94%

Ceftriaxon 7 6,61%

Ciprofloxacin 1 0,94%

Oxacilin 2 1,89%

Vancomycin 2 1,89%

Không phù hợp 29 27,36%

Amoxicilin-Acid clavulanic 2 1,89%
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Bảng 2. HSBA có chỉ định kháng sinh phù hợp sau khi có kết quả KSĐ

Phác đồ Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Phù hợp 33 80,49%

Cefotaxim 1 2,44%

Cefotaxim - Tobramycin 3 7,32%

Cefotaxim - Ampicilin 5 12,19%

Cefotaxim - Ciprofloxacin 2 4,88%

Cefotaxim - Vancomycin 1 2,44%

Cefepim - Amikacin 1 2,44%

Cefepim - Vancomycin 4 9,75%

Ceftriaxon - Vancomycin 2 4,88%

Ciprofloxacin - Cloxacilin 1 2,44%

Ciprofloxacin - Imipenem/Cilastatin 3 7,32%

Vancomcin - Imipenem/Cilastatin 9 21,95%

Nhận xét: Tỷ lệ phác đồ điều trị ban đầu phù hợp 
tương đối cao (55,66%). Phác đồ kháng sinh ban đầu 
không phù hợp chiếm tỷ lệ (27,36%), trong đó phác đồ 

Cefotaxim-Tobramycin chiếm tỷ lệ không phù hợp nhiều 
nhất (10,39%), tiếp đến là phác đồ Cefotaxim-Ampicilin 
chiếm tỷ lệ (5,68%).

Amoxicilin 1 0,94%

Ampicilin 1 0,94%

Cefotaxim-Ampicilin 6 5,68%

Cefotaxim-Ciprofloxacin 1 0,94%

Cefotaxim-Cloxacilin 1 0,94%

Cefotaxim-Tobramycin 11 10,39%

Cefotaxim 1 0,94%

Ceftriaxon-Tobramycin 1 0,94%

Ceftriaxon-Vancomycin 1 0,94%

Cefuroxim 1 0,94%

Imipenem-Cilastatin-Vancomycin 1 0,94%

Oxacilin-Tobramycin 1 0,94%

Không rõ 18 16,98%

Tổng 106 100%
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Bảng 3. Tỷ lệ HSBA có chỉ định liều kháng sinh phù hợp theo khuyến cáo

Kháng sinh
Phù hợp Không phù hợp Tổng

Tần số (n) Tỷ lệ (%) Tần số (n) Tỷ lệ (%) Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Cefuroxim 1 0,47% 0 0% 1 0,33%

Cefotaxim 94 43,72% 6 6,82% 100 33,00%

Ceftriaxon 20 9,30% 8 9,09% 28 9,24%

Ceftazidim 0 0% 1 1,14% 1 0,33%

Cefepim 0 0% 7 7,95% 7 2,32%

Tobramycin 31 14,42% 18 20,45% 49 16,17%

Amikacin 1 0,47% 0 0% 1 0,33%

Vancomycin 23 10,69% 18 20,45% 41 13,53%

Oxacilin 10 4,65% 2 2,27% 12 3,96%

Cloxacilin 2 0,93% 0 0% 2 0,66%

Ampicilin 8 3,72% 9 10,23% 17 5,61%

Amox-A.Clavulanic 1 0,47% 1 1,14% 2 0,66%

Amoxicilin 1 0,47% 0 0% 1 0,33%

Kháng sinh
Phù hợp Không phù hợp Tổng

Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ 

Imipenem-Cilastatin 17 7,90% 7 7,96% 24 7,92%

Nhận xét: Tỷ lệ BN có chỉ định phù hợp và không 
phù hợp (80,49%/19,51%). Phác đồ phù hợp chiếm tỷ 
lệ cao nhất là Vancomcin - Imipenem/Cilastatin chiếm 

(21,95%), thay thế không phù hợp phổ biến là cặp 
Cefotaxim-Ampicilin chiếm tỷ lệ (7,31%).

Vancomycin - Meropenem 1 2,44%

Không phù hợp 8 19,51%

Vancomcin 1 2,44%

Cefotaxim - Tobramycin 1 2,44%

Cefotaxim - Ampicilin 3 7,31%

Ceftriaxon - Tobramycin 1 2,44%

Ceftriaxon - Ciprofloxacin 1 2,44%

Ciprofloxacin - Tobramycin 1 2,44%

Tổng 41 100%
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Bảng 4. Tỷ lệ HSBA chỉ định phù hợp nhịp đưa thuốc kháng sinh theo khuyến cáo

Tên hoạt chất
Phù hợp Không phù hợp Tổng Tỷ lệ (%)

Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ Tần số Tỷ lệ 

Cefuroxime 0 0% 1 1,47% 1 0,33%

Cefotaxim 86 36,60% 14 20,59% 100 33,00%

Ceftriaxon 28 11,91% 0 0% 28 9,24%

Ceftazidim 0 0% 1 1,47% 1 0,33%

Cefepime 7 2,98% 0 0% 7 2,31%

Tobramycin 49 20,85% 0 0% 49 16,17%

Amikacin 0 0% 1 1,47% 1 0,33%

Vancomycin 35 14,89% 6 8,82% 41 13,53%

Oxacilin 0 0% 12 17,65% 12 3,96%

Cloxacilin 2 0,85% 0 0% 2 0,66%

Ampicilin 12 5,11% 5 7,35% 17 5,61%

Amoxicilin-A.clavulanic 2 0,85% 0 0% 2 0,66%

Amoxicilin 0 0% 1 1,47% 1 0,33%

Imipenem-Cilastatin 0 0% 24 35,29% 24 7,93%

Meropenem 2 0,85% 0 0% 2 0,66%

Ciprofloxacin 12 5,11% 3 4,42% 15 4,95%

Tổng 235 100% 68 100% 303 100%

Meropenem 2 0,93% 0 0% 2 0,66%

Ciprofloxacin 4 1,86% 11 12,50% 15 4,95%

Liều dùng kháng sinh trong HSBA

Liều dùng Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Phù hợp 215 70,96%

Chưa phù hợp 88 29,04%

Tổng cộng 303 100%

Nhận xét: Liều dùng phù hợp chiếm cao hơn 
(70,96%), sử dụng liều chưa phù hợp chiếm tỷ lệ thấp hơn 

(29,04%). Trong đó liều dùng kháng sinh không phù hợp 
cao nhất là Vancomycin và Tobramycin (20,45%).
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Bảng 5. Kết quả điều trị

Kết quả
Nhiễm trùng huyết Nhiễm trùng huyết nặng Tổng

Tần số Tỷ lệ % Tần số Tỷ lệ % Tần số Tỷ lệ %

Khỏi 11 20,00% 33 64,71% 44 41,51%

Đỡ, giảm 42 76,36% 15 29,41% 57 53,77%

Không đổi 0 0% 2 3,92% 2 1,89%

Nặng 2 3,64% 1 1,96% 3 2,83%

Tổng 55 100% 51 100% 106 100%

Nhận xét: Kết quả điều trị bệnh ở trẻ bị NTH, tỷ lệ 
trẻ đỡ, giảm chiếm tỷ lệ cao nhất (53,77%), thấp nhất trẻ 
không đổi chiếm (1,89%). Trong nhóm NTH, khỏi chiếm 
(20%); Đỡ, giảm chiếm (76,36%), không có trẻ điều trị 
không đổi, tỷ lệ bệnh nặng (3,64%). Trong nhóm NTH 
nặng, (94,12%) trẻ có kết quả điều trị tốt (khỏi: 64,71%; 
đỡ, giảm: 29,41%), trẻ điều trị không đổi chiếm (3,92%), 
tỷ lệ bệnh nặng (1,96%). Kết quả nghiên cứu cho thấy 
nhóm NTH có kết quả điều trị tốt hơn nhóm NTH nặng.

IV. BÀN LUẬN
* HSBA chỉ định kháng sinh ban đầu phù hợp:
Tỷ lệ phác đồ điều trị ban đầu phù hợp theo Hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ 
em của Bộ Y tế 2015 tương đối cao (55,66%). Phác đồ 
kháng sinh ban đầu không phù hợp chiếm tỷ lệ (27,36%), 
trong đó phác đồ Cefotaxim-Tobramycin chiếm tỷ lệ 
không phù hợp nhiều nhất (10,39%), tiếp đến là phác 
đồ Cefotaxim-Ampicilin chiếm tỷ lệ (5,68%). Tác giả 
Stephan Harbarth MD, Jorge Garbino MD, et al, có 468 
bệnh nhân bị NTH và 211 bệnh nhân (23%) được điều 

trị kháng sinh ban đầu không phù hợp [3]. Theo tác giả 
Nguyễn Thị Hồng Phiến cho thấy nghiên cứu tại Bệnh 
viện Nhi Đồng Cần Thơ, trong các khoa chỉ định dùng 
kháng sinh tại các khoa khi có kết quả xét nghiệm vi 
khuẩn chiếm rất thấp là (6,84%). Việc xác định vi khuẩn 
gây bệnh bằng kháng sinh đồ là phương pháp chính xác 
nhất, tuy nhiên việc phân lập vi khuẩn gây bệnh đòi hỏi 
thời gian và phương tiện tốn kém. Kết quả cho thấy việc 
chỉ định sử dụng chủ yếu dựa vào thăm khám lâm sàng và 
xét nghiệm lâm sàng như kết quả như sốt, công thức máu, 
CRP...[4]. Sử dụng kháng sinh an toàn hợp lý là chỉ sử 
dụng kháng sinh có nhiễm trùng, phải chọn đúng kháng 
sinh và đường cho thuốc thích hợp, phải sử dụng kháng 
sinh đúng liều lượng và đúng thời gian quy định, phối hợp 
kháng sinh hợp lý [5], [6].

* HSBA có chỉ định kháng sinh phù hợp sau khi 
có kết quả KSĐ

Phác đồ kháng sinh thay thế sau khi có kết quả KSĐ 
được đánh giá tính phù hợp, tỷ lệ bệnh án có chỉ định phù 
hợp chiếm tỷ lệ cao hơn (80,49%), tỷ lệ bệnh án chỉ định 
không phù hợp chiếm tỷ lệ ít hơn (19,51%). Phác đồ thay 

Nhịp đưa thuốc kháng sinh trong HSBA

Liều dùng Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Phù hợp 235 77,56%

Chưa phù hợp 68 22,44%

Tổng cộng 303 100%

Nhận xét: Trong mẫu nghiên cứu tỷ lệ nhịp đưa 
thuốc phù hợp chiếm tỷ lệ cao hơn (77,56%), nhịp đưa 
thuốc không phù hợp chiếm tỷ lệ thấp hơn (22,44%). 

Trong đó, Imipenem-Cilastatin có nhịp đưa thuốc không 
phù hợp cao nhất (35,29%).
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thế không phù hợp phổ biến là cặp Cefotaxim-Ampicilin 
chiếm tỷ lệ (7,31%). Sự chỉ định kháng sinh không đúng 
một phần là do sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm và 
điều trị bao vây và chính sự chỉ định dùng kháng sinh 
không đúng một phần nào là nguyên nhân dẫn đến tăng sự 
đề kháng kháng sinh của vi khuẩn [4].

* Tỷ lệ HSBA có chỉ định liều kháng sinh phù hợp 
theo khuyến cáo

Liều dùng của kháng sinh phụ thuộc nhiều yếu tố: 
Tuổi người bệnh, cân nặng, chức năng gan-thận, mức độ 
nặng của bệnh. Do đặc điểm khác biệt về dược động học, 
liều lượng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh và nhũ nhi có 
hướng dẫn riêng theo từng chuyên luận. Liều lượng trong 
các tài liệu hướng dẫn chỉ là gợi ý ban đầu. Không có liều 
chuẩn cho các trường hợp nhiễm khuẩn nặng [5].

Qua kết quả nghiên cứu liều dùng kháng sinh phù 
hợp là 215 chiếm tỷ lệ cao nhất (70,96%), liều dùng chưa 
phù hợp là 88 chiếm tỷ lệ (29,04%). Kết quả cho thấy 
bệnh nhân được sử dụng đúng liều chiếm tỷ lệ cao nhất, 
Cefotaxim cũng là kháng sinh sử dụng nhiều nhất, đa phần 
sử dụng liều phù hợp. Tuy nhiên cần lưu ý Tobramycin là 
kháng sinh chỉ định sử dụng liều cao hơn khuyến cáo cần 
hiệu chỉnh liều phù hợp, điều này có thể làm tăng nguy cơ 
xảy ra các tác dụng không mong muốn trên thận và thính 
giác. Vancomycin sử dụng với liều dùng thấp hơn khuyến 
cáo việc dùng thuốc thấp hơn khuyến cáo sẽ không đủ 
nồng độ điều trị dẫn đến điều trị giảm hiệu quả, có thể kéo 
dài đợt điều trị và tạo điều kiện cho khuẩn kháng kháng 
sinh [6]. Theo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Hồng 
Phiến cho thấy kháng sinh khảo sát trong mẫu nghiên cứu 
tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ tại các khoa có liều phù 
hợp chiếm tỷ lệ cao (89,89%), liều chưa phù hợp chiếm 
(10,11%). Việc kê đơn các kháng sinh sử dụng không đủ 
liều sẽ dẫn đến thất bại trong điều trị và là nguyên nhân 
làm tăng tỷ lệ vi khuẩn kháng thuốc, còn ngược lại với 
những kháng sinh sử dụng liều cao cần tuân thủ điều trị để 
tránh độc tính là hết sức quan trọng [4], [5].

* Tỷ lệ HSBA chỉ định phù hợp nhịp đưa thuốc 
kháng sinh theo khuyến cáo

Trong mẫu nghiên cứu tỷ lệ nhịp đưa thuốc phù hợp 
chiếm tỷ lệ cao hơn (77,56%), nhịp đưa thuốc không phù 

hợp chiếm tỷ lệ thấp hơn (22,44%). Trong đó, Imipenem-
Cilastatin có nhịp đưa thuốc không phù hợp cao nhất 
(35,29%). Việc chia liều kháng sinh dùng trong ngày dựa 
trên dược lực học và dược động học của thuốc. Cần hiệu 
chỉnh lại nhịp đưa thuốc theo chức năng gan-thận để tránh 
tăng nồng độ quá mức cho phép với những kháng sinh có 
độc tính cao, số lần dùng kháng sinh thấp hơn mức quy 
định sẽ dẫn đến kéo dài thời gian điều trị bệnh, gia tăng 
tình trạng đề kháng kháng sinh.

* Kết quả điều trị 
Kết quả điều trị bệnh ở trẻ bị NTH, tỷ lệ trẻ đỡ, 

giảm chiếm tỷ lệ cao nhất (53,77%), tiếp đến là trẻ khỏi 
bệnh chiếm (41,51%), thấp nhất trẻ không đổi chiếm tỷ 
lệ (1,89%).  Trong nhóm NTH, (96,36%) trẻ có kết quả 
điều trị tốt (khỏi: 20%; đỡ, giảm: 76,36%), không có trẻ 
điều trị không đổi, tỷ lệ bệnh nặng (3,64%).Trong nhóm 
NTH nặng, (94,12%) trẻ có kết quả điều trị tốt (khỏi: 
64,71%; đỡ, giảm: 29,41%), trẻ điều trị không đổi chiếm 
(3,92%), tỷ lệ bệnh nặng (1,96%). Kết quả nghiên cứu 
cho thấy nhóm NTH có kết quả điều trị tốt hơn nhóm 
NTH nặng. Kết quả nghiên cứu này cũng tương tự kết 
quả nghiên cứu của tác giả Đỗ Mạnh Toàn, cho thấy 
trong nhóm NKH, (73,3%) trẻ có kết quả điều trị tốt 
(khỏi: 33,3%; đỡ: 40,0%), (26,7%) trẻ có kết quả điều 
trị không thay đổi. Trong nhóm NKH nặng, (37,5%) trẻ 
có kết quả điều trị không thay đổi, (31,2%) trẻ có kết 
quả điều trị tốt (khỏi: 25,0%; đỡ: 6,2%) [7]. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy nhóm NKH có kết quả điều trị tốt 
hơn nhóm NKH nặng. 

KẾT LUẬN
- HSBA chỉ định KS ban đầu phù hợp: Chỉ định phù 

hợp đạt tỷ lệ cao (55,66%).
- HSBA chỉ định KS phù hợp sau khi có kết quả 

KSĐ: Chỉ định phù hợp chiếm tỷ lệ cao (80,49%).
- Chỉ định liều dùng KS phù hợp: Liều dùng phù hợp 

chiếm tỷ lệ cao hơn (70,96%).
- Nhịp đưa thuốc phù hợp: Nhịp đưa thuốc phù hợp 

chiếm tỷ lệ cao nhất (77,56%).
- Kết quả điều trị: Đỡ, giảm chiếm tỷ lệ cao nhất 

(53,77%).
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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA 
CÁC CA MẮC BỆNH DẠI TẠI TỈNH NGHỆ AN (2015 – 2019)

Nguyễn Văn Khải1, Ngô Quý Lâm2, Nguyễn Văn Chuyên2, Trần Quốc Thắng3

TÓM TẮT:
Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm dịch tễ học các 

ca bệnh dại trên người tại địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 
2015 – 2019. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang kết hợp hồi cứu các ca tử vong do bệnh dại trong thời 
gian từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2019 tại tỉnh Nghệ An. 

Kết quả: Trong 5 năm (2015-2019), Nghệ An có 43 
ca tử vong do bệnh dại và là tỉnh có tỉ lệ mắc bệnh dại cao. 
Tuổi trung bình của bệnh nhân là 35,7±21,2, tuổi dưới 
15 chiếm 41,86%, nữ giới chiếm 62,79%, dân tộc thiểu 
số chiếm 60,47%, nông dân chiếm 60,47% và phần lớn 
có trình độ học mù chữ, không đi học (67,44%). Nguồn 
truyền bệnh chủ yếu qua chó (92,02%), chủ yếu do động 
vật chạy rông (32,6%) và ốm (25,5%). Những bệnh nhân 
có nhiều vết cắn, vị trí vết cắn gần thần kinh trung ương 
thì thời gian ủ bệnh thường ngắn dưới 1 tháng. 

Kết luận: Nghệ An là một trong những tỉnh có số 
lượng ca bệnh dại cao, chủ yếu tập trung ở người dân tộc 
thiểu số, thiếu hiểu biết về dự phòng bệnh dại. Những 
bệnh nhân có nhiều vết cắn, vị trí vết cắn gần thần kinh 
trung ương thì thời gian ủ bệnh thường ngắn dưới 1 tháng.

Từ khóa: Đặc điểm dịch tễ học, tử vong do bệnh 
dại, tỉnh Nghệ An.

SUMMARY:
SOME EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS 

AND SOME FACTORS WAS RELATED RABIES IN 
HUMANS IN NGHE AN PROVINCE (2015 - 2019)

Objective: to describe some epidemiological 
characteristics and some factors was related rabies in 
humans in Nghe An, 2015 - 2019.

Subjects and methods: Cross-sectional descriptive 
study combined retrospective rabies deaths in the period 

from January 2015 to December 2019 in Nghe An 
province.

Results: In 5 years (2015-2019), Nghe An had 43 
deaths due to rabies and was the province. The average 
age of patients is 35.7 ± 21.2, the age under 15 years old 
accounted for 41.86%, females accounted for 62.79%, 
ethnic minorities accounted for 60.47%, farmers accounted 
for 60.47% and most of patients were illiterate and do 
not go to school (67.44%). The source of transmission is 
mainly by dogs (92.02%) and mainly by roaming animals 
(32.6%) and sick (25.5%). In patients with multiple bites, 
the bite site is close to the central nervous system, the 
incubation period is usually short (less than 1 month).

Conclusion: Nghe An is one of the provinces with 
the highest number of rabies cases in Viet Nam, mainly 
focusing on ethnic minorities, and lack of knowledge 
about rabies prevention. In patients with multiple bites, 
the bite site is close to the central nervous system, the 
incubation period is usually short (less than 1 month).

Keywords: Epidemiological characteristics, 
mortality from rabies, Nghe An province.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua bệnh dại vẫn 

là một vấn đề y tế công cộng gây tổn thất lớn về kinh tế, 
xã hội và sức khoẻ con người. Tỷ lệ tử vong do bệnh dại 
ở Việt Nam hiện đang đứng thứ 14 trên thế giới [1]. Sau 
khi có Chỉ thị 92/TTg năm 1996 của Thủ tướng Chính 
phủ công tác phòng, chống bệnh dại đã được cải thiện, số 
người tử vong giảm ro rệt trong giai đoạn 1996-2005. Tuy 
nhiên số người tử vong tiếp tục gia tăng trở lại, và trong 
5 năm (2011-2015) bệnh dại là căn bệnh có số ca tử vong 
cao nhất trong các bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam. Bệnh 
dại chủ yếu lưu hành tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung 

Ngày nhận bài: 31/08/2020                           Ngày phản biện: 08/09/2020                    Ngày duyệt đăng: 16/09/2020

1. Trường Đại học Y dược Hải Phòng
2. Học viện Quân y
3. Viện Sức khỏe cộng đồng
Tác giả chịu trách nhiệm: nguyenvanchuyenk40@gmail.com
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Bộ [2], [3], [4]. Trong đó Nghệ An là một trong những 
“điểm nóng” của bệnh dại tại miền Trung, chính vì vậy, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: mô tả 
một số đặc điểm dịch tễ học các ca bệnh dại trên người tại 
địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2019.

Số liệu của bài báo là một phần kết quả nghiên cứu 
của đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học 
bệnh dại và dịch tễ học phân tử vi rút dại - đề xuất chủng 
vi rút dại để sản xuất vắc xin, Mã số: KC.10.41/16-20.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là những bệnh nhân mắc bệnh 

dại tại tỉnh Nghệ An từ 1/2015 đến tháng 12/2019.
- Tiêu chuẩn chọn bệnh: Bệnh nhân mắc dại/tử 

vong do bệnh dại trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong 5 năm 
(2015-2019) theo định nghĩa ca bệnh dại trên lâm sàng 
tại “Hướng dẫn giám sát phòng, chống bệnh dại trên 
người” ban hành theo Quyết định số 1622/QĐ-BYT ngày 
8/5/2014 của Bộ Y tế [5], có lưu phiếu điều tra tử vong.

- Tiêu chuẩn loại trừ bao gồm: (1) Người tử vong 
do bệnh dại nhưng không có phiếu điều tra tử vong hoặc 
phiếu điều tra không có đủ thông tin; (2) Người nghi bị 
phơi nhiễm với bệnh dại có tiêm VXPD, HTKD không có 
phiếu theo dõi tiêm VXPD, HTKD hoặc phiếu theo dõi 
không có đầy đủ thông tin.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang kết hợp 

hồi cứu.
2.2.2. Cỡ mẫu: 
Cỡ mẫu toàn bộ. Nghiên cứu toàn bộ số ca tử vong 

do bệnh tại trong 5 năm, từ 2015-2019 tại Nghệ An. Do 
đó số liệu nghiên cứu của chúng tôi tập trung phân tích 43 
ca tử vong này. 

2.2.3. Nội dung nghiên cứu và phương pháp thu 
thập thông tin

* Công cụ thu thập thông tin: Hồ sơ, báo cáo về tử 
vong và tiêm phòng dại bao gồm:

+ Phiếu điều tra bệnh nhân do tử vong do bệnh dại
+ Báo cáo tháng BN tiêm VX, HTKD
* Phương pháp thu thập thông tin: Hồi cứu số liệu 

từ báo cáo, hồ sơ, phiếu điều tra bệnh nhân tử vong do 
bệnh dại

- Các kết quả sẽ được phân tích dựa trên các chỉ số 
nghiên cứu bao gồm: 

+ Đặc điểm chung của bệnh nhân: Tuổi, giới, dân 
tộc, nghề nghiệp, trình độ học vấn.

+ Đặc điểm về một số yếu tố liên quan thời gian ủ 
bệnh với vị trí vết cắn, với tình trạng động vật và với số 
lượng vết cắn.

- Sai số trong nghiên cứu: Do điều tra qua người nhà 
nhớ không chính xác, sai số do nhập liệu, công tác làm 
sạch số liệu.

- Khắc phục:
• Hạn chế tối đa bằng cách điều tra ngay sau khi có 

ca tử vong do bệnh dại, phối hợp thông tin từ TTYT nơi 
bệnh nhân điều trị.

• Tập huấn kĩ cho các điều tra viên trước khi đi 
điều tra.

• Thiết kế file check để hạn chế sai số do nhập liệu.
2.3. Xử lý số liệu: Các biến liên tục được đánh giá 

phân phối và báo cáo bằng trung bình và độ lệch chuẩn. 
Xác định mối liên quan giữa các hai nhóm yếu tố bằng 
kiểm định c2 (nếu >20% số vọng trị <5 thay bằng phép 
kiểm chính xác Fisher) và xác định nguy cơ tương đối, 
khoảng tin cậy 95%.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2019, có 43 bệnh 

nhân đủ tiêu chuẩn đưa vào nhóm nghiên cứu. Tuổi trung 
bình là 35,7 ± 21,2, bệnh nhân trẻ tuổi nhất là 7 tuổi, lớn 
tuổi nhất là 58.

Bảng 3.1. Số ca tử vong do dại tại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2019

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 Tổng

Số ca mắc 10 16 10 3 4 43

Số ca tử vong 10 16 10 3 4 43

Trong giai đoạn từ năm 2015-2019 có 43 CTV do bệnh dại. Năm 2018 số ca tử vong cao nhất với 7 ca và giảm 
xuống 3 ca vào năm 2019.
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Bảng 3.2. Đặc điểm chung của bệnh nhân nghiên cứu 

Số lượng %

Tuổi

< =15 tuổi 18 41,86

> 15 tuổi 25 58,14

Giới

Nam 16 37,21

Nữ 27 62,79

Dân tộc

Kinh 17 39,53

Dân tộc Thái 21 48,84

Dân tộc Mường 4 9,30

Dân tộc Nùng 4 9,30

Dân tộc khác 1 2,33

Nghề nghiệp

Nông dân 26 60,47

Trẻ em, học sinh, sinh viên 4 9,30

Công nhân, nghề khác 13 30,23

Trình độ học vấn

Không đi học, mù chữ 29 67,44

Phổ thông 10 23,26

Trên phổ thông 4 9,30

Hình 3.1. Tỷ lệ tử vong theo nguồn truyền bệnh dại

Trong 43 ca tử vong, nhóm tuổi dưới 15 tuổi chiếm 
41,86% còn trên 15 tuổi chiếm tới 58,14%. Phân bố các 
CTV chủ yếu ở nữ giới chiếm 62,79% còn nam giới ít hơn 
chiếm 37,21%. Trong các CTV dân tộc Kinh chiếm tỉ lệ 
thấp hơn 39,53%) so với các dân tộc khác chiếm 60,47% 

(Thái, Mường, Nùng,..). Các CTV tập trung cao nhất ở đối 
tượng nông dân chiếm 60,47%, thấp nhất là học sinh sinh 
viên, trẻ nhỏ chiếm 9,30 %. Trình độ học vấn ở mức thấp, 
chủ yếu là không đi học, mù chữ (67,44%).
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Bảng 3.3. Liên quan giữa tình trạng động vật và thời gian ủ bệnh 

Tình trạng súc vật

Thời gian ủ bệnh
Tổng

< 1 tháng 1-3 tháng >3 tháng

n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % n Tỷ lệ %

Bình thường 1 7,7 2 15,4 3 17,6 6 14,0

Ốm 4 30,8 3 23,1 4 23,5 11 25,6

Chạy rông 6 46,2 3 23,1 5 29,4 14 32,6

Lên cơn dại 2 15,4 2 15,4 1 5,9 5 11,6

Bị đánh chết 0 0,0 2 15,4 2 11,8 4 9,3

Khác 0 0,0 1 7,7 2 11,8 3 7,0

Tổng 13 100,0 13 100 17 100 43 100

p < 0,05

Chó là loài vật gây ra số CTV cao nhất chiếm 
93,02%, tiếp đến là nguồn gây từ mèo chiếm tỉ lệ thấp 

hơn (2,32%) và chỉ có 4,65% các CTV là do tiếp xúc với 
nguồn bệnh.

Trong tổng số 43 CTV thì cao nhất là số trường hợp 
bị động vật cắn trong tình trạng chạy rông (32,6%) và bị 
ốm (25,6%), những trường hợp xác định con vật lên con 

dại chiếm 11,6%, còn tình trạng động vật bị đánh chết 
chiếm tỉ 9,3% và có 14,0 % trường hợp tử vong bởi động 
vật cắn người trong tình trạng bình thường.

Hình 3.2. Tỷ lệ tử vong theo tình trạng động vật cắn người

Thời gian ủ bệnh của bệnh nhân có liên quan có ý nghĩa với tình trạng động vật khi cắn người. Khi con vật có triệu 
chứng dại rõ ràng thì thời gian ủ bệnh ngắn (p< 0,05).
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Bảng 3.4 Liên quan giữa vị trí vết cắn và thời gian ủ bệnh 

Vị trí vết cắn

Thời gian ủ bệnh
Tổng

< 1 tháng 1-3 tháng >3 tháng

n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % n Tỷ lệ %

ĐMC 5 46,2 2 15,4 1 5,9 8 18,6

Tay 4 30,8 3 23,1 3 17,6 10 23,3

Chân 2 15,4 3 23,1 7 41,2 12 27,9

Thân 2 15,4 3 23,1 4 23,5 9 20,9

Không rõ 0 0,0 2 15,4 2 11,8 4 9,3

Tổng 13 100,0 13 100 17 100 43 100

p < 0,05

Bảng 3.5. Liên quan giữa số lượng vết cắn với thời gian ủ bệnh

Số vết
< 1 tháng 1-3 tháng >3 tháng Tổng

n % n % n % n %

≥ 3 9 69,2 6 46,2 5 29,4 20 46,5

1-2 4 30,8 7 53,8 12 70,6 23 53,5

Tổng 13 100,0 13 100 17 100 43 100

p < 0,05

Thời gian ủ bệnh có liên quan chặt chẽ với vị trí vết 
cắn. Các trường hợp bị cắn vào vùng đầu mặt cổ và có 

nhiều vết thương thì thời gian ủ bệnh sẽ ngắn hơn bị cắn 
ở tay /chân( p<0,05)

Thời gian ủ bệnh và số lượng vết cắn liên quan có ý 
nghĩa thống kê các trường hợp có nhiều vết cắn, vết cắn 
phối hợp có thời gian ủ bệnh ngắn hơn các trường hợp bị 
ít vết cắn (p<0,05).

IV. BÀN LUẬN
Trong 43 ca tử vong do bệnh dại tại Nghệ An trong 

giai đoạn 2015-2019 gặp ở cả nam giới và nữ giới, tuy 
nhiên nữ giới có tỷ lệ tử vong cao hơn (chiếm 62,79%). 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với nghiên 
cứu của Đặng Đình Huân tại Hà Nội (2015) cho thấy tỷ lệ 
tử vong ở nam giới thấp hơn nữ giới [6]. Tuổi trung bình 
các ca tử vong do dại tại tỉnh Nghệ An là 35,7 ± 21,2 tuổi, 
trong đó chủ yếu là người trong độ tuổi lao động từ 16 trở 
lên tuổi, chiếm tới 58,14%. Kết quả nghiên cứu của Đặng 

Đình Huân (2015) tại Hà Nội, có  83,0% người tử vong ở 
trong độ tuổi lao động [6]. Một số nghiên cứu của các tác 
giả Murray (2010) và của Sambo và cộng sự ở Tanzania 
(2013) cũng cho thấy tỷ lệ tử vong do bệnh dại ở trẻ em 
dao động từ 21,6% đến 25,1% [7], [8].

Trong số các ca tử vong do bệnh dại gặp ở người dân 
tộc Kinh chiếm tỉ lệ thấp hơn (39,53%) so với các dân tộc 
khác (68,18%) như Thái, Mường, Nùng… Tỷ lệ bệnh dại 
tập trung ở nhóm có trình độ học vấn của các ca tử vong 
do bệnh dại đều ở mức thấp, phần lớn là không đi học, mù 
chữ (67,44%).

Về tỷ lệ tử vong theo loại súc vật cắn, chó là loài vật 
gây ra số CTV cao nhất chiếm 93,02%, tiếp đến là nguồn 
gây từ mèo (2,32%). Nguyên nhân là do thói quen, tập 
tục nuôi súc vật của nhân dân ta, thường nuôi tự do, thả 
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rông, không rọ mõm, không chủ động tiêm phòng, thiếu 
kiến thức, ý thức, trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng. 
Mặt khác công tác quản lý, giám sát, tiêm phòng đàn chó 
nhà của các cơ quan chức năng còn lỏng lẻo, gặp nhiều 
khó khăn.

Hầu hết các ca CTV thì phần lớn là do bị động vật 
cắn trong tình trạng thả rông (32,6%) và bị ốm (25,6%), 
những trường hợp xác định con vật lên con dại chiếm 
11,6%. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của tác 
giả Vũ Thị Lâm Bình về tỷ lệ tử vong theo tình trạng súc 
vật cắn người có 25,4 % trường hợp súc vật có biểu hiện 
ốm, 33,4% súc vật cắn người khi chạy rông [9]. 

Về mối liên quan giữa tình trạng súc vật và thời gian 
ủ bệnh, từ kết quả chỉ ra rằng bệnh nhân bị súc vật dại 
hoặc súc vật chạy rông cắn thì thời gian ủ bệnh ngắn hơn 
những trường hợp súc vật bình thường không có biểu hiện 
nghi dại (p<0,05).  Điều này được giải thích là khi súc vật 
đã có biểu hiện lên cơn dại thì tiết rất nhiều vi rút ra nước 
bọt vì thế khi cắn người số lượng vi rút trong vết cắn rất 
nhiều. Mặt khác, khi súc vật lên cơn dại thường rất hung 
hăng vì thế vết cắn thường nhiều và sâu. Chính vì vậy 
số lượng vi rút xâm nhập qua vết cắn càng nhiều làm rút 
ngắn thời gian ủ bệnh.

Về mối liên quan giữa vị trí vết cắn, số lượng vết 
cắn và thời gian ủ bệnh, kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
cho thấy: vị trí, số lượng vết cắn liên quan chặt chẽ với 
thời gian ủ bệnh. Bệnh nhân bị cắn ở các vùng gần thần 
kinh trung ương như đầu, mặt, cổ và phối hợp nhiều vị 
trí, nhiều vết cắn, vết cắn sâu thì thời gian ủ bệnh thường 
rất ngắn < 1 tháng. Chỉ rất ít trường hợp có thời gian ủ 
bệnh > 3 tháng. Ngược lại khi bị súc vật dại cắn ở các vị 
trí chân, tay thời gian ủ bệnh dài hơn thường 1-3 tháng. 

Một số trường hợp bệnh nhân có thời gian ủ bệnh kéo dài 
đến 12 tháng. Theo cơ chế sinh bệnh, khi súc vật dại cắn 
người vi rút sẽ lây truyền qua nước bọt của động vật mắc 
bệnh bài tiết ra ngoài theo vết cắn, vết liếm, vết xước trên 
da bị rách vào cơ thể. Virus sẽ theo dây thần kinh hướng 
tâm tới hệ thần kinh trung ương và sinh sản ở đó. Thời kỳ 
ủ bệnh tương ứng với sự di chuyển và sự nhân lên của vi 
rút dài hay ngắn tuỳ thuộc vào vị trí vết thương gần hay xa 
thần kinh trung ương và cũng tuỳ theo sự phân bố nhiều 
hay ít dây thần kinh ở vùng bị cắn. Do đó khi bị cắn vào vị 
trí đầu mặt cổ là vị trí có nhiều dây thần kinh và gần thần 
kinh trung ương nên thời gian di chuyển của vi rút đến 
thần kinh trung ương sẽ ngắn hơn nhiều so với các vị trí xa 
thần kinh trung ương như tay và chân (p<0,05).

V. KẾT LUẬN
Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng ca 

bệnh dại cao nhất trong cả nước trong giai đoạn 2015 – 
2019, những năm gần đây có xu hướng giảm tuy nhiên đây 
vẫn là một trong những điểm nóng của bệnh dại trên cả 
nước, bệnh chủ yếu tập trung ở đối tượng là người dân tộc 
thiểu số, trình độ dân trí thấp, thiếu hiểu biết về dự phòng 
bệnh dại. Trong 5 năm (2015-2019), Nghệ An có 43 ca tử 
vong do bệnh dại và là địa phương có số ca mắc dại cao 
nhất trên cả nước trong giai đoạn này. Tuổi trung bình của 
bệnh nhân là 35,7 ± 21,2, tuổi dưới 15 chiếm 41,86%, nữ 
giới chiếm 62,79%, dân tộc thiểu số chiếm 60,47%, nông 
dân chiếm 60,47%. Nguồn truyền bệnh chủ yếu qua chó 
(92,02%), chủ yếu do động vật chạy rông (32,6%) và ốm 
(25,5%). Đối với những bệnh nhân có nhiều vết cắn, vị 
trí vết cắn gần thần kinh trung ương thì thời gian ủ bệnh 
thường ngắn (dưới 1 tháng).
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG BỆNH DẠI TẠI TỈNH 
SƠN LA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2019

Nguyễn Thị Minh Ngọc1, Hoàng Thị Thuận1, Nguyễn Văn Chuyên2

TÓM TẮT:
Mục tiêu: Mô tả thực trạng công tác tiêm phòng 

bệnh dại tại tỉnh Sơn La, 2015 – 2019. 
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt 

ngang kết hợp hồi cứu thực trạng tiêm vắc xin và huyết 
thanh kháng dại trên người và tiêm phòng dại trên chó 
trong thời gian từ 1/2015 -12/2019 tại tỉnh Sơn La. 

Kết quả: Trong 5 năm (2015-2019), Sơn La có 
35.038 người phơi nhiễm với bệnh dại được tiêm vắc xin 
và huyết thanh kháng dại và trên 70% số đàn chó được 
tiêm phòng dại. Người được điều trị dự phòng dại sau 
phơi nhiễm chủ yếu tập trung ở nam giới (55,2%), dưới 15 
tuổi (42,7%), trình độ học vấn phổ thông (85,5%), vùng 
nông thôn (87,9%) và thuộc hộ nghèo (32,0%). Trong đó 
nguồn gây phơi nhiễm bệnh dại chủ yếu qua chó (96,0%), 
do động vật ở thả chạy rông (21,6%). Nguy cơ của việc 
đi tiêm muộn sau 15 ngày ở nam giới cao hơn ở nữ giới 
1,4 lần (OR=1,4), người lớn cao hơn trẻ em 1,7 lần, người 
sống ở nông thôn cao hơn ở thành thị 1,5 lần. 

Kết luận: Công tác tiêm phòng dại tại Sơn La ngày 
càng được chú trọng, nhưng nguy cơ của việc tiêm phòng 
muộn vẫn còn tồn tại trong cộng đồng.

Từ khóa: Tiêm phòng dại, tỉnh Sơn La.

SUMMARY
SITUATION OF RABIES VACCINATION IN 

SON LA PROVINCE, 2015-2019
Objective: describe some epidemiological 

characteristics and some characteristics of rabies 
prevention in humans in Son La province in the period 
2015 - 2019.

Subjects and methods: Cross-sectional descriptive 
study combining retrospective vaccines and rabies-
resistant serum from January 2015 to December 2019 in 
Son La province. Investigate the status of vaccination in 
dogs through data reported by the Department of Animal 

Husbandry and Animal Health.
Results: In 5 years (2015-2019), Son La had an 

increasing rate of vaccinated dogs (over 70% of dogs), 
35,038 people exposed to rabies received vaccination 
and anti-serum. wild. People receiving post-exposure 
prophylaxis are mainly concentrated in men (55.2%), 
young people (under 15 years old, account for 42.7%), 
have high school education or higher (85.5% ), rural areas 
(87.9%) and not in poor households (68.0%). In which, 
the source of rabies exposure is mainly through dogs 
(96.0%), mainly by animals in normal state (62.4%) and 
running wild (21.6%). The relative risk of getting a 15-
day late injection in men was about 1.4 times higher than 
in women (OR = 1.4), and about 1.7 times higher in adults 
than in children (OR = 1.7 ), people living in rural areas 
are about 1.5 times higher than in towns (OR = 1.5).

Conclusion: Rabies vaccination in Son La has 
received increasing attention, but the risk of late 
vaccination still exists in the community.

Keywords: Rabies vaccination, Son La province.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh dại lưu hành và lây lan ở Việt Nam nhiều năm 

nay, tỷ lệ tiêm phòng xấp xỉ 500/100.000 dân, cao nhất 
trên thế giới và tốn phí hơn 300 tỷ đồng tiền VX hàng 
năm. Tỷ lệ tử vong ở Việt Nam cũng khá cao với tỷ lệ chết 
do dại đứng thứ 14 trên thế giới. Bệnh xuất hiện đỉnh điểm 
năm 1995 với 505 trường hợp tử vong. Ngay sau đó, Thủ 
tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 92/TTg về PCB vào năm 
2003 chỉ còn 34 bệnh nhân [1]. Tuy nhiên cùng với sự gia 
tăng bệnh dại ở các nước châu Á, số bệnh nhân tử vong 
do dại ở Việt Nam cũng gia tăng trở lại năm 2009 là 68 
trường hợp xẩy ra trên 18 tỉnh/thành phố và năm 2010 là 
78 trường hợp tử vong ở 30 tỉnh/thành phố trên cả nước 
[2]. Mặt khác Việt Nam hiện đã và đang là nước chịu ảnh 
hưởng lớn từ sự biến đổi khí hậu toàn cầu được dự báo là 
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kéo theo sự gia tăng của các bệnh dịch truyền nhiễm nói 
chung trong đó có bệnh dại [2]. Tập tục nuôi chó từ lâu đời 
nay vời nhiều mục đích khác nhau như giữ nhà, chó cảnh, 
làm thực phẩm... nhưng ý thức của người dân còn chưa 
tốt, tình trạng nuôi chó thả rông, không tiêm phòng, chó 
ra đường không có rọ mõm ngày càng phổ biến ở cả nông 
thôn và thành thị, dẫn tới số người bị chó cắn vẫn cao. 
Bệnh dại chủ yếu lưu hành tại khu vực miền Bắc trong đó 
có Sơn La [3]. Ngoài ra còn phải nhắc đến việc quản lý, 
giám sát bệnh dại liệu có tác động như thế nào đến công 
tác phòng chống bệnh dại hiện nay? Vì vậy, nghiên cứu 
được tiến hành nhằm mục tiêu: mô tả thực trạng công tác 
tiêm phòng bệnh dại tại tỉnh Sơn La, 2015 – 2019.

Số liệu của bài báo là một phần kết quả nghiên cứu 
của đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học 
bệnh dại và dịch tễ học phân tử vi rút dại - đề xuất chủng 
vi rút dại để sản xuất vắc xin, Mã số: KC.10.41/16-20.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
- Hồ sơ, số liệu người bị phơi nhiễm tiêm phòng dại 

tại các điểm tiêm VX phòng dại của tuyến huyện, tỉnh. 
Dựa trên hệ thống báo cáo ngành dọc của ngành y tế dự 
phòng tỉnh Sơn La, tổng hợp tất cả số liệu của tỉnh được 
trong thời gian nghiên cứu năm 2015-2019 được thu thập 
và phân tích. Trong 5 năm từ 2015-2019, thực tế có 35.038 
người phơi nhiễm người tiêm vắc xin Dại và HTKD tại 
tỉnh Sơn La. 

- Hồ sơ, số liệu tiêm phòng dại cho chó của chi cục 
chăn nuôi và thú y Sơn La.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Mô tả cắt ngang kết hợp hồi cứu số liệu tiêm phòng 

dại tại các điểm tiêm nhằm đánh giá mức độ phơi nhiễm của 
người và nguy cơ từ đàn chó không được tiêm phòng dại.

2.2.2. Nội dung nghiên cứu và phương pháp thu 
thập thông tin

* Công cụ thu thập thông tin: 
- Hồ sơ, báo cáo về và tiêm phòng dại ở người 

bao gồm:
+ Phiếu điều tra bệnh nhân tiêm VX, HTKD
+ Báo cáo tháng BN tiêm VX, HTKD
- Báo cáo về tiêm phòng dại ở chó.
* Phương pháp thu thập thông tin: Hồi cứu số liệu 

từ báo cáo, hồ sơ, phiếu điều tra tiêm vắc xin, huyết thanh 
kháng dại.

* Chỉ số nghiên cứu: 
+ Số lượng chó được tiêm phòng dại theo các năm.
+ Đặc điểm chung của người tiêm phòng bệnh dại: 

Số lượng người tiêm, đặc điểm về tuổi, giới, dân tộc, nghề 
nghiệp, trình độ học vấn…

+ Một số đặc điểm về tình trạng động vật gây phơi 
nhiễm cho người.

+ Mối liên quan giữa thời gian từ khi phơi nhiễm đến 
khi tiêm vắc xin phòng dại theo giới, nhóm tuổi, nơi ở và 
hoàn cảnh kinh tế.

2.3. Xử lý số liệu 
Các biến liên tục được đánh giá phân phối và báo cáo 

bằng trung bình và độ lệch chuẩn. Xác định mối liên quan 
giữa các hai nhóm yếu tố bằng kiểm định c2 (nếu >20% số 
vọng trị <5 thay bằng phép kiểm chính xác Fisher) và xác 
định nguy cơ tương đối (OR), CI 95%.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Qua số liệu thống kê của chi cục chăn nuôi và thú y 

của tỉnh Sơn La, kết quả thực trạng tiêm phòng dại trên 
chó được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.1. Thực trạng tiêm phòng bệnh dại trên chó  

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 Tổng

Tổng đàn chó 189.252 140.738 142.444 159.858 170.993 803.285

Số chó được tiêm 95.659 107.777 124.327 134.786 138.342 600.891

Tỉ lệ được tiêm phòng 50,5 76,6 87,3 84,3 80,9 74,8

Trong giai đoạn từ năm 2015-2019, tỉ lệ chó được 
tiêm phòng có xu hướng tăng dần, cao nhất vào năm 2017 
với 87,3% tổng số đàn chó được tiêm phòng dại. Thấp 
nhất là năm 2015 với chỉ 50,5% tổng số đàn cho được 

tiêm phòng.
Cùng trong giai đoạn này, Sơn La có tổng số 35.038 

người được tiêm vắc xin phòng dại, huyết thanh kháng dại 
sau phơi nhiễm tại các điểm tiêm trên địa bàn toàn tỉnh. 
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Hình 3.1. Số người phơi nhiễm được tiêm vắc xin phòng dại 

Hình 3.2. Phân bố người đến tiêm vắc xin phòng dại theo tháng tại Sơn La (2015-2019)

Bảng 3.2. Một số đặc điểm của người tiêm vắc xin phòng dại sau phơi nhiễm tại tỉnh Sơn La (n=35.038) 

Biến số Phân loại Số lượng Tỉ lệ (%)

Giới tính
Nam giới 19.341 55,2

Nữ giới 15.697 44,8

Nhóm tuổi
≤15 tuổi 14.961 42,7

>15 tuổi 20.077 57,3

Dân tộc

Kinh 6.657 19,0

Thái 18.045 51,5

Mông 7.113 20,3

Khác 3.223 9,2

Số người phơi nhiễm đến tiêm phòng dại có xu 
hướng tăng, năm 2015 có 5.722 người, năm 2019 có 8.428 
người bị phơi nhiễm được tiêm VXPD, HTKD. Trung 

bình trong giai đoạn 2015-2019, có 7.008 người bị phơi 
nhiễm tiêm VXPD mỗi năm.

Trong giai đoạn 2015-2019 số lượng người đến tiêm VXPD từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm có xu hướng tăng 
cao hơn các tháng còn lại.
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Trong tổng số 35.038 người điều trị dự phòng sau 
phơi nhiễm bằng VXPD/HTKD gặp cao hơn ở nam giới 
(55,2%), nữ giới (44,8%).

Nhóm trẻ em ≤15 tuổi chiếm tỷ lệ 42,7% và cao hơn 
các nhóm tuổi khác. Người dân tộc Thái chiếm 51,5% và 
cao hơn các nhóm dân tộc khác.

Số người đi tiêm phòng dại có trình độ học vấn phổ 
thông (từ tiểu học, trung học cơ sở đến phổ thông trung 
học) chiếm 85,5%. Người có trình độ trung cấp nghề, cao 
đẳng, đại học... chiếm 5,4% và còn 9,1% là mù chữ.

Người sống tại khu vực nông thôn chiếm 87,9%, khu 
vực thị trấn 12,1%. Có 32% là người thuộc hộ nghèo.

Nhận xét: Chó là động vật chủ yếu gây phơi nhiễm 
cho người (96,0%), các loài động vật khác chiếm tỷ lệ 
thấp (3,1% do mèo và 0,9% do các động vật khác như 
chuột, khỉ, sóc...). Có 62,4% chó có biểu hiện bình thường 
khi cắn người, 13,9% có biểu hiện ốm, 21,6% là chó chạy 

rông và có 2,1% số chó đang có biểu hiện lên cơn dại. Tỷ 
lệ người bị phơi nhiễm có theo dõi được động vật trong 
thời gian >10 ngày chiếm 16,5%, 83,5% các trường hợp 
không theo dõi được tình trạng sức khỏe của con vật sau 
khi gây vết thương cho người.

Bảng 3.3. Một số đặc điểm của động vật gây phơi nhiễm cho người (n=35.038)

Biến số Phân loại Số lượng Tỷ lệ(%)

Loại động vật

Chó 33.636 96,0

Mèo 1.086 3,1

Súc vật khác 316 0,9

Tình trạng của động vật khi cắn người

Bình thường 21.864 62,4

Ốm 4.870 13,9

Chạy rông, không rõ 7.568 21,6

Lên cơn dại 736 2,1

Theo dõi động vật sau khi gây phơi 
nhiễm cho người

Có theo dõi 5.781 16,5

Không theo dõi 29.257 83,5

Trình độ học vấn

Không đi học, mù chữ 3.188 9,1

Phổ thông 29.957 85,5

Trên phổ thông 1.893 5,4

Địa bàn sinh sống
Thị trấn 4.240 12,1

Nông thôn 30.798 87,9

Hoàn cảnh kinh tế
Người thuộc hộ nghèo 11.212 32,0

Người không thuộc hộ nghèo 23.826 68,0
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Bảng 3.4. Mối liên quan giữa thời gian từ khi phơi nhiễm đến khi tiêm vắc xin phòng dại (n=35.038)

Biến số Phân nhóm
>15 ngày ≤15 ngày OR

(95% CI)
p

SL % SL %

Giới tính
Nữ giới 4.205 12,0 11.492 32,8 1,4

(1,22-1,42)
p<0,05

Nam giới 4.170 11,9 15.171 43,3

Nhóm tuổi
≤15 tuổi 4.380 12,5 10.581 30,2 1,7

(1,55-1,81)
p<0,05

>15 tuổi 3.995 11,4 16.082 45,9

Nơi ở
Thị trấn 771 2,2 3.469 9,9 1,5

(1,31-1,70)
p<0,05

Nông thôn 7.603 21,7 23.195 66,2

Hoàn cảnh 
kinh tế

Thuộc hộ nghèo 5.327 15,2 5.886 16,8 2,0
(1,86-2,20)

p<0,05
Không thuộc hộ nghèo 3.048 8,7 20.778 59,3

Tỷ lệ người đến tiêm VXPD, HTKD sau 15 ngày sau 
phơi nhiễm chiếm 23,9%, người đến tiêm trong 15 ngày 
đầu tiên chiếm 76,1%.

Kết quả phân tích cho thấy nguy cơ của việc đi tiêm 
muộn sau 15 ngày ở nam giới cao hơn ở nữ giới khoảng 
1,4 lần (OR=1,4), người lớn cao hơn trẻ em khoảng 1,7 
lần (OR=1,7), người sống ở nông thôn cao hơn ở thị trấn 
khoảng 1,5 lần (OR=1,5). Sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê (với p<0,05).

IV. BÀN LUẬN
Trong tổng số 35.038 người phơi nhiễm đi tiêm VX 

ở tỉnh Sơn La từ năm 2015 - 2019, số người dưới 15 tuổi 
chiếm 42,7% trong khi cơ cấu dân số của nhóm tuổi này 
theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2011 chỉ chiếm 
14%, tỷ lệ nhóm tuổi dưới 15 tuổi tiêm VX phòng dại 
tương đối cao hơn các nhóm tuổi còn lại. Kết quả tương tự 
như các trường hợp người đã được điều trị dự phòng bằng 
VX phòng dại tại điểm tiêm Trung tâm Y tế huyện Mai 
Sơn năm 2014 thì trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tới 37,9% [4]. 
Kết quả điều tra KAP ở Cambodia ghi nhận trẻ < 15 tuổi 
bị chó cắn là 10% nhiều hơn so với người > 15 tuổi chỉ 
4,4% [5]. Nhóm tuổi < 15 tuổi cao hơn các nhóm khác ở 
trên, tỷ lệ tiêm ở trẻ nhóm tuổi < 15 tuổi có thể được giải 
thích bởi nhiều lý do như có thể do tỷ lệ trẻ bị động vật cắn 
cao hơn các nhóm còn lại hay trẻ em được quan tâm hơn 
nên khi bị phơi nhiễm với động vật thì thường được đưa 
đi tiêm VX phòng dại nhiều hơn người lớn. Và đây cũng 
là 1 vấn đề cần được xem xét để ưu tiên thực hiện các giải 

pháp can thiệp cho nhóm tuổi này.
Số tiêm VX phân theo giới tính thì ở tất cả các tỉnh 

thì số nam giới tiêm VX nhiều hơn nữ giới. Tỷ lệ nam/nữ 
chung là 1,23. Điều này tương tự kết quả của nhiều NC 
khác ở Việt Nam đã đề cập đến như điều tra thực trạng 
điều trị dự phòng bệnh dại tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 
La năm 2014 ghi nhận trong số 822 người đến tiêm VX 
phòng dại, trẻ em thì nam giới là 55,7% [4] và các kết 
quả ở nước ngoài đã ghi nhận như số liệu hồi cứu 19.221 
trường hợp mắc dại ở 30 tỉnh/thành của Trung Quốc từ 
2005 đến 2012 ghi nhận nam giới nhiều hơn nữ giới 2,3 
lần [6]. 

Tỷ lệ người đến tiêm VXPD, HTKD sau 15 ngày 
sau phơi nhiễm chiếm 23,9%, người đến tiêm trong 15 
ngày đầu tiên chiếm 76,1%. Nguy cơ của việc đi tiêm 
muộn sau 15 ngày ở nam giới cao hơn ở nữ giới khoảng 
1,4 lần (OR=1,4), người lớn cao hơn trẻ em khoảng 1,7 
lần (OR=1,7), người sống ở nông thôn cao hơn ở thị trấn 
khoảng 1,5 lần (OR=1,5). Việc bệnh nhân đến tiêm sớm 
là yếu tố rất quan trọng trong các trường hợp vết thương 
gần thần kinh trung ương, vết thương phức tạp, nhiều vết 
thương cùng lúc.

Trong giai đoạn 2015-2019 số lượng người đến tiêm 
VXPD từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm có xu hướng tăng 
cao hơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự khác nhau về 
phân bố theo thời gian của tiêm phòng VX phòng dại gợi 
ý về mối liên quan giữa các yếu tố khí hậu với tiêm phòng 
VX dại vì chó cắn mắc bệnh nhiều hơn trong khoảng thời 
gian mùa hè. Kết quả tương tự đã được một số nghiên cứu 
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khác trong nước và trên Thế giới đề cập đến như nghiên 
cứu ở Mai Sơn, tỉnh Sơn La, năm 2014 thì số người đi tiêm 
XV cao hơn vào những tháng mùa hè [4]. Tại Trung Quốc, 
2004-2013 ghi nhận gia tăng trường hợp dại ở người vào 
mua hè và mùa thu, nhất là từ tháng 8 đến tháng 10 hay 
số liệu giám sát ở Lào, 2010-2016 ghi nhận mối liên quan 
có ý nghĩa thống kê giữa việc tăng bệnh nhân mắc dại có 
xét nghiệm dương tính vào mùa hè ở Lào (tháng 11 đến 
tháng 4) [7], [8]. Diễn biến thay đổi theo thời gian, theo 
mùa trong năm là một trong hai đặc điểm cơ bản của bệnh 
truyền nhiễm nói chung và bệnh dại nói riêng. Việc tăng 
tỷ lệ người dân đi tiêm VX ở vùng này có thể liên quan 
đến việc tăng kiến thức và thực hành của cộng đồng về 
cách duy nhất điều trị phòng bằng VX khi bị chó cắn mà 
một số nghiên cứu ở vùng này đã nêu ra. Bên cạnh đó cần 
phải nói đến là hiệu quả đầu tư về y tế nói chung và lĩnh 
vực sức khỏe nói riêng của nhà nước cũng như một số tổ 
chức quốc tế như tổ chức y tế thế giới, trung tâm kiểm 
soát bệnh tật ... Chỉ thị 92/TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về tăng cường phòng chống bệnh dại. Công tác truyền 
thông giáo dục sức khỏe về bệnh dại và cách phòng chống 

đã được triển khai rộng khắp, với nhiều hình thức phong 
phú. Đồng thời hàng trăm điểm tiêm VX dại đã được xây 
dựng trên cả nước cùng với việc đào tạo và xây dựng được 
hệ thống giám sát, quản lý bệnh dại từ trung ương đến cơ 
sở cho mạng lưới cán bộ chuyên trách và cộng tác viên 
đã nâng cao kiến thức của nhân dân về bệnh dại và cách 
phòng chống [9].

V. KẾT LUẬN
Trong 5 năm (2015-2019), Sơn La có 35.038 người 

phơi nhiễm với bệnh dại được tiêm vắc xin và huyết thanh 
kháng dại và trên 70% số đàn chó được tiêm phòng dại. 
Người được điều trị dự phòng dại sau phơi nhiễm chủ yếu 
tập trung ở nam giới (55,2%), dưới 15 tuổi (42,7%), trình 
độ học vấn phổ thông (85,5%), vùng nông thôn (87,9%) và 
thuộc hộ nghèo (32,0%). Trong đó nguồn gây phơi nhiễm 
bệnh dại chủ yếu qua chó (96,0%), do động vật ở thả chạy 
rông (21,6%). Nguy cơ của việc đi tiêm muộn sau 15 ngày 
ở nam giới cao hơn ở nữ giới 1,4 lần (OR=1,4), người lớn 
cao hơn trẻ em 1,7 lần, người sống ở nông thôn cao hơn ở 
thành thị 1,5 lần.
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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN ĐIỀU TRỊ DỰ 
PHÒNG BỆNH DẠI TẠI TỈNH TÂY NINH, GIAI ĐOẠN 2015 - 2019

Ngô Quý Lâm1, Nguyễn Văn Khải2, Nguyễn Văn Chuyên1, Trần Quốc Thắng3

TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm đối tượng điều trị 

dự phòng bệnh dại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 
2015 – 2019. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang kết hợp hồi cứu mô tả đặc điểm các trường hợp 
điều trị dự phòng bệnh dại trong thời gian từ tháng 1/2015 
đến tháng 12/2019 tại tỉnh Tây Ninh. 

Kết quả: Trong giai đoạn 2015 – 2019, Tây Ninh 
có 45.745 ca phơi nhiễm với bệnh dại được điều trị dự 
phòng, và có xu hướng giảm dần qua các năm. Năm 2015 
là 11.508 ca, giảm xuống còn 5.392 ca năm 2019. Tỷ lệ 
người đi tiêm VX trong vòng 15 ngày chiếm phần lớn 
trong số người có phơi nhiễm bệnh dại. Tỷ lệ này có xu 
hướng tăng dần qua các năm, từ năm 2015 (84,5%) tăng 
lên 91,2% năm 2019. Tỷ lệ người bị phơi nhiễm theo dõi 
động vật trong thời gian >10 ngày chiếm 56,4%. Nguồn 
gây phơi nhiễm bệnh dại chủ yếu là chó (96,6%), ở trạng 
thái bình thường (63,6%), chạy rông (25,3%) và với mức 
độ tổn thương phần lớn là độ II (50%).

Kết luận: Tỷ lệ đối tượng phơi nhiễm phải điều trị 
dự phòng bệnh dại tại Tây Ninh có xu hướng giảm dần, 
hầu hết đối tượng phơi nhiễm đều tiêm phòng trong thời 
gian quy định. 

Từ khóa: Điều trị dự phòng, bệnh dại, Tây Ninh.

SUMMARY
DESCRIBE SOME CHARACTERISTICS 

OF PEOPLE GETTING FOR PREVENTIVE 
TREATMENT RABIES DISEASE IN TAY NINH 
PROVINCE (2015 – 2019)

Objective: Describe some characteristics of people 
getting for preventive treatment rabies disease in Tay 
Ninh province in the period 2015 - 2019.

Objects and methods: Cross-sectional descriptive 
study combined retrospective cases were received 

preventive treatment for rabies disease from January 2015 
to December 2019 in Tay Ninh province.

Results: In the period 2015 - 2019, there were 
45,745 cases exposured to rabies requiring preventive 
treatment in Tay Ninh province, with a decreasing trend 
over the years. In 2015, there were 11,508 cases, reduced 
to 5,392 cases in 2019. The proportion of people who 
received vaccination within 15 days accounted for the 
majority of those exposed to rabies. This rate tended to 
increase over the years, from 2015 (84.5%) increasing to 
91.2% in 2019. The rate of exposed people who followed 
up on animals for > 10 days accounted for 56.4%. The 
source of rabies exposure is mainly through dogs (96.6%), 
mainly by animals in normal state (63.6%) and running 
wild (25.3%) with the majority of lesions being degree II 
(50%).

Conclusion: The proportion of exposed subjects 
requiring rabies prophylaxis in Tay Ninh tended to 
decrease gradually, most of the exposed subjects were 
vaccinated within the prescribed time.

Keywords: Preventive treatment, rabies disease, 
Tay Ninh province.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do vi rút, lây 

truyền từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn của 
động vật mắc bệnh. Bệnh thường lưu hành ở các nước 
thuộc khu vực châu Á và châu Phi [1]. Khoảng 3,3 tỷ 
người trên thế giới sống trong vùng có dịch bệnh dại lưu 
hành. Tại nước ta, bệnh dại lưu hành ở nhiều địa phương, 
với nguồn truyền bệnh chính là chó. Bệnh thường tăng 
cao vào mùa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. 
Theo thống kê những năm 2000-2003, tỷ lệ tử vong do 
bệnh dại có xu hướng giảm xuống còn 34 ca năm 2003 
tuy nhiên những năm tiếp theo số ca tử vong dại liên tục 
tăng nhanh đạt đỉnh điểm 131 ca vào năm 2007. Các biểu 
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hiện lâm sàng của bệnh dại trên người là sợ nước, sợ gió, 
co giật, liệt và dẫn đến tử vong. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử 
vong gần như 100% (đối với cả người và động vật). Tuy 
vậy, bệnh dại trên người có thể phòng và điều trị dự phòng 
bằng vắc xin (VX) và huyết thanh kháng dại (HTKD). 
Tiêm VX dại cho cả người và động vật (chủ yếu là chó) là 
biện pháp hiệu quả để phòng, chống bệnh dại [1].

Theo số liệu của Chương trình Quốc gia khống chế 
và tiến tới loại bỏ bệnh dại, miền Nam là khu vực có có số 
lượng ca bị chó mèo cắn và phải điều trị dự phòng nhiều 
nhất cả nước. Trong đó, tỉnh Tây Ninh là một trong những 
địa phương đứng đầu về các số liệu này [2]. Chính vì vậy, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Mô tả 
một số đặc điểm đối tượng điều trị dự phòng bệnh dại trên 
địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2015 – 2019.

Số liệu của bài báo là một phần kết quả nghiên cứu 
của đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học 
bệnh dại và dịch tễ học phân tử vi rút dại - đề xuất chủng 
vi rút dại để sản xuất vắc xin, Mã số: KC.10.41/16-20.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
- Hồ sơ, số liệu người bị phơi nhiễm tiêm phòng dại 

tại các điểm tiêm VX phòng dại của tuyến huyện, tỉnh. 
Dựa trên hệ thống báo cáo ngành dọc của ngành y tế dự 
phòng tỉnh Tây Ninh, tổng hợp tất cả số liệu của tỉnh 
được trong thời gian nghiên cứu năm 2015-2019 được 
thu thập và phân tích. Trong 5 năm từ 2015-2019, thực 
tế có 45.745 người phơi nhiễm người tiêm vắc xin dại và 
HTKD tại tỉnh Tây Ninh. 

- Hồ sơ, số liệu tiêm phòng dại cho chó của chi cục 
chăn nuôi và thú y Tây Ninh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Mô tả cắt ngang kết hợp hồi cứu số liệu tiêm phòng 

dại tại các điểm tiêm nhằm đánh giá mức độ phơi nhiễm của 
người và nguy cơ từ đàn chó không được tiêm phòng dại.

2.2.2. Nội dung nghiên cứu và phương pháp thu 
thập thông tin

* Công cụ thu thập thông tin: 
- Hồ sơ, báo cáo về và tiêm phòng dại ở người bao gồm:
+ Phiếu điều tra bệnh nhân tiêm VX, HTKD
+ Báo cáo tháng BN tiêm VX, HTKD
- Báo cáo về tiêm phòng dại ở chó.
* Phương pháp thu thập thông tin: Hồi cứu số liệu 

từ báo cáo, hồ sơ, phiếu điều tra tiêm vắc xin, huyết thanh 
kháng dại.

* Chỉ số nghiên cứu: 
+ Số lượng chó được tiêm phòng dại theo các năm.
+ Đặc điểm chung của người tiêm phòng bệnh dại: 

Số lượng người tiêm, đặc điểm về tuổi, giới, dân tộc, nghề 
nghiệp, trình độ học vấn…

+ Một số đặc điểm về tình trạng động vật gây phơi 
nhiễm cho người.

+ Mối liên quan giữa thời gian từ khi phơi nhiễm đến 
khi tiêm vắc xin phòng dại theo giới, nhóm tuổi, nơi ở và 
hoàn cảnh kinh tế.

2.3. Xử lý số liệu 
Các phân tích trong nghiên cứu này bao gồm các 

phương pháp thống kê mô tả nhằm đáp ứng mục tiêu 
nghiên cứu. Các biến liên tục được đánh giá phân phối và 
báo cáo bằng trung bình và độ lệch chuẩn. Xác định mối 
liên quan giữa các hai nhóm yếu tố bằng kiểm định chi 
bình phương (nếu >20% số vọng trị <5 thay bằng phép 
kiểm chính xác Fisher) và xác định nguy cơ tương đối 
(OR), khoảng tin cậy 95%.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Kết quả nghiên cứu thực trạng phơi nhiễm bệnh dại 

tiêm VX dự phòng tại tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2019 
được thể hiện ở biểu đồ sau:

Hình 3.1. Phân bố theo năm số ca phơi nhiễm bệnh dại được tiêm VX điều trị dự phòng tại tỉnh Tây Ninh 
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Hình 3.2. Phân bố người đến tiêm VX phòng dại theo tháng tại Tây Ninh, 2015-2019

Bảng 3.1. Một số đặc điểm của người tiêm VX phòng dại sau phơi nhiễm tại tỉnh Tây Ninh, 2015-2019 (n=45.745)

Biến số Phân loại Số lượng Tỉ lệ (%)

Giới tính
Nam giới 24.718 54,0

Nữ giới 21.027 46,0

Nhóm tuổi
≤15 tuổi 16.020 35,0

>15 tuổi 29.725 65,0

Trình độ học vấn

Không đi học, mù chữ 3.829 8,4

Phổ thông 37.075 81,0

Trên phổ thông 4.841 10,6

Địa bàn sinh sống
Thị trấn 7.256 15,9

Nông thôn 38.489 84,1

Hoàn cảnh kinh tế
Người thuộc hộ nghèo 13.901 30,4

Người không thuộc hộ nghèo 31.844 69,6

Nhận xét: Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2019, có 
45.745 trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại tại Tây Ninh 
được tiêm VX điều trị dự phòng. Số lượng ca phơi nhiễm 

với bệnh dại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giảm đáng kể từ 
năm 2015 là 11.508 ca xuống còn 5.392 ca.  

Nhận xét: Trong tổng số 45.745 trường hợp tiêm VX 
điều trị dự phòng bệnh dại, nam giới chiếm phần lớn 54%, 
nữ giới chiếm 46%. Nhóm tuổi ≤15 tuổi chiếm 35%, các 
nhóm tuổi khác chiếm tỷ lệ cao hơn với 65%.

Số người đi tiêm phòng dại có trình độ học vấn phổ 
thông (từ tiểu học, trung học cơ sở đến phổ thông trung 

học) chiếm 81,0%. Người có trình độ trung cấp nghề, 
cao đẳng, đại học... chiếm 10,6% và còn 8,4% là người 
mù chữ.

Người sống tại khu vực nông thôn chiếm 84,1%, khu 
vực thị trấn 15,9%. Có 30,4% là người thuộc hộ nghèo và 
69,6% không thuộc hộ nghèo.

Nhận xét: Trong giai đoạn 2015-2019 số lượng người đến tiêm VX PD từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm có xu 
hướng tăng cao hơn các tháng còn lại.
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Hình 3.2. Tỷ lệ phần trăm người đi tiêm VX điều trị dự phòng trong 15 ngày từ khi phơi nhiễm

Bảng 3.2. Phân bố người đến tiêm VX phòng dại theo thời gian từ khi phơi nhiễm đến ngày đầu tiên đi tiêm (n=45.745)

Năm
<15 ngày ≥15 ngày

Tổng số
SL % SL %

2015 9.721 84,5 1.787 15,5 11.508

2016 8.919 84,3 1.666 15,7 10.585

2017 9.782 88,7 1.242 11,3 11.024

2018 6.623 91,5 613 8,5 7.236

2019 4.918 91,2 474 8,8 5.392

Bảng 3.3. Phân bố số người tiêm VX dại theo mức độ tổn thương (n=45745)

 2015 2016 2017 2018 2019 Tổng

Độ III 2.621 1.328 2.403 1.081 1.103 8.536

Độ II 5.279 6.239 5.906 3.452 2.183 23.059

Độ I 3.608 3.018 2.715 2.703 2.106 14.150

Nhận xét: Tỷ lệ người đi tiêm VX trong vòng 15 
ngày chiếm phần lớn trong số người có phơi nhiễm bệnh 

dại. Tỷ lệ này có xu hướng tăng dần qua các năm, từ năm 
2015 (84,5%) tăng lên 91,2% năm 2019.
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Hình 3.4. Phân bố số người tiêm VX dại theo mức độ tổn thương 

Bảng 3.4. Phân bố số người tiêm VX dại theo đặc điểm động vật gây phơi nhiễm (n=45.745) 

Biến số Phân loại Số lượng Tỷ lệ(%)

Loại động vật

Chó 44.197 96,6

Mèo 1.186 2,6

Súc vật khác 362 0,8

Tình trạng của động vật khi 
cắn người

Bình thường 29.164 63,8

Ốm 4.187 9,2

Chạy rông, không rõ 11.568 25,3

Lên cơn dại 826 1,8

Theo dõi động vật sau khi gây 
phơi nhiễm cho người

Có theo dõi 25.781 56,4

Không theo dõi 19.964 43,6

Nhận xét: Chó là động vật chủ yếu gây phơi nhiễm 
cho người (96,6%), các loài động vật khác chiếm tỷ lệ 
thấp (2,6% do mèo và 0,8% do các động vật khác như 
chuột, khỉ, sóc...). Khi gây vết cắn cho người có 63,8% 
số chó nhìn như bình thường, 9,2% số chó có biểu hiện 
ốm, 25,3% là chó chạy rông và chỉ có 1,8% số chó đang 
có biểu hiện lên cơn dại. Tỷ lệ người bị phơi nhiễm có 
theo dõi được động vật trong thời gian >10 ngày chiếm 
56,4%, còn 43,6% các trường hợp là không theo dõi được 
tình trạng sức khỏe của con vật sau khi gây vết thương 
cho người.

IV. BÀN LUẬN

Trong giai đoạn từ 2015 đến 2019, có 45.745 trường 
hợp phơi nhiễm với bệnh dại tại tỉnh Tây Ninh. Số lượng 
người phơi nhiễm bệnh dại có xu hướng giảm dần theo 
các năm. Số lượng người phơi nhiễm bệnh dại phải tiêm 
VX điều trị dự phòng trong giai đoạn này giảm đáng kể so 
với giai đoạn 2011-2015 [2].

Trong số người tiêm VX điều trị dự phòng, chúng tôi 
nhân thấy nam giới chiếm phần lớn 54%, nữ giới chiếm 
46%. Kết quả này tương tự kết quả nghiên cứu điều tra 
thực trạng điều trị dự phòng bệnh dại tại huyện Mai Sơn, 
tỉnh Tây Ninh năm 2014. Theo đó, trong số 822 người đến 
tiêm VX phòng dại, trẻ em thì nam giới là 55,7% [3]. Một 
nghiên cứu hồi cứu 19.221 trường hợp mắc dại ở 30 tỉnh/

Nhận xét: Trong số người đi tiêm VX điều trị dự 
phòng dại, phần lớn có tổn thương mức độ II (chiếm 
50%), sau đó là số người có tổn thương độ 1 chiểm 31% 

(với 14.150 trường hợp), còn lại là những người có tổn 
thương độ III.
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thành của Trung Quốc từ 2005 đến 2012 cũng ghi nhận 
nam giới nhiều hơn nữ giới 2,3 lần [4]. Có thể giải thích 
tỷ lệ nam giới phơi nhiễm bệnh dại cao hơn nữ giới rằng: 
nam giới trưởng thành phạm vi hoạt động nhiều và rộng 
hơn nữ giới cũng như bản tính hiếu động ở trẻ nam mạnh 
hơn nên nguy cơ phơi nhiễm với động vật là nguồn truyền 
bệnh dại cao hơn giới nữ. 

Xét về nhóm tuổi đối tượng nghiên cứu, nhóm tuổi 
≤15 tuổi chiếm 35%, các nhóm tuổi khác chiếm tỷ lệ cao 
hơn với 65%. Có thể thấy tỷ lệ nhóm tuổi dưới 15 tuổi 
tiêm VX phòng dại tương đối cao hơn các nhóm tuổi còn 
lại. Kết quả này cao hơn số liệu của Tổng cục Thống kê 
năm 2011 khi nhóm tuổi ≤15 tuổi chỉ chiếm 14%. Kết quả 
tương tự như các trường hợp người đã được điều trị dự 
phòng bằng VX phòng dại tại điểm tiêm Trung tâm Y tế 
huyện Mai Sơn năm 2014 thì trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 
tới 37,9% [3]. Kết quả điều tra KAP ở Cambodia ghi nhận 
trẻ < 15 tuổi bị chó cắn là 10% nhiều hơn so với người > 
15 tuổi chỉ 4,4% [5]. Nhóm tuổi < 15 tuổi chiếm tỷ lệ cao 
hơn các nhóm khác được giải thích bởi nhiều lý do như 
có thể do tỷ lệ trẻ bị động vật cắn cao hơn các nhóm còn 
lại hay trẻ em được quan tâm hơn nên khi bị phơi nhiễm 
với động vật thì thường được đưa đi tiêm VX  phòng dại 
nhiều hơn người lớn. Và đây cũng là 1 vấn đề cần được 
xem xét để ưu tiên thực hiện các giải pháp can thiệp cho 
nhóm tuổi này. 

Kết quả phân bố người đến tiêm VX phòng dại theo 
tháng giai đoạn 2015-2019 cho thấy số lượng người đến 
tiêm VX PD từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm có xu hướng 
tăng cao hơn các tháng còn lại. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy sự khác nhau về phân bố theo thời gian (tháng - năm) 
của tiêm phòng VX  phòng dại gợi ý về mối liên quan 
giữa các yếu tố khí hậu với tiêm phòng VX dại vì chó 
cắn mắc bệnh nhiều hơn trong khoảng thời gian mùa hè. 
Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Hương (2018) 
cũng ghi nhận điều này [6]. Kết quả tương tự đã được một 
số NC khác trên Thế giới đề cập đến như nghiên cứu tại 
Trung Quốc, 2004-2013 ghi nhận gia tăng trường hợp dại 
ở người vào mua hè và mùa thu, nhất là từ tháng 8 đến 
tháng 10 hay số liệu giám sát ở Lào, 2010-2016 ghi nhận 

mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa việc tăng bệnh 
nhân mắc dại có xét nghiệm dương tính vào mùa hè ở Lào 
(tháng 11 đến tháng 4) [7], [8]. Các kết quả này cho thấy 
sự phù hợp với đặc điểm diễn biến theo mùa của bệnh dại.

Tỷ lệ người đi tiêm VX trong vòng 15 ngày chiếm 
phần lớn trong số người có phơi nhiễm bệnh dại. Tỷ lệ này 
có xu hướng tăng dần qua các năm, từ năm 2015 (84,5%) 
tăng lên 91,2% năm 2019. Việc tăng tỷ lệ người dân đi 
tiêm VX ở vùng này trong vòng 15 ngày có thể liên quan 
đến việc tăng kiến thức và thực hành của cộng đồng về 
cách duy nhất điều trị phòng bằng VX khi phơi nhiễm 
bệnh dại mà một số nghiên cứu đã nêu ra. Bên cạnh đó 
cần phải nói đến là hiệu quả đầu tư về y tế nói chung và 
lĩnh vực sức khỏe nói riêng của nhà nước cũng như một số 
tổ chức quốc tế như tổ chức y tế thế giới, trung tâm kiểm 
sóat bệnh tật ...Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe 
về bệnh dại và cách phòng chống đã được triển khai rộng 
khắp. Tỷ lệ người bị phơi nhiễm có theo dõi được động 
vật trong thời gian >10 ngày chiếm 56,4% cao hơn so với 
43,6% các trường hợp là không theo dõi tình trạng sức 
khỏe của con vật sau khi gây vết thương cho người cũng 
có thể là kết quả thể hiện tính hiệu quả của các công tác 
truyền thông. Ngoài ra, có thể do điều kiện sống tốt lên và 
người dân có điều kiện để thực hiện công tác chăm sóc sức 
khỏe cho chính bản thân và gia đình trong đó có việc tiêm 
phòng VX khi chó cắn.

V. KẾT LUẬN
Trong giai đoạn 2015 – 2019, Tây Ninh có 45.745 

ca phơi nhiễm với bệnh dại được điều trị dự phòng, và có 
xu hướng giảm dần qua các năm. Năm 2015 là 11.508 ca, 
giảm xuống còn 5.392 ca năm 2019. Tỷ lệ người đi tiêm 
VX trong vòng 15 ngày chiếm phần lớn trong số người 
có phơi nhiễm bệnh dại. Tỷ lệ này có xu hướng tăng dần 
qua các năm, từ năm 2015 (84,5%) tăng lên 91,2% năm 
2019. Tỷ lệ người bị phơi nhiễm theo dõi động vật trong 
thời gian >10 ngày chiếm 56,4%. Nguồn gây phơi nhiễm 
bệnh dại chủ yếu là chó (96,6%), ở trạng thái bình thường 
(63,6%), chạy rông (25,3%) và với mức độ tổn thương 
phần lớn là độ II (50%).
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TẠI TỈNH 
BẮC GIANG (2015 - 2019)  

Nguyễn Văn Chuyên1, Nguyễn Văn Khải2, Ngô Quý Lâm2 

TÓM TẮT:
Mục tiêu: Mô tả thực trạng công tác phòng chống 

bệnh dại tại tỉnh Bắc Giang, 2015 – 2019. 
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt 

ngang xác định các yếu tố nguy cơ mắc bệnh dại của cộng 
đồng trong giai đoạn 1/2015 -12/2019 tại tỉnh Bắc Giang. 

Kết quả: Trong 5 năm (2015-2019), Bắc Giang 
có 43.128 người phơi nhiễm với bệnh dại được tiêm vắc 
xin và huyết thanh kháng dại. Trên 33% số đàn chó được 
tiêm phòng dại. Người được điều trị dự phòng dại sau 
phơi nhiễm tập trung ở nam giới (58,75%), nhóm trẻ em 
dưới 15 tuổi (24,9%), mù chữ (50.58%), khu vực nông 
thôn (60,7%) và thuộc hộ hộ nghèo (62,65%). Bên cạnh 
đó, chó là động vật chủ yếu gây phơi nhiễm cho người 
(95,0%), đa số có biểu hiện bình thường khi cắn người 
(57,4%) và hầu hết các trường hợp không theo dõi được 
tình trạng sức khỏe của con vật sau khi gây vết thương cho 
người (83.5%). Trong tổng số 1285 người được phỏng vấn 
có 60.31% có hiểu biết chung về bệnh dại tốt và 14.4% 
không biết về bệnh dại. Có 53.31% người được điều có 
hiểu biết đúng và chấp hành tốt hướng dẫn của bộ y tế 
về phòng chống bệnh dại. Chỉ có 7.39% đối tượng không 
chưa hiểu rõ được tác dụng của vacxin phòng chống bệnh. 
Bên cạnh đó, khoảng 82% đối tượng có hiểu biết tốt về xử 
trí vết thương sau khi động vật cắn.

Kết luận: Công tác tiêm phòng dại tại Bắc Giang 
ngày càng được chú trọng, nhưng nguy cơ của việc tiêm 
phòng muộn vẫn còn tồn tại trong cộng đồng.

Từ khóa: Phòng chống dại, tỉnh Bắc Giang.

SUMMARY:
SITUATION OF RABIES PREVENTION AND 

CONTROL IN BAC GIANG PROVINCE (2015 - 2019)
Objective: Describe the current situation of rabies 

prevention and control in Bac Giang province, 2015 - 

2019.
Subjects and methods: Cross-sectional descriptive 

studies combining retrospective risk factors for rabies 
according to people’s knowledge and rabies vaccination 
for dogs in the period from 1/2015 to 12/2019 in Bac 
province Giang.

Results: In 5 years (2015-2019), Bac Giang had 
43,128 people exposed to rabies vaccinated with rabies-
resistant serum and vaccines; over 33% of dogs were 
rabies vaccinated. People receiving post-exposure rabies 
prophylaxis were concentrated in men (58.75%), children 
under 15 years old (24.9%), illiterate (50.58%), and rural 
areas (60.7 %) and poor households (62.65%). In addition, 
dogs are the main animals that cause human exposure 
(95.0%), most have normal symptoms when biting humans 
(57.4%) and in most cases, the status cannot be observed 
their health after causing human injury (83.5%) Out of a 
total of 1285 interviewees, 60.31% have a good general 
understanding of rabies and 14.4% do not know about 
rabies. There are 53.31% of people who have the right 
understanding and good compliance with the guidance of 
the Ministry of Health on rabies prevention. Only 7.39% 
of subjects do not fully understand the effects of vaccines 
against disease. Besides, about 82% of subjects have good 
understanding of wound management after animal bites

Conclusion: Rabies vaccination in Bac Giang is 
increasingly focused, but the risk of late vaccination still 
exists in the community.

Keywords: Rabies prevention, Bac Giang province.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mặc dù bệnh dại đã có vắc xin điều trị dự phòng 

nhưng vẫn là vấn đề y tế công cộng toàn cầu. Bệnh dại 
lưu hành và lây lan ở Việt Nam nhiều năm nay, tỷ lệ tiêm 
phòng xấp xỉ 500/100.000 dân, cao nhất trên thế giới và 
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tốn phí hơn 300 tỷ đồng tiền VX hàng năm. Tỷ lệ tử vong 
ở Việt Nam cũng khá cao với tỷ lệ chết do dại đứng thứ 
14 trên thế giới. Bệnh xuất hiện đỉnh điểm năm 1995 với 
505 trường hợp tử vong. Ngay sau đó, Thủ tướng chính 
phủ đã ra Chỉ thị 92/TTg về PCB vào năm 2003 chỉ còn 34 
bệnh nhân [1]. Tuy nhiên cùng với sự gia tăng bệnh dại ở 
các nước châu Á, số bệnh nhân tử vong do dại ở Việt Nam 
cũng gia tăng trở lại năm 2009 là 68 trường hợp xẩy ra trên 
18 tỉnh/thành phố và năm 2010 là 78 trường hợp tử vong 
ở 30 tỉnh/thành phố trên cả nước [2]. Mặt khác Việt Nam 
hiện đã và đang là nước chịu ảnh hưởng lớn từ sự biến đổi 
khí hậu toàn cầu được dự báo là kéo theo sự gia tăng của 
các bệnh dịch truyền nhiễm nói chung trong đó có bệnh 
dại [2]. Tập tục nuôi chó từ lâu đời nay vời nhiều mục 
đích khác nhau như giữ nhà, chó cảnh, làm thực phẩm... 
nhưng ý thức của người dân còn chưa tốt, tình trạng nuôi 
chó thả rông, không tiêm phòng, chó ra đường không có 
rọ mõm ngày càng phổ biến ở cả nông thôn và thành thị, 
dẫn tới số người bị chó cắn vẫn cao. Bệnh dại chủ yếu 
lưu hành tại khu vực miền Bắc trong đó có Bắc Giang 
[3]. Một trong những biện pháp phòng bệnh dại có hiệu 
quả cao là thông tin - truyền thông và giáo dục sức khoẻ 
để mọi người hiểu biết đầy đủ về bệnh dại, từ đó tự bảo 
vệ cho bản thân và cộng đồng. Kiến thức, thái độ và thực 
hành (KAP) về bệnh dại trong cộng đồng là rất cần thiết 
cho việc tiếp tục lập kế hoạch, đề ra các biện pháp phòng 
chống và qua đó đánh giá hiệu quả của chương trình giáo 
dục sức khỏe phòng chống bệnh dại. Vì vậy, nghiên cứu 
được tiến hành nhằm mục tiêu: mô tả thực trạng công tác 
tiêm phòng bệnh dại tại tỉnh Bắc Giang, 2015 – 2019.

Số liệu của bài báo là một phần kết quả nghiên cứu 
của đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học 
bệnh dại và dịch tễ học phân tử vi rút dại - đề xuất chủng 
vi rút dại để sản xuất vắc xin, Mã số: KC.10.41/16-20.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
- Người bị phơi nhiễm bệnh dại: Điều tra kiến thức 

của 1285 đối tượng bị phơi nhiễm trong năm 2019.
- Hồ sơ, số liệu người bị phơi nhiễm tiêm phòng dại 

tại các điểm tiêm VX phòng dại của tuyến huyện, tỉnh. 

Dựa trên hệ thống báo cáo ngành dọc của ngành y tế dự 
phòng tỉnh Bắc Giang, tổng hợp tất cả số liệu của tỉnh 
được trong thời gian nghiên cứu năm 2015-2019 được thu 
thập và phân tích. 

- Hồ sơ, số liệu tiêm phòng dại cho chó của chi cục 
chăn nuôi và thú y Bắc Giang.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Mô tả cắt ngang kết hợp hồi cứu số liệu tiêm 

phòng dại tại các điểm tiêm nhằm đánh giá mức độ 
phơi nhiễm của người và nguy cơ từ đàn chó không 
được tiêm phòng dại  

2.2.2. Nội dung nghiên cứu và phương pháp thu 
thập thông tin

* Công cụ thu thập thông tin: 
- Hồ sơ, báo cáo về và tiêm phòng dại ở người bao gồm:
+ Phiếu điều tra bệnh nhân tiêm VX, HTKD
+ Báo cáo tháng BN tiêm VX, HTKD
- Báo cáo về tiêm phòng dại ở chó.
- Phiếu điều tra đánh giá kiến thức người dân.
* Phương pháp thu thập thông tin: Hồi cứu số liệu 

từ báo cáo, hồ sơ, phiếu điều tra tiêm vắc xin, huyết thanh 
kháng dại, kết hợp nghiên cứu cắt ngang điều tra đánh giá 
hiểu biết kiến thức người bị phơi nhiễm. 

+Cán bộ nghiên cứu sẽ phối hợp với cán bộ của các 
Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, các cán bộ xã huyện, 
cán bộ y tế xã huyện trực tiếp điều tra tại các hộ gia đình 
phát hiện đối tượng phơi nhiễm và điều tra theo phiếu đã 
thiết kế sẵn.

* Chỉ số nghiên cứu: 
+ Số lượng chó, được tiêm phòng dại theo các năm.
+ Đặc điểm chung của người tiêm phòng bệnh dại: 

Số lượng người tiêm, đặc điểm về tuổi, giới, dân tộc, nghề 
nghiệp, trình độ học vấn…

+Yếu tố nguy cơ mắc bệnh dại theo kiến thức của 
người dân: kiến thức chung về bệnh dại, hiểu biết về 
nguồn lây và cách xử trí.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Qua số liệu thống kê của Chi cục Chăn nuôi và thú y 

của tỉnh Bắc Giang, kết quả thực trạng tiêm phòng dại trên 
chó được thể hiện ở bảng sau:
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Bảng 3.1. Thực trạng tiêm phòng bệnh dại trên chó 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 Tổng

Tổng đàn chó 162.757 171.533 180.653 205.459 213.682 934.084

Số chó được tiêm 50.165 56.256 58.215 68.636 78.326 311.598

Tỉ lệ được tiêm phòng 30,82 32,79 32,22 33,40 36,65 33,36

Bảng 3.2. Một số đặc điểm của người tiêm vắc xin phòng dại sau phơi nhiễm tại tỉnh Bắc Giang (n=43.128) 

Biến số Phân loại Số lượng Tỉ lệ (%)

Giới tính
Nam giới 25.338 58.75

Nữ giới 17.790 41.25

Nhóm tuổi
≤15 tuổi 10.739 24.90

>15 tuổi 32.389 75.10

Dân tộc

Kinh 38.216 88.61

Nùng 1.018 2.36

Tày 539 1.25

Khác 3.355 7.78

Hình 3.1. Số người phơi nhiễm được tiêm vắc xin phòng dại 

Trong giai đoạn từ năm 2015-2019, tỉ lệ chó được 
tiêm phòng có xu hướng biến thiên, cao nhất vào năm 
2019 với 36.65% tổng số đàn chó được tiêm phòng dại. 
Thấp nhất là năm 2015 với chỉ 30.82% tổng số đàn cho 

được tiêm phòng.
Cùng trong giai đoạn này, Bắc Giang có tổng số 43.128 

người được tiêm vắc xin phòng dại, huyết thanh kháng dại 
sau phơi nhiễm tại các điểm tiêm trên địa bàn toàn tỉnh.

Số người phơi nhiễm đến tiêm phòng dại có xu 
hướng tăng, năm 2015 có 6.671 người, năm 2019 có 
10786 người bị phơi nhiễm được tiêm VXPD, HTKD. 

Trung bình trong giai đoạn 2015-2019, có 8.626 người bị 
phơi nhiễm tiêm VXPD mỗi năm.
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Bảng 3.3. Một số đặc điểm của động vật gây phơi nhiễm cho người (n=43.128) 

Biến số Phân loại Số lượng Tỷ lệ(%)

Loại động vật

Chó 40.971 95,0

Mèo 1.768 4,1

Súc vật khác 388 0,9

Tình trạng của động vật khi
cắn người

Bình thường 24.755 57,4

Ốm 3.838 8,9

Chạy rông, không rõ 13.628 31,6

Lên cơn dại 906 2,1

Theo dõi động vật sau khi gây 
phơi nhiễm cho người

Có theo dõi 7.116 16,5

Không theo dõi 36.012 83,5

Trong tổng số 43.128 người điều trị dự phòng sau 
phơi nhiễm bằng VXPD/HTKD gặp cao hơn ở nam giới 
(58,75%), nữ giới (41.25%).

Nhóm trẻ em ≤15 tuổi chiếm tỷ lệ 24,9%. Người 
dân tộc Kinh chiếm 88.61% và cao hơn các nhóm dân 
tộc khác.

Số người đi tiêm phòng dại có trình độ học vấn phổ 
thông (từ tiểu học, trung học cơ sở đến phổ thông trung 
học) chiếm 44,63%. Người có trình độ trung cấp nghề, cao 
đẳng, đại học... chiếm 4.79% và còn 50.58% là mù chữ.

Người sống tại khu vực nông thôn chiếm 60,7%, khu 
vực thị trấn 39.3%. Có 62.65% là người thuộc hộ nghèo

Trình độ học vấn

Không đi học, mù chữ 21.814 50.58

Phổ thông 19.248 44.63

Trên phổ thông 2.066 4.79

Địa bàn sinh sống
Thị trấn 16.949 39.30

Nông thôn 26.179 60.70

Hoàn cảnh kinh tế
Người thuộc hộ nghèo 16.108 62.65

Người không thuộc hộ nghèo 27.020 37.35

Nhận xét: Chó là động vật chủ yếu gây phơi nhiễm 
cho người (95,0%), các loài động vật khác chiếm tỷ lệ 
thấp (4,1% do mèo và 0,9% do các động vật khác như 
chuột, khỉ, sóc...). Có 57,4% chó có biểu hiện bình thường 
khi cắn người, 8,9% có biểu hiện ốm, 31,6% là chó chạy 

rông và có 2,1% số chó đang có biểu hiện lên cơn dại. Tỷ 
lệ người bị phơi nhiễm có theo dõi được động vật trong 
thời gian >10 ngày chiếm 16,5%, 83,5% các trường hợp 
không theo dõi được tình trạng sức khỏe của con vật sau 
khi gây vết thương cho người.
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Bảng 3.4. Thực trạng kiến thức của đối tượng bị phơi nhiễm (n=1285)

Biến số Phân loại Số lượng Tỉ lệ (%)

Hiểu biết chung về 
bệnh dại

Không biết về bệnh dại 185 14,40

Cho rằng bệnh dại không đáng ngại 170 13,23

Cho rằng bệnh dại không thể phòng và điều trị 155 12,06

Bệnh dại rất nguy hiểm, có thể dự phòng, điều trị 775 60,31

Hiểu biết về nguồn 
lây bệnh dại

Không biết nguồn lây của bệnh 220 17,12

Chỉ biết nguồn lây duy nhất là chó 185 14,40

Biết nguồn lây khác ngoài chó 880 68,48

Thái độ khi phơi 
nhiễm nguồn lây

Khi phơi nhiễm từ động vật khỏe mạnh không đáng ngại 269 21,01

Chỉ khi bị động vật cắn mới có nguy cơ mắc bệnh, động 
vật liếm lên vết thương không có nguy cơ 159 12,45

Cả khi bị động vật cắn, động vật liếm lên vết thương đều 
có nguy cơ mắc bệnh 684 53,31

Không cần theo dõi động vật cắn 170 13,23

Hiểu biết về tiêm vắc 
xin phòng dại, huyết 
thanh kháng dại

Không tiêm vì không có ý nghĩa 94 7,39

Lúc bị cắn, động vật khỏe mạnh không cần tiêm 104 8,17

Tiêm khi lên cơn 130 10,12

Vết thương nông, xước da không cần tiêm 154 12,06

Thời gian tiêm không quan trọng 115 8,95

Tiêm phòng theo hướng dẫn y tế 685 53,31

Hiểu biết về xử trí sau 
khi bị động vật cắn

Không cần làm gì 84 6,61

Rửa với nước sạch, rồi theo dõi 135 10,51

Rửa với nước sạch, sát trùng, chuyển tới BV 1066 82,89

Trong tổng số 1285 người được phỏng vấn có 
60.31% có hiểu biết chung về bệnh dại tốt và 14.4% 
không biết về bệnh dại. 

Có 53.31% người được điều tra có hiểu biết đúng và 
chấp hành tốt hướng dẫn của bộ y tế về phòng chống bệnh 
dại. Chỉ có 7.39% đối tượng không chưa hiểu rõ được tác 
dụng của vacxin phòng chống bệnh. Bên cạnh đó, khoảng 
82% đối tượng có hiểu biết tốt về xử trí vết thương sau khi 
động vật cắn.

IV. BÀN LUẬN
Trong tổng số 43.128 người phơi nhiễm đi tiêm VX 

ở tỉnh Bắc Giang từ năm 2015 - 2019, số người dưới 15 
tuổi chiếm 24.9% trong khi cơ cấu dân số của nhóm tuổi 
này theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2019 chiếm 

24.3%, tỷ lệ nhóm tuổi dưới 15 tuổi tiêm VX phòng Dại 
tương đối cao hơn các nhóm tuổi còn lại. Kết quả tương 
tự điều tra KAP ở Cambodia ghi nhận trẻ < 15 tuổi bị chó 
cắn là 10% nhiều hơn so với người > 15 tuổi chỉ 4,4% [4]. 
Nhóm tuổi < 15 tuổi cao hơn các nhóm khác ở trên, tỷ lệ 
tiêm ở trẻ nhóm tuổi < 15 tuổi có thể được giải thích bởi 
nhiều lý do như có thể do tỷ lệ trẻ bị động vật cắn cao hơn 
các nhóm còn lại hay trẻ em được quan tâm hơn nên khi bị 
phơi nhiễm với động vật thì thường được đưa đi tiêm VX 
phòng dại nhiều hơn người lớn. Và đây cũng là 1 vấn đề 
cần được xem xét để ưu tiên thực hiện các giải pháp can 
thiệp cho nhóm tuổi này.

Số tiêm VX phân theo giới tính thì ở tất cả các tỉnh 
thì số nam giới tiêm VX nhiều hơn nữ giới. Tỷ lệ nam/nữ 
chung là 1,23. Tương tự các kết quả ở nước ngoài đã ghi 
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
nhận như số liệu hồi cứu 19.221 trường hợp mắc dại ở 30 
tỉnh/thành của Trung Quốc từ 2005 đến 2012 ghi nhận 
nam giới nhiều hơn nữ giới 2,3 lần [5]. 

Tại Trung Quốc, 2004-2013 ghi nhận gia tăng trường 
hợp dại ở người vào mua hè và mùa thu, nhất là từ tháng 
8 đến tháng 10 hay số liệu giám sát ở Lào, 2010-2016 ghi 
nhận mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa việc tăng 
bệnh nhân mắc dại có xét nghiệm dương tính vào mùa hè 
ở Lào (tháng 11 đến tháng 4) [6], [7]. Diễn biến thay đổi 
theo thời gian, theo mùa trong năm là một trong hai đặc 
điểm cơ bản của bệnh truyền nhiễm nói chung và bệnh dại 
nói riêng. Việc tăng tỷ lệ người dân đi tiêm VX ở vùng 
này có thể liên quan đến việc tăng kiến thức và thực hành 
của cộng đồng về cách duy nhất điều trị phòng bằng VX 
khi bị chó cắn mà một số nghiên cứu ở vùng này đã nêu ra. 

Trong tổng số 1285 người được phỏng vấn có 60.31% 
có hiểu biết chung về bệnh dại tốt và 14.4% không biết về 
bệnh dại. Kết quả có sự tương đồng với tác giả Lý Thị Thùy 
Trang khi nghiên cứu tại huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai với 
92.7% có hiểu biết tốt [8]. Bên cạnh đó cần phải nói đến là 
hiệu quả đầu tư về y tế nói chung và lĩnh vực sức khỏe nói 
riêng của nhà nước cũng như một số tổ chức quốc tế như 
Tổ chức Y tế thế giới, trung tâm kiểm sóat bệnh tật ...Chỉ 
thị 92/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng 
chống bệnh dại. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe 
về bệnh dại và cách phòng chống đã được triển khai rộng 
khắp, với nhiều hình thức phong phú. Đồng thời hàng trăm 

điểm tiêm VX dại đã được xây dựng trên cả nước cùng với 
việc đào tạo và xây dựng được hệ thống giám sát, quản lý 
bệnh dại từ trung ương đến cơ sở cho mạng lưới cán bộ 
chuyên trách và cộng tác viên đã nâng cao kiến thức của 
nhân dân về bệnh dại và cách phòng chống [9].

V. KẾT LUẬN
Trong 5 năm (2015-2019), Bắc Giang có 43,128 

người phơi nhiễm với bệnh dại được tiêm vắc xin và huyết 
thanh kháng dại và trên 33% số đàn chó được tiêm phòng 
dại. Người được điều trị dự phòng dại sau phơi nhiễm 
tập trung ở nam giới (58,75%), nhóm trẻ em dưới 15 tuổi 
(24,9%), mù chữ (50,58%), khu vực nông thôn (60,7%) 
và thuộc hộ hộ nghèo (62,65%). Bên cạnh đó, chó là động 
vật chủ yếu gây phơi nhiễm cho người (95,0%), đa số có 
biểu hiện bình thường khi cắn người (57,4%) và hầu hết 
các trường hợp không theo dõi được tình trạng sức khỏe 
của con vật sau khi gây vết thương cho người (83,5%).

Trong tổng số 1285 người được phỏng vấn có 
60,31% có hiểu biết chung về bệnh dại tốt và 14,4% 
không biết về bệnh dại. 

Có 53,31% người được điều có hiểu biết đúng và 
chấp hành tốt hướng dẫn của bộ y tế về phòng chống bệnh 
dại. Chỉ có 7,39% đối tượng không chưa hiểu rõ được tác 
dụng của vacxin phòng chống bệnh. Bên cạnh đó, khoảng 
82% đối tượng có hiểu biết tốt về xử trí vết thương sau khi 
động vật cắn.
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KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ THỰC 
TRẠNG HúT THUỐC LÁ CỦA HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO 
DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH 
PHỐ BẾN TRE NĂM 2020 

Nguyễn Thị Tuyết1, Lê Thị Thanh Hương2 

TÓM TẮT
Nghiên cứu “Kiến thức, thái độ về tác hại của thuốc 

lá và thực trạng hút thuốc lá của học viên tại Trung tâm 
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố 
Bến Tre năm 2020” được thực hiện từ tháng 9/2019 đến 
9/2020, áp dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang, thu thập 
dữ liệu bằng cách dùng bảng hỏi tự điền với cỡ mẫu là 535 
học viên đang học lớp 10 đến lớp 12 của Trung tâm.

Kết quả: 85,2% học viên có kiến thức đúng, 80,7% 
học viên có thái độ tích cực về tác hại thuốc lá, 16,3% học 
viên hút thuốc lá. Một số yếu tố có xu hướng làm tăng 
kiến thức và thái độ của học viên là khi Trung tâm có 
những hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá giúp học 
viên có nhận thức đúng, thái độ tích cực cao lần lượt là 
1,99 (95%CI: 1,09 – 3,66), 3,06 (95%CI: 1,79 – 5,23) lần. 
Các loại hình truyền thông về tác hại của thuốc lá giúp học 
viên nhận thức đúng cao 3,87 (95%CI: 1,94 – 7,71) lần; 
Sở Y tế truyền thông giúp học viên nhận thức đúng, thái 
độ tích cực cao lần lượt là 3,07 (95%CI: 1,88 – 5,01), 1,77 
(95%CI: 1,29 – 2,77) lần và tuyên truyền về Luật Phòng 
chống tác hại của thuốc lá giúp học viên nhận thức đúng, 
thái độ tích cực cao lần lượt là 3,18 (95%CI: 1,94 – 5,19) 
1,66 (95%CI: 1,05 – 2,63) lần. 

Khuyến nghị: Trung tâm GDNN – GDTX cần phải 
tăng cường tuyên truyền cho học viên những tác hại của 
thuốc lá; những quy định của Trung tâm cần gắn với các 
thông tin về Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. 

Từ khóa: Kiến thức, thái độ, thuốc lá, tác hại, học 
viên, Bến Tre

ABSTRACT:
KNOWLEDGE, ATTITUDES ABOUT 

TOBACCO HARMFUL EFFECTS AND THE 

PREVALENCE OF SMOKING AMONG 
STUDENTS AT BEN TRE OCCUPATIONAL – 
CONTINUING EDUCATION CENTER, 2020

The cross sectional study “Knowledge, attitudes 
about tobacco harmful effects and the prevalence of 
smoking among students at Ben Tre Occupational – 
Continuing Education Center, 2020” was undertaken 
from September 2019 to September 2020. It was a cross 
sectional study with a sample size of 535 students studying 
grade 10 to grade 12 of the Center.

The study’s results showed that 82.5% student 
had correct knowledge on harmful effects of tobacco 
and 80.7% of them had appropriate attitudes about 
tobacco control. 16.3% of students smoked at the 
time of data collection. Some factors contributed to 
correct knowledge and appropriate attitudes of students 
included tobacco control activities undertaken by the 
center with odds were 1.99 (95%CI: 1.09-3.66) and 
3.06 (95%CI: 1.79-5.23) respectively. Types of tobacco 
control communication also contributed to an increase 
of 3.78 times (95%CI: 1.94-7.71). In addition, the 
communication of tobacco control from the Provincial 
Health Bureau also contributed to the increased odds 
of correct knowledge and appropriate attitudes of 
3.07 (95%CI: 1.88-5.01) and 1.77 (95%CI: 1.29-2.77) 
respectively. 

The study suggests that the Ben Tre Occupational 
– Continuing Education Center should increase 
communication on tobacco control for students, and 
should enforce the regulations of tobacco control inside 
the center.

Key words: Knowledge, attitudes, tobacco, harmful 
effects, students, Ben Tre.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Hút thuốc lá (HTL) là nguyên nhân gây tử vong 

hàng đầu trên thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Y tế 
thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 7 triệu ca tử vong, 
Việt Nam có khoảng 40.000 ca tử vong do các căn bệnh 
liên quan đến sử dụng thuốc lá [2]. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới và trong nước đã cho 
thấy tỷ lệ giới trẻ hiểu biết về tác hại của hút thuốc lá rất 
cao. 99,7% biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, 75,9% 
biết hút thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ mang 
thai và trẻ được sinh ra, 39,1% biết hút thuốc có thể gây 
ung thư phổi, 12% biết hút thuốc có thể gây ra bệnh tim 
mạch [7]. Nghiên cứu “Đánh giá mô hình môi trường 
không khói thuốc” của tác giả Lê Thị Thanh Hà cho kết 
quả hiểu biết về tác hại của thuốc lá là rất cao 98,3% [4]. 
Tuy nhiên thái độ đối với việc hút thuốc lá nơi công cộng 
nói chung và trong trường học nói riêng vẫn chưa thật sự 
tích cực. Mặc dù 90% người được hỏi cho biết cảm thấy 
khó chịu khi có người khác hút thuốc trước mặt nhưng có 
tới một phần tư chưa bao giờ lên tiếng phản đối.

Hiện nay trên thế giới có khoảng 1,3 tỷ người hút 
thuốc lá, 84% số người hút thuốc lá sống tại các nước đang 
phát triển [5]. Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có 
số lượng người sử dụng thuốc lá cao hàng đầu thế giới [6].

Trung tâm GDNN – GDTX thành phố Bến Tre đặt 
tại trung tâm của tỉnh, học viên ở đây là những học viên 
không đủ điểm để được tuyển vào lớp 10 tại các trường 
trung học phổ thông công lập. Các học viên đến đây học 
một phần ở nhà trọ, một phần ở nhà người quen, do đó các 
em thường thiếu sự kiểm soát của gia đình. Nghiên cứu 
này nhằm mô tả kiến thức, thái độ về tác hại của thuốc lá, 
thực trạng hút thuốc lá và xác định một số yếu tố liên quan 
tới kiến thức và thái độ của học viên tại Trung tâm GDNN 
– GDTX thành phố Bến Tre năm 2020. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
2.1. Đối tượng nghiên cứu: Học viên thuộc 3 khối 

lớp 10, 11, 12 của Trung tâm GDNN – GDTX thành phố 
Bến Tre.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu 
được thực hiện từ tháng 9/2019 đến 9/2020 tại Trung tâm 
GDNN – GDTX thành phố Bến Tre.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang phân tích.
2.4. Cỡ mẫu: Chọn toàn bộ học viên đang theo 

học thuộc 3 khối lớp 10, 11, 12 của Trung tâm GDNN – 
GDTX thành phố Bến Tre, tổng số là 553 học viên. Trên 
thực tế, có 535 học viên tham gia nghiên cứu, chiếm tỷ 
lệ 96,7%.

2.5. Tiêu chuẩn đánh giá áp dụng trong nghiên cứu:
2.5.1. Đánh giá kiến thức:
Phần kiến thức có 16 câu, mỗi câu trả lời đúng được 

một điểm, trả lời sai không điểm, tổng điểm của kiến thức 
là 16 điểm. Kiến thức đúng khi tổng số điểm ≥ 10, kiến 
thức không đúng khi tổng số điểm < 10 điểm [3].

2.5.2. Đánh giá thái độ:
Phần thái độ có 9 câu, mỗi câu trả lời đúng được một 

điểm, trả lời sai không điểm, tổng điểm của thái độ là 9 
điểm. Thái độ đúng khi tổng số điểm ≥ 6, thái độ không 
đúng khi tổng số điểm < 6 điểm [3].

2.6. Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu được Hội đồng Đạo đức Trường Đại học 

Y tế Công cộng phê duyệt theo Quyết định số 32/2020/
YTCC-HD3, ngày 17 tháng 02 năm 2020.

III. KẾT QUẢ
3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
Tỷ lệ học viên lớp 10 chiếm 50,9%, lớp 11 chiếm 

34% và lớp 12 chiếm 15,1%. Học lực khá chiếm 21,6%, 
học lực trung bình chiếm 41,3%, học lực yếu chiếm 
30,1%. Hạnh kiểm tốt chiếm 53,5%, hạnh kiểm khá 
chiếm 37,6%. 

3.2. Kiến thức và thái độ của học viên về tác hại 
của thuốc lá

3.2.1. Kiến thức của học viên về tác hại của thuốc lá
Biểu đồ 1 trình bày kiến thức chung của học viên 

về tác hại của thuốc lá. Trong số 535 học viên tham gia 
nghiên cứu, tỷ lệ có kiến thức đúng về tác hại của thuốc 
lá chiếm 85,2%.
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3.2.2. Thái độ của học viên về tác hại của thuốc lá
Biểu đồ 2 trình bày thái độ chung của học viên về tác 

hại của thuốc lá. Tỷ lệ có thái độ tích cực về tác hại của 
thuốc lá chiếm 80,7%.

3.2.3. Thực trạng hút thuốc lá của học viên
Biểu đồ 3 trình bày thực trạng hút thuốc lá của học viên. Tỷ lệ học viên hiện HTL chiếm 16,3%.

Biểu đồ 1: Kiến thức chung về tác hại thuốc lá của học viên

Biểu đồ 2: Thái độ chung của học viên về tác hại của thuốc lá

Biểu đồ 3. Thực trạng hút thuốc lá của học viên

3.3. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ 
về tác hại của thuốc lá của học viên

3.3.1. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức về tác 
hại của thuốc lá của học viên

Mối liên quan giữa các yếu tố môi trường với kiến 

thức của học viên về tác hại của thuốc lá được trình bày ở 
Bảng 3.1. Khi không thấy giáo viên hút thuốc lá học viên 
có nhận thức đúng cao gấp 0,53 lần. Khi Trung tâm có 
những hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá học viên 
nhận thức cao gấp 1,99 lần.

14,8

19,3
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Bảng 3.1. Mối liên quan giữa yếu tố môi trường với kiến thức

Kiến thức OR
(KTC 95%) p

Đúng n (%) Không đúng n (%)

Giáo viên hút thuốc lá

Không 211 (81,2) 49 (18,8) 0,53
(0,32 – 0,86) 0,007

Có 245 (89,1) 30 (10,9)

Trung tâm có những hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá

Có 401 (86,6) 62 (13,4) 1,99
(1,09 – 3,66) 0,023

Không 55 (76,4) 17 (23,6)

Bảng 3.2. trình bày mối liên quan giữa yếu tố truyền 
thông với kiến thức. Khi có các loại hình truyền thông 
trên báo, đài, mạng xã hội, tuần lễ quốc gia phòng chống 
hút thuốc lá về tác hại của thuốc lá thì học viên nhận thức 

đúng cao 3,87 lần, khi có Sở Y tế truyền thông về tác hại 
của thuốc lá học viên nhận thức đúng cao 3,07 lần và khi 
được tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của thuốc 
lá học viên nhận thức đúng cao 3,18 lần.

3.3.2. Một số yếu tố liên quan đến thái độ về tác hại 
của thuốc lá của học viên

Mối liên quan giữa yếu tố môi trường với thái độ 
của học viên về thuốc lá ở Bảng 3.3. Khi những người bạn 
thân không hút thuốc lá, bạn bè không rủ hút thuốc lá học 

viên có thái độ tích cực cao lần lượt là 2,03; 1,67 lần. Học 
viên không tiếp xúc với hình thức quảng cáo, khuyến mại 
về thuốc lá có thái độ tích cực cao gấp 2,1 lần. Khi Trung 
tâm có những hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá học 
viên có thái độ tích cực cao gấp 3,06 lần.

Bảng 3.2.  Mối liên quan giữa yếu tố truyền thông với kiến thức

Kiến thức OR
(KTC 95%) p

Đúng n (%) Không đúng n (%)

Biết về tác hại hút thuốc lá qua các loại hình truyền thông (báo, đài, mạng xã hội, tuần lễ quốc gia phòng chống hút 
thuốc lá)

Có 430 (87) 64 (13) 3,87
(1,94 – 7,71) <0,001

Không 26 (63,4) 15 (36,6)

Sở Y tế truyền thông về tác hại hút thuốc lá

Có 342 (89,8) 39 (10,2) 3,07
(1,88 – 5,01) <0,001

Không 114 (74) 40 (26)

Được tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá

Có 349 (89,7) 40 (10,3) 3,18
(1,94 – 5,19) <0,001

Không 107 (73,3) 39 (26,7)
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Bảng 3.3. Mối liên quan giữa yếu tố môi trường với thái độ của học viên về thuốc lá

Thái độ OR
(KTC 95%) p

Tích cực n (%) Không tích cực n (%)

Bạn thân hút thuốc lá

Không 211 (86,5) 33 (13,5) 2,03
(1,29 – 3,19) 0,001

Có 221 (75,9) 70 (24,1)

Bạn bè rủ hút thuốc lá

Không 347 (82,6) 73 (17,4) 1,67
(1,03 – 2,73) 0,027

Có 85 (73,9) 30 (26,1)

Tiếp xúc với hình thức quảng cáo, khuyến mại về thuốc lá

Không 174 (87,4) 25 (12,6) 2,10
(1,29 – 3,43) 0,001

Có 258 (76,8) 78 (23,2)

Trung tâm có những hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá

Có 387 (83,6) 76 (16,4) 3,06
(1,79 – 5,23) <0,001

Không 45 (62,5) 27 (37,5)

Bảng 3.4. Mối liên quan giữa yếu tố truyền thông với thái độ

Thái độ OR
(KTC 95%) p

Tích cực n (%) Không tích cực n (%)

Sở Y tế truyền thông về tác hại hút thuốc lá

Có 318 (83,5) 63 (16,5) 1,77
(1,29 – 2,77) 0,012

Không 114 (74) 40 (26)

Được tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của thuốc lá

Có 323 (83) 66 (17) 1,66
(1,05 – 2,63) 0,029

Không 109 (74,7) 37 (25,3)

Mối liên quan giữa yếu tố truyền thông với thái độ ở 
Bảng 3.4. Khi biết về tác hại hút thuốc lá qua các loại hình 
truyền thông trên báo, đài, mạng xã hội, tuần lễ quốc gia 
phòng chống hút thuốc lá học viên có thái độ tích cực cao 

1,39 lần. Khi Sở Y tế truyền thông về tác hại của thuốc lá, 
học viên có thái độ tích cực cao gấp 1,77 lần. Khi được 
tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá học 
viên có thái độ tích cực cao 1,66 lần.

Mối liên quan giữa kiến thức và thái độ ở Bảng 3.5. 
Học viên có kiến thức đúng về tác hại của thuốc lá có thái 

độ tích cực cao gấp 5,97 lần so với học viên không có kiến 
thức đúng (95%CI: 3,57-9,98). 
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Bảng 3.5. Mối liên quan giữa kiến thức và thái độ

Thái độ OR
(KTC 95%) p

Đúng n (%) Không đúng n (%)

Kiến thức
Đúng 392 (86) 64 (14) 5,97

(3,57 – 9,98) <0,001
Không đúng 40 (50,6) 39 (49,4)

IV. BÀN LUẬN
4.1. Kiến thức của học viên về tác hại của thuốc lá
Nghiên cứu cho thấy có 85,2% học viên có kiến thức 

đúng. Tỷ lệ này cao hơn kết quả nghiên cứu của Global 
Youth Tobacco Survey tại Việt Nam năm 2003 (75,5%) 
và cao hơn với nghiên cứu của Nguyễn Khắc Hải và cộng 
sự 61,9% [1]. 96,1% cho rằng HTL chủ động gây hại 
cho sức khỏe cao hơn nhiều tỷ lệ hiểu biết về HTL thụ 
động gây ra (75,9%). Tỷ lệ này cũng tương đương kết quả 
nghiên cứu của Tạ Văn Trọng năm  2016 (99,2%) [3].

4.2. Thái độ của học viên về tác hại của thuốc lá
Đa số các học viên tham gia nghiên cứu đều có thái 

độ tích cực về tác hại của thuốc lá chiếm tỷ lệ 80,7%. 
Kết quả này cũng tương đương với kết quả nghiên cứu 
của Tạ Văn Trọng năm 2016 (79,2%) [3]. Hầu hết đều 
có cảm giác khó chịu khi thấy người khác HTL chiếm tỷ 
lệ 61,8%, tỷ lệ này cũng tương đương với kết quả nghiên 
cứu của Huỳnh Văn Thanh năm 2018 (61,1%) [8].

4.3. Thực trạng sử dụng thuốc lá của học viên
Có 16,3% học viên hiện hút thuốc lá. Tỷ lệ này 

tương đương với kết quả nghiên cứu của Tạ Văn Trọng 
năm 2016 (16,7%) [3].

4.4. Một số yếu tố liên quan tới kiến thức, thái độ 
của học viên về tác hại của thuốc lá

4.4.1. Một số yếu tố liên quan tới kiến thức
Nghiên cứu cho thấy có 85,2% học viên có kiến thức 

đúng về tác hại của thuốc lá. Tỷ lệ này cao hơn so với kết 
quả nghiên cứu của Nguyễn Thanh Hương (32,8%) [9]. 
Học viên biết về tác hại hút thuốc lá qua các loại hình 
truyền thông có kiến thức đúng cao 3,87 lần, cao hơn kết 
quả nghiên cứu của Huỳnh Văn Thanh năm 2018 (2,21 
lần) [8].

4.4.2. Một số yếu tố liên quan tới thái độ
Nghiên cứu này chỉ ra rằng khi học viên nhận thức 

tốt về tác hại của thuốc lá thì có thái độ tích cực rất cao 
(OR=5,97; 95%CI: 3,57 – 9,98) cao hơn nhiều so với 
kết quả nghiên cứu của Tạ Văn Trọng 2016 (OR=1,93; 
95%CI: 1,35 – 2,78) [3]. Thông tin tuyên truyền của Sở Y 
tế về tác hại của thuốc lá giúp học viên có thái độ tích tích 

cực cao 1,77 lần, kết quả này cũng tương đương với kết 
quả nghiên cứu của Huỳnh Văn Thanh 2018 là 1,51 lần 
[8]. Giới nữ thường có xu hướng không chấp nhận thuốc 
lá về mặt xã hội. 

4.5. Một số hạn chế của nghiên cứu
Nghiên cứu này chỉ mô tả được kiến thức, thái độ về 

tác hại của thuốc lá và một số yếu tố liên quan, đồng thời 
mô tả được thực trạng hút thuốc lá của học viên tại Trung 
tâm GDNN-GDTX thành phố Bến Tre năm 2020. Do vậy 
kết quả của nghiên cứu chưa mang tính đại diện cao cho 
toàn thể học viên tại các Trung tâm GDSNN-GDTX trong 
toàn tỉnh. 

V. KẾT LUẬN
5.1. Kiến thức, thái độ của học viên về tác hại của 

thuốc lá
85,2% học viên có kiến thức đúng về tác hại của 

thuốc lá. 80,7% có thái độ đúng về tác hại của thuốc lá. 
16,3% học viên hiện đang hút thuốc lá. Tỉ lệ nam học viên 
HTL là 20,8% và nữ học viên HTL là 10,1%. 

5.2. Một số yếu tố liên quan tới kiến thức, thái độ 
của học viên về tác hại của thuốc lá

Một số yếu tố làm tăng kiến thức đúng của học viên: 
Trung tâm có những hoạt động phòng chống tác hại thuốc 
lá, các loại hình truyền thông về tác hại của thuốc lá, 
truyền thông về tác hại của thuốc lá của Sở Y tế và tuyên 
truyền về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Một số yếu tố làm tăng thái độ tích cực của học viên 
gồm không tiếp xúc với hình thức quảng cáo, khuyến mại 
về thuốc lá, các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá 
của học viên, truyền thông và tuyên truyền về Luật Phòng 
chống tác hại của thuốc lá của Sở Y tế.

Nghiên cứu khuyến nghị Trung tâm GDNN – GDTX 
cần tăng cường tuyên truyền cho học viên về những ảnh 
hưởng có hại của khói thuốc lên sức khỏe là những mảng 
kiến thức làm tăng cường sự hiểu biết và thái độ của học 
viên về tác hại của thuốc lá. Thông tin về quy định của 
Trung tâm GDNN – GDTX cần gắn với các thông tin về 
Luật Phòng chống tác hại thuốc lá.

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



Tập 59 - Số 6-2020

Website: yhoccongdong.vn128

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2020
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Khác Hải, Đặng Ngọc Anh và cộng sự (2006), “Hiệu quả dự án “Làm sạch bầu không khí khỏi ô 
nhiễm khói thuốc: tạo môi trường lành mạnh và an toàn sức khỏe tre em””, Tạp chí Y tế Công cộng, 9/2006, số 6, 
tr.41 - 46.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (2018), Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 
(31/5/2018) do Bộ Y tế tổ chức chiều ngày 31/5, truy cập ngày 15/05/2020, tại trang web https://suckhoedoisong.vn/
su-dung-thuoc-la-cuop-di-mang-song-cua-40000-nguoi-viet-moi-nam-n144800.html.

3. Tạ Văn Trọng (2016), Thực trạng hút thuốc lá và một số yếu tố liên quan ở học sinh phổ thông trung học huyện 
Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

4. Lê Thị Thanh Hà (2006), “Đánh giá mô hình môi trường không khói thuốc”, Tạp chí Y tế Công cộng 14, tr. 29-35.
5. Nguyễn Thị Khoa và cộng sự (2006), “Đánh giá tình hình sử dụng thuốc lá ở Việt Nam theo điều tra y tế quốc 

gia 2002”, Tạp chí Y học thực hành (533), tr. 18-23.
6. Nguyễn Trọng Khoa và các cộng sự (2006), “Đánh giá tình hình sử dụng thuốc lá ở Việt Nam theo điều tra y 

tế quốc gia 2002”(533), tr. 18-23.
7. Hoàng Văn Minh và các cộng sự (2010), “ Điều tra toàn cầu về hút thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam, 

Hà Nội.”.
8. Huỳnh Văn Thanh (2018), Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống hút thuốc lá thụ động của học sinh 

trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu thành phố Mỹ Tho và một số yếu tố liên quan.
9. N. T. Huong và các cộng sự. (2016), “Knowledge and Attitude Towards Tobacco Smoking among 13-15 

Year-Old School Children in Viet Nam - Findings from GYTS 2014”, Asian Pac J Cancer Prev. 17(S1), tr. 37-42.
10. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) (2003).

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



Tập 59 - Số 6-2020

Website: yhoccongdong.vn 129

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA 
NGƯỜI BỆNH KHÁM TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 354 NĂM 2019 
VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Lê Thị Hồng Gấm1, Nguyễn Bạch Ngọc2, Hà Minh Trang2 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được thực 

hiện trên 400 người bệnh đến khám tại Bệnh viên Quân y 
354 năm 2019 nhằm mô tả thực trạng sử dụng thuốc Y học 
cổ truyền và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy có 
85,2% đối tượng nghiên cứu đã sử dụng thuốc y học cổ 
truyền.. Lý do sử dụng thuốc Y học cổ truyền nhiều nhất 
là thuốc không có tác dụng không mong muốn (51,9%), 
dễ uống (34,9%), hiệu quả điều trị cao (32,3%). Mục đích 
dùng thuốc Y học cổ truyền để chữa bệnh (68,9%), kết 
hợp cả chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ (28,4%). Thuốc 
y học cổ truyền được sử dụng để điều trị các bệnh mạn 
tính là chủ yếu (76,8%); một số ít dùng cả trong điều trị 
bệnh cấp tính (26,4%). Chế phẩm dạng viên nén, hoàn tán, 
bột được sử dụng nhiều nhất (55,4%), dạng thuốc thang 
(35,5%) và lá tươi/khô (28,7%) ít được sử dụng hơn. 
Nhóm bệnh xương khớp, tiêu hoá và mất ngủ là ba nhóm 
bệnh được sử dụng thuốc y học cổ truyền nhiều nhất với 
tỷ lệ lần lượt là 51,0%; 36,4% và 31,7%. Có 69,9% đối 
tượng rất tín nhiệm và tín nhiệm thuốc y học cổ truyền. 
Nghiên cứu đã xác định được một số yếu tố liên quan đến 
việc sử dụng thuốc y học cổ truyền ở các đối tượng nghiên 
cứu, gồm tuổi, người đã nghỉ hưu và mức độ tín nhiệm với 
thuốc y học cổ truyền.

Từ khóa: Thuốc y học cổ truyền, sử dụng thuốc thảo 
dược, bệnh mạn tính.

ABSTRACT:
THE USE OF TRADITIONAL MEDICINE 

AMONG OUT-PATIENTS AT  MILITARY 
HOSPITAL NO. 354 IN 2019 AND SOME 
ASSOCIATED FACTORS 

A cross-sectional descriptive study was conducted on 
400 out - patients who enrolled at Military Hospital No.354 
in 2019 on their current using of traditional medicine and 

some associated factors. The obtained results showed that 
85.2% of patients used traditional medicine, of which 
50.5% rarely and 34.7% used it regularly. The most 
common reason for using traditional medicine is that drug 
has no unwanted effects (51.9%), easy to drink (34.9%), 
and high treatment efficiency (32.3%). The purpose of 
using traditional medicine are to cure diseases (68.9%), 
combined with medical treatment and health promotion 
(28.4%). Traditional medicine was used maily in treating 
chronic diseases (76.8%); less use in acute diseases (26.4%). 
Traditional medicine preparations in capsules, completed 
pills and powder were most used (55.4%), herbal medicine 
receipt (35.5%) and fresh / dry leaves (28.7%) are less used. 
The group of osteoarthritis, gastrointestinal and insomnia 
were the three groups that used the most traditional medicine 
with the rate of 51.0%; 36.4% and 31.7%, respectively. 
69.9% patients used traditional medicines very reliably and 
trusted it highly; only 4.1% had little confidence and 0.3% 
did not trust. The associated factors to the use of traditional 
medicine were age, retired people and the level of trust with 
traditional medicine. 

Key word: Traditional medicines, traditional 
remedy use, chronic disease 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Từ lâu, thuốc y học cổ truyền (YHCT) được biết đến 

nhờ có nhiều công dụng đối với sức khoẻ như chữa bệnh 
hiệu quả, điều hòa khí huyết, âm dương, làm cân bằng các 
hoạt động trong cơ thể, duy trì sức khỏe, nâng cao chất 
lượng cuộc sống, lại có độ an toàn cao [1]. 

Ở Việt Nam, Ban chấp hành trung ương Đảng đã ra 
Chỉ thị số 24 - CT/ TW, ngày 4/8/2008 về việc phát triển 
nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong 
tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ, cần kế thừa, bảo tồn và 
phát triển nền Y học, kết hợp YHCT với y học hiện đại 

Ngày nhận bài: 07/09/2020                          Ngày phản biện: 16/09/2020                    Ngày duyệt đăng: 23/09/2020

1. Bệnh viện Quân Y 354
2. Trường Đại học Thăng Long
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(YHHĐ) trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân 
[2], [3]. Trong các năm gần đây, các loại thuốc thảo dược 
được bào chế đa dạng hơn ngoài các dạng truyền thống 
như thuốc thang, còn có thuốc sắc đóng gói, thuốc bột…
Do đó, việc sử dụng thuốc thảo dược dường như có xu 
hướng được sử dụng nhiều hơn. Ở Việt Nam đã có một số, 
nhưng rất ít nghiên cứu về sử dụng thuốc y học cổ truyền 
của người dân, nhưng chưa mô tả sâu đó là các loại thuốc 
gì, dạng gì, dùng cho các loại bệnh gì. Trong các dạng chế 
phẩm của thuốc YHCT thì người sử dụng ưa dùng loại 
nào nhất, cái gì là yếu tố liên quan đến việc sử dụng thuốc 
YHCT của người dân... Để trả lời cho các câu hỏi trên, 
nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu thực 
trạng sử dụng thuốc y học cổ truyền của người bệnh đến 
khám  tại  phòng khám số 19 Bệnh viện Quân Y 354 năm 
2019 và phân tích một số yếu tố liên quan tới việc sử dụng 
thuốc YHCT ở các đối tượng nghiên cứu.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.  Đối tượng nghiên cứu
Người bệnh độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, đến khám tại 

Bệnh viện Quân Y 354, đồng ý tham gia nghiên cứu, có 

khả năng đọc, hiểu và trả lời các câu hỏi. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, có phân tích. 

Cỡ mẫu được lấy theo công thức tính cỡ mẫu ước lượng tỷ 
lệ trong nghiên cứu mô tả dịch tễ học, mức ý nghĩa thống 
kê bằng 0,05 và tỷ lệ ước đoán sử dụng thuốc YHCT là 
43,6% (p=0,436) [4]. Cỡ mẫu tính được là 378, làm tròn 
thành 400 người. Mẫu được chọn thuận tiện từ những 
người bệnh đến khám tại Phòng khám của Bệnh viện, bắt 
đầu từ tháng 4 cho đến khi đủ 400 người. 

Các số liệu được làm sạch và nhập liệu vào phần 
mềm EpiData và được xử lý bằng phần mềm SPSS 20,0. 
Các kết quả được trình bày dưới dạng bảng, tỷ lệ phần 
trăm, biểu đồ. Các test thống kê mô tả và xác suất với mức 
ý nghĩa p < 0,05 được sử dụng để xác định mối liên quan 
đến việc sử dụng thuốc YHCT (tỷ suất chênh OR, khoảng 
tin cậy 95% CI và giá trị p).

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thực trạng sử dụng thuốc YHCT của đối 

tượng nghiên cứu

Bảng 1. Tỷ lệ sử dụng thuốc y học cổ truyền của đối tượng (n= 400)

Sử dụng thuốc Số lượng Tỷ lệ %

Chưa bao giờ 59 14,8

Thỉnh thoảng 202 50,5

Thường xuyên 139 34,7

Bảng 2. Lý do sử dụng thuốc YHCT của người bệnh (n=341)

Lý do dùng YHCT Số lượng Tỷ lệ %

Không có tác dụng phụ 177 51,9

Dễ uống 119 34,9

Hiệu quả điều trị cao 110 32,3

Rẻ tiền 71 20,8

Bệnh mạn tính 67 19,7

Sẵn có dễ kiếm 63 18,5

Bổ 41 12,0

Bệnh nhẹ 39 11,4

Khác 4 1,2

Kết quả nêu tại bảng 1 cho thấy có 14,8% ĐTNC chưa bao giờ dùng thuốc y học cố truyền, 50,5% ĐTNC thỉnh 
thoảng dùng và 34,7% ĐTNC dùng thường xuyên.

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



Tập 59 - Số 6-2020

Website: yhoccongdong.vn 131

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Bảng 3. Lý do chưa sử dụng thuốc YHCT của đối tượng nghiên cứu (n=59)

Lý do dùng YHCT Số lượng Tỷ lệ %

Lâu khỏi/ tác dụng chậm 9 15,3

Không tin tưởng 6 10,2

Sợ thuốc giả 6 10,2

Bất tiện khi sử dụng 6 10,2

Do bệnh nặng 4 6,7

Bị dị ứng 3 5,1

Thuốc y học cổ truyền đắt hơn thuốc tây 2 3,4

Không có bệnh 11 18,6

Bảng 4. Mục đích sử dụng thuốc y học cổ truyền của đối tượng nghiên cứu (n=341)

Mục đích sử dụng Số lượng Tỷ lệ %

Chữa bệnh 235 68,9

Kết hợp chữa bệnh và bồi bổ nâng cao sức khoẻ 97 28,4

Phòng bệnh 81 23,8

Bồi bổ nâng cao sức khoẻ 65 19,1

Điều trị củng cố sau khi chữa bệnh bằng thuốc tây y 39 8,5

Bảng 5. Sử dụng thuốc y học cổ truyền theo tính chất bệnh  (n=341)

Tính chất bệnh Số lượng Tỷ lệ(%)

Mạn tính 262 76,8

Cấp tính 90 26,4

Cả cấp và mạn tính 85 24,9

Dự phòng 3 0,9

Ba lý do sử dụng thuốc YHCT được ĐTNC đưa ra nhiều nhất là “Không có tác dụng phụ” (51,9%); “Dễ uống” 
(34,9%); “Hiệu quả điều trị cao “ (32,3%) (Bảng 2). 

Có nhiều lý do khiến một số đối tượng nghiên cứu 
chưa sử dụng thuốc YHCT, gồm bất tiện khi sử dụng 

(10,2%), lâu khỏi/ tác dụng chậm (15,3%), không tin 
tưởng, sợ thuốc giả (10,2%), (Bảng 3).

Đa số người bệnh dùng thuốc YHCT để chữa bệnh (68,9%), hoặc kết hợp chữa bệnh và bồi bổ sức khoẻ (28,4%), 
có 23,8% người dùng để dự phòng bệnh. 
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Bảng 6. Các dạng chế phẩm y học cổ truyền đã sử dụng của đối tượng nghiên cứu (n=341)

Dạng chế phẩm Số lượng Tỷ lệ(%)

Dạng viên nén, hoàn, bột 189 55,4

Dạng thuốc thang 120 35,2

Dạng lá tươi/ khô 98 28,7

Dạng thuốc nước đóng túi 68 19,9

Dạng siro 54 15,8

Khác (ngâm rượu) 1 0,3

Bảng 7. Dạng chế phẩm dễ sử dụng và tiện lợi nhất (n=341)

Dạng chế phẩm Số lượng Tỷ lệ(%)

Dạng viên nén, hoàn, bột 213 62,5

Dạng siro 92 27,0

Dạng thuốc nước đóng túi 81 23,8

Dạng thuốc thang 74 21,7

Dạng lá tươi/ khô 50 14,7

Khác 1 0,3

Bảng 8. Nhóm bệnh thường được điều trị bằng thuốc y học cổ truyền (n=341)

Nhóm bệnh Số lượng Tỷ lệ%

Xướng khớp 174 51,0

Tiêu hóa 124 36,4

Mất ngủ 108 31,7

Hô hấp 84 24,6

Suy nhược 73 21,4

Cảm cúm 40 11,7

Tiết niệu, sinh dục 35 10,3

Tim mạch 28 8,2

Khác 15 4,4

Đa số người bệnh (76,8%) sử dụng thuốc YHCT trong điều trị các bệnh mạn tính (Bảng 5).

Dạng chế phẩm viên nén, thuốc hoàn tán, bột được người dân sử dụng nhiều nhất (55,4%). Tiếp đến là dạng thuốc 
thang (35,2%), lá tươi/khô (28,7%) (Bảng 6).

Kết quả nêu tại Bảng 7 cho thấy dạng chế phẩm 
được cho là dễ sử dụng và tiện lợi nhất gồm dạng viên 

nén, hoàn, bột (62,5%), dạng siro (27%) và dạng túi thuốc 
nước đóng túi (23,8%). 
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Bảng 9. Mức độ tín nhiệm thuốc y học cổ truyền của đối tượng (n=341)

Mức độ tin tưởng Số lượng Tỷ lệ %

Rất tín nhiệm 45 13,2

Tín nhiệm 166 48,7

Bình thường 115 33,7

Ít tín nhiệm 14 4,1

Không tín nhiệm 1 0,3

Bảng 10. Mối liên quan giữa đặc điểm thông tin chung với việc sử dụng YHCT của ĐTNC

Sử dụng thuốc YHCT OR
95%CI p

Có (SL, %) Không (SL, %)

Tuổi

> 50 206 (92,4) 17 (7,6) 3,76
2,061-6,895 0,000

≤ 50 135 (76,3) 42 (23,7)

Việc làm

Hưu trí 148 (92,5) 12 (7,5) 3,003
1,538-5,864 0,001

Khác 193 (80,4) 47 (19,6)

Bảng 11. Mối liên quan giữa mức độ tín nhiệm với mức độ sử dụng YHCT (n=400)

Mức độ tín nhiệm Thường xuyên (SL, %) Rất ít khi sử dụng (SL,%) OR 95%CI p

Tín nhiệm, rất tín nhiệm 111 (52,6)   100 (47,4) 4,04
2,457-6,652 0,000

Bình thường, không/ít 28 (21,5) 102 (78,5)

Nhóm bệnh xương khớp, tiêu hoá và mất ngủ là ba 
nhóm bệnh được điều trị bằng thuốc y học cổ truyền nhiều 
nhất, với tỷ lệ lần lượt là 51,0%; 36,4% và 31,7%. Các 

nhóm bệnh ít được sử dụng thuốc YHCT hơn là hô hấp 
(24,6%), suy nhược (21,4%), cảm cúm (11,7%), tiết niệu 
và tim mạch (Bảng 8).

Đa số các đối tượng nghiên cứu tín nhiệm 
(48,7%) và rất tín nhiệm (13,2%) thuốc YHCT. Chỉ 
có một số ít không tín nhiệm (0,3%) hoặc tín nhiệm ít 

(4,1%) (Bảng 9).
3.3. Một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng 

thuốc YHCT của đối tượng nghiên cứu

Bảng 10 cho thấy những đối tượng trên 50 tuổi sử 
dụng thuốc YHCT cao gấp 3,76 lần so với người ít tuổi 
hơn (OR=3,76; 95%CI: 2,061-6,895; p< 0,05). Nhóm hưu 

trí cũng sử dụng thuốc YHCT nhiều hơn những người 
khác 3,34 lần (p<0,05). 

Kết quả bảng 11 cho thấy những người tín nhiệm dùng thuốc YHCT, thì mức độ thuờng xuyên sử dụng cao gấp 
4 lần so với người có mức độ tín nhiệm ít hơn. 
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IV. BÀN LUẬN
4.1. Thực trạng sử dụng thuốc y học cổ truyền 

của đối tượng nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ người dân có sử 

dụng thuốc YHCT khá cao (85,2%). Tỷ lệ này cao hơn so 
với kết quả nghiên cứu của Trần Văn Khanh tại Hà Tây 
(72,9%) [5] và nghiên cứu của Trần Thủy Sóng tại Hà Nội 
(58,6%) [6].

Về lý do không sử dụng thuốc y học cổ truyền, thì lý 
do được nhiều đối tượng đưa ra nhất là lâu khỏi, tác dụng 
chậm (23,9%), tiếp đó là sợ thuốc giả 18,9% và 13,1% 
là do bất tiện khi sử dụng. Điều này hoàn toàn hợp lý do 
thói quen sử dụng thuốc YHHĐ của người dân. Thuốc 
YHHĐ sẵn có, dễ mua và thường tác dụng nhanh hơn 
thuốc YHCT. Ngoài ra, tình trạng thuốc YHCT giả, pha 
trộn thuốc YHHĐ hiện nay cũng có thể là một trong các lý 
do ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc YHCT.

Trong khi đó đối với nhóm đối tượng có sử dụng 
thuốc thì lý do đầu tiên họ đưa ra là không có tác dụng 
không mong muốn (51,9%), tiếp đó là dễ uống (34,9%), 
điều trị hiệu quả  (32,3%). Điều này hoàn toàn đúng với 
ưu điểm trong sử dụng thuốc YHCT. Tuy nhiên, đối với 
người bệnh mạn tính, thì thuốc YHCT được sử dụng nhiều. 
Kết quả có 76,8% người có bệnh mạn tính trong nghiên 
cứu này đã sử dụng thuốc YHCT đã chúng minh cho tính 
đặc trị của thuốc YHCT đối với các bệnh mạn tính. Kết 
quả cũng phù hợp với nghiên cứu của Karl Peltzer và công 
sự khi các bệnh mà người dân sử dụng thuốc YHCT nhiều 
nhất là các bệnh mạn tính như dạ dày, cao huyết áp, tim 
mạch [4]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 3 nhóm bệnh 
được sử dụng thuốc YHCT để điều trị phổ biến nhất là 
xương khớp, tiêu hoá và mất ngủ.

Mục đích chính khi sử dụng thuốc YHCT được người 
dân đưa ra là để chữa bệnh (68,9%). Tỷ lệ này cao hơn so 
với nghiên cứu của tác giả Trần Văn Khanh (61,3%) [5]. 
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này lại hoàn toàn khác với 
nghiên cứu ở nhóm người Mỹ gốc Á của tác giả Mehta khi 
đưa ra kết luận rằng có nhiều khả năng người dân sử dụng 
để duy trì sức khỏe và ít có khả năng sử dụng để điều trị 
một bệnh cụ thể [7]. 

       Do tiến bộ trong khoa học – kỹ thuật và cơ chế 
thị trường, thuốc YHCT ngày nay rất phong phú và đa 
dạng, đem đến sự tiện lợi cho người sử dụng. Chính vì thế, 
tỷ lệ người dân dùng dạng chế phẩm là viên nén, hoàn, bột 
chiếm cao, 62,5% do tính sẵn có và dễ tiếp cận của các 
loại thuốc này trong các cửa hàng thuốc. Kết quả này cũng 
phù hợp với đối tượng nghiên cứu, đa số là người sống ở 

nội thành Hà Nội. Thuốc dạng đóng túi được sử dụng ít 
hơn tuy tiện lợi. Cũng có thể thuốc dạng túi thường được 
chỉ định theo đơn của bác sỹ, nên tỷ lệ sử dụng chưa cao.

Mức độ rất tín nhiệm và tín nhiệm của những người 
đã sử dụng thuốc YHCT khá cao (61,9%) (Bảng 10). Tỷ 
lệ ít tín nhiệm (4,1%) và  không tín nhiệm (0,3%) rất thấp. 
Điều này cho thấy thuốc YHCT đã có sự tín nhiệm nhất 
định đối với người dân. 

4. 2. Một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng 
thuốc YHCT của đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu đã tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa 
thống kê giữa nhóm tuổi với sử dụng thuốc YHCT. Theo 
đó, nhóm trên 50 tuổi sử dụng thuốc YHCT cao gấp 3,76 
lần nhóm dưới 50 tuổi (p<0,05); nhóm hưu trí cũng sử dụng 
cao hơn 3 lần so với nhóm khác (p<0,05). Điều này phản 
ánh thực tế là tuổi càng cao thì nhu cầu sử dụng thuốc nói 
chung, trong đó có thuốc YHCT càng nhiều, tuổi càng cao 
càng nhiều bệnh mạn tính. Ngoài ra, tuổi cao thường là 
người đã nghỉ hưu, có “tốc độ cuộc sống” đã chậm hơn, 
nên có thể có kiên nhẫn cao hơn trong dùng thuốc YHCT 
vốn cho tác dụng chậm nhưng bền?. Kết quả trên cũng phù 
hợp với kết quả nghiên cứu của Karl Peltzer [4].

Nghiên cứu đã phân tích và tìm thấy mối liên quan 
chặt chẽ giữa mức độ tín nhiệm thuốc YHCT với mức độ 
sử dụng thuốc YHCT. Theo đó, những người tín nhiệm và 
rất tín nhiệm thuốc YHCT thì có mức độ thường xuyên sử 
dụng thuốc này cao gấp 4,04 lần so với người không hoặc 
ít tín nhiệm thuốc YHCT (p<0,05)

V. KẾT LUẬN:
Nghiên cứu đã mô tả thực trạng sử dụng thuốc y học 

cổ truyền ở các đối tượng nghiên cứu là người bệnh đến 
khám tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội, theo đó tỷ lệ sử 
dụng thuốc YHCT khá cao (85,2%). Điều này cho thấy 
người dân đã tin dùng thuốc YHCT nhiều, đồng thời tỷ 
lệ này có chiều hướng tăng lên ở các nghiên cứu gần hơn 
theo thời gian. Các số liệu này cũng có thể được xem là 
kết quả của chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước 
trong việc vận động ngành y tế và nhân dân tăng cường 
sử dụng thuốc YHCT và chủ trường này đang được phát 
huy tốt. Để kết quả này được duy trì bền vững và phát 
triển, các cấp ngành có liên quan cần tiếp tục quan tâm 
đến tuyên truyền về tác dụng và sử dụng của thuốc YHCT. 
Đồng thời, cần áp dụng nhiều hơn các tiến bộ khoa học – 
công nghệ để cải tiến chất lượng và tính đa dạng của sản 
phẩm nhằm tăng tính tiếp cận và sử dụng thuốc YHCT 
của người dân. 
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KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG BỆNH 
SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA SINH VIÊN NỘI TRú TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NĂM 2018  

Nguyễn Thị Hưởng1, Hà Minh Trang2, Hồ Thị Minh Lý2

TÓM TẮT 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 400 

sinh viên nội trú trường Đại học Thương Mại năm 2018 
nhằm đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về 
phòng chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue. Kết quả:  Kiến 
thức của sinh viên về bệnh sốt xuất huyết còn hạn chế 
(28,8% sinh viên có kiến thức đạt). Các lĩnh vực có tỷ lệ 
sinh viên có kiến thức dưới trung bình gồm cách phòng 
chống bệnh SXH hiệu quả (42,5%), các dấu hiệu cơ bản 
của bệnh (41,5%), nơi muỗi vằn thường đẻ trứng (40,0%), 
nơi muỗi vằn thường trú ngụ (39,2%), thuốc đặc trị bệnh 
(29%) và vacxin phòng bệnh SXHD (20,5%). Tỉ lệ sinh 
viên có thái độ đạt và thực hành đạt còn thấp (63% có 
thái độ đạt và 41,8% đối tượng có thực hành đạt về phòng 
bệnh sốt xuất huyết Dengue). Nghiên cứu cũng tìm được 
mối liên quan giữa kiến thức với thái độ, giữa kiến thức 
và thái độ với thực hành phòng chống bệnh Sốt xuất huyết 
của đối tượng nghiên cứu.

Từ khóa: Sốt xuất huyết Dengue, sinh viên, Đại học 
Thương Mại

ABSTRACT: 
KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE ON 

PREVENTION AND CONTROL OF DENGUE 
FEVER DISEASE OF RESIDENT STUDENTS AT 
THUONG MAI UNIVERSITY

A cross – sectional study was conducted on 400 
resident students of ThuongMai University in 2018 to 
assess the current status of knowledge, attitudes and 
practice on dengue fever disease prevention. Results 
showed limit knowledge of the student on dengue fever 
prevention and control (28.8% of student who have 
good knowledge). Their knowledge especially low in 
some fields including effective prevention measures of 

dengue (42.5%), basic signs of disease (41.5%), place 
where mosquitoes often lay their eggs (40.0%), place 
where mosquito often reside (39.2%), specific disease 
treatment (29%) and vaccine to prevent disease (20.5%). 
Rate of students had active attitude and good practices 
was rather low (63.0% and 41,8%, respectively). The 
strong association between knowledge and attitude, 
between attitude with practice and between knowledge 
with practice on prevention and control of dengue fever 
(p<0,05) among students.

Keywords: Dengue fever, student, Thuong Mai 
University in Hanoi

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp 

tính do virut Dengue gây ra và có thể gây thành dịch lớn. 
Tại Việt Nam với đặc tính khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, 
là một quốc gia đang phát triển, nước ta có môi trường 
rất lý tưởng để dịch bệnh lưu hành. Tính đến tháng 10 
năm 2018, tổng cộng có 3.002 trường hợp sốt xuất huyết 
mới không có ca tử vong được báo cáo từ 55 trong 63 
tỉnh thành cả nước, đưa tổng số trường hợp được phát 
hiện lên 67.414 trường hợp với 11 trường hợp tử vong vào 
năm 2018. So với cùng kì năm 2017 (145.258 trường hợp 
bao gồm 33 tử vong), tổng số trường hợp tích lũy giảm 
53,6% [1]. Tuy nhiên, hiện nay nước ta vẫn chưa có vắc 
xin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu, phương pháp 
phòng, chống bệnh tập trung chủ yếu vào các can thiệp 
cộng đồng trong đó kiểm soát vector vẫn là chiến lược đặt 
lên hàng đầu. 

Trường Đại học Thương Mại thuộc khu vực phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, một trong những quận 
có dịch sốt xuất huyết bùng phát. Từ đầu năm 2018, Nhà 
trường đã luôn chú trọng đến công tác phòng chống dịch 

Ngày nhận bài: 07/09/2020                          Ngày phản biện: 17/09/2020                    Ngày duyệt đăng: 23/09/2020

1. Trường Đại học Thương Mại
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đảm bảo sức khoẻ cho cán bộ giảng viên và sinh viên của 
trường, đặc biệt là đối tượng sinh viên ở trong ký túc xá. 
Nhằm góp phần vào công tác phòng chống SXH của nhà 
trường, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Kiến thức, 
thái độ, thực hành phòng chống bệnh sốt xuất huyết 
Dengue của sinh viên nội trú trường Đại học Thương 
Mại năm 2018 và một số yếu tố liên quan”.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Sinh viên nội trú trường Đại học Thương Mại 

năm 2018.
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Địa điểm nghiên cứu: Khu nội trú sinh viên Trường 

Đại học Thương Mại
Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 5/2018 đến tháng 

11/2018.
2.3. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng công cụ điều 

tra là bảng câu hỏi định lượng gồm hai phần: Phần 1 là 
thông tin chung; phần 2 gồm các câu hỏi về kiến thức, thái 
độ và thực hành phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue 
của đối tượng nghiên cứu.

2.4. Cỡ mẫu và chọn mẫu
Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu ước lượng 

tỉ lệ cho nghiên cứu mô tả cắt ngang                                                

Trong đó: n là cỡ mẫu cần nghiên cứu;  . Hệ 
số tin cậy, ứng với độ tin cậy 95% (α=0,05),  = 1,96; 
p: tỷ lệ sinh viên có thực hành đạt về phòng chống sốt 
xuất huyết. Lấy p theo nghiên cứu của Lê Đức Trung tại 

phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội là 
38% [2]; d: Sai số mong muốn tuyệt đối so với p, chọn d = 
0,05. Thay vào công thức trên tính được n= 362. Trên thực 
tế chúng tôi đã chọn được 400 sinh viên cho nghiên cứu.

Chọn mẫu: Dựa trên danh sách tất cả sinh viên nội 
trú do Ban Quản lý khu nội trú cung cấp có đầy đủ thông 
tin: họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp, phòng ở. Chúng tôi 
tiến hành chọn mẫu theo phương pháp chọn mẫu ngẫu 
nhiên hệ thống, dựa vào khoảng cách mẫu k = N/n. Trong 
đó k là khoảng cách mẫu, N=815 là tổng số sinh viên tại 
ký túc xá, n=400 là cỡ mẫu cần nghiên cứu, k=2. Ngẫu 
nhiên chọn mẫu đầu tiên (i) nằm giữa 1 và k là số 2. Chọn 
các mẫu tiếp theo là: i+k; i+2k; i+3k; ….; i+(n-1)k tương 
ứng 2, 4, 6…cho đến khi đủ số lượng 400 mẫu.

2.5. Tiêu chí đánh giá: Đánh giá kiến thức, thái độ 
và thực phành về phòng chống sốt xuất huyết của sinh 
viên nội trú trường Đại học Thương mại dựa vào tổng 
điểm sinh viên đạt được qua các câu hỏi. Sinh viên đạt 
75% tổng điểm trở lên thì được tính là đạt.

2.6. Kỹ thuật phân tích số liệu
Sử dụng phần mềm epidata 3.1 để nhập liệu và phần 

mềm SPSS 20.0 để xử lý số liệu. Kết quả được trình bày 
dưới dạng số tuyệt đối và tỷ lệ %.

2.7. Đạo đức nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu được giải thích cụ thể về mục 

đích của nghiên cứu để họ tham gia và hợp tác trong quá 
trình nghiên cứu. Mọi thông tin được đảm bảo giữ kín và 
chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Được Hội đồng đạo 
đức nghiên cứu của trường Đại học Thăng long thông qua.

III. KẾT QUẢ
3.1. Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống 

sốt xuất huyết 

Bảng 1. Kiến thức về phòng bệnh sốt xuất huyết của sinh viên nội trú (n=406)

Nội dung Số lượng Tỷ lệ %

Biết SXHD là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 379 94,7

Biết được các dấu hiệu cơ bản của bệnh 167 41,7

Biết nguyên nhân gây bệnh 391 97,7

Biết bệnh SXH có lây 293 73,2

Biết muỗi vằn là trung gian truyền bệnh 279 69,7

Biết nơi muỗi vằn thường đẻ trứng 160 40,0

Biết nơi muỗi vằn trú ngụ 157 39,2
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Số liệu nêu ở Bảng 1 cho thấy các lĩnh vực sinh 
viên có kiến thức đúng cao gồm: nguyên nhân gây bệnh 
(97,7%); xử trí khi nghi ngờ bị SXH (96,7%); biết SXHD 
là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (94,7%), biết hậu quả khi 
không điều trị SXH (94,6%). Những lĩnh vực sinh viên có 
kiến thức chưa tốt bao gồm: Biết chưa có vacxin phòng 

bệnh (20,5%); biết bệnh SXH không có thuốc điều trị đặc 
hiệu (29,0%); biết nơi muỗi vằn trú ngụ (39,2%); biết nơi 
muỗi vằn thường đẻ trứng (40,0%); biết được các dấu hiệu 
cơ bản của bệnh (41,7%); biết cách phòng chống bệnh 
SXH hiệu quả (42,5%). Tỉ lệ sinh viên có kiến thức chung 
về phòng chống bệnh sốt xuất huyết đạt là 28,8%.

Trong số 400 sinh viên nội trú tham gia vào nghiên cứu, có 63% tổng số sinh viên có thái độ chung về bệnh SXH 
đạt, 37% tổng số sinh viên chưa đạt.

Hình 1. Đánh giá chung thái độ của sinh viên nội trú về bệnh SXH

Biết thời gian muỗi vằn đốt người 244 61,0

Biết bệnh SXH không có thuốc điều trị đặc hiệu 116 29,0

Biết chưa có vacxin phòng bệnh 82 20,5

Biết xử trí khi nghi ngờ bị SXH 387 96,7

Biết hậu quả khi không điều trị SXH 378 94,5

Biết cách phòng chống bệnh SXH hiệu quả 170 42,5

Biết các biện pháp kiểm soát, diệt bọ gậy (biết từ 2 biện pháp 
diệt bọ gậy trở lên)

255 63,8

Biết các biện pháp phòng ngừa muỗi (biết từ 2 biện pháp 
phòng muỗi trở lên)

275 68,8

Tỉ lệ sinh viên có kiến thức chung về phòng chống bệnh 
SXH  đạt

115 28,8
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Bảng 2. Thực hành phòng chống bệnh sốt xuất huyết của đối tượng nghiên cứu (n=406)

Nội dung Số lượng Tỷ lệ %

Thực hành phòng chống muỗi đốt

Ngủ màn ngay cả ban ngày 225 56,2

Mặc quần áo dài tay 253 63,2

Sử dụng thuốc diệt muỗi (bình xịt, hương muỗi) 137 34,2

Thực hành diệt loăng quăng bọ gậy

Dọp dẹp các vật dụng, phế thải, loại bỏ các hốc nước tự nhiên tại phòng ở 
và khuôn viên trường 291 72,7

Thường xuyên vệ sinh các vật dụng chứa nước 250 62,5

Đậy kín các dụng cụ chứa nước 237 59,2

Thả cá vào các dụng cụ chứa nước 167 41,7

Tần suất diệt loăng quăng (1 tuần/lần) 209 52,2

Thực hành phòng chống bệnh SXH đạt 167 41,8

Bảng 3. Mối liên quan giữa kiến thức với thái độ phòng bệnh SXHD của sinh viên nội trú

           Thái độ

Kiến thức

Không đạt Đạt OR
(CI 95%) p

SL % SL %

Không đạt 134 47 151 53 6,402
3,371-12,15 0,00

Đạt 14 12,2 101 87,8

Về thực hành phòng chống muỗi đốt, biện pháp mặc 
quần áo dài được nhiều sinh viên áp dụng nhất (63,2%); 
tiếp đó là ngủ màn ngay cả ban ngày (56,2%). Về thực 
hành diệt loăng quăng: Dọp dẹp các vật dụng, phế thải, 
loại bỏ các hốc nước tự nhiên tại phòng ở và khuôn 
viên trường là biện pháp sinh viên thực hiện nhiều nhất 

(72,7%); chỉ có 52,2% số sinh viên thực hiện diệt loăng 
quăng 1 tuần/lần. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy về 
thực hành phòng chống bệnh SXH nói chung của SV nội 
trú, có 41,8% sinh viên được đánh giá đạt.

3.2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái 
độ, thực hành phòng chống bệnh SXH 

Nghiên cứu tìm được mối liên quan có ý nghĩa thống 
kê giữa kiến thức và thái độ về phòng bệnh SXHD của 
sinh viên nội trú (p<0,05). Sinh viên có kiến thức đạt thì 

có thái độ đạt về phòng bệnh SXHD gấp 6,402 lần so với 
sinh viên có kiến thức không đạt. 
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Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa kiến thức 
với thực hành, giữa thái đọ với thực hành phòng chống 
bệnh SXHD của sinh viên nội trú. Mối liên quan có ý 
nghĩa thống kế với p< 0,05.

IV. BÀN LUẬN
Về kiến thức phòng chống bệnh sốt xuất huyết: 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 94,7% đối tượng biết 
sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. 
Tỷ lệ này thấp hơn kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hải 
Đăng (98,0%) [3].   

Trong số 400 sinh viên được hỏi có 73,2% biết được 
SXHD có lây. Số liệu này của chúng tôi cao hơn so với 
nghiên cứu của Huỳnh Đức Trường năm 2017 (66,5%) 
[4]. Có sự khác nhau trong kết quả nghiên cứu bởi đối 
tượng của tôi là sinh viên đại học, còn đối tượng trong hai 
nghiên cứu trên là học sinh trung học phổ thông và trung 
học cơ sở.

Về nguyên nhân gây bệnh, có 97,7% biết đúng 
nguyên nhân là do muỗi truyền. Tuy nhiên, chỉ có 69,7% 
đối tượng biết đúng loại muỗi truyền bệnh là muỗi Aedes 
aegypti, có tới 25,0% đối tượng nhầm lẫn muỗi gây bệnh 
là muỗi Anophen. Mặc dù tỷ lệ đối tượng biết đúng con 
đường lây truyền bệnh là tương đồng nhau với 96,9% 
nhưng tỉ lệ đối tượng biết đúng loại muỗi truyền bệnh 
trong nghiên cứu của Lê Thanh Tùng năm 2017 lại thấp 
hơn kết quả nghiên cứu của chúng tôi (54,4%) [5]. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 40% đối tượng biết 
được nơi muỗi vằn đẻ trứng, 39,3% đối tượng biết đúng 
nơi muỗi vằn thường trú ngụ; 61,0% đối tượng biết thời 
điểm muỗi đốt người. So với kết quả nghiên cứu của 
Nguyễn Thị Thu Hiền năm 2018, tỉ lệ đối tượng biết đúng 

thời điểm muỗi đốt ở nghiên cứu của chúng tôi cao hơn 
(27,5%) [7]. 

Tỉ lệ sinh viên nội trú trong nghiên cứu biết bệnh 
SXH không có thuốc đặc trị đặc hiệu là 29%. Kết quả này 
thấp hơn rất nhiều so với kết quả của Lê Đức Trung tại 
phường Thanh Xuân Bắc Hà Nội (79%) [2]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, chỉ có 20,5% đối 
tượng biết được nước ta chưa có vacxin phòng bệnh sốt 
xuất huyết. Tỷ lệ này thấp hơn kết quả nghiên cứu của 
Nguyễn Thị Thu Hiền năm 2018 (72%) [7]. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có 94,5% 
sinh viên có kiến thức đúng về hậu quả khi không điều 
trị sốt xuất huyết. Kết quả này tương đồng với kết quả 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Quỳnh Trang tại năm 2012 
(95,2%) [6].

Có 96,7 sinh viên trong nghiên cứu có kiến thức 
đúng về xử trí khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết. Kết quả này 
cao hơn so với nghiên cứu của Lê Đức Trung năm 2015 
là 64,7% [2]. 

Chỉ có 42,5% sinh viên biết cách phòng chống bệnh 
SXH hiệu quả là  kiểm soát, diệt bọ gậy và phòng ngừa 
muỗi. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với kết quả nghiên 
cứu của Nguyễn Thị Thu Hiền năm 2018 (72,7%) [7]. 

Tỉ lệ sinh viên nội trú có kiến thức về bệnh sốt xuất 
huyết đạt trong nghiên cứu của chúng tôi khá thấp với 
28,8%. Kết quả này của chúng tôi thấp hơn kết quả nghiên 
cứu của Nguyễn Thị Thu Hiền năm 2018 (88,75% đối 
tượng có kiến thức đạt) [7].

Tỷ lệ đối tượng có thái độ đúng trong phòng chống 
bệnh sốt xuát huyết Dengue trong nghiên cứu của chúng 
tôi khá cao, chiếm 63%. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn thấp hơn 
so với kết quả nghiên cứu của Lê Đức Trung năm 2015 

Bảng 4. Mối liên quan giữa thời gian nằm viện và sự hài lòng của người bệnh về cơ sở vật chất và phương tiện 
phục vụ người bệnh 

          Thực hành

Yếu tố

Không đạt Đạt OR
(CI 95%) p

SL % SL %

Kiến thức

Không đạt 209 73,3 76 26,7 10,42
6,19-17,55 0,00

Đạt 24 20,9 91 79,1

Thái độ

Không đạt 119 80,4 29 19,6 4,96
3,08-7,99 0,00

Đạt 114 45,2 138 54,8
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(83,7%) [2], nghiên cứu của Huỳnh Đức Trường (74,8%) 
[4] và Nguyễn Thị Thu Hiền (84,5%) [7]. 

Trong 400 đối tượng thì chỉ có 41,8% có thực hành 
đạt. Kết quả này cao  hơn kết quả của Nguyễn Thị Quỳnh 
Trang năm 2012 (19,9% đối tượng có thực hành đúng) 
[6] và kết quả của Lê Đức Trung năm 2015 với 38% đối 
tượng có thực hành đúng [2] nhưng thấp hơn kết quả của 
nghiên cứu khác như nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu 
Hiền (74%) [7]. Có thể thấy rõ sinh viên nội trú trong 
nghiên cứu của chúng tôi có thực hành việc phòng chống 
SXH chưa tốt, việc này tạo điều kiện cho bệnh dịch xuất 
hiện và bùng phát, vấn đề này cần phải được lưu ý nhằm 
có những hành động phù hợp tác động đến thói quen 
phòng chống dịch bệnh SXH của các em sinh viên.

Nghiên cứu của chúng tôi cũng tìm được mối liên 
quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức và thái độ về 
phòng bệnh SXHD của sinh viên nội trú (p<0,05). Sinh 
viên có kiến thức đạt thì có thái độ đạt về phòng bệnh 
SXHD gấp 6,402 lần so với sinh viên có kiến thức không 
đạt. SV nội trú có kiến thức đạt thì thực hành đạt về phòng 

bệnh SXHD gấp 10,42 lần so với sinh viên có kiến thức 
không đạt. Sinh viên có thái độ đạt thì có thực hành  đạt 
về phòng bệnh SXHD gấp 4,967 lần so với sinh viên có 
thái độ không đạt. Kết quả này tương đồng với kết quả 
nghiên cứu của Lê Đức Trung; Huỳnh Đức Trường năm 
2017 [2, 4].

V. KẾT LUẬN
Nghiên cứu thực hiện trên 400 sinh viên nội trú 

trường Đại học Thương Mại cho thấy kiến thức, thái độ 
và thực hành phòng chống bệnh sốt xuất huyết của sinh 
viên còn hạn chế, nhất là hiểu biết về cách phòng chống 
bệnh SXH hiệu quả (42,5%), các dấu hiệu cơ bản của bệnh 
(41,5%), nơi muỗi vằn thường đẻ trứng (40,0%), nơi muỗi 
vằn thường trú ngụ (39,2%), thuốc đặc trị bệnh (29%) và 
vacxin phòng bệnh SXHD (20,5%). Nhiều yếu tố (giới tính, 
khóa học và quốc tịch) được xác định không liên quan đến 
thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành của sinh viên, chỉ 
có kiến thức liên quan đến thái độ, liên quan đến thực hành 
và thái độ liên quan đến thực hành (p<0,05). 
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THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY TRẺ 
EM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM ANH, TỈNH BÌNH DƯƠNG   

Dương Thị Kim Lan1, Nguyễn Thanh Bình2 

TÓM TẮT
Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, sử dụng số 

liệu thứ cấp nhằm xác định thực trạng sử dụng kháng sinh 
điều trị tiêu chảy trẻ em tại bệnh viện đa khoa Nam Anh, 
tỉnh Bình Dương năm 2019. Nghiên cứu lấy mẫu toàn bộ 
hồ sơ bệnh án của bệnh nhi dưới 15 tuổi của bệnh viện 
gồm  260 hồ sơ thu nhận được trong thời gian từ tháng 
1 năm 2019 đến hết tháng 4 năm 2019. Kết quả cho thấy 
tỷ lệ sử dụng kháng sinh cho bệnh nhi tiêu chảy khá cao, 
chiếm 73,5%. Loại kháng sinh được sử dụng nhiều nhất 
là Celedomox với 36,6%, tiếp đó là pharmox (32,5%), 
augmentyl (28,5%) và methronidazol (28,3%). Tỷ lệ sử 
dụng kháng sinh cao hơn ở các nhóm bệnh nhi có các dấu 
hiệu tri giác như vật vã/ quấy khóc (75,5%). Các yếu tố 
liên quan đến việc sử dụng kháng sinh trong điều trị tiêu 
chảy trẻ em trong nghiên cứu này là tình trạng tri giác li 
bì, khó đánh thức, phân độ mất nước độ B và C của trẻ và 
tính chất phân.

Từ khóa: Kháng kháng sinh; tiêu chảy; bệnh nhi; 
Bệnh viện Nam Anh

ABSTRACT: 
CURENT STATUS OF USING ANTIBIOTIC 

FOR TREATMENT OF DIARRHEA AMONG 
CHILDREN AT NAM ANH HOSPITAL, BINH 
DUONG PROVINCE IN 2019 

A cross-sectional study using secondary data was 
conducted to identify status of using antibiotic in diarrhea 
treatment among children at Nam Anh hospital, Binh 
Duong province in 2019. 260 records of patient <15 
years old enrolled during the period of January-April 
2019 were collected. Results showed high proportion of 
using antibiotic (73.5%) for treatment of diarrhea among 
children. Celedomox was used at highest rate (36.6%), 
following was pharmox (32.5%), augmentyl (28.8%) and 
methronidazole (28.3%). The proportion of cases treated 
with antibiotic was higher among those having perceptual 

sign of struggling or fussing (75.5%). The factors related 
to antibotic treatment for children with diarrhea were 
perceptual sign as struggling or fussing, dehydration 
degree of B and C, and stool characters. The planning to 
manage and monitoring the antibiotic using is neccessary 
for hospital.

Key words: Antibiotic use, diarrhea in children, 
Nam Anh hospital.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thuốc kháng sinh là những chất có tác động lại sự 

sống của vi khuẩn, ngăn vi khuẩn nhân lên bằng cách tác 
động ở mức phân tử hoặc tác động vào một hay nhiều giai 
đoạn chuyển hóa cần thiết của đời sống vi khuẩn hoặc 
tác động vào cân bằng lý hóa [1]. Nhờ vào kháng sinh 
mà hàng loạt các căn bệnh từng đe dọa nghiêm trọng tới 
sức khỏe và mạng sống con người như viêm nhiễm, lao, 
viêm phổi, viêm màng não, dịch hạch, giang mai,… được 
khống chế. Việc sử dụng kháng sinh đã mang lại nhiều lợi 
ích to lớn trong điều trị, chăm sóc người bệnh.

Bên cạnh những lợi ích của kháng sinh thì sử dụng 
kháng sinh đều có tác dụng phụ, khi sử dụng các phản ứng 
có thể xảy ra như loạn khuẩn đường ruột, phản ứng dị ứng, 
gây độc cho gan thận [2]. Đề kháng kháng sinh là tình 
trạng vi sinh vật thích nghi với thuốc gây đột biến kháng 
thuốc. Quá trình đề kháng có thể xảy ra tự nhiên trong 
thời gian dài, tuy nhiên lạm dụng kháng sinh sẽ thúc đẩy 
nhanh quá trình này. Theo ước tính hàng năm tại Châu 
Âu có khoảng 25.000 người bệnh tử vong do vi khuẩn 
đa kháng và hơn 63.000 người tại Mỹ chết do các bệnh 
nhiễm khuẩn [3]. Theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới, 
đến năm 2050 nhiều bệnh truyền nhiễm sẽ trở nên không 
kiểm soát được, 10 triệu người có thể tử vong mỗi năm do 
vi khuẩn kháng thuốc. 

Đối với bệnh tiêu chảy, đặc biệt là ở trẻ em, kháng 
sinh chỉ được khuyến cáo đối với trường hợp đi cầu phân 
máu nghi lỵ trực trùng hoặc tiêu chảy nghi ngờ do tả [4]. 

Ngày nhận bài: 01/08/2020                          Ngày phản biện: 08/08/2020                    Ngày duyệt đăng: 14/08/2020

1. Bệnh viện Bình Dân
2. Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Dương Thị Kim Lan; Điện thoại: 0902665077; Email: bientim81@gmail.com

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



Tập 59 - Số 6-2020

Website: yhoccongdong.vn 143

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tổ chức Y tế Thế giới và Qũy Nhi đồng Liên Hợp quốc 
khuyến cáo sử dụng liệu pháp bù dịch bằng dung dịch 
Oresol như một biện pháp chính yếu để phòng ngừa mất 
nước trong tiêu chảy [5]. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho 
thấy rằng việc kê toa thuốc với dung dịch Oresol như đã 
khuyến cáo vẫn còn thấp [6]. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vấn đề kháng thuốc đặc 
biệt nổi trội ở các nước đang phát triển, và Việt Nam xếp 
vào danh sách các nước có tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh 
cao nhất thế giới [7]. Việc sử dụng kháng sinh ngày càng 
phức tạp và cần có cơ sở để ngăn chặn vấn nạn này, đó là 
lý do chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Thực trạng sử dụng 
kháng sinh điều trị tiêu chảy trẻ em tại Bệnh viện đa khoa 
Nam Anh, tỉnh Bình Dương” với các mục tiêu cụ thể: (1) 
Mô tả thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều trị tiêu 
chảy ở trẻ em tại Bệnh viện đa khoa Nam Anh, tỉnh Bình 
Dương năm 2019; (2) Phân tích một số yếu tố liên quan 
đến việc sử dụng kháng sinh trong điều trị tiêu chảy trẻ em 
tại Bệnh viện đa khoa Nam Anh, tỉnh Bình Dương. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng và thời gian nghiên cứu
Hồ sơ bệnh án của bệnh nhi dưới 15 tuổi điều trị nội 

trú tiêu chảy tại Bệnh viện đa khoa Nam Anh, tỉnh Bình 
Dương. Tiêu chuẩn chọn: Hồ sơ bệnh án của bệnh nhi 
dưới 15 tuổi được chẩn đoán mắc tiêu chảy, đã điều trị nội 
trú tiêu chảy tại bệnh viện trong khoảng thời gian từ đến 
1/1/2019 đến 30/04/2019. Tiêu chuẩn loại trừ: Hồ sơ bệnh 
án của bệnh nhi có nhiều bệnh cùng lúc, trong đó bệnh 
tiêu chảy không phải bệnh lý chính mà phát sinh trong 
quá trình bệnh.

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 12/2018 đến tháng 
05/2019

2.2. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang 
phân tích. 

2.3. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
Cỡ mẫu: 260 hồ sơ bệnh án của bệnh nhi. 
Phương pháp chọn mẫu: Toàn bộ số hồ sơ bệnh án 

đạt tiêu chuẩn lựa chọn của các bệnh nhi dưới 15 tuổi đến 
điều trị tiêu chảy nội trú tại Bệnh viện đa khoa Nam Anh 
trong khoảng thời gian từ 1/1/2019 đến 30/4/2019.

2.4. Phương pháp thu thập số liệu
Công cụ thu thập thông tin: Bảng tổng hợp các thông 

tin và số liệu thu thập được thông qua số liệu thứ cấp. 
Phương pháp thu thập thông tin: Tìm kiếm số liệu thứ cấp 
trong hồ sơ bệnh án của bệnh viện giai đoạn từ 1/1/2019 
đến 30/04/2019

2.5. Phân tích số liệu
Số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.01 và 

phân tích bằng phần mềm Stata phiên bản 13.0. Mối liên 
quan giữa một số yếu tố liên quan và sử dụng kháng sinh 
được phân tích thông qua các giá trị tỉ số chênh (OR), 
khoảng tin cậy (CI) 95%; giá trị p <0,05.

2.6 Đạo đức nghiên cứu
Đề cương nghiên cứu đã được Hội đồng duyệt đề 

cương của trường Đại học Thăng Long thông qua. Nghiên 
cứu không gây hại cho đơn vị hỗ trợ nghiên cứu. Các 
thông tin được giữ bí mật, đảm bảo hồ sơ bệnh án không 
bị mất và chỉ công bố nếu được sự cho phép của đơn vị hỗ 
trợ nghiên cứu.

III. KẾT QUẢ 
3.1. Thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều 

trị tiêu chảy ở trẻ em tại Bệnh viện đa khoa Nam Anh, 
tỉnh Bình Dương

Hình 1. Thực trạng sử dụng kháng sinh cho bệnh nhi tiêu chảy (n=260) 
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Bảng 1.  Số loại kháng sinh được sử dụng trong toa (n=191)

Số loại kháng sinh dùng cho 1 ca điều trị Số lượng Tỷ lệ (%)

1 loại 157 82,2

2 loại 34 17,8

Bảng 2 Các loại kháng sinh được sử dụng để điều trị tiêu chảy ở các bệnh nhi trong nghiên cứu (n=191)

Tên kháng sinh Số lượng Tỷ lệ (%)

Cledomox 70 36,6

Pharmox 62 32,5

Augmentyl 55 28,8

Metronidazol 54 28,3

Hagimox 35 18,3

Zinnat 21 11,0

Ciprobay 21 11,0

Bảng 3. Mối liên quan giữa tình trạng tri giác và việc sử dụng kháng sinh điều trị tiêu chảy ở trẻ em (n=260)

Tình trạng tri giác

Sử dụng kháng sinh

p OR
(95%CI)Có (SL=191) Không (SL=69)

SL % SL %

Tỉnh táo 58 65,9 30 34,1 1

Vật vã/Quấy khóc 111 75,5 36 24,5 0,11 1,59 (0,89 - 2,85)

Li bì, khó đánh thức 22 88,0 3 12,0 0,04 3,79 (1,05 - 13,70)

Kết quả nêu tại Hình 1 cho thấy đa số các toa thuốc có kê kháng sinh (73,5%). Tỷ lệ toa thuốc không kê kháng 
sinh là 26,5%.

82,2% số toa thuốc đều kê 1 loại kháng sinh. Số còn lại (17,8%) kê 2 loại kháng sinh. Không có toa nào kê hơn 
2 loại kháng sinh (Bảng 1)

Cledomox là loại kháng sinh được kê nhiều nhất với tỷ 
lệ 36,6%, tiếp đó là pharmox (32,5%), Augmentyl (28,8%) 
và Metronidazol (28,3%). Zinnat và Ciprobay là 2 loại kháng 

sinh được kê ít nhất với tỷ lệ cùng là 11,0% (Bảng 2).
3.3. Một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng 

kháng sinh điều trị tiêu chảy ở trẻ em

Bảng 3 cho thấy tình trạng tri giác li bì, khó đánh thức 
lúc nhập viện có liên quan đến sử dụng kháng sinh điều trị 
tiêu chảy ở trẻ em. Cụ thể, các bệnh nhi có tình trạng li bì, 

khó đánh thức có khả năng được chỉ định điều trị kháng 
sinh cao hơn gấp 3,79 lần so với các bệnh nhi nhập viện với 
tình trạng tỉnh táo (p<0,05; 95%CI: 1,05 - 13,70).
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Bảng 4. Mối liên quan giữa phân độ mất nước và việc sử dụng kháng sinh điều trị tiêu chảy ở trẻ em (n=260)

Phân độ mất nước

Sử dụng kháng sinh

p OR
(95%CI)Có (SL=191) Không (SL=69)

SL % SL %

Mức độ A 59 64,1 33 35,9 1

Mức độ B 101 76,5 31 23,5 0,04 1,82 (1,01 - 3,27)

Mức độ C 31 86,1 5 13,9 0,01 3,47 (1,23 - 9,77)

Bảng 5. Mối liên quan giữa tính chất phân và việc sử dụng kháng sinh điều trị tiêu chảy ở trẻ em (n=260)

Tính chất phân

Sử dụng kháng sinh

p OR
(KTC 95%)

Có (SL=191) Không  (SL=69)

SL % SL %

Phân nước 137 69,9 59 30,1 1

Phân có máu 54 84,4 10 15,6 0,022 2,33 (1,07 - 5,46)

Nghiên cứu xác định được mối liên quan giữa phân độ 
mất nước lúc nhập viện của bệnh nhi và việc sử dụng kháng 
sinh điều trị tiêu chảy. Cụ thể, các bệnh nhi có phân độ mất 
nước mức độ B có khả năng được chỉ định điều trị kháng 
sinh cao gấp 1,82 lần so với nhóm bệnh nhi có phân độ mất 

nước mức độ A (95%CI: 1,01 - 3,27, p=0,04). Bệnh nhi có 
phân độ mất nước mức độ C có có khả năng được chỉ định 
điều trị kháng sinh cao gấp 3,47 lần so với nhóm có phân 
độ mất nước mức độ A (95%CI: 1,23 - 9,77). Mối liên quan 
có ý nghĩa thống kê với p< 0,05 (Bảng 4).

Kết quả nêu tại Bảng 5 cho thấy bệnh nhi tiêu chảy 
với phân có máu có khả năng được chỉ định điều trị kháng 
sinh cao gấp 2,33 lần so với nhóm bệnh nhi có tình trạng 
phân nước (95%CI: 1,07 - 5,46, p=0,022). 

IV. BÀN LUẬN
4.1. Thực trạng sử dụng kháng sinh trong điều 

trị tiêu chảy ở trẻ em tại Bệnh viện đa khoa Nam Anh, 
tỉnh Bình Dương

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ sử dụng kháng 
sinh trong điều trị tiêu chảy ở trẻ em tại Bệnh viện đa khoa 
Nam Anh, tỉnh Bình Dương cao (73,5%). Tỷ lệ này cao 
hơn nhiều so với nghiên cứu của Mai Quang Huy (67,2%) 
[8], nhưng thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Lê Thị 
Bé Năm tại khoa nhi tỉnh Vĩnh Long năm 2015 là 86,4% 
[9]. Có sự khác biệt này do quan điểm khác nhau trong 
điều trị của bác sĩ ở các địa phương, các bác sĩ ở cơ sở 
công lập và tư nhân. 

Bộ Y tế hướng dẫn chỉ sử dụng kháng sinh cho 

những trường hợp đặc biệt như tiêu chảy phân máu, nghi 
ngờ tả có mất nước nặng và các trường hợp phối hợp bệnh 
nặng khác, không sử dụng kháng sinh cho những trường 
hợp tiêu chảy thông thường, điều này không hiệu quả và 
có thể gây nguy hiểm [10].

Nghiên cứu cũng chỉ tỷ lệ toa thuốc có 2 loại kháng 
sinh chiếm 17,8% trong tổng số toa có kê kháng sinh. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi còn cho thấy các 
loại kháng sinh được kê phổ biến trong các toa thuốc bao 
gồm cledomox (36,6%), pharmox (32,5%), augmentyl 
(28,8%) và metronidazole (28,3%). Zinnat và Ciprobay 
được sử dụng với cùng tỷ lệ là 11,0%. Đây đều là các loại 
kháng sinh phổ biến trong điều trị tiêu chảy. 

4.2. Một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng 
kháng sinh điều trị tiêu chảy ở trẻ em 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tình trạng 
tri giác lúc nhập viện có liên quan đến sử dụng kháng sinh 
điều trị tiêu chảy ở trẻ em. Cụ thể, các bệnh nhi có tình 
trạng li bì, khó đánh thức có khả năng được chỉ định sử 
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dụng kháng sinh cao gấp 3,79 lần so với nhóm bệnh nhi 
tỉnh táo (p<0,05; 95%CI: 1,05 - 13,70). Đây là biểu hiện 
của tình trạng mất nước nặng nên việc chỉ định sử dụng 
kháng sinh trong trường hợp này là hợp lý.

Xác định phân độ mất nước của bệnh nhi lúc nhập 
viện là một trong các quy trình bắt buộc để chỉ định điều 
trị tiêu chảy. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy phân độ 
mất nước lúc nhập viện có liên quan đến sử dụng kháng 
sinh điều trị tiêu chảy ở trẻ em. Bệnh nhi có phân độ mất 
nước càng cao thì có khả năng được chỉ định điều trị bằng 
kháng sinh càng lớn, cụ thể trẻ có phân độ mất nước mức 
độ B có khả năng được chỉ định điều trị kháng sinh cao 
hơn 1,82 lần so với nhóm bệnh nhi có phân độ mất nước 
mức độ A (95%CI: 1,01 - 3,27); các bệnh nhi có phân độ 
mất nước mức độ C có khả năng được chỉ định điều trị 
kháng sinh cao hơn gấp 3,47 lần so với nhóm mất nước 
mức độ A (95%CI: 1,23 - 9,77). Kết quả này phù hợp với 
khuyến cáo của Bộ Y tế trong điều trị tiêu chảy trẻ em là 
nên sử dụng kháng sinh trong những trường hợp mất nước 
nặng nghi ngờ do vi khuẩn tả và những trường hợp mất 

nước nặng với tri giác li bì/ khó đánh thức là những biểu 
hiện cấp cứu nên sử dụng kháng sinh trong trường hợp 
này là hợp lý [10]. 

Tính chất phân cũng liên quan đến tỷ lệ sử dụng 
kháng sinh, những trường hợp phân có máu có khả năng 
được chỉ định điều trị kháng sinh cao gấp 2,33 lần so với 
nhóm bệnh nhi tiêu chảy với phân dạng nước (p<0,05; 
95%CI: 1,07 - 5,46) và điều này phù hợp với hướng dẫn 
của Bộ Y tế [10].

V. KẾT LUẬN
Việc sử dụng kháng sinh để điều trị tiêu chảy ở trẻ 

em vẫn ở mức độ cao (73,5%) tuy phần lớn số toa thuốc 
chỉ dùng 1 loại kháng sinh (82,2%). Các yếu tố liên quan 
đến việc sử dụng kháng sinh trong điều trị tiêu chảy trẻ 
em trong nghiên cứu này là tình trạng tri giác li bì, khó 
đánh thức, phân độ mất nước độ B và C của trẻ và tính 
chất phân. Bệnh viện cần lập kế hoạch quản lý và giám sát 
sử dụng kháng sinh tại bệnh viện. Từng bước xây dựng 
chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện.
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KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SUY THẬN MẠN LỌC 
MÁU CHU KỲ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH 
VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG   

Nguyễn Thị Hằng1, Trương Việt Dũng1  

TÓM TẮT:
Nghiên cứu thực hiện trên 301 người bệnh (NB) 

suy thận mãn tính giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ ở Khoa 
Thận lọc máu thuộc Bệnh viện Kiên Giang từ tháng 
01/2020 đến tháng 5/2020. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm 
sàng (LS), cận lâm sàng (CLS) và chất lượng cuộc sống 
(CLCS) ở NB suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ; Phân 
tích một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị, chăm sóc 
và CLCS. Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế mô tả cắt 
ngang; phỏng vấn NB về CLCS và sử dụng kết quả trong 
bệnh án. Kết quả: Mức tăng cân giữa 2 lần lọc trung bình 
là 2,5+ 0,9. Các chỉ số sinh hóa máu cải thiện rõ rệt giữa 
hai lần lọc máu. Có mối liên quan giữa tình trạng tăng cân 
giữa hai lần lọc và chất lượng cuộc sống của NB với tình 
trạng CS chưa tốt. Hiệu quả lọc máu tốt hơn ở nữ so với 
nam (OR=3,09; 95%CI: 1,79 – 5,34), người có thể trạng 
bình thường so với người gầy (OR= 1,22; 95%CI: 0,67 – 
2,22) và người có K+ bình thường so với những NB có chỉ 
số này bất thường (OR=1,87; 95%CI:1,03 – 3,39). Khả 
năng có CLCS không kém cao hơn ở người dưới 60 tuổi 
(OR=3,5; 95%CI: 1,20 – 10,19), người có thể trạng trung 
bình so với người gầy (OR=42,5; 95%CI: 27,4 – 77,8), 
người có chỉ số K+ bình thường (OR=3,39; 95%CI: 1,30 
– 8,89) và những người được chăm sóc tốt (OR=1,82; 
95%CI: 0,65 – 5,08) so với những người khác. Kết luận: 
NB suy thận mạn lọc máu chu kỳ được CS tốtcó xu hướng 
cải thiện tình trạng bệnh, đạt kết quả điều trị, CS tốt thể 
hiện qua các thông số LS, CLS và CLCS. Kết quả nghiên 
cứu gợi ý tầm quan trọng của hoạt động CS đối với NB 
suy thận, đặc biệt những NB có thể trạng gầy hoặc các chỉ 
số CLS bất thường. 

Từ khóa: Suy thận mãn lọc máu chu  kỳ, URR, chất 
lượng cuộc sống, chăm sóc lọc máu.

SUMARY:
RESULTS OF CARE IN PATIENTSWITH 

CHRONIC RENAL FAILURE AND CERTAIN 
FACTORS RELATED IN UNIT OFPERIODICAL 
RENAL DIALYSIS AT KIEN GIANG GENERAL 
HOSPITAL

The study was conducted on 301 patients with 
chronic renal failure in the last stage of cyclic dialysis 
at the Dialysis Department of Kien Giang Hospital from 
January 2020 to May 2020. Objectives: to describe clinical 
characteristics, subclinical and quality of lifein patients 
with chronic dialysis dialysis kidney failure; Analyze 
a number of factors related to results of treatment, care 
and quality of life. Research method: cross-sectional 
descriptive design; interviewing patients about and 
using results in medical records. Results: The average 
weight gain between the 2 filters was 2.5 + 0.9 kg. Blood 
biochemistry parameters improved markedly between 
two dialysis sessions. There is a relationship between the 
weight gain between the two dialysis treatments and the 
patient’s quality of life and poor care. The dialysis effect 
is better in women than men (OR = 3.09; 95% CI: 1.79 - 
5.34), people with normal status compared to thin people 
(OR = 1.22; 95% CI: 0.67 - 2.22) and people with normal 
K+ compared with patients with this index abnormality 
(OR = 1.87; 95% CI: 1.03 - 3.39). The likelihood of 
having quality of life is not less than in people under 60 
years old (OR = 3.5; 95% CI: 1.20 - 10.19), patients with 
average health status compared to the thin onne (OR = 
42.5; 95% CI: 27.4 - 77.8), patients with normal K+ index 
(OR = 3.39; 95% CI: 1.30 - 8.89) and patients with good 
care (OR = 1.82; 95% CI: 0.65 - 5.08) compared to these 
others. Conclusion: Well-cared for chronic kidney failure 
patients who are well-cared for periodic dialysis tend to 

Ngày nhận bài: 07/08/2020                          Ngày phản biện: 15/08/2020                    Ngày duyệt đăng: 22/08/2020
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improve their disease status and achieve good results,good 
treatment is shown by characteristics, lab-findings and 
quality of life parameters.The research results suggest 
the importance of care for patients with kidney failure, 
particularly those patients may underweight or indicators 
subclinical abnormalities.

Keywords: Chronic renal failure, dialysis cycle, 
URR, quality of life, dialysis care.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Suy thận mạn là hậu quả khó tránh khỏi của các bệnh 

nhân bị bệnh thận mạn tính. Ở giai đoạn cuối, hai thận 
mất chức năng hoàn toàn, đòi hỏi phải điều trị thay thế 
thận suy. Lọc máu chu kỳ (LMCK) là giải pháp duy nhất 
khi chưa có đủ điều kiện ghép thận và cũng là giải pháp 
được lựa chọn phổ biến ở Việt Nam cũng như tại Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Bệnh nhân bị suy thận mạn 
tính (STMT) nếu được lọc máu, chăm sóc (CS) và điều trị 
tốt có thể kéo dài thời gian sống tới 20 – 25 năm. Ngược 
lại, các chỉ tiêu lâm sàng (LS), cận lâm sàng (CLS) và 
chất lượng cuộc sống (CLCS) của người bệnh (NB) có thể 
giảm dần dần hoặc kém đi nhanh chóng.

Hiệu quả điều trị đối với NB LMCK có thể được đánh 
giá bằng các dấu hiệu LS, CLS hoặc CLCS của họ. Muốn 
cải thiện được chất lượng CS thì việc xác định kết quả CS 
và những yếu tố liên quan đóng vai trò rất quan trọng. Tuy 
nhiên, tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang (BVĐKKG) các 
nghiên cứu trên khía cạnh điều dưỡng (ĐD) vẫn còn rất 
hạn chế. Tiến hành nghiên cứu này chúng tôi mong muốn 
đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi nghiên cứu: Kết quả 
điều trị và CSNB LMCK hiện nay ra sao? Thực trạng NB 
được CS như thế nào? CLCS của NB bị giảm sút như thế 
nào? Những yếu tố nào liên quan đến kết quả điều trị, CS 
và CLCS của NB? 

Với cách đề cập trên, chúng tôi thực hiện đề tài “Kết 
quả chăm sóc người bệnh suy thận mạn lọc máu chu 
kỳ và một số yếu tố liên quan tại khoa thận lọc máu 
bệnh viện đa khoa Kiên Giang” được tiến hành nhằm 
mục tiêu sau:

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chất 
lượng cuộc sống ở người bệnh suy thận mạn tính lọc máu 
chu kỳ tại khoa Thận lọc máu Bệnh viện Đa khoa Kiên 
Giang năm 2020.

2. Phân tích một số yếu tố liên quan kết quả điều 
trị, chăm sóc và chất lượng cuộc sống của người bệnh suy 
thận mạn tính lọc máu chu kỳ tại đây.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng: 301 NB được chẩn đoán bệnh 
STMT giai đoạn cuối đang điều trị LMCK tại khoa Thận 
lọc máu - BVĐKKG. Nghiên cứu loại trừ những NB tình 
trạng nặng không thể tham gia phỏng vấn, NB suy thận 
cấp hoặc NB không đồng ý tham gia.

- Địa điểm: Khoa Thận lọc máu BVĐKKG
- Thời gian: Từ tháng 01/2020 đến tháng 5/2020.
2.2. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích
2.3. Cỡ mẫu: Tổng số 301 NB STMT giai đoạn cuối 

đang LMCK tại khoa thận lọc máu BVĐKKG
2.4. Phương pháp thu thập số liệu: Phỏng vấn NB 

và sử dụng dữ liệu từ bảng theo dõi NB và hồ sơ bệnh án.
2.5. Xử lý số liệu: Phân tích, xử lý bằng phần mềm 

SPSS 20.0.
2.6. Đạo đức nghiên cứu: NB được giải thích rõ về 

mục đích nghiên cứu (NC) và tự nguyện tham gia vào NC.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Mô tả đặc điểm người bệnh

Bảng 3.1. Phân bố theo đặc điểm NB

Biến số nghiên cứu  (n=301)  (%)

Giới 
Nam 165 54,8

Nữ 136 45,2

Nhóm tuổi
< 60 234 77,7

≥60 67 22,3

Tăng cân giữa 2 lần lọc (IDWG)
> 5% 136 45,2 

≤ 5% 165 54,8
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Bảng 3.2. So sánh CLS lần lọc máu trước với lần lọc máu hiện tại

Biến số nghiên cứu Lần lọc trước (n,%) Lần lọc hiện tại (n,%) p

Độ giảm urê máu 
(URR)

≥ 65% 186(61,8) 210(69,8)
<0,01

< 65% 115(38,2) 91(30,2)

Kali
(K+)

Bất thường 98(32,7) 109(36,3) 
<0,01

Bình thường 203(67,3) 191(63,7)

Bảng 3.3. Liên quan giữa hoạt động CS với kết điều trị, CS và CLCS

Kết quả trên LS, CLS
(n = 301)

Hoạt động chăm sóc OR 
(KTC 95%)

P
Tốt (%) Chưa tốt(%)

BMI
Không gầy 92 (73,6) 111 (63,1) 1,63

0,98-2,69
0,06

Gầy 33 (26,4) 65 (36,9)

IDWG
≤  5 % 79 (63,2) 86 (48,9) 1,79

1,12-2,87
0,01

> 5% 46 (36,8) 90 (51,1)

URR
≥ 65% 125 (71,0) 85 (48,3) 1,15

0,70 -1,89
0,57

< 65% 51 (29,0) 40 (51,7)

CLCS
Không kém 118 (94,4) 150 (85,2) 2,9

1,22-6,96
0,01

Kém 7 (5,6) 26 (14,8)

Nhận xét: Tỷ lệ NB có URR<65% lần lọc hiện tại 
cải thiện so với lần lọc trước(30,2% so với 38,2%). Tỷ lệ 
K+ bất thườnglần lọc hiện tại cao hơn so với lần lọc trước 
(36,3% so với 32,7%), sự khác biệt về URR, K+ giữa hai 

lần lọc có ý nghĩa thống kê (p<0,01).
3.3.  Các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị, CS 

NB LMCK

Nhận xét: Tỷ lệ nam cao hơn nữ. Đa số NB dưới 60 
tuổi (77,7%). IDWG ≤ 5% chiếm tỷ lệ cao hơn (54,8%). 
BMI bình thường chiếm tỷ lệ cao nhất (45,9%) và thấp 
nhất thừa cân, béo phì (21,6%). Gần 60% hoạt động CS 

chung chưa tốt. CLCS trung bình chiếm 86,0%, kém: 
11,0% và tốt chỉ có 3,0%.

3.2. Đặc điểm CLS lần lọc máu trước và lần lọc 
máu hiện tại

BMI (theo phân loại châu Á)

Nhẹ cân (gầy) 98 32,6

Bình thường 138 45,9

Thừa cân, béo 65 21,6

Chăm sóc chung
Chưa tốt 176 58,5

Tốt 125 41,5

Chất lượng cuộc sống (CLCS)

Tốt 9 3,0

Trung bình 259 86,0

Kém 33 11,0
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Nhận xét: NB được CS tốt có tác động cải thiện kết 

quả điều trị, CS và CLCS ở các mức độ khác nhau, tuy 
nhiên thể hiện rõ ở IDWG và CLCS, với p<0,02. Cụ thể: 

NB được CS tốt, tình trạng IDWG và CLCS có cải thiện 
tốt hơn, với (OR =1,79 và OR =2,9; p<0,01).

Nhận xét: Hiệu quả lọc máu tối ưu có liên quan đến 
giới tính và kết quả điều trị, CS ở các mức độ khác nhau, 
tuy nhiên thể hiện liên quan chặt chẽ nhất là giới tính, 
BMI, K+. Cụ thể: Hiệu quả lọc máu trên nam giới không 
tốt bằng nữ giới, với (OR=3,09;p<0,01). Tình trạng thừa 

cân làm ảnh hưởng đến URR sau lọc máu một cách rõ rệt, 
với (OR lần lượt tăng từ 2,40 đến 4,49, p<0,01). Hiệu quả 
lọc máu trên chỉ số K+ bất thường không tốt bằng K+ bình 
thường, với (OR=1,87; p<0,05).

Bảng 3.4. Một số yếu tố liên quan tới hiệu quả điều trị, CS (lọc máu)

Yếu tố liên quan
Hiệu quả sau lọc máu OR 

(KTC 95%)
p

URR<65% URR≥65%

Giới
Nam 80,0% 20,0%

3,09 (1,79-5,34) <0,01
Nữ 57,4% 42,6%

BMI
Gầy 45,2% 54,8%

1,81 (0,80-4,02 ) <0,01
Bình thường 25,0% 75,0%

Thừa cân 16,9% 83,1% 4,50 (0,99-10,13) >0,05

IDWG
> 5% 32,4% 67,6%

1,05 (0,59-1,86) >0,05
≤  5 % 28,5% 71,5%

K+ Bất thường 39,1% 60,9%
1,87 (1,03-3,39) 0,04

Bình thường 14,7% 85,3%

Bảng 3.5. Một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống 

Yếu tố liên quan
(n = 301)

Chất lượng cuộc sống (%) OR 
(KTC 95%) p

Kém Không kém

Tuổi
≥ 60 16(48,5) 51(19,1) 3,5

1,20-10,19 0,02
< 60 17(51,5) 217(80,9)

BMI
Gầy 31(93,9) 67(25) 42,05

27,4-77,8 <0,01
Không gầy 2(6,1) 201(75)

K+
Bất thường 16(48,5) 98(36,6) 3,39

1,30-8,89 0,01
Bình thường 17(51,5) 170(63,4)

Nhận xét: CLCS với tuổi, BMI, Kali, hoạt động CS 
có liên quan chặt chẽ. CLCS kém NB trên 60 tuổi cao hơn 
NB dưới 60 tuổi, với (OR= 3,5;p<0,02). NB có BMI gầy 

CLCS kém so với NB có BMI không gầy, với (p<0,001). 
NB có Kali bất thường nguy cơ CLCS kém hơn 3 lần NB 
có Kali bình thường, với (OR=3,3;p<0,02).
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IV. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
- Bảng 3.1 cho thấy tỷ lệ BMI gầy (SDD) chiếm 

32,6%. Kết quả NB SDD của chúng tôi cao hơn NC 
Nguyễn Thị Quỳnh Vân: SDD 22,2% [5] và Đinh Thị 
Lượt: SDD 8,3% [3]. Lý giải cho sự khác biệt này theo 
chúng tôi là do sự khác biệt về đặc điểm NB và tình trạng 
NB ảnh hưởng đến SDD, đồng thời NB trong NC chúng 
tôi đa phần NB nghèo, chế độ ăn uống thường không tốt, 
chính điều này đã dẫn đến tỷ lệ SDD của chúng tôi cao 
hơn. 

- Bảng 3.1. cho thấy 46,2% NB IDWG quá 5% trọng 
lượng cơ thể. Kết quả chúng tôi IDWC cao hơn Đỗ Lan 
Phương: IDWG quá 5% là 27,9%[4]. Để lý giải cho sự 
khác biệt này theo chúng tôi là do sự khác biệt về đặc 
điểm NB và địa điểm nghiên cứu đồng thời có thể do NB 
trong NC chúng tôi đa phần NB nghèo, chưa kiểm soát 
lượng nước uống tốt, chưa kiểm soát được cơn khát.

- Bảng 3.1. cho thấy CLCS kém (11%). Kết quả 
chúng tôi thấp hơn với NC Nguyễn Thị Quỳnh Vân CLCS 
kém (16%)[5] và NC Đỗ Thuý Hằng CLCS kém 25%. Có 
thể giải thích cho đều này là do NB suy thận mạn thường 
đã quen với tình trạng bệnh tật nên tự thích nghi về mặt 
tâm lý, điều này giúp họ cải thiện được chất lượng sức 
khỏe tinh thần.

- Bảng 3.1 cho thấy hoạt động CS chung tốt chiếm tỷ 
lệ 41,5%. Với tỷ lệ trên chứng tỏ NB được CS tốt chiếm 
tỷ lệ còn thấp, kết quả chưa như mong muốn. Để lý giải 
cho vấn đề này theo tôi có thể do nhiều lý do khác nhau, 
do đặc điểm NB, địa điểm NC và có thể do trình độ NB 
hoặc ĐD hoặc do bệnh quá tải. Để xác định vấn đề này 
đòi hỏi chúng tôi cần rút kinh nghiệm trong thực hiện các 
NC khác tiếp theo.

- Bảng 3.2. cho thấy URR≥65% chiếm tỷ lệ 69,8%. 
Kết quả của chúng tôi cao hơn NC Huỳnh Trinh Trí: 
URR≥65% là 41,4% và Roozitalab M: URR≥65% là 
26,8%[7]. Để lý giải cho đều này theo chúng tôi là do sự 
khác nhau về đặc điểm NB và phương pháp NC. URR 
đánh giá hiệu quả lọc máu đạt hay chưa, nó phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố khác nhau cần xem lại. Đây cũng là vấn 
đề chúng tôi cần rút kinh nghiệm thực hiện NC tiếp theo.

4.2. Các yếu tố liên quan: 
Liên quan giữa hoạt động CS với kết quả điều trị, 

CS và CLCS
Bảng 3.3. cho thấy NB được CS tốt tác động cải 

thiện kết quả điều trị, CS và CLCS tốt hơn nhóm chưa 
được CS tốt ở các mức độ khác nhau, thể hiện rõ trên 

IDWG và CLCS, với p<0,02. Kết quả chúng tôi có tính 
tương đồng với NC Đỗ Lan Phương biến chứng tụt HA 
trong buổi lọc máu có liên quan chặt chẽ với IDWG, với 
p<0,05[4] và NC Somiya một mối quan hệ đáng kể đã 
được phát hiện giữa các biến chứng của việc uống quá 
nhiều chất lỏng giữa các BN và phương pháp kiểm soát 
cơn khát giữa các BN, p<0,001[9]. Để lý giải cho việc này 
theo chúng tôi NB được CS hiểu được tình trạng bệnh, có 
kiểm soát số lượng nước đưa vào cơ thể ≤ 5%, thay đổi 
cân nặng trước và sau lọc máu vừa phải, ít rối loạn điện 
giải, dẫn đến hội chứng mất thăng bằng sau chạy, thay đổi 
huyết động học và ngược lại. Kết quả này khẳng định giữa 
hoạt động CS và CLCS tỷ lệ thuận với nhau, nếu NB được 
CS tốt thì CLCS cải thiện và ngược lại. Nhất là đối với NB 
STMT giai đoạn cuối LMCK, bệnh của họ vì muốn kéo 
dài sự sống họ phải vào bệnh viện lọc máu 3 lần/tuần, do 
tình trạng bệnh họ đối mặt với rất nhiều nguy cơ như thiếu 
máu mạn do bệnh, một số bệnh kèm theo, dễ nhiễm trùng, 
mất dinh dưỡng, ăn uống hạn chế,… Từ đó NB cần có 
kiến thức tốt về bệnh để tuân thủ tốt chế độ sinh hoạt, hoạt 
động thể lực, dinh dưỡng, mức tăng cân phù hợp với bản 
thân, phòng các biến chứng có thể xãy ra. Do đó, ĐD tư 
vấn, CS, theo dõi tốt thì kết quả điều trị, CS tốt và CLCS 
được cải thiện.

Liên quan giữa hiệu quả lọc máu với kết quả điều 
trị, CS

Bảng 3.4. Cho thấy hiệu quả lọc máu tối ưu có liên 
quan chặt chẽ với giới tính, BMI, K+, với p <0,05. Cụ 
thể: Kết quả lọc máu trên nam giới không tốt bằng nữ 
giới, với (OR=3,09;p<0,001). Tình trạng thừa cân làm ảnh 
hưởng đến URR sau lọc máu một cách rõ rệt, với (OR lần 
lượt tăng từ 2,4 đến 4,49;p<0,01). Kết quả lọc máu trên 
chỉ số K+ bất thường sau lọc tốt hơn K+ bình thường, với 
(OR=1,87;p<0,05). Kết quả của chúng tôi tương đồng với 
NC Mogharab.M: URR từ 61–70% có liên quan với BMI, 
giới, lượng máu bơm, với p<0,05[8]. Đều này có thể lý 
giải ở giới nữ có thể họ tuân thủ điều trị tốt hơn nên hiệu 
quả lọc máu tốt hơn.

Liên quan giữa CLCS với LS, CLS 
Bảng 3.5. Cho thấy CLCS với tuổi, BMI, K+, hoạt 

động chăm sóc có liên quan chặt chẽ, với p<0,03. Kết quả 
của chúng tôi có sự khác biệt với NC Nguyễn Thị Quỳnh 
Vân CLCS liên quan với nhóm tuổi, với p>0,05[5]. Lý 
giải cho đều này theo tôi do có sự khác nhau về phân 
tích thông kê và phân nhóm tuổi. Kết quả trong NC của 
chúng tôi tương đồng với NC Nguyễn Hoàng Lan[2] và 
NC Masoud Rayyani CLCS liên quan với tuổi, với p<0,05 
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và một số NC CLCS của NB đều giảm dần theo tuổi, tình 
trạng này có thể do ở những NB tuổi cao thường suy yếu 
về thể chất, nhận thức hoặc có thể có kỳ vọng thấp hơn 
so với người trẻ tuổi, họ thường có những bệnh phối hợp 
kèm theo do tuổi cao hoặc do biến chứng lọc máu lâu 
ngày, vì vậy ăn uống kém không đủ dinh dưỡng, dẫn đến 
SDD có liên quan CLCS kém.

V. KẾT LUẬN
NB suy thận mạn LMCK được CS tốt có xu hướng 

cải thiện tình trạng bệnh, đạt kết quả điều trị, CS tốt thể 
hiện qua các thông số LS, CLS và CLCS. Kết quả nghiên 
cứu gợi ý tầm quan trọng của hoạt động Cs đối với NB suy 
thận, đặc biệt những NBcó thể trạng gầy hoặc các chỉ số 
CLS bất thường. 
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG 
MẮT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA MẮT BỆNH 
VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2020 

Nguyễn Văn Bình1, Hoàng Thị Thanh1     

TÓM TẮT: 
Nghiên cứu thực hiện trên 149 người bệnh (NB) 

chấn thương mắt vào điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Kiên Giang từ tháng 01/2020 đến 6/2020. Mục tiêu: 
Mô tả đặc điểm lâm sàng NB trước phẫu thuật do chấn 
thương mắt; Đánh giá kết quả chăm sóc NB sau phẫu 
thuật và phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả 
đó tại khoa Mắt Bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Phương 
pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu; phỏng vấn 
NB về đau nhức mắt và sử dụng phiếu thu thập thông 
tin NB từ hồ sơ bệnh án. Kết quả: Tỷ lệ NB là nam 
chiếm 67,8% và nữ là 32,2%; tuổi trung bình là 41,6 ± 
19,9 nhóm tuổi từ 30 - <55 tuổi chiếm 50,3%; thời gian 
từ khi chấn thương đến khi vào viện trung bình là 9,13 
± 5,6 giờ, trong đó tỷ lệ NB vào viện trước 6 giờ chiếm 
56,4%; tỷ lệ chấn thương do đụng dập chiếm 79,2% và vết 
thương xuyên thủng chiếm 20,8%; tất cả NB trong nghiên 
cứu đều tổn thương 1 mắt. Tổn thương giác mạc chiếm 
46,3%; tổn thương tiền phòng 23,5%; tổn thương nhãn 
cầu 12,7%; tổn thương mi mắt 12,1%. Sau khi phẫu thuật 
và đượcc chăm sóc, các triệu chứng của NB đều được cải 
thiện rõ rệt: thị lực trung bình tăng từ 3.15 ± 1.72 đến 6.58 
± 1.24; tỷ lệ NB có thị lực từ 7/10 tăng lên từ 4,7% lên 
51,7; tỷ lệ NB có nhãn áp trung bình tăng lên từ 65,1% 
tới 99,3%. Điểm đau nhức mắt trung bình giảm từ 23,13 
± 4,07 xuống còn 14,93 ± 3,13. Các yếu tố liên quan làm 
cho việc chăm sóc NB đạt kết quả tốt là: tuổi NB dưới 55; 
NB không có bệnh lý khác kèm theo; thời gian từ khi bị 
chấn thương đến bệnh viện sớm trước 6 giờ; Tổn thương 
không có vỡ nhãn cầu hoặc không có dị vật.

Từ khóa: Chấn thương mắt; kết quả của chăm sóc; 
các yếu tố liên quan; Kiên Giang

ABSTRACT:
CARE OF PATIENTS AFTER EYE INJURY 

SURGERY AND RELATED FACTORS AT KIEN 
GIANG PROVINCE GENERAL HOSPITAL BY 2020

Research conducted on 149 patients at Kien Giang 
General Hospital from January 2020 to June 2020 in 
patients after eye injury surgery. Objectives: Describe 
the clinical characteristics of patients before surgery 
due to eye injury; Evaluate the patient care results after 
surgery and analysis some factors related to that result at 
the Ophthalmology department of Kien Giang General 
Hospital. Methodology: descriptive research; interview 
the patients about eye pain and use patient information 
sheets from medical records. Results: Male patients is 
67,8% and female 32,2%; The average age is 41,6 ± 19,9, 
from 30 - <55 is 50,3%; The average time from injury to 
hospital admission was 9.13 ± 5.6 hours, before 6 hours 
was 56.4%; Rate of injury due to punching accounts 
for 79.2% and piercing wound accounts for 20.8%; All 
patients in the study suffered 1 eye damage. Damage 
to the cornea accounts for 46.3%; pre-room damage 
23.5%; damage to the eyeball 12.7%; eyelid damage 
12.1%. After surgery and care, the patient's symptoms 
are improved significantly: average vision increased 
from 3.15 ± 1.72 to 6.58 ± 1.24; The proportion of 
patients with visual acuity increased from 7/10 to from 
4.7% to 51.7%; The proportion of patients with average 
eye pressure increased from 65.1% to 99.3%. Average 
pain score decreased from 23.13 ± 4.07 to 14.93 ± 
3.13. Relevant factors that make the care of the patient 
achieve good results are: the patient's age under 55, the 
patient has no other associated illness; time from injury 
to hospital early before 6 hours; Lesions do not include 
rupture of the eyeball or no foreign body.

Keywords: Eye injury; result of take care; related 
factors; Kiên Giang
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chấn thương mắt là một cấp cứu hay gặp trong 

nhãn khoa và gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới từ 3 - 4 
lần. Trong những năm 90 của thế kỷ trước, thống kê toàn 
quốc cho thấy tỷ lệ chấn thương mắt chiếm 10 - 15 % 
trong số các bệnh mắt, đứng hàng thứ 3 gây mù lòa và 
giảm thị lực sau bệnh đục thủy tinh thể và Glôcôm [9]. 
Những năm gần đây, chấn thương mắt đứng hàng thứ 
năm gây mù lòa sau các nguyên nhân gây mù khác ở 
Việt Nam [2]. Xử trí chấn thương mắt có thể điều trị nội 
khoa hoặc phải can thiệp phẫu thuật tùy thuộc vào tình 
trạng tổn thương cấu trúc của mắt. Phẫu thuật điều trị 
chấn thương mắt, ngoài vai trò của phẫu thuật viên khi 
phẫu thuật thì việc chăm sóc, theo dõi diễn biến, phát 
hiện những triệu chứng bất thường của NB để báo cáo 
bác sĩ xử trí kịp thời và lập kế hoạch chăm sóc hợp lý của 
điều dưỡng góp phần thành công của phẫu thuật. Câu hỏi 
được đặt ra ở đây là đặc điểm lâm sáng, cận lâm sàng của 
NB chấn thương mắt như thế nào? Kết quả điều trị, chăm 
sóc ra sao và những yếu tố nào ảnh hưởng đến kết quả 
đó? Trả lời được những vấn đề trên sẽ giúp người điều 
dưỡng xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp với đặc 
điểm từng NB và góp phần nâng cao hiệu quả của điều 
trị, chăm sóc NB bị chấn thương mắt. Tại khoa Mắt Bệnh 
viện đa khoa Kiên Giang chưa có nghiên cứu nào của 
điều dưỡng đề cập đến vấn đề này, nhất là các yếu tố liên 
quan đến công tác chăm sóc NB toàn diện sau phẫu thuật 
chấn thương mắt của điều dưỡng. Vì vậy, chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu “Chăm sóc NB sau phẫu thuật chấn 
thương mắt và một số yếu tố liên quan tại khoa Mắt 
Bệnh viện đa khoa Kiên Giang năm 2020”.

Mục tiêu nghiên cứu:
- Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của NB 

trước phẫu thuật do chấn thương mắt tại khoa Mắt Bệnh 
viện đa khoa Kiên Giang năm 2020.

-  Đánh giá kết quả chăm sóc NB sau phẫu thuật và 
phân tích một số yếu tố liên quan tại khoa Mắt Bệnh viện 
đa khoa Kiên Giang.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: 
NB chấn thương mắt được phẫu thuật tại khoa Mắt 

Bệnh viện đa khoa Kiên Giang trong thời gian từ tháng 
1/2020 – 06/2020.

2.2. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu.
2.3. Cỡ mẫu: Tính cho nghiên cứu mô tả với 149 NB.
2.4. Nội dung nghiên cứu: 
- Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của NB: tuổi, giới, 

hoàn cảnh và tác nhân gây chấn thương; thời gian bị chấn 
thương đến khi vào viện; tiền sử bệnh lý; các triệu chứng 
theo dõi: thị lực, nhãn áp, mức độ đau, xét nghiệm máu.

- Kết quả chăm sóc được đánh giá theo các tiêu chí sau: 
Kết quả tốt: Thị lực tăng; nhãn áp trở về bình thường; 

đau nhức mắt giảm hoặc không đau/đau nhẹ; không có 
biến chứng

Kết quả chưa tốt: Thị lực không đổi hoặc giảm; nhãn 
áp không thay đổi hoặc tăng; đau không giảm hoặc tăng; 
có biến chứng

- Yếu tố liên quan: Tuổi, thời gian vào viện, tính chất 
tổn thương, bệnh lý kèm theo.

2.5. Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập thông 
tin NB từ hồ sơ bệnh án và phỏng vấn trực tiếp NB.

2.6. Xử lý số liệu: Bằng phần mềm SPSS 16.0 để 
tính tỷ lệ phần trăm, trung bình, xác định yếu tố liên quan 
đến kết quả chăm sóc khi có OR>1 và nằm trong khoảng 
95%CI và p<0,05.

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến 
hành khi có sự đồng ý của khoa Mắt Bệnh viện đa khoa 
Kiên Giang, của NB và chỉ với mục đích mô tả để có cơ 
sở xây dựng kế hoạch chăm sóc NB tốt hơn.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm lâm sàng của NB 
Tuổi và giới tính của NB: tuổi trung bình của NB 

41,6 ± 19,9; nhóm tuổi từ 30 - <55 chiếm tỷ lệ cao nhất 
50,3%. NB nam chiếm 67,8% và NB nữ chiếm 32,2%.
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Bảng 3.1. Vị trí tổn thương mắt trước phẫu thuật

Tổn thương Số NB Tỷ lệ %

Số mắt tổn thương: 1 mắt 149 100,0

Vị trí tổn thương:
- Giác mạc 
- Tiền phòng
- Nhãn cầu
- Mi mắt 
- Hốc mắt, lệ quản  
- Thủy tinh thể

69
35
19
18
5
3

46,3
23,5
12,8
12,1
3,4
2,0

Chấn thương đụng dập
Không vỡ nhãn cầu 114

Có vỡ nhãn cầu 4

Vết thương  xuyên thủng
Không có dị vật 17

Có dị vật 14

Nhận xét: Kết quả bảng trên cho thấy, tỷ lệ chấn 
thương ở giác mạc cao nhất chiếm 46,3%; tiếp đên tiền 
phòng 23,5%; ở nhãn cầu 12,8%; ở mi mắt 12,1%. 79,2% 

NB bị chấn thương đụng dập, trong đó 2,7% NB bị vỡ 
nhãn cầu; 20,8% NB bị vết thương xuyên thủng, trong đó 
9,4% NB có dị vật.

Bảng 3.2. Nguyên nhân và biểu hiện lâm sàng trước phẫu thuật

Nguyên nhân và triệu chứng Số NB Tỷ lệ %

Nguyên nhân: 
- Tai nạn sinh hoạt
- Tai nạn lao động
- Tai nạn giao thông
- Đánh nhau
- Thể thao

88
20
19
17
5

59,1
13,4
12,8
11,4
3,4

Thị lực 
- 0/10
- Từ ≥ 1/10 đến 3/10
- Từ > 3/10 đến 6/10
- Từ ≥ 7/10

1
101
40
7

0,7
67,8
26,8
4,7

Thị lực trung bình 3,15 ± 1,72

Nhãn áp:
- Thấp (< 15 mmHg)
- Trung trình (15 – 24 mmHg)
- Cao (> 24 mmHg)

0
97
52

0
65,1
34,9

Nhãn áp trung bình 19,79 ± 3,96

Mức độ đau nhức mắt:
- Không đau (OSDI: 1-12 điểm)
- Đau ít (OSDI: 13-22 điểm)
- Đau vừa (OSDI:23-32 điểm)
- Đau nhiều (OSDI: 33-100 điểm)

4
25
117
3

2,7
16,8
78,5
2,0

Điểm đau trung bình 23,13 ± 4,07
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Bảng 3.3. Kết quả chăm sóc NB sau phẫu thuật

Các chỉ số
Trước phẫu thuật Sau phẫu thuật

n Tỷ lệ % n Tỷ lệ %

Thị lực: 
- ≤ 3/10
- Trên 3/10

102
47

68,5
31,5

7
142

4,7
95,3

Thị lực TB (X ± SD) 3.15 ± 1.72 6.58 ± 1.24 (**)

Đau nhức mắt:
- Không đau, đau ít
- Đau vừa và nhiều

29
120

19,5
80,5

140
9

94,0
6,0

Điểm đau trung bình 23,13 ± 4,07 14,93 ± 3,13 (**)

Nhãn áp:
- Bình thường (15-24 mmHg)
- Cao (> 24 mmHg)

97
52

65,1
34,9

148
1

99,3
0,7

Nhãn áp trung bình (mmHg) 19,79 ± 3,96 17,24 ± 1,51 (*)

Biến chứng
- Xuất huyết tiền phòng
- Xuất huyết nội nhãn

3
3

2,0
2,0

Kết quả chung:
- Tốt
- Chưa tốt

130
19

87,2
12,8

Bảng 3.4. Một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc NB 

Yếu tố
Kết quả tốt (130) Kết quả chưa tốt (19)

OR (95%CI) p
n Tỷ lệ % n Tỷ lệ %

Tuổi:
Dưới 55

≥ 55
98
32

87,5
86,5

14
5

12,5
13,5

1,09
(0,28-3,53) <0,05

Thời gian trước khi vào viện:
- Trước 6 giờ
- Sau 6 giờ 82

48
97,6
73,8

2
17

2,4
26,2

14,5
(3,17-85,9) <0,01

Nhận xét: Nguyên nhân gây chấn thương hay gặp 
nhất tai nạn sinh hoạt (59,1%), tiếp đến là tai nạn lao 
động, tai nạn giao thông và đánh nhau (từ 11,4-12,8%). 

74,8% Nbcos thị lực dưới 3/10; 34,9% NB có nhãn áp cao 
và 80,5% NB đau vừa và đau nhiều.

3.2 Kết quả chăm sóc NB và yếu tố liên quan

(**): Sự khác biệt với p<0,01; (*): Sự khác biệt với 
p<0,05

Nhận xét: Sau phẫu thuật, NB được chăm sóc và các 
dấu hiệu đều tiến triển tốt lên rõ rệt so với trước phẫu thuật: 

tỷ lệ NB có thị lực trên 3/10 tăng từ 31,5% lên 95,3%; thị lực 
trung bình từ 3.15 ± 1.72 lên 6.58 ± 1.24. Điểm đau nhức mắt 
từ 23,13 ± 4,07 còn 14,93 ± 3,13. Đánh giá kết quả chung, 
87,2% NB có kết quả tốt và 12,8% kết quả chưa tốt.
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Nhận xét: Các yếu tố làm cho kết quả chăm sóc NB 
tốt hơn, đó là: tuổi NB dưới 55 (OR= 1,09, p<0,05); NB 
không có bệnh lý khác kèm theo (OR= 28,8 và p<0,01); 
thời gian đến viện sớm trước 6 giờ (OR = 14,5 và p<0,01); 
tổn thương không có vỡ nhãn cầu hoặc không có dị vật 
(OR = 4,5 và p<0,05).

IV. BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm của NB chấn thương mắt
Về giới tính và tuổi: Kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi cho thấy: tỷ lệ NB nam chiếm 67,8% và NB nữ chiếm 
32,2%; tuổi trung bình nam giới 41,1± 1,8 tuổi và tuổi trung 
bình của nữ là 42,6 ± 3,4 tuổi. Kết quả của chúng tôi phù 
hợp với kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả khác. Mai Huy 
Thành cho thấy, tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2015, 
tuổi trung bình của NB chấn thương mắt là 32,2 ±12,6 tuổi. 
Phân bố tập trung nhất ở lứa tuổi lao động từ 18 - 60 tuổi: 
88,9%. Nam: 86,1%, Nữ: 13,9% [7]. Vũ Kỳ Mạnh cho thấy 
tỷ lệ nam và nữ NB chấn thương mắt là 86,1% và 13,9% 
[4]. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Như [5] cho biết 
người bị chấn thương mắt có độ tuổi 41 - 50 chiếm số lượng 
nhiều nhất (29%), độ tuổi 31 - 40 (23,5%), Hoàng Năng 
Trọng [8] nghiên cứu tại Thái Bình cho thấy chấn thương 
mắt trong nông nghiệp chủ yếu xảy ra ở lứa tuổi lao động 
từ 15 - 49 tuổi và tỷ lệ nam/nữ là 1,8/1.

Đặc điểm lâm sàng: Tỷ lệ chấn thương do đụng 
dập chiếm 87,2%; tỷ lệ chấn thương xuyên thủng chiếm 
12,1%; tỷ lệ chấn thương do bỏng chiếm 0,7%. Tất cả NB 
trong nghiên cứu đều tổn thương 1 mắt. Kết quả của chúng 
tôi cho thấy tỷ lệ chấn thương ở giác mạc cao nhất chiếm 
46,3%; tỷ lệ chấn thương ở tiền phòng chiếm 23,5%; tỷ lệ 
chấn thương ở nhãn cầu chiếm 12,7%; tỷ lệ chấn thương 
ở mi mắt chiếm 12,1%; 79,2% NB bị chấn thương đụng 
dập, trong đó 2,7% NB bị vỡ nhãn cầu; 20,8% NB bị vết 
thương xuyên thủng, trong đó 9,4% NB có dị vật. Kết 
quả trong nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả 
nghiên cứu của nhiều tác giả. Đỗ Như Hơn [2] và Nguyễn 
Đức Như [5]. 

4.2. Về kết quả điều trị và chăm sóc: Sau phẫu 
thuật thị lực của NB tăng từ 3.15 ± 1.72 lên 6.58 ± 1.24;  
tỷ lệ NB có nhãn áp bình thường tăng lên; điểm đau trung 
bình giảm từ  23,13 ± 4,07 còn 14,93 ± 3,13. Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với nghiên cứu của 
Nguyễn Thị Bích Lợi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
[3] và theo tác giả Nguyễn Minh Phú tại Bệnh viện Mắt 
Trung ương [6]. Kết quả chung trong điều trị, chăm sóc 
NB: Khi phối hợp các tiêu chí đánh giá kết quả chăm sóc 
và phân chia thành 2 mức độ là tốt và chưa tốt, kết quả 
trong trên cho thấy, tỷ lệ đánh giá quả chung trong chăm 
sóc, điều trị NB ở mức tốt chiếm 87.2%; ở mức chưa tốt 
chiếm 12.8%.

4.3. Các yếu tố liên quan:
Những NB có tuổi đời dưới 55 có kết quả tốt nhiều 

hơn người bênh trên 55 tuổi (OR= 1,09, p<0,05), có lẽ 
lứa tuổi liên quan đến sức khỏe của NB làm cho khả năng 
phục hồi tổn thương tốt hơn. Các bệnh lý NB trong nghiên 
cứu hay gặp là tăng huyết áp, tiểu đường, tăng mỡ máu, 
bệnh thận, thiếu máu. Những bệnh lý kèm theo đó là yếu 
tố làm cho tình trạng chấn thương nặng hơn, diễn biến 
phúc tạp hơn và ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị, chăm sóc. 
Do đó, khi tìm liên quan, chúng tôi thấy rõ khi NB mắc 
bệnh lý khác kèm theo làm kết quả điều trị chăm sóc kém 
hiệu quả hơn (với OR= 28,8 và p<0,01). Thời gian vào 
viện sớm cũng là yếu tố góp phần tăng hiệu quả điều trị, 
chăm sóc vì tổn thương ít phù nề và ít nguy cơ bội nhiễm 
hơn. Khi phân tích, đề tài thấy có liên quan giữa thời gian 
đến viện sớm trước 6 giờ và kết quả chăm sóc tốt (OR = 
14,5 và p<0,01); Tổn thương không có vỡ nhãn cầu hoặc 
không có dị vật làm quá trình điều trị, chăm sóc đơn giản 
hơn, hiệu quả tốt hơn (OR = 4,5 và p<0,05).

V. KẾT LUẬN
1. Đặc điểm lâm sàng của NB trước phẫu thuật
Tỷ lệ NB nam là 67,8% và NB nữ là 32,2%, tuổi 

trung bình của NB là 41,6 ± 19,9 nhóm tuổi từ 30 - <55 
tuổi chiếm 50,3%. Nguyên nhân gây chấn thương hay 

Tổn thương:
- Không vỡ NC và không có dị vật
- Vỡ NC hoặc có dị vật
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Bệnh kèm theo:
- Không có 
- Có bệnh kèm theo

80
50

98,8
73,5

1
8

1,2
26,5

28,8
(4,2-121,4) <0,01

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



Tập 59 - Số 6-2020

Website: yhoccongdong.vn158

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2020
gặp nhất tai nạn sinh hoạt (59,1%), tiếp đến là tai nạn lao 
động, tai nạn giao thông và đánh nhau (từ 11,4-12,8%). 
Thời gian từ khi chấn thương đến khi vào viện trung bình 
là 9,13 ± 5,6 giờ. 

Chấn thương do đụng dập chiếm 79,2% và vết 
thương xuyên thủng chiếm 20,8. Tổn thương giác mạc 
chiếm 46,3%; tổn thương tiền phòng 23,5%; tổn thương 
nhãn cầu 12,7%; tổn thương mi mắt 12,1%. 

2. Kết quả điều trị, chăm sóc NB sau phẫu thuật 
và yếu tố liên quan

 Sau phẫu thuật, các dấu hiệu đều tiến triển tốt lên 

rõ rệt: Thị lực trung bình từ 3.15 ± 1.72 lên 6.58 ± 1.24. 
Điểm đau nhức mắt từ 23,13 ± 4,07 còn 14,93 ± 3,13. Tỷ 
lệ NB có nhãn áp bình thường tăng từ 65,1 tới 99,3%. 
Đánh giá kết quả chung: 87,2% NB có kết quả tốt và 
12,8% kết quả chưa tốt.

Những yếu tố liên quan làm cho công tác chăm 
sóc NB đạt kết quả tốt là: Tuổi NB dưới 55 (OR= 1,09, 
p<0,05); NB không có bệnh lý khác kèm theo (OR= 28,8 
và p<0,01); thời gian đến viện sớm trước 6 giờ (OR = 14,5 
và p<0,01); tổn thương không có vỡ nhãn cầu hoặc không 
có dị vật (OR = 4,5 và p<0,05).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phan Đức Khâm (1994), “Chấn thương mắt”, Bách khoa thư bệnh học tập II, 204-211.
2. Đỗ Như Hơn (2012). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của chấn thương đụng dập nhãn cầu trong 5 năm (2003-

2007). Tạp chí Y học thực hành, số tháng 2/2012.
3. Nguyễn Thị Bích Lợi (2016). “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điều trị chấn thương mắt tại khoa Mắt Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh”. Đề tài khoa học cơ sở năm 2016.
4. Vũ Kỳ Mạnh (2008), “Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị ban đầu chấn thương đụng dập nhãn cầu tại Bệnh 

viện Mắt Trung ương từ 2003 đến 2007”. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa II, Đại học Y Hà Nội.
5. Nguyễn Đức Nhự (2016). Nghiên cứu các trường hợp chấn tương mắt qua giám định tổn thương cơ thể tại 

Viện Pháp y quốc gia. Đề tài NCKH cấp cơ sở, Viện Pháp y quốc gia và Phân viện Pháp y quốc gia tại thành phố Hồ 
Chí Minh.

6. Nguyễn Minh Phú (2019). “Nghiên cứu cắt dịch kính bơm dầu Silicone nội nhãn điều trị chấn thương nhãn cầu 
nặng”. Luận án Tiến sỹ y học, Đại học Y Hà Nội.

7. Mai Huy Thành (2015). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị xuất huyết võng mạc do chấn 
thương đụng dập nhãn cầu điều trị tại Bệnh viện mắt Trung ương. Luận văn Thạc sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội.

8. Hoàng Năng Trọng (2002). Hậu quả mù lòa và đặc điểm dịch tễ học của chấn thương mắt nông nghiệp tại Thái 
Bình. Tạp chí Thông tin Y-Dược Hà Nội, 8, 33-3.

9. Annette H, David A Mackey (2019), “Eye Injuries across history and the evolution of eye protection”, Acta 
Ophthalmol 2019 Sep;97(6):637-643. doi: 10.1111/aos.14086. Epub 2019 Mar 25.

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



Tập 59 - Số 6-2020

Website: yhoccongdong.vn 159

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG RĂNG KHÔN HÀM 
DƯỚI THEO PHÂN LOẠI PARANT II, III TẠI BỆNH VIỆN QUÂN 
Y 103  

Vũ Hồng Thái1, Nguyễn Khang1, Nguyễn Danh Long1

TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

răng khôn hàm dưới theo phân loại parant II, III của bệnh 
nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, 
theo dõi dọc có phân tích trên 138 bệnh nhân được phẫu 
thuật lấy răng khôn hàm dưới (RKHD) mọc lệch ngầm 
theo phân loại phẫu thuật Parant II, III tại Khoa Răng 
miệng - Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 9/2019 - 5/2020.

Kết quả: Tỷ lệ về tuổi cao nhất ở cả hai nhóm là từ 18 
- 24 tuổi (phẫu thuật sử dụng máy: 53,6 % và nhổ thường: 
47,8 %). Nhóm nhổ máy, nam giới: 65,2%, nhổ thường, 
nam giới: 58,0% và nữ: 42,0%. Không có sự khác biệt về 
tuổi và giới tính giữa hai nhóm phẫu thuật (p>0,05). Nhóm 
nhổ máy, tỷ lệ Parant III: 53,62%, nhổ thường tỷ lệ Parant 
III: 44,93% và Parant II: 55,07%. Ở cả hai nhóm nhổ máy 
và không sử dụng máy đều có răng lệch gần chiếm tỷ lệ cao 
nhất lần lượt là 47,8% và 68,1%. Nhóm sử dụng máy tỷ lệ 
răng ở vị trí B và C lần lượt là 33,33% và 59,42%, còn ở 
nhóm nhổ thường là 30,4% và 66,7%. Tương quan khoảng 
rộng xương loại II ở hai nhóm chiếm đa số, ở nhóm có sử 
dụng máy là 91,3% và nhóm nhổ thường là 92,8%.

Kết luận: Độ tuổi trung bình của bệnh nhân phẫu 
thuật nhổ RKHD theo Parant II là 27,1 ± 5,44. Nhóm bệnh 
nhân từ 18 đến 30 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (70,3%). Bệnh 
nhân nam chiếm tỷ lệ cao hơn với 61,6%. Răng khôn nằm 
ngang, lệch gần chiếm tỷ lệ cao nhất. Đa số các răng ở vị 
trí B và C. Tương quan xương loại II là 92,0%.

Từ khóa: Răng khôn hàm dưới, phân loại Parant 
II, III.

SUMMARY:
CLINICAL AND SUBCLINICAL CHARACTERISTICS 

OF LOWER THIRD MOLAR WITH CLASSIFICATION 
OF PARANT II, III

Objectives: Describing the clinical, subclinical 
characteristics of lower third molar with classification 
of parant II and III of patients who came for medical 
examination and treatment at Military Hospital 103.

Subjects and methods: A prospective, 
longitudinal study with an analysis of 138 patients who 
had surgery on lower third molar (LTM) implicitly 
deviated according to the classification of Parant II and 
III surgery at the Dental Department - Military Hospital 
103 from 9/2019 - 5/2020.

Results: The highest rate of age in both groups was 
from 18 to 24 years old (using machine operation: 53.6% 
and normal spit: 47.8%). Those who pulled machines, 
males: 65.2%, normal spit, males: 58.0% and femlaes: 
42.0%. There was no difference in age and sex between 
the two surgical groups (p> 0.05). Group of spit machines, 
Parant III rate: 53.62%, normal spit, Parant III rate: 44.93% 
and Parant II: 55.07%. In both groups of machines pulling 
and not using the machine, the proportion of the deviated 
teeth accounted for the highest proportion, 47.8% and 
68.1% respectively. In the group using machines, the 
percentage of teeth in position B and C was 33.33% and 
59.42%, respectively, while the normal spit group was 
30.4% and 66.7%, respectively. The correlation between 
type II bone width in the two groups accounted for the 
majority, in the group using the machine was 91.3% and 
the normal spit group was 92.8%.

Conclusion: The average age of patients with LTM 
extraction surgery according to Parant II was 27.1 ± 5.44. 
The highest proportion of patients aged 18 to 30 years 
(70.3%). The proportion of male patients was higher 
with 61.6%. Wisdom teeth accounted for the highest 
percentage were horizontal, the proximal. The majority 
of teeth in position B and C. The bone width correlation 
type II was 92.0%.

Ngày nhận bài: 10/07/2020                          Ngày phản biện: 16/07/2020                    Ngày duyệt đăng: 07/08/2020

1.   Học viện Quân y
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Răng khôn hàm dưới là răng mọc cuối cùng trên cung 

hàm khi các răng khác đã mọc ổn định, ở độ tuổi trưởng 
thành 18-25 xương hàm gần như không còn phát triển nữa 
nên thường bị kẹt, mọc lệch hoặc mọc ngầm. Vì vậy trong 
quá trình mọc hay gây biến chứng như: Viêm mô tế bào, 
sâu mặt xa răng 7, sâu răng 8 hay tiêu xương nâng đỡ răng 
số 7, ngoài ra có thể gặp đau dây thần kinh vùng đầu lan tỏa 
hoặc khu trú, có thể gặp Phlegmon (viêm tấy lan tỏa), nặng 
hơn nữa gây nhiễm trùng huyết có thể tử vong [1]. Vấn đề 
nhổ bỏ RKHD mọc lệch, ngầm có nguy cơ hay đã gây ra 
tai biến, biến chứng cần được tiến hành càng sớm càng tốt. 
Phẫu thuật răng khôn hàm dưới nhiều khi rất khó khăn vì 
RKHD lệch, ngầm thường đa dạng về vị trí, hình thể, kích 
thước, thường kẹt ở giữa răng 7 và cành lên xương hàm 
dưới hoặc ngầm sâu trong xương, mật độ xương ngày càng 
cứng chắc, chân răng cũng rất bất thường về số lượng và 
hình thái, bệnh nhân há miệng hạn chế... Hiện nay nhiều 
cơ sở trong nước đã sử dụng máy phẫu thuật siêu âm để 
phẫu thuật răng số 8. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có báo 
cáo đánh giá hiệu quả thực sự của máy phẫu thuật siêu âm 
đối với phẫu thuật răng khôn hàm dưới. Do đó, chúng tôi 
thực hiện nghiên cứu này nhằm mục tiêu: “Mô tả đặc điểm 
lâm sàng, cận lâm sàng răng khôn hàm dưới theo phân loại 
parant II, III của bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh 
viện Quân y 103”.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Đối tượng nghiên cứu
Gồm 138 bệnh nhân được phẫu thuật lấy răng khôn 

hàm dưới mọc lệch ngầm theo phân loại phẫu thuật Parant 
II, III tại Khoa Răng miệng - Bệnh viện Quân y 103 từ 
tháng 9 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020.

* Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân:
- Bệnh nhân có răng khôn hàm dưới mọc lệch ngầm 

theo phân loại phẫu thuật Parant II, III.
-  Bệnh nhân có tình trạng sức khỏe tốt, hiện tại 

không có nhiễm trùng, sưng, đau.
- Bệnh nhân có hồ sơ nghiên cứu đầy đủ.
- Được theo dõi sau phẫu thuật vào các thời điểm 

24h, ngày thứ 7 và tái khám sau 1 tháng.
- Bệnh nhân tự nguyện hợp tác tham gia nghiên cứu.
* Tiêu chuẩn loại trừ 
- Bệnh nhân có kèm theo bệnh toàn thân mạn tính 

chưa ổn định như:

+ Bệnh nhân có rối loạn về máu: bệnh bạch cầu, rối 
loạn yếu tố đông máu.

+ Bệnh nhân có tiền sử các bệnh hệ thống mà ảnh 
hưởng đến quá trình phẫu thuật.

+ Phụ nữ có thai và đang cho con bú.
+ Bệnh nhân có rối loạn tâm thần kinh, bệnh nhân 

nghiện rượu, sử dụng chất kích thích, người nghiện hút thuốc 
lá (với bệnh nhân hút thuốc ít hơn 10 điếu một ngày được 
yêu cầu dừng hút thuốc trước và sau khi phẫu thuật 1 tuần).

+ Bệnh nhân có sử dụng máy tạo nhịp tim.
- Hồ sơ bệnh án không có đủ các thông tin cần cho 

nghiên cứu.
2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Nghiên cứu thực hiện tại khoa Răng Miệng Bệnh 

viện Quân y 103. Thời gian: từ tháng 9 năm 2019 đến 
tháng 5 năm 2020.

3. Phương pháp nghiên cứu
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu theo phương 

pháp tiến cứu, theo dõi dọc có phân tích.
- Cỡ mẫu nghiên cứu: 
- Sử dụng công thức tính cỡ mẫu trong trường hợp 

ước tính tỷ lệ theo một tiêu thức nào đó thì: 

- Trong đó:
- N: kích thước của tổng thể. Trong trường hợp này 

N = 130.
- Uα/2: phân vị α/2 của phân phôi chuẩn tắc. Với 

α=0,05 thì giá trị này là 1,96
- f: tỷ lệ của tiêu thức (đã có thông tin trước). Còn 

chưa thì lấy f=0,5.
- ε: phạm vi sai số chọn mẫu. Thông thường phạm vi 

này nằm trong khoảng 5-10%. 
- Nếu lấy ε=0.08 thì giá trị n>=68
Trong quá trình thu thập số liệu chúng tôi đã tiến 

hành thu thập được 138 bệnh nhân đạt yêu cầu tham gia 
nghiên cứu. Chúng tôi đã tiến hành phân thành 2 nhóm 
gồm: nhóm 1 gồm 69 bệnh nhân nhổ bằng phương pháp 
kinh điển; nhóm 2 gồm 69 bệnh nhân nhổ bằng phương 
pháp có sử dụng máy phẫu thuật siêu âm.

4. Chỉ tiêu nghiên cứu
Tuổi (tính theo năm); Giới tính (nam, nữ); Khoảng 

rộng xương (loại I, II, III theo phân loại của Pell, Gregory); 
Độ sâu R8 (vị trí A1, A2, B, C theo phân loại của Pederson 
có bổ sung của Mai Đình Hưng); Trục R8 so với trục R7; 
Hình dáng chân răng (cong, thẳng, chẽ, chụm, dùi trống); 

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



Tập 59 - Số 6-2020

Website: yhoccongdong.vn 161

   
 

 

  

VI
N

S

C KH E

 

C NG

NG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Phân loại theo Parant II (R8 ngầm đứng nằm ngầm sâu 
chân chụm to hay hai chân cong hình móc câu, R8 ngầm 
sâu lệch xa góc, hay răng nằm ngang, R8 lệch phía lưỡi); 
Phân loại theo Parant III (R8 kẹt, hai chân choãi ngược 
chiều nhau, R8 ngầm, ngang, hai chân dạng, R8 kẹt hai 
chân dạng nhỏ).

5. Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu thu thập được xử lý theo thuật toán thống 

kê bằng phần mềm Microsoft Excel 2013 với Add-Ins 
Analysis ToolPak, SPSS 22.0.

III. KẾT QUẢ

Nhận xét:
Tỷ lệ về tuổi cao nhất ở cả hai nhóm là độ tuổi từ 18 

- 24 tuổi, trong đó nhóm phẫu thuật sử dụng máy là 53,6 
% và nhóm nhổ thông thường là 47,8 %. Tỷ lệ về tuổi giữa 
hai nhóm không có khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 

0,586 >0,05.
Trong nhóm nhổ sử dụng máy tỷ lệ nam giới chiếm 

chủ yếu với 65,2%, nhóm nhổ bằng phương pháp kinh điển 
tỷ lệ nam chiếm 58,0% và nữ chiếm 42,0%. Chưa thấy có 
sự khác biệt về giới tính giữa hai nhóm phẫu thuật (p>0,05).

Bảng 1. Đặc điểm tỷ lệ về tuổi và giới

Nhổ thường (n=69) Sử dụng máy (n=69) Chung 
n (%)Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %

Tuổi

Dưới 18 0 0,0 0 0,0 0 (0,0)

18 – 24 33 47,8 37 53,6 70 (50,7)

25 – 30 16 23,2 11 15,9 27 (19,6)

31 – 40 15 21,7 13 18,8 28 (20,3)

Trên 40 5 7,2 8 11,6 13 (9,4)

p 0,586

Giới tính

Nam 40 58,0 45 65,2 85 (61,6)

Nữ 29 42,0 24 34,8 53 (38,4)

p 0,484

Bảng 2. Đặc điểm về phân loại theo Parant

Phân loại
Nhổ thường Sử dụng máy Chung 

n (%)Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %

Parant II 38 55,07 32 46,38 70 (50,72)

Parant III 31 44,93 37 53,62 68 (49,28)

Tổng số 69 100 69 100 138 (100)

p 0,348
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Nhận xét:
Trong nhóm nhổ sử dụng máy tỷ lệ Parant III chiếm 

53,62%, nhóm nhổ bằng phương pháp kinh điển tỷ lệ 

Parant III chiếm 44,93% và Parant II chiếm 55,07%. Chưa 
thấy có sự khác biệt về phân loại theo Parant giữa hai 
nhóm phẫu thuật (p>0,05).

Nhận xét:
Ở cả hai nhóm nhổ sử dụng máy và không sử dụng 

máy đều có số lượng răng lệch gần chiếm tỷ lệ cao nhất 
lần lượt là 47,8% và 68,1%. 

Tỷ lệ tư thế răng giữa nhóm dùng máy và nhóm 
không dùng máy khác biệt không có ý nghĩa thống kê với 
p=0,053.

Nhận xét:
Ở cả hai nhóm nhổ sử dụng máy nhận xét:
Răng mọc ở vị trí B và C ở hai nhóm có tỷ lệ cao 

nhất. Ở nhóm sử dụng máy tỷ lệ răng ở vị trí B và C lần 
lượt là 33,33% và 59,42%, còn ở nhóm không sử dụng 

máy là 30,4% và 66,7%.
Tỷ lệ về vị trí mọc răng giữa nhóm dùng máy và 

nhóm không dùng máy khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê với p=0,547.

Bảng 3. Đặc điểm về tư thế răng khôn hàm dưới

Răng
Tư thế

Nhổ thường Sử dụng máy Chung

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng %

Răng thẳng 0 0,0 2 2,9 2 1,4

Nằm ngang 17 24,6 30 43,5 47 34,1

Lệch gần 47 68,1 33 47,8 80 58,0

Lệch xa 3 4,3 3 4,3 6 4,3

Lệch má 1 1,4 1 1,4 2 1,4

Lệch lưỡi 1 1,4 0 0,0 1 0,7

Tổng số 69 100 69 100 138 100

p 0,053

Bảng 4. Vị trí độ sâu răng khôn hàm dưới so với răng hàm lớn thứ hai

Răng

Vị trí

Nhổ thường Sử dụng máy Chung

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %

Vị trí A1 0 0 0 0 0 0

Ví trí A2 2 2,90 5 7,25 7 5,07

Vị trí B 21 30,43 23 33,33 44 31,88

Vị trí C 46 66,67 41 59,42 87 63,04

Tổng số 69 100 69 100 138 100

p 0,547
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Nhận xét:
Tương quan khoảng rộng xương loại II ở hai nhóm 

chiếm đa số, ở nhóm có sử dụng máy là 91,3% và nhóm 
không sử dụng máy là 92,8%.

Tỷ lệ về tương quan khoảng rộng xương giữa nhóm 
dùng máy và nhóm không dùng máy khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê với p=0,384.

IV. BÀN LUẬN
* Đặc điểm về tuổi, giới
- Sự phân bố về tuổi: Trong 9 tháng từ tháng 9/ 

2019 đến tháng 5/2020, tại Khoa răng Bệnh viện Quân y 
103 đã phẫu thuật nhổ RKHD mọc lệch, ngầm khó cho 
138 bệnh nhân trong đó lứa tuổi 18-24 chiếm tỷ lệ 50,7%, 
lứa tuổi 25-30 chiếm 19,6%. Như vậy lứa tuổi thanh niên 
là hay gặp nhất.

- Theo nghiên cứu của Venta cho thấy 91% răng 
khôn hàm dưới mọc lệch ở tuổi 20 [2]. Theo Trần Tấn Tài 
đa số bệnh nhân nhổ răng khôn hàm dưới mọc ngầm, lệch 
đều trẻ tuổi (29,38 ± 9,8) [3]. 

- Không nên nhổ RKHD quá muộn nếu nhổ răng ở 
lứa tuổi muộn thì chân răng đã phát triển hoàn toàn, răng 
to, chân răng thường cong, răng đã canxi hóa cứng hơn, 
có nhiều đợt viêm nhiễm từ trước và tình trạng sức khỏe 
sẽ kém hơn.

Theo Osaki và cộng sự đã nhận thấy người cao tuổi 
còn giữ lại răng khôn thì khả năng nhiễm trùng vùng 
miệng rất cao từ đó tác giả đề xuất nên nhổ răng khôn từ 
tuổi trưởng thành [4].

Độ tuổi hơn 30 trong nghiên cứu là (21,7%) cho thấy 
rằng bệnh nhân còn đến nhổ muộn, chỉ khi đau hoặc có 
biến chứng nhiều lần mới đi khám và  chữa trị. Công tác 
khám định kỳ phát hiện sớm vẫn gặp nhiều khó khăn.

- Giới: Số bệnh nhân nam đến nhổ RKHD có tỷ lệ 

cao hơn nữ giới (nam 61,6%, nữ 38,4%), phù hợp với 
nghiên cứu của các tác giả trong nước khác. Tác giả trong 
nước Lê Hữu Toàn thống kê trên 82 bệnh nhân: Nam 
chiếm tỷ lệ 51,21%; Nữ: 48,79%. Các kết quả này không 
thấy sự khác biệt về tỷ lệ răng khôn hàm dưới mọc lệch, 
mọc kẹt [5]. Tác giả Đặng Thị Thắm nghiên cứu 100 bệnh 
nhân có kết luận tương tự rằng không có sự khác biệt về tỷ 
lệ răng khôn mọc lệch, ngầm giữa nam và nữ.

* Đặc điểm về tư thế mọc của răng khôn hàm dưới
Chúng tôi dựa vào lâm sàng và phim XQ để đánh giá 

tư thế lệch. 138 bệnh nhân thấy có 80 răng nằm ngang chiếm 
tỷ lệ cao nhất 58,0%, 80 răng lệch gần chiếm tỷ lệ 58,00%, 
có 6 răng lệch xa chiếm tỷ lệ 4,3%, 2 răng lệch má chiếm 
tỷ lệ 1,4%, có 1 răng lệch lưỡi chiếm tỷ lệ 0,7%. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi RKHD lệch gần chiếm tỷ lệ khá 
cao, phù hợp với các nghiên cứu của các tác giả Lê Ngọc 
Thanh [6], răng mọc lệch má (8,4%), lệch lưỡi (3,6%), lệch 
gần (68,7%), lệch xa (4,8%), mọc ngầm (14,5%).

* Đặc điểm về độ sâu răng khôn hàm dưới mọc 
lệch, ngầm so với răng hàm lớn thứ hai

Vị trí răng khôn đóng vai trò quan trọng trong phẫu 
thuật, vị trí càng thấp thì càng khó phẫu thuật do phải mở 
xương nhiều, vùng phẫu thuật hẹp, bị răng số 7 cản trở 
nhiều. Trong nghiên cứu của chúng tôi, RKHD ở vị trí C 
chiếm tỷ lệ cao nhất 63,04%, vị trí B nhiều thứ hai chiếm 
31,88%, vị trí A2 chiếm 5,07%. Kết quả này tương tự 
như trong nghiên cứu của Vũ Đức Nguyện [7], ví trí A2 
(4,6%), vị trí B (35,7%), vị trí C (60,7%).

* Đặc điểm về tương quan khoảng rộng xương
Tương quan xương loại II trong nghiên cứu của 

chúng tôi là 92,0% cao hơn hẳn nghiên cứu của Lê Ngọc 
Thanh [6] 53%, Lê Bá Anh Đức [8] 34,62%. Có sự khác 
biệt này là do những bệnh nhân của chúng tôi được lựa 
chọn phẫu thuật theo Parant II, III.

Bảng 5. Đặc điểm về tương quan khoảng rộng xương

Phương pháp

Loại

Nhổ thường Sử dụng máy Chung

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %

Loại I 2 2,9 5 7,2 7 5,1

Loại II 64 92,8 63 91,3 127 92,0

Loại III 3 4,3 1 1,4 4 2,9

Tổng số 69 100 69 100 138 100

p 0,384
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Trong nghiên cứu của chúng tôi có 7 răng tương 

quan xương loại I, răng này mọc ngang 900, kẹt răng số 7, 
răng 6 bên cạnh đã mất từ lâu.

KẾT LUẬN
- Độ tuổi trung bình của bệnh nhân phẫu thuật nhổ 

RKHD theo Parant II là 27,1 ± 5,44. Nhóm bệnh nhân từ 
18 đến 30 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (70,3%).

- Bệnh nhân nam chiếm tỷ lệ cao hơn với 61,6%.
- Răng khôn nằm ngang, lệch gần chiếm tỷ lệ cao nhất.
- Đa số các răng ở vị trí B và C.
- Tương quan xương loại II là 92,0%.
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN THEO BỘ TIÊU 
CHÍ ĐÁNH GIÁ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐIỆN BIÊN 
GIAI ĐOẠN 2016 – 2019  

Phạm Văn Mẫn1, Lê Tự Hoàng2, Lã Ngọc Quang2    

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Các chỉ số đánh giá chất lượng bệnh 

viện giúp có cái nhìn tổng thể về cấu trúc, quy trình cũng 
như kết quả hoạt động của bệnh viện, từ đó có thể sử dụng 
như một công cụ để định hướng việc cải tiến chất lượng 
trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bộ Y tế 
Việt Nam đã ban hành Quyết định số 6858/QĐ-BYT về 
việc ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam. 
Phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu cắt 
ngang được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 
Biên. Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp là kết quả đánh 
giá Chất lượng bệnh viện trong các năm từ 2016 đến 
2019. Kết quả: Điểm đánh giá chất lượng bệnh viện tăng 
trong giai đoạn từ 2016 – 2019, thế mạnh của bệnh viện là 
về các tiêu chí hướng đến người bệnh cũng như phát triển 
nguồn nhân lực bệnh viện, bên cạnh đó các hoạt động về 
chuyên môn và cải tiến chất lượng được quan tâm phát 
triển trong những năm gần đây. Để đạt được điểm đánh 
giá chất lượng bệnh viện cao hơn, một số điểm bệnh viện 
cần lưu ý trong thời gian tới bao gồm: nâng cao điều kiện 
cơ sở vật chất phục vụ người bệnh, đảm bảo số lượng và cơ 
cấu nhân lực bệnh viện, cải thiện mảng nghiên cứu khoa 
học cũng như nâng cao chất lượng xét nghiệm. Khuyến 
nghị: Việc đánh giá hoạt động của bệnh viện sử dụng Bộ 
tiêu chí đánh giá ban hành bởi Bộ Y tế là cần thiết và cần 
tiến hành định kỳ thường xuyên.

Từ khóa: Chất lượng bệnh viện, tiêu chí đánh giá, 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

ABSTRACT
RESULTS Of HOSPITAL QUALITY 

ASSESSMENT ACCORDING TO THE 
EVALUATION CRITERIA AT DIEN BIEN 
GENERAL HOSPITAL IN THE PERIOD 2016 - 2019

Background: Hospital quality assessment indicators 
help to have an overall view of the hospital’s structure, 
processes, and performance, from which it can be used 
as a tool to guide the improvement. quality improvement 
in health care for people. The Ministry of Health of 
Vietnam has issued Decision No. 6858 / QD-BYT on the 
promulgation of the set of quality criteria for Vietnamese 
hospitals. Method: This is a cross-sectional study 
conducted at General Hospital of Dien Bien Province. 
The study uses secondary data as the results of hospital 
quality assessment from 2016 to 2019. Results: The 
hospital quality assessment score increased in the period 
2016 - 2019, the strength of the hospital is on criteria 
towards patients as well as developing hospital human 
resources, in addition, professional activities and quality 
improvement are interested in developing in recent 
years. To achieve a higher hospital quality assessment 
score, a number of points to consider in the coming time 
include improving the facilities for patients, ensuring 
the quantity and structure of human resources. hospital 
improve scientific research as well as improve laboratory 
quality. Recommendation: The evaluation of hospital 
performance using a set of evaluation criteria issued by 
the Ministry of Health is necessary and should be done 
periodically.

Keywords: Hospital quality, Evaluation indicators, 
Provincial hospital, Dien Bien

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, các bệnh viện trên thế giới ngày càng có xu 

hướng sử dụng các chỉ số theo dõi và đánh giá nhiều hơn 
nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc bệnh nhân (1, 2). Các 
chỉ số đánh giá chất lượng bệnh viện giúp có cái nhìn tổng 
thể về cấu trúc, quy trình cũng như kết quả hoạt động của 

Ngày nhận bài: 23/07/2020                          Ngày phản biện: 30/08/2020                    Ngày duyệt đăng: 13/09/2020

1. Bệnh viện Đa khoa Điện Biên
SĐT: 0912563909, Email: manpvdb@gmail.com
2. Trường Đại học Y tế Công cộng
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bệnh viện, từ đó có thể sử dụng như một công cụ để định 
hướng việc cải tiến chất lượng trong việc chăm sóc sức 
khỏe cho người dân (3). Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành 
Quyết định số 6858/QĐ-BYT về việc ban hành bộ tiêu chí 
chất lượng bệnh viện Việt Nam với mục tiêu chung nhằm 
khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các bệnh viện tiến 
hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm 
cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và 
đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người dân và nhân 
viên y tế, đồng thời phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội 
đất nước (4). Cho đến nay các bệnh viện tại Việt Nam đều 
đã thực hiện việc đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ 
tiêu chí nói trên đều đặn hàng năm. 

Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới nằm phía Tây 
Bắc Việt Nam bao gồm 10 đơn vị hành chính với dân số 
trung bình là 576.658 người gồm 19 dân tộc sinh sống. 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên là một trong 4 bệnh 
viện tuyến tỉnh của tỉnh Điện Biên, là bệnh viện đa khoa 
hạng I với quy mô 600 giường bệnh kế hoạch, 780 giường 
thực kê; Bệnh viện có 31 khoa, phòng và Trung tâm trực 
thuộc. Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên cũng không nằm 
ngoài xu thế chung, nghiên cứu này được tiến hành nhằm 
mục tiêu mô tả kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện theo 
Bộ tiêu chí đánh giá trong giai đoạn 2016 – 2019, từ đó 
nhằm xác định một số điểm hạn chế cần khắc phục trong 
hoạt động của bệnh viện và rút kinh nghiệm cho bệnh viện 
dựa trên kết quả đánh giá nói trên.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đây là một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Nghiên cứu sử dụng 
số liệu thứ cấp là kết quả đánh giá Chất lượng bệnh viện 
trong các năm từ 2016 đến 2019. Công cụ thu thập số 
liệu sử dụng trong nghiên cứu là Bộ tiêu chí Đánh giá 
bệnh viện (ban hành theo QĐ số 4858/QĐ-BYT ngày 
03/12/2013)(4). Các tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh 

viện sử dụng trong nghiên cứu tuân theo quy định về Bộ 
tiêu chí Đánh giá bao gồm 83 tiêu chí chia thành 5 nhóm:

- Nhóm tiêu chí A: Hướng đến người bệnh (4 mục, 
19 tiêu chí)

- Nhóm tiêu chí B: Phát triển nguồn nhân lực (4 
mục, 14 tiêu chí)

- Nhóm tiêu chí C: Hoạt động chuyên môn (10 mục, 
38 tiêu chí)

- Nhóm tiêu chí D: Cải tiến chất lượng (3 mục, 8 
tiêu chí)

- Nhóm tiêu chí E: Tiêu chí đặc thù chuyên khoa (1 
mục, 4 tiêu chí)

Trong mỗi nhóm tiêu chí được chia thành các mục, 
mỗi mục có tiêu chí tương ứng như trình bày ở trên (mỗi 
mục có thể coi là một tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện). 
Mỗi tiêu chí đề cập một vấn đề xác định, được xây dựng 
dựa trên thang đánh giá 5 mức bao gồm từ Mức 1 – Chất 
lượng kém đến Mức 5 – Chất lượng rất tốt.

Số liệu được tổng hợp và quản lý bằng phần mềm 
Microsoft Excel, các phân tích mô tả sử dụng bao gồm 
giá trị tần số, tỷ lệ và trung bình được tính toán bằng phần 
mềm SPSS 20. Các giá trị trung bình trong phân tích này 
bao gồm ba loại:

- Trung bình của các mục: bằng tổng điểm đánh giá 
(5 mức) các tiêu chí chia cho tổng số tiêu chí tương ứng.

- Trung bình của các nhóm tiêu chí: bằng tổng điểm 
đánh giá (5 mức) các tiêu chí chia cho số tiêu chí tương 
ứng cho các nhóm.

- Trung bình chung tất cả các tiêu chí (điểm trung 
bình chất lượng bệnh viện): bằng tổng điểm đánh giá (5 
mức) của tất cả các tiêu chí chia cho 5.

III. KẾT QUẢ
1. Kết quả đánh giá chung bệnh viện
Tổng cộng có 83 tiêu chí đánh giá với các kết quả chi 

tiết được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. Kết quả đánh giá các tiêu chí theo các mức qua thời gian

Năm
Mức 1

(%)
Mức 2

(%)
Mức 3

(%)
Mức 4

(%)
Mức 5

(%)
Tổng số tiêu 

chí
Điểm TB

2016 4 (4,9) 15 (18,3) 47 (57,3) 13 (15,9) 3 (3,7) 82 2,9

2017 4 (4,8) 18 (21,7) 39 (46,7) 17 (20,5) 5 (6,0) 83 3,0

2018 2 (2,4) 8 (9,6) 23 (27,7) 35 (42,2) 15 (18,1) 83 3,6

2019 1 (1,2) 6 (7,2) 23 (27,7) 34 (41,0) 19 (22,9) 83 3,8
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Bảng 2. Kết quả đánh giá các lĩnh vực của bệnh viện theo thời gian

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Nhóm A: Hướng đến người bệnh
Cao nhất
Thấp nhất

3,1
3,5
2,8

2,8
3,5
2,4

3,8
4,2
3,2

3,9
4,5
3,4

Nhóm B: Phát triển nguồn nhân lực BV
Cao nhất
Thấp nhất

3,4
3,0
3,7

3,0
4,0
2,0

3,9
4,5
3,0

4,0
4,5
2,7

Nhóm C: Hoạt động chuyên môn
Cao nhất
Thấp nhất

2,8
3,5
2,5

3,3
4,5
2,7

3,5
5,0
3,0

3,7
4,5
3,0

Nhóm D: Hoạt động cải tiến chất lượng
Cao nhất
Thấp nhất

2,5
3,3
2,0

2,4
3,0
2,3

3,6
4,7
2,7

3,6
4,7
2,7

Nhóm E: Tiêu chí đặc thù chuyên khoa 3,3 3,0 3,5 3,8

Biểu đồ 1. Kết quả các tiêu chí đánh giá trong mục A – Hướng đến người bệnh

Kết quả cho thấy số lượng các tiêu chí đạt mức 1 
giảm dần theo từng năm (năm 2016: 4,9% và năm 2019: 
1,2%). Bên cạnh đó, các tiêu chí ở mức 2 và mức 3 cũng 
có sự giảm mạnh trong năm 2018 và 2019 so với giai đoạn 
2016 – 2017. Đáng chú ý là số lượng tiêu chí ở mức 4 và 

mức 5 có sự tăng đáng kể, đối với các tiêu chí ở mức 5, 
số lượng tăng tương ứng là từ khoảng 4 – 6% (giai đoạn 
2016 – 2017) lên đến khoảng 18 – 22% (giai đoạn 2018 
– 2019). Điểm trung bình chung đánh giá các tiêu chí đạt 
3,8 điểm vào năm 2019.

Khi xem xét theo 5 nhóm tiêu chí cụ thể, kết quả cho 
thấy thế mạnh của bệnh viện (thể hiện ở điểm trung bình 
đánh giá các tiêu chí cao nhất) trong giai đoạn 2016 – 
2019 chủ yếu tập trung vào nhóm tiêu chí Phát triển nguồn 
nhân lực BV (nhóm B) và nhóm các nội dung Hướng đến 
người bệnh (nhóm A). Đối với nhóm tiêu chí về hoạt động 

chuyên môn (nhóm C) ghi nhận sự tăng liên tục trong 4 
năm liền, từ 2,8 điểm (năm 2016) lên đến 3,7 điểm (năm 
2019); nhóm tiêu chí các hoạt động liên quan đến cải tiến 
chất lượng cũng ghi nhận xu hướng tương tự.

2. Kết quả đánh giá bệnh viện theo tiêu chí cụ thể 
trong từng nhóm
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Nhóm tiêu chí A – Hướng đến người bệnh bao gồm 

4 tiêu chí được trình bày trong Biểu đồ 1. Kết quả cho 
thấy nhìn chung các tiêu chí liên quan đến nhóm này đều 

tăng từ năm 2016 so với năm 2019, trong đó tăng ít nhất 
là các tiêu chí liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất phục 
vụ người bệnh (từ 3,2 điểm lên 3,4 điểm).

Đối với các tiêu chí trong nhóm B – Phát triển nguồn 
nhân lực bệnh viện, kết quả cho thấy đều có sự tăng mạnh 
về điểm đánh giá ở các tiêu chí về Lãnh đạo bệnh viện, 
Chất lượng nguồn nhân lực và Chế độ đãi ngộ - điều kiện, 

môi trường làm việc (tăng ít nhất 1 điểm), tuy nhiên đối 
với tiêu chí về Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện lại 
bị giảm về điểm đánh giá.

Nhóm tiêu chí C về Hoạt động chuyên môn của bệnh 
viện bao gồm 10 tiêu chí cụ thể. Trong vòng 4 năm từ 
2016 đến 2019, 7/10 tiêu chí này có sự tăng về điểm đánh 
giá, trong đó tiêu chí về Năng lực thực hiện chăm sóc dinh 
dưỡng và tiết chế có mức tăng cao nhất (1,2 điểm) và tiêu 
chí về Ứng dụng CNTT có mức tăng thấp nhất (0,5 điểm). 
Có 2 tiêu chí giảm về điểm đánh giá bao gồm tiêu chí về 
Chất lượng xét nghiệm và Nghiên cứu khoa học (đều giảm 

từ 3,5 xuống 3 điểm).

IV. BÀN LUẬN
Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện trong giai 

đoạn 2016 – 2019 tăng dần theo từng năm, từ 2,9 điểm 
năm 2016 lên đến 3,8 điểm năm 2019. Kết quả này tương 
đương với kết quả đánh giá tình hình chung của Cục Quản 
lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế(5) cũng như tương đương 

Biểu đồ 2. Kết quả các tiêu chí đánh giá trong mục B - Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện

Biểu đồ 3. Kết quả các tiêu chí đánh giá trong mục C – Hoạt động chuyên môn 
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với các bệnh viện cùng cấp tại địa phương khác(6). Kết 
quả đánh giá chất lượng bệnh viện thay đổi từ nhóm Khá 
(năm 2016 – 2017) lên đến nhóm Tốt (năm 2018 – 2019) 
cho thấy sự cố gắng của Ban lãnh đạo bệnh viện nhằm 
thay đổi toàn diện và tổng thể bệnh viện, nhằm mục đích 
cuối cùng là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Khi nhìn chi tiết vào 5 nhóm tiêu chí đánh giá của bộ 
tiêu chí, thế mạnh của bệnh viện được thể hiện ở nhóm B 
– Phát triển nguồn nhân lực BV và nhóm A – Hướng đến 
người bệnh thể hiện ở điểm đánh giá đều cao trong từng 
năm. Đối với một bệnh viện tỉnh ở khu vực khó khăn như 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, việc chú trọng vào phát 
triển nguồn nhân lực của bệnh viện là thực sự cần thiết khi 
đây là nơi tập trung nhiều bệnh nhân đến khám chữa bệnh 
của khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận. Việc 
phát triển theo mục tiêu kép: nhân lực bệnh viện cũng như 
người bệnh cho thấy quyết tâm của bệnh viện mong muốn 
phát triển song song 2 khía cạnh quan trọng nhất cho sự 
tồn tại của bệnh viện.

Khi nhìn sâu hơn vào các tiêu chí đánh giá thuộc 
nhóm tiêu chí A, kết quả cho thấy trong 3/4 khía cạnh 
đánh giá đều có điểm đánh giá tăng. Tuy nhiên khía cạnh 
về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh mặc dù 
có điểm đánh giá tăng nhưng sự thay đổi hầu như không 
nhiều, điều này cũng phản ánh một phần thực tế gánh nặng 
về số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện 
đa khoa tỉnh Điện Biên, do đó việc cải thiện được khía 
cạnh này chính là yếu tố sẽ giúp tăng điểm đánh giá trong 
nhóm tiêu chí A này.

Đối với nhóm tiêu chí B về phát triển nguồn nhân 
lực bệnh viện, kết quả ghi nhận sự tăng rõ rệt hai khía 
cạnh về lãnh đạo bệnh viện cũng như chế độ đãi ngộ và 
điều kiện, môi trường làm việc của nhân viên. Có thể thấy 
đây chính là hai yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự 
hài lòng với công việc của cán bộ y tế, giúp họ yên tâm 
công tác cũng như cống hiến trong công việc. Tuy nhiên 
một kết quả đáng chú ý là sự suy giảm điểm đánh giá về 
khía cạnh số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện, điều này 
có thể lý giải một phần do đặc điểm của bệnh viện chỉ là 
một bệnh viện tuyến tỉnh và ở vùng khó khăn, hầu hết các 
cán bộ y tế đều mong muốn làm việc ở các bệnh viện lớn 
tuyến trung ương khác.

Bên cạnh hai nhóm tiêu chí A và B nói trên, nhóm 
tiêu chí về hoạt động chuyên môn (nhóm C) cũng như 
hoạt động cải tiến chất lượng (nhóm D) mặc dù không đạt 
điểm đánh giá cao trong giai đoạn 2016 – 2017 nhưng đã 

có sự cải thiện rất nhanh. Điều này cho thấy ngoài việc 
lấy người bệnh làm trung tâm, việc tăng cường chất lượng 
không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn mà ở tất cả các hoạt 
động khác chính là điều kiện đủ để đảm bảo tính toàn diện 
cho hoạt động của bệnh viện. Khi nhìn chi tiết vào các 
khía cạnh đánh giá của nhóm tiêu chí C, mục về Quản lý 
hồ sơ bệnh án và Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc là 
thế mạnh của bệnh viện trong khi Nghiên cứu khoa học 
và Chất lượng xét nghiệm là hai khía cạnh bệnh viện cần 
phải cải thiện nhiều hơn nữa. Điều này cũng có thể lý giải 
vì với vai trò là một bệnh viện tuyến tỉnh, mảng nghiên 
cứu khoa học thường ít được quan tâm do gánh nặng công 
việc liên quan tới lâm sàng, hành chính, hoặc cũng do các 
cán bộ y tế thường ít khi được đào tạo để thực hiện mảng 
nghiên cứu, nên điểm đánh giá khía cạnh này chưa cao và 
có xu hướng giảm.

Nghiên cứu này có một số hạn chế như kết quả thu 
được chỉ từ một bệnh viện, chưa có khả năng khái quát. 
Bên cạnh đó số liệu sử dụng trong phân tích là số liệu thứ 
cấp từ đoàn đánh giá, mặc dù việc đánh giá là khách quan, 
tuy nhiên việc đánh giá chỉ mang tính thời điểm trong năm 
cũng khó có thể lượng giá được hoàn toàn chất lượng của 
bệnh viện trong năm đó.

V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, Bệnh 

viện đã có cố gắng nâng cao điểm đánh giá chất lượng 
bệnh viện tăng trong giai đoạn từ 2016 – 2019, thế mạnh 
của bệnh viện là về tiêu chí hướng đến người bệnh cũng 
như phát triển nguồn nhân lực bệnh viện, bên cạnh đó 
các hoạt động về chuyên môn và cải tiến chất lượng được 
quan tâm phát triển trong những năm gần đây. Để đạt 
được điểm đánh giá chất lượng bệnh viện cao hơn, một 
số điểm bệnh viện cần lưu ý trong thời gian tới bao gồm: 
nâng cao điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh, 
đảm bảo số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện, cải thiện 
mảng nghiên cứu khoa học cũng như nâng cao chất lượng 
xét nghiệm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc đánh giá hoạt động 
của bệnh viện sử dụng Bộ tiêu chí đánh giá ban hành bởi 
Bộ Y tế là cần thiết cho các bệnh viện nhằm có cái nhìn 
cụ thể cũng như toàn diện về tất cả các lĩnh vực của bệnh 
viện, từ đó xác định được những điểm còn chưa hoàn 
thiện, những điểm đã làm tốt cũng như những điểm cần 
cải thiện. 
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THỰC TRẠNG THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA ĐIỀU 
DƯỠNG CÁC KHOA LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN 
QUAN TẠI BỆNH VIỆN VIỆT NAM – THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ  

Nguyễn Thị Thúy1, Trần Viết Tiệp1, Dương Minh Đức2

TÓM TẮT
Mục tiêu: 1. Mô tả thực trạng tham gia NCKH của 

ĐD giai đoạn 2015-2019;  2. Tìm hiểu một số yếu tố 
liên quan đến sự tham gia NCKH của ĐD. Đối tượng và 
phương pháp nghiên cứu:  Nghiên cứu mô tả cắt ngang 
sử dụng bộ câu hỏi tự điền để thu thập thông tin trên 198 
ĐD có thâm niên công tác ≥ 5 năm. Kết quả: Tỷ lệ ĐD 
tham gia NCKH là 25,7%, tỷ lệ ĐD là chủ nhiệm/thư ký 
đề tài là 2%. Hoạt động của ĐD chủ yếu là thu thập số 
liệu (25,7%). Tỷ lệ ĐD tham gia NCKH ở nhóm tuổi ≥ 30 
cao gấp hơn 2 lần nhóm tuổi <30, ở nhóm thâm niên công 
tác ≥ 10 năm cao gấp hơn 2 lần nhóm <10 năm, ở nhóm 
có trình độ Đại học cao hơn gấp hơn 2 lần nhóm Cao 
đẳng và Trung học, nhóm Quản lý cao hơn gấp hơn 4 lần 
nhóm Hành chính và chăm sóc NB. Kết luận: ĐD tham 
gia NCKH chiếm tỷ lệ thấp, hoạt động chủ yếu là thu thập 
số liệu. Tuổi, thâm niên công tác, trình độ chuyên môn và 
vị trí công tác là những yếu tố liên quan đến sự tham gia 
NKCH của ĐD.

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, điều dưỡng

ABSTRACT
PARTICIPANT IN RESEARCH OF NURSES 

AT CLINICAL DEPARTMENTS - VIETNAM 
SWEDEN UONGBI GENERAL HOSPITAL FROM 
2015 TO 2019 AND SOME RELATES fACTORS

Objectives: 1. Describe the participation in research 
of nurses at clinical departments, Vietnam Sweden Uongbi 
General Hospital from 2015 to 2019; 2. Find out some 
factors related to the participation in scientific research 
of nurses. Objects and methods: Cross-sectional studies 
using self-filled questionnaires to collect data on 198 nurses 
with working experience ≥ 5 years. Results: The rate of 
nurses participating in scientific research is 25.7%, the 
rate of nurses is the PI of research is 2%. The activities are 
mainly to collect data (25.7%). The rate of nurses participant 
in research of the age group ≥ 30 is 2 times higher than in 

the age group <30, of group ≥ 10 years of working have  the 
rate over 2 times higher than the group <10 years, of group 
with Bachelor degrees higher over 2 times than group 2 
years/3 years  education degree. In manager group, the 
rate of participant in research is 4 times higher than that 
of administration and patient care group. Conclusion: The 
rate of nurses participating in scientific research is low, the 
main activity is to collect data. Age, working experience, 
education qualifications and working position are factors 
related to the participation in research of nurses.

Keywords: Scientific research, nurses.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Điều dưỡng (ĐD) là một nghề, là một ngành khoa 

học riêng biệt. Ngành ĐD cũng như những ngành nghề 
khác, để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, cần thực 
hiện hoạt động cải tiến dựa trên các bằng chứng khoa 
học. Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một công cụ góp 
phần tạo ra kiến thức mới cho ĐD, góp phần cải tiến và 
nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc, đồng thời làm 
tăng cường giá trị nghề nghiệp của ngành ĐD [4]. Vì thế, 
NCKH được coi là một trong những hoạt động cơ bản 
trong chiến lược phát triển ngành ĐD giai đoạn 2016-
2020 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) [7]. Tại Việt Nam, 
NCKH là một trong những tiêu chuẩn được quy định 
trong mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của Điều 
dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y do Bộ Y tế ban hành. 

Tuy vậy, không phải ĐD nào cũng tích cực tham 
gia NCKH. Số lượng đề tài do ĐD chủ trì còn ít, hoạt 
động tham gia NCKH của ĐD chủ yếu là thu thập số 
liệu. Tại Ghana và Nigeria, tỷ lệ ĐD tham gia NCKH chỉ 
chiếm khoảng 25-37%,  ĐD làm chủ nhiệm đề tài có tỷ 
lệ rất nhỏ, chỉ dưới 10% [5], [1].  Tại Việt Nam, chưa có 
nhiều nghiên cứu về thực trạng tham gia NCKH của ĐD. 
Nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc Minh tại 02 bệnh viện 
miền Trung Việt Nam cho thấy tỷ lệ ĐD tham gia NCKH 

Ngày nhận bài: 30/07/2020                          Ngày phản biện: 08/08/2020                    Ngày duyệt đăng: 21/08/2020

1. Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí
2. Trường Đại học Y tế Công Cộng
Tác giả chính: Nguyễn Thị Thúy; Email: nguyenthuyubh@gmail.com; Số điện thoại: 0988312605
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là 64,2%, NC của Phạm Thị Oanh tại Bệnh viện Trung 
ương Thái Nguyên là 61,1% [3], [10]. Để tìm hiểu về vấn 
đề này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Thực trạng tham 
gia NCKH của ĐĐ các khoa lâm sàng và một số yếu tố 
liên quan tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí 
giai đoạn 2015-2019” với 02 mục tiêu: 

1. Mô tả thực trạng tham gia NCKH của ĐD các 
khoa lâm sàng Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển giai đoạn 
2015-2019. 

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến sự tham gia 
NCKH của ĐD các khoa lâm sàng, Bệnh viện Việt Nam – 
Thụy Điển Uông Bí giai đoạn 2015-2019. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng: 198 ĐD các khoa lâm sàng, có thâm 
niên công tác tại ≥ 5 năm, tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy 
Điển Uông Bí.

2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt 
ngang được tiến hành từ tháng 12/2019 đến tháng 7/2020.

3. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: Cỡ mẫu 
thuận tiện, chọn toàn bộ ĐD đủ tiêu chuẩn, có mặt tại thời 
điểm nghiên cứu.

4. Công cụ và phương pháp thu thập số liệu: Sử 
dụng bộ câu hỏi tự điền để thu thập thông tin. Phiếu thông 
tin được gửi cho đối tượng nghiên cứu và được giải thích 
rõ ràng trước khi điền phiếu.

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

Bảng 1: Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu

STT Thông tin chung Số lượng (n) Tỷ lệ %

Nhóm tuổi
<30

30-45
46-60

40
147
11

20,2
74,2
5,6

Giới tính
Nam

Nữ
27
171

13,6
86,4

Trình độ chuyên môn
Trung cấp
Cao đẳng

Đại học

5
152
41

2,5
76,8
20,7

Thâm niên công tác
< 10 năm

Từ 10- 20 năm
> 20 năm

91
99
8

46,0
50,0
4,0

Khoa công tác:
Khối Nội- Nhi

Khối Ngoại- Chuyên khoa
Khối Khám- cấp cứu

75
47
76

37,9
23,7
38,4

Vị trí làm việc tại khoa
Quản lý

Hành chính, chăm sóc NB
39
159

19,7
80,3

Thời gian làm việc trung bình/ngày
8- <9 giờ

Từ 9 giờ trở lên
140
58

70,7
29,3
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Đối tượng nghiên cứu chủ yếu ở lứa tuổi 30-45, 

chiếm tỷ lệ 74,2%. Giới tính nữ chiếm đa số, với tỷ lệ 
86,4%.  Phần lớn đối tượng có trình độ cao đẳng (76,8%), 
với thâm niên công tác trên 10 năm (54%). ĐD làm công 

việc chăm sóc người bệnh là chủ yếu (60,1%), thời gian 
làm việc trung bình <9 giờ/ngày (70,7%).

2. Thực trạng tham gia NCKH của ĐD năm 
2015-2019

Bảng 2. Thực trạng tham gia NCKH của ĐD năm 2015-2019

Nội dung Tổng n=198 (%)

Tham gia NCKH
Có

Không
51 (25,7)
147 (74,3)

Số lượng đề tài đã tham gia
1 đề tài

≥ 2 đề tài
29 (14,6)
22 (11,1)

Vai trò của ĐD trong đề tài NCKH
Chủ nhiệm/Thư ký

Thành viên
04 (2,0)
47 (23,7)

Phân cấp đề tài do ĐD tham gia
Cấp cơ sở

Cấp tỉnh/bộ
Cấp nhà nước

49 (24,7)
01 (0,5)
01 (0,5)

Hoạt động của ĐD trong đề tài NCKH
Thảo luận lựa chọn câu hỏi NC

Tìm kiếm và đánh giá y văn
Lựa chọn phương pháp TTSL

Tính toán cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
Viết đề cương NC

Điều tra thử nghiệm
Thu thập số liệu

Phân tích số liệu
Viết bài báo/báo cáo khoa học

08 (4,0)
02 (1,0)
08 (4,0)
04 (2,0)
02 (1,0)
04 (2,0)
51 (25,7)
04 (2,0)
04 (2,0)

Tỷ lệ ĐD tham gia NCKH là 25,7%, trong đó, tham 
gia 1 đề tài là 14,6%, tham gia từ 02 đề tài trở lên là 
11,1%.  Tỷ lệ ĐD làm chủ nhiệm/thư ký là 2,0%, thành 
viên nghiên cứu là 23,7%. Tỷ lệ ĐD tham gia đề tài cấp 
cơ sở là 24,7%, đề tài cấp tỉnh/bộ là 0,5%, cấp nhà nước 
là 0,5%. 

Hoạt động của ĐD chủ yếu là thu thập số liệu, chiếm 

25,7%, chỉ có 15,7% ĐD tham gia lựa chọn câu hỏi nghiên 
cứu và phương pháp thu thập số liệu. 7,8% ĐD tính toán 
cỡ mẫu- phương pháp chọn mẫu, điều tra thử nghiệm, 
phân tích số liệu và viết báo cáo kết quả. 3,9% ĐD tìm 
kiếm – đánh giá y văn và viết đề cương nghiên cứu.  

  3. Một số yếu tố liên quan đến sự tham gia 
NCKH của ĐD
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Bảng 3. Một số yếu tố liên quan đến sự tham gia NCKH của ĐD

Đặc điểm
Tham gia NCKH

Tổng
P; OR

(95%CI)
Không n (%) Có n (%)

Nhóm tuổi
<30
≥ 30

36 (90,0)
111 (70,3)

4 (10,0)
47 (29,7)

40 (100)
158 (100)

0,011
3,8 

(1,3-11,3) 

Giới tính
Nam

Nữ
19 (70,4)
128 (74,9)

08 (29,6)
43 (25,1)

27 (100)
171 (100)

0,62; 
0,79

(0,33-1,95)

Tình trạng hôn nhân
Chưa kết hôn

Đã kết hôn
Đã ly dị/góa

8 (100)
135 (73,4)
04 (66,7)

0
49 (26,6)
02 (33,3)

8 (100)
184 (100)
06 (100)

0,18

Số con hiện có:  
Chưa có con

1-2 con
> 2 con

19 (90,5)
122 (72,6)
6 (66,7)

2 (9,5)
46 (27,4)
3 (33,3)

21 (100)
168 (100)
9 (100)

0,18

Trình độ chuyên môn
Trung cấp, Cao đẳng

Đại học
134 (80,2)
23 (56,1)

33 (19,8)
18 (43,9)

167 (100)
41 (100)

0,009

Thâm niên công tác
< 10 năm
≥ 10 năm

78 (85,7)
69 (64,5)

13 (16,3)
38 (35,5)

91 (100)
107 (100)

0,001
3,3 

(1,6-6,7)

Vị trí làm việc
Hành chính/Chăm sóc NB

Quản lý
134 (84,3)
13 (33,3)

25 (15,7)
26 (66,7)

159 (100)
39 (100)

< 0,001
10,7

(4,8-23,6)

Kết quả nghiên cứu cho thấy tuổi, trình độ chuyên 
môn, thâm niên công tác, vị trí làm việc là những yếu tố 
ảnh hưởng đến sự tham gia NCKH của ĐD.  Nhóm tuổi từ 
30 có tỷ lệ tham gia NCKH là 29,7%, cao gấp hơn 2 lần 
nhóm tuổi < 30 (10%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
với p=0,001, tỷ suất chênh giữa 2 nhóm là 3,8

Nhóm thâm niên công tác ≥ 10 năm có tỷ lệ tham gia 
NCKH là 35,5%, cao gấp hơn 2 lần nhóm có thâm niên 
công tác <10 năm (16,3%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê với p< 0,001.  

Tỷ lệ tham gia NCKH ở nhóm Đại học cao gấp hơn 
2 lần nhóm Cao đẳng (43,9% so với 19,8%). Sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê với p=0,009. 

Nhóm ĐD làm công việc quản lý tại khoa có tỷ lệ 

tham gia NCKH (66,7%) cao hơn gấp hơn 4 lần nhóm làm 
hành chính và chăm sóc người bệnh (15,7%). Sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê với p<0,001, 95% CI là 4,8-23,6.

Các đặc điểm khác như giới tính, tình trạng hôn 
nhân, số lượng con hiện có  không có mối liên quan với tỷ 
lệ tham gia NCKH với p>0,05.

IV. BÀN LUẬN
4.1. Thực trạng tham gia NCKH của ĐD giai 

đoạn 2015-2019
Kết quả khảo sát 198 ĐD các khoa lâm sàng cho thấy 

tỷ lệ ĐD tham gia NCKH là 25,8%. Số liệu này của chúng 
tôi phù hợp với số liệu nghiên cứu của tác giả Asuquo 
Ekaete tại Nigeria là 25,0% [1] và thấp hơn nghiên cứu 
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của Phạm Thị Oanh tại Bệnh viện Trung ương Thái 
Nguyên (61,1%) [10], nghiên cứu của Nguyễn Thi Ngọc 
Minh tại 02 bệnh viện miền Trung Việt Nam (64,2%) [3], 
nghiên cứu của Isaac Nkrumah tại Ghana là 36,1% [5], 
nghiên cứu của Ann F. Jacobson tại Mỹ là 53%. 

Trong 51 ĐD tham gia NCKH, 56,8% tham gia 01 
đề tài, 43,2% tham gia từ 02 đề tài trở lên. Kết quả này 
phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Thi Ngọc Minh với 
tỷ lệ lần lượt là 50,5 % và 41,5% [3].

Tại Việt Nam và một số quốc gia đang phát triển, vai 
trò của ĐD trong nhóm nghiên cứu chủ yếu là thành viên. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, trên 198 ĐD, tỷ lệ thành 
viên nghiên cứu chiếm 23,8%, chủ nhiệm/thư ký đề tài 
chiếm 2,0%, phù hợp với nghiên cứu của Isaac Nkrumah 
tại Ghana vởi tỷ lệ chủ nhiệm/thư ký đề tài là 1,9% [5]. 
Số liệu này thấp hơn nghiên cứu của Asuquo Ekaete tại 
Nigeria (9,2%) [1], nghiên cứu của Kuuppelomaki M tại 
Phần Lan (60%) [2]. Với vai trò là chủ nhiệm/thư ký đề 
tài, ĐD sẽ chủ động hơn các hoạt động tìm kiếm tài liệu về 
lĩnh vực liên quan, thiết kế nghiên cứu, triển khai các hoạt 
động nghiên cứu, tạo ra kiến thức và những bằng chứng 
mới góp phần cải tiến chất lượng dịch vụ. 

Trong các hoạt động nghiên cứu mà ĐD tham gia, 
hoạt động thực hiện nhiều nhất là thu thập số liệu. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ ĐD thu thập số liệu là 
25,7% (100% ĐD tham gia NC), cao hơn nghiên cứu của 
Đoàn Thị Ngần với tỷ lệ là 21,7% [9], thấp hơn nghiên 
cứu của Rizzuto C. là 36,7% [6]. Tuy nhiên hoạt động 
tỷ lệ viết đề cương, phân tích số liệu, viết báo cáo trong 
nghiên cứu này thấp hơn nghiên cứu của Đoàn Thị Ngần 
với tỷ lệ lần lượt là 1,0%, 2,0%, 2,0% so sánh với 4,8%, 
13,9%, 9,3% [9]. 

4.2. Một số yếu tố liên quan đến sự tham gia 
NCKH của ĐD

Số liệu nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tuổi, trình 
độ chuyên môn, thâm niên công tác có liên quan đến sự 
tham gia NCKH của ĐD, sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê với p<0,05.  

Tỷ suất chênh về tỷ lệ tham gia NCKH của nhóm 
ĐD ở độ tuổi từ 30 trở lên và nhóm dưới 30 tuổi là 3,8 lần. 
Về thâm niên công tác, tỷ suất chênh giữa nhóm có thời 
gian công tác từ >10 năm so với nhóm công tác dưới 10 
năm là 3,3 lần. Kết quả của chúng tôi cũng phù hợp với 
kết quả của Wu Xue tại Trung Quốc: lứa tuổi >55 có tỷ lệ 

tham gia NCKH cao hơn nhóm tuổi 18-24 và 25-34; ĐD 
với thâm niên công tác > 40 năm có tỷ lệ tham gia NCKH 
cao hơn các nhóm 1-5 năm, 6-9 năm, 10-14 năm, 15-19 
năm [8].

Trình độ chuyên môn của ĐD cũng là một trong 
những yếu tố liên quan đến sự tham gia NCKH của ĐD. 
Tỷ lệ tham gia NCKH ở ĐD có trình độ Đại học (43,9%) 
cao gấp hơn 2 lần nhóm trung cấp và cao đẳng (19,8%). 
Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Nkrumah Isaac, 
với tỷ lệ ĐD trình độ cao đẳng và đại học tham gia NCKH 
lần lượt là 25% và 50,8% [5].  Khi xem xét khung chương 
trình đào tạo của Cử nhân ĐD, Cao đằng ĐD và Trung cấp 
ĐD cho thấy, thời lượng của môn học NCKH khác nhau ở 
từng trình độ, cụ thể là trong chương trình đào tạo Trung 
cấp không có môn học NCKH, chương trình Cao đẳng có 
thời lượng là 30 tiết học, chương trình Đại học là 30 tiết 
NCKH cơ bản, 45 tiết NCKH nâng cao. Ngoài ra, sinh 
viên Đại học ĐD còn được lựa chọn làm khóa luận tốt 
nghiệp, do đó, kiến thức và kỹ năng NCKH của đối tượng 
này sẽ tốt hơn đối tượng cao đẳng và trung cấp.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, tỷ lệ tham gia 
NCKH của ĐD quản lý cao gấp hơn 4 lần so với vị trí 
hành chính và chăm sóc (66,7% so với 15,7%). Qua phân 
tích cho thấy, ĐD quản lý có thời gian làm việc linh hoạt 
hơn, nên thuận lợi hơn trong việc bố trí thời gian thực hiện 
nghiên cứu. Hơn nữa, hầu hết vị trí này đã có kinh nghiệm 
thực hiện NCKH thông qua khóa học Quản lý Điều dưỡng 
nên có kinh nghiệm và tự tin hơn khi thực hiện các đề tài 
nghiên cứu. Nghiên cứu của Rizzuto C và Wu Xue cũng 
cho kết quả như tương tự [6], [8]. 

V. KẾT LUẬN
Tỷ lệ ĐD tham gia NCKH tại bệnh viện chúng tôi 

là thấp, chỉ chiếm 25,7%. ĐD là chủ nhiệm/thư ký đề tài 
chiếm tỷ lệ rất nhỏ (2%). Hoạt động của ĐD chủ yếu là 
thu thập số liệu (25,7%). 

Tuổi, thâm niên công tác, trình độ chuyên môn và 
vị trí công tác là những yếu tố liên quan đến sự tham gia 
NKCH của ĐD. Tỷ lệ ĐD tham gia NCKH ở nhóm tuổi 
≥ 30 cao gấp hơn 2 lần nhóm tuổi <30, ở nhóm thâm niên 
công tác ≥ 10 năm cao gấp hơn 2 lần nhóm <10 năm, ở 
nhóm có trình độ Đại học cao hơn gấp hơn 2 lần nhóm 
Cao đẳng và Trung học, nhóm Quản lý cao hơn gấp hơn 4 
lần nhóm Hành chính và chăm sóc NB. 
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ NĂM 2019  

Trương Thị Ngọc Đường1, Phạm Văn Phú2

TÓM TẮT
Các nghiên cứu về TTDD của sinh viên các trường 

đại học, cao đẳng khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn 
ít. Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm “Đánh giá tình trạng 
dinh dưỡng của sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng 
Y tế Cần Thơ năm 2019”. Phương pháp: Nghiên cứu cắt 
ngang mô tả được tiến hành trên 343 sinh viên năm thứ 
nhất. Sinh viên được cân, đo chiều cao, phỏng vấn. Kết 
quả: Sinh viên bị thiếu năng lượng trường diễn với tỷ lệ 
cao là 38,8% (46,9% ở các sinh viên có điều kiện kinh tế 
gia đình trung bình/nghèo, 32,8% ở các sinh viên có điều 
kiện kinh tế gia đình khá/giàu). Chiều cao trung bình của 
nam là 167,2 ± 5,9 cm, của nữ là 156,4 ± 5,2 cm. Cân nặng 
trung bình của nam SV là 58,6 ± 12,7kg (nam SV có kinh 
tế gia đình trung bình/nghèo là 53,9 ± 10,7 kg; nam SV 
có kinh tế gia đình khá/giàu là 61,5 ± 13,0 kg), cân nặng 
trung bình của nữ SV là 47,6 ± 7,8 kg (nữ SV có kinh tế 
gia đình trung bình/nghèo là 46,4 ± 7,3 kg; nữ SV có kinh 
tế gia đình khá/giàu là 48,6 ± 8,1 kg). Cân nặng trung bình 
của các sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình khá/giàu 
cao hơn so với các sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình 
trung bình/nghèo. 

Từ khóa: Dinh dưỡng, sinh viên, kinh tế, Cần Thơ.

ABSTRACT:
NUTRITION STATUS Of THE fIRST-YEAR 

STUDENTS OF CAN THO MEDICAL COLLEGE 
IN 2019

There are still few researchs on the nutritional 
of students in universities and colleges in the Mekong 
River Delta. Objective: This study aimed to "Assess the 
nutritional status of first year students of Can Tho Medical 
College in 2019". Methods: A descriptive cross-sectional 
study was conducted on 343 first-year students. Students 
were weighed, measured height, interviewed. Results: 

Students suffering from chronic energy deficiency with 
a high rate of 38.8% (46.9% among students of families 
with medium/poor economic conditions, 32.8% among 
students of families with good/rich ones). The average 
height of men was 167.2 ± 5.9 cm, and women 156.4 
± 5.2 cm. Average weight of male students was 58.6 ± 
12.7 kg (male students of families with medium/poor 
economic conditions was 53.9 ± 10.7 kg; male students 
of families with good/rich ones was 61.5 ± 13.0 kg), the 
average weight of female students was 47.6 ± 7.8 kg 
(female students of families with medium/poor economic 
conditions was 46.4 ± 7.3 kg; female students of families 
with good/rich ones was 48.6 ± 8.1 kg). The average body 
weight of students of families with good/rich family was 
higher than for students with medium/poor ones.

Keywords: Nutrition, students, economics, Can Tho.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong khoảng 30 năm trở lại đây, đã có một số 

nghiên cứu về nhân trắc trên đối tượng sinh viên: Trần 
Thiết Sơn và cs (1993) đã nghiên cứu trên sinh viên 
năm thứ nhất Trường Đại học Y Hà Nội; nghiên cứu 
của Hoàng Thu Soan và cs (2007) ở sinh viên Trường 
Đại học Y khoa Thái Nguyên; Trịnh Xuân Đàn (2007) 
ở sinh viên mới nhập vào Trường Đại học Thái Nguyên; 
Đỗ Hồng Cường (2010) ở sinh viên giáo dục thể chất 
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội [1][2][3][4]. Tuy 
vậy, gần đây các nghiên cứu mới bắt đầu hướng đến 
tình trạng dinh dưỡng (TTDD) của đối tượng này: 
Phạm Văn Phú (2014) đã khảo sát TTDD và một số yếu 
tố ảnh hưởng đến TTDD ở sinh viên năm thứ 2 Trường 
Đại học Y Hà Nội [5]; Nguyễn Hoàng Long và cộng sự 
(2014) nghiên cứu TTDD và chất lượng cuộc sống của 
sinh viên năm thứ nhất Đại học Quốc gia Hà Nội đã đề 
cập đến thừa cân béo phì và thiếu năng lượng trường 

Ngày nhận bài: 01/08/2020                          Ngày phản biện: 18/08/2020                    Ngày duyệt đăng: 01/09/2020

1. Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
Email: ngduong71@gmail.com,  SĐT: 0988226337
2. Bộ môn Dinh dưỡng & ATTP, Trường Đại học Y Hà Nội

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



Tập 59 - Số 6-2020

Website: yhoccongdong.vn178

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2020
diễn (CED) ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của 
sinh viên [6]; Lê Bá Tường và Nguyễn Hữu Trí (2016) 
đã khảo sát thực trạng béo phì của sinh viên Trường 
Đại học Cần Thơ [7]; Nguyễn Thị Đan Thanh (2014) 
đã đánh giá TTDD của sinh viên Y1 và Y4 Trường Đại 
học Y khoa Phạm Ngọc Thạch [8]. Tuy vậy, số lượng 
các nghiên cứu vẫn còn khiêm tốn; đặc biệt còn rất ít 
các nghiên cứu về chủ đề này ở khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long. Nghiên cứu này nhằm “Đánh giá tình 
trạng dinh dưỡng của sinh viên năm thứ nhất Trường 
Cao đẳng Y tế Cần Thơ năm 2019”.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
Các sinh viên năm thứ nhất đang học tại Trường Cao 

đẳng Y tế Cần Thơ năm 2019 và đồng ý tham gia nghiên 
cứu. Loại trừ các sinh viên có dị tật nhân trắc ảnh hưởng 
đến hình dáng cơ thể như gù, vẹo cột sống…; các sinh 
viên mắc bệnh cấp tính tại thời điểm điều tra.

2.2. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang 
mô tả.

2.3. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu
Sử dụng công thức tính mẫu ước lượng tỷ lệ quần 

thể với độ chính xác tuyệt đối để tính cỡ mẫu như sau [9]:
                                                  

Trong đó: n: Cỡ mẫu nghiên cứu. Với độ tin cậy 
95%, ta có Z(1 – α / 2) = 1,96;  e =0,05 (sai số cho phép); 
p=0,274 (Tỷ lệ sinh viên Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải 
Dương bị thiếu năng lượng trường diễn theo nghiên cứu 
của Nguyễn Thị Mai năm 2011) [10]. Từ đó tính được cỡ 
mẫu cần điều tra tối thiểu là 318 sinh viên; thực tế đã điều 
tra được 343 sinh viên.

Chọn mẫu: Theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống.

2.4. Thu thập số liệu: Đo chiều cao đứng bằng 
thước SECA có độ chính xác 0,1cm và cân trọng lượng cơ 
thể bằng cân TANITA có độ chính xác 0,1kg. Tính chỉ số 
khối cơ thể BMI (Body Mass Index) và phân loại TTDD 
theo ngưỡng của WHO 2000.

Kinh tế gia đình: Dựa vào 10 vật dụng có giá trị gồm 
TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa nhiệt độ, điện thoại thông 
minh, xe máy, ô tô, máy tính xách tay, máy tính bàn, trang 
trại/nhà thứ 2/nhà cho thuê; sinh viên thuộc gia đình kinh 
tế khá/giàu là những gia đình có ít nhất 5/10 vật dụng 
trên và đồng thời có nhà đang ở là nhà xây kiên cố, căn 
hộ chung cư hoặc biệt thự. Các sinh viên còn lại là thuộc 
nhóm có kinh tế trung bình/nghèo (Việc phân loại này 
mang tính ước lệ, chỉ điểm, không quan tâm tới giá trị 
thực của từng vật dụng nên chỉ có giá trị để áp dụng, nhận 
định, đánh giá trên cộng đồng).

2.5. Xử lý số liệu: Nhập số liệu bằng phần mềm 
EPIDATA 3.1. Xử lý số liệu bằng phần mềm STATA-
MP 14.0

III. KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu: Tổng số 

sinh viên được nghiên cứu là 343 sinh viên, trong đó có 
42,3% sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình từ nghèo 
đến trung bình, có 57,7% sinh viên có điều kiện kinh tế 
gia đình từ khá đến giàu. Các gia đình có điều kiện kinh 
tế từ trung bình/nghèo: mẹ có trình độ học vấn Trung 
học cơ sở (THCS) trở xuống chiếm xấp xỉ 90%; bố có 
trình độ THCS trở xuống 74,4%; trong khi đó ở các gia 
đình có điều kiện kinh tế gia đình khá/giàu mẹ có trình 
độ học vấn từ THCS trở xuống chiếm 72,6% nhưng bố 
có trình độ học vấn từ THCS trở xuống chỉ có 55,3%. 
Nghề nghiệp của bố mẹ: Ở các gia đình có điều kiện 
kinh tế khá/giàu bố làm nông nghiệp là 38,9%; mẹ là 
29,5%. Các so sánh đều sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05; <0,01). 
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Chiều cao trung bình của nam SV là 167,2 ± 5,9 cm, 
của nữ SV là 156,4 ± 5,2cm. Cân nặng trung bình của 
nam SV là 58,6 ± 12,7 kg, nữ SV là 47,6 ± 7,8 kg; BMI 
trung bình của nam giới là 20,9 ± 4,1 kg/m2; nữ là 19,5 ± 
3,0 kg/m2. 

Đối với các sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình từ 
trung bình/nghèo, cân nặng trung bình của nam giới là 53,9 
± 10,7 kg, cân nặng trung bình của nữ giới là 46,4 ± 7,3 kg. 

Các đối tượng sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình từ 
khá/giàu, cân nặng trung bình của nam giới là 61,5 ± 13,0 
kg, cân nặng trung bình của nữ giới là 48,6 ± 8,1kg, có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê cân nặng và chỉ số BMI ở các 
sinh viên gia đình có điều kiện kinh tế gia đình khác nhau; 
về chiều cao có sự khác biệt giữa nhóm SV có kinh tế gia 
đình khá/giàu và nhóm SV có kinh tế gia đình trung bình/
nghèo, tuy nhiên chưa có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Bảng 3.1. Chỉ số nhân trắc theo giới của sinh viên theo điều kiện kinh tế

Các chỉ số
KT Trung bình/nghèo

(n=145)
KT khá/giàu

(n=198)
Chung
(n=343)

p
(t-test)

Cân nặng (kg)
Nam 53,9 ± 10,7 61,5 ± 13,0 58,6 ± 12,7 0,0180

Nữ 46,4 ± 7,3 48,6 ± 8,1 47,6 ± 7,8 0,0193

Chiều cao 
(cm)

Nam 166,1 ± 6,3 167,3 ± 5,7 167,2 ± 5,9 0,8534

Nữ 156,3 ± 5,2 156,5 ± 5,2 156,4 ± 5,2 0,8460

BMI
(kg/m2)

Chung 19,0 ± 2,8 20,3 ± 3,5 19,7 ± 3,3 0,0004

Nam 19,3 ± 3,1 21,9 ± 4,3 20,9 ± 4,1 0,0091

Nữ 18,1 ± 2,7 19,8 ± 3,1 19,5 ± 3,0 0,0152

Hình 3.1 TTDD của sinh viên theo điều kiện kinh tế

Theo điều kiện kinh tế, ở các sinh viên có điều kiện 
kinh tế gia đình trung bình/nghèo có CED có tỉ lệ thấp hơn 
(46,9%) so với các sinh viên không CED (53,1%). Cũng 
tương tự đối với các sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình 

khá/giàu, các sinh viên CED có tỉ lệ thấp hơn (32,8%) so 
với các sinh viên không CED (67,2%), sự khác biệt này có 
ý nghĩa về mặt thống kê (p<0,05). 
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Bảng 3.2. TTDD của sinh viên theo điều kiện kinh tế 

Các chỉ số
KT Trung bình/
nghèo (n=145)

KT khá/giàu
(n=198)

Chung
(n=343)

n % n % n %

CED độ 3 (BMI <15,99) 14 9,7 11 5,6 25 7,3

CED độ 2 (BMI 16,0-16,99) 21 14,5 14 7,1 35 10,2

CED độ 1 (BMI 17,0-18,49) 33 22,8 40 20,2 73 21,3

Bình thường (BMI 18,5-24,99) 73 50,3 116 58,6 189 55,1

Thừa cân (BMI 25,0-29,99) 4 2,8 12 6,1 16 4,7

Béo phì độ 1 và độ 2 (BMI 30,0-39,99) 0 0,0 5 2,5 5 1,5

Tỷ lệ chung sinh viên bị CED là 38,8%; trong đó 
độ 1 là 7,3%; độ 2 là 10,2%; độ 3 là 7,3% và số sinh viên 
không bị CED là 61,2% (bao gồm tỷ lệ thừa cân chiếm 
4,7%; béo phì độ 1 và độ 2 chiếm 1,5%, còn lại 55,1% là 
bình thường). Sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình trung 
bình/nghèo bị thiếu năng lượng trường diễn, chiếm 46,9% 
và sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình khá/giàu bị thiếu 
năng lượng trường diễn cũng chiếm 32,8%.

IV. BÀN LUẬN
4.1. Chiều cao, cân nặng của sinh viên
Ở các nhóm sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình 

khác nhau có sự khác biệt về cân nặng trung bình: các sinh 
viên ở gia đình kinh tế khá/giàu có cân nặng nặng hơn 
các các sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình trung bình/
nghèo, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 
Chưa thấy có sự khác biệt về chiều cao (p>0,05) giữa các 
nhóm sinh viên. Kết quả cũng cho thấy: Chiều cao trung 
bình của nam sinh viên trong nghiên cứu này cao hơn 
hầu hết chiều cao của các nam sinh viên trong các nghiên 
cứu khác (Tòng Thị Thanh, 2018 [11]: 161,9 ± 6,2 cm; 
Nguyễn Thị Mai, 2011: 165,4 ± 5,6 cm [10] nhưng tương 
đương với Hoàng Việt Bách, 2012 [12]: 167, 2 ± 5,3 cm 
và chỉ thấp hơn chiều cao trung bình của nam sinh viên 
trong nghiên cứu của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 
Thạch [8] với 168,6 ± 5,7 cm. Tương tự đối với nữ giới, 
chiều cao trung bình của các sinh viên nữ trong nghiên 
cứu này cao hơn hầu hết chiều cao của các nữ sinh viên 
trong các nghiên cứu khác ở nước ta (Tòng Thị Thanh, 
2018 [11]: 153,4 ± 6,5 cm; Hoàng Việt Bách, 2012 [12]: 
155,6 ± 4,9 cm; và Đại học Y-Dược Thái Nguyên [3] với 
155,3 ± 5,2 cm, và tương đương với chiều cao trung bình 

của các nữ sinh viên trong nghiên cứu của Trường Đại học 
Y khoa Phạm Ngọc Thạch [8] với 156,1 ± 5,3 cm. Về cân 
nặng: trung bình cân nặng của các sinh viên có điều kiện 
kinh tế gia đình khá/giàu cao hơn so với các sinh viên có 
điều kiện kinh tế gia đình trung bình/nghèo.

4.2. TTDD của sinh viên theo BMI
Kết quả cho thấy chỉ số BMI trung bình của nam 

và nữ của các sinh viên trong nghiên cứu này lần lượt là 
20,9 ± 4,1 kg/m2 và 19,5 ± 3,0 kg/m2, chỉ số BMI của các 
nam sinh viên trong nghiên cứu này cao hơn chỉ số BMI 
của các nữ sinh viên, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05). Kết quả này cao hơn so với chỉ số BMI của nam, 
nữ sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, 
năm 2011 [10] với chỉ số BMI nam 19,9 kg/m2, nữ 19,5 
kg/m2. Tương đương với chỉ số BMI của sinh viên năm 
thứ hai, Trường Đại học Y Hà Nội [12] với chỉ số BMI 
nam 20,8 kg/m2; nữ 19,7 kg/m2 và sinh viên Y2, Trường 
Đại học Y Hà Nội giai đoạn 2010-2016 [13] với chỉ số 
BMI nam 20,5 kg/m2; nữ 19,7 kg/m2. Song chỉ số BMI 
này lại thấp hơn so với chỉ số BMI của sinh viên Trường 
Đại học Y Phạm Ngọc Thạch với chỉ số BMI nam 22,9 kg/
m2; nữ 20,9 kg/m2 [8]. Kết quả cũng cho thấy các nam sinh 
viên có điều kiện kinh tế gia đình khá/ giàu có chỉ số BMI 
cao hơn (21,9 ± 4,3 kg/m2) các nam sinh viên có điều kiện 
kinh tế gia đình trung bình/nghèo (19,3 ± 3,1 kg/m2). Các 
nữ sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình khá/giàu cũng 
có chỉ số BMI cao hơn (19,8 ± 3,1 kg/m2) các nữ sinh viên 
có điều kiện kinh tế gia đình trung bình/nghèo (18,1 ± 2,7 
kg/m2). Tỷ lệ sinh viên bị thiếu năng lượng trường diễn 
của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ chiếm tới 38,8%; 
thuộc cực trên của mức độ cao theo phân loại của WHO 
(20,0%-39,0%). Theo điều kiện kinh tế: 46,9% sinh viên 
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có điều kiện kinh tế gia đình trung bình/nghèo bị thiếu 
năng lượng trường diễn, thuộc mức rất cao theo phân loại 
của WHO (>40%); với sinh viên có điều kiện kinh tế gia 
đình khá/giàu tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn thấp hơn 
(32,8%). Tỷ lệ thừa cân béo phì ở sinh viên có điều kiện 
kinh tế gia đình trung bình/nghèo và điều kiện kinh tế gia 
đình khá/giàu là 2,8% và 8,6% (tương ứng); sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

V. KẾT LUẬN
Sinh viên bị thiếu năng lượng trường diễn với tỷ lệ 

cao là 38,8% (46,9% ở các sinh viên có điều kiện kinh tế 
gia đình trung bình/nghèo, 32,8% ở các sinh viên có điều 
kiện kinh tế gia đình khá/giàu). Tỷ lệ thừa cân béo phì ở 

sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình trung bình/nghèo 
và điều kiện kinh tế gia đình khá/giàu là 2,8% và 8,6% 
(tương ứng). Chiều cao trung bình của nam là 167,2 ± 5,9 
cm, của nữ là 156,4 ± 5,2 cm. Cân nặng trung bình của 
nam SV là 58,6 ± 12,7 kg (nam SV có kinh tế gia đình 
trung bình/nghèo là 53,9 ± 10,7 kg; nam SV có kinh tế gia 
đình khá/giàu là 61,5 ± 13,0 kg), cân nặng trung bình của 
nữ SV là 47,6 ± 7,8 kg (nữ SV có kinh tế gia đình trung 
bình/nghèo là 46,4 ± 7,3 kg; nữ SV có kinh tế gia đình 
khá/giàu là 48,6 ± 8,1 kg). Trung bình cân nặng của các 
sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình khá/giàu cao hơn 
so với các sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình trung 
bình/nghèo. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đỗ Hồng Cường (2010). “Nghiên cứu khảo sát một số chỉ số sinh học của sinh viên giáo dục thể chất Trường 
Cao đẳng Sư phạm Hà Nội”. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, tập 14; số 2; tr. 7-12.

2. Trịnh Xuân Đàn (2007). “Nghiên cứu một số kích thước cơ thể và chỉ số thể lực của sinh viên mới nhập vào 
các trường thuộc Trường Đại học Thái Nguyên”. Tạp chí Sinh lý học, tập 11, số 3,, tr. 23-27. 

3. Nguyễn Thị Mai (2011). Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan tới tình trạng dinh dưỡng của sinh 
viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2011, Luận văn Thạc sỹ Y học, trường Đại học Y Hà Nội.

4. Nguyễn Hoàng Long, Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Thành Trung và cs (2014), Tình trạng dinh dưỡng và chất 
lượng cuộc sống của sinh viên năm thứ nhất Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXIV, Số 6 (155), 
tr.96-102.

5. Phạm Văn Phú, Hoàng Việt Bách (2014), Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở sinh viên năm 
thứ 2 Trường Đại học Y Hà Nội, năm học 2011 - 2012 Tạp chí Y học Dự phòng; Tập XXIV, số 7 (156), tr.169-174.

6. Trần Thiết Sơn, Nguyễn Doãn Tuất, Lê Gia Vinh và cs (1993). “Một số đặc điểm hình thái và thể lực của sinh 
viên y Hà Nội”. Tạp chí Hình thái học, tập 3, số 1, tr. 19-22

7. Hoàng Thu Soan, Nguyễn Văn Tư, Trịnh Xuân Đàn (2007). “Một số đặc điểm về hình thái thể lực và dinh 
dưỡng của sinh viên Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên”. Tạp chí Sinh lý học, tập 11, số 1, tr. 42-46).

8. Lê Bá Tường và Nguyễn Hữu Tri (2016), Khảo sát thực trạng béo phì của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số 44 (2016): tr. 9-13.

9. Nguyễn Thị Đan Thanh, Phạm Văn Phú, Lê Danh Tuyên (2015), Tình trạng dinh dưỡng của sinh viên Y1 và 
Y4 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014, Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXV, số 6 (166) 2015, Số đặc 
biệt tr.182-186.

10. Tòng Thị Thanh (2018), Tình trạng dinh dưỡng và mức tiêu thụ thực phẩm của sinh viên dân tộc Thái và 
Mông Trường Cao đẳng Y tế Sơn La năm 2017, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.

11. Hoàng Việt Bách (2012), Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn thực tế của sinh viên năm thứ hai trường Đại 
học Y Hà Nội năm học 2011 - 2012. Khóa luận tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

12. Bùi Văn Điền (2017), Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của sinh viên Y2 Trường Đại học Y 
Hà Nội giai đoạn 2010 - 2016, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Y khoa, Trường Đại Học Y Hà Nội.

13. Lwanga S.K., Lemeshow S., và Organization W.H. (1991), Sample size determination in health studies:a 
practical manual, World Health Organization

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



Tập 59 - Số 6-2020

Website: yhoccongdong.vn182

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2020

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ MỘT 
SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI CHẾ BIẾN TẠI BẾP ĂN 
CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN CẦU GIẤY HÀ NỘI NĂM 2019 

Phạm Thị Chung1, Phạm Duy Tường1

TÓM TẮT
Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang có 

phân tích trên 238 người chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập 
thể các trường tiểu học quận Cầu Giấy, Hà Nội. Kết quả cho 
thấy kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến trong 
nghiên cứu đạt chưa cao (65,1% ĐTNC đạt kiến thức chung 
về ATTP). Đối tượng nghiên cứu có thực hành về ATTP 
khá tốt với 75,6% ĐTNC đạt thực hành về an toàn thực 
phẩm. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức về ATTP của 
người chế biến gồm: Giới; đào tạo chuyên môn nấu ăn; kinh 
nghiệm làm việc trong bếp ăn tập thể; nhóm trường. Một số 
yếu tố liên quan đến thực hành về ATTP của người chế biến 
gồm: giới; đào tạo chuyên môn nấu ăn; nhóm trường.

Từ khóa: An toàn thực phẩm, cầu giấy, bếp ăn tập thể.

ABSTRACT
KNOWLEDGE AND PRACTICE ON FOOD 

SAFETY AND SOME RELATED FACTORS 
OF FOOD MANUFACTURES AT KITCHEN IN 
HANOI PRIMARY SCHOOLS IN CAU GIAY 
DISTRICT, 2019

A cross-sectional descriptive study was conducted 
on 238 food manufactures at kitchen in Hanoi primary 
schools  in Cau giay district, 2019. The results show that 
knowledge about food safety of food manufactures is not 
high (65.1%). The practice on food safety is quite good 
with 75.6%. Some related factors about knowledge about 
food safety of food manufactures include: sexual, Một số 
yếu tố liên quan đến kiến thức về ATTP của người chế biến 
gồm: Giới; tranning about cooking, work experience in 
collective kitchens, groups of chool. Some related factors 
about practice about food safety of food manufactures 
include: sexual, tranning about cooking, groups of chool.

Keywords: Food safety, Caugiay dictrict, collective 
kitchens.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Quận Cầu Giấy là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, 

với tổng số 120 trường học đóng trên địa bàn trong đó có 
24 Trường tiểu học với 22 bếp ăn tập thể. Trong những 
năm gần đây, nhu cầu ăn bán trú tại các trường học ngày 
càng gia tăng, đặc biệt là tại các trường tiểu học. Qua các 
đợt thanh kiểm tra an toàn thực phẩm, hầu hết các trường 
tiểu học trên địa bàn đều đạt các điều kiện vệ sinh cơ sở 
đối với bếp ăn tập thể. Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên 
cứu nào đánh giá kiến thức, thực hành của người chế biến 
được thực hiện trong các đợt thanh kiểm tra trên. Vậy thực 
trạng kiến thức, thực hành của người chế biến tại các bếp 
ăn tại các trường tiểu học quận Cầu Giấy hiện nay như thế 
nào? Những yếu tố nào liên quan đến kiến thức, thực hành 
của người chế biến?. Với mong muốn cung cấp cơ sở dữ 
liệu để định hướng công tác quản lý an toàn thực phẩm 
tại các bếp ăn tập thể thuộc các trường tiểu học trên địa 
bàn quận trong thời gian tới. Từ đó góp phần ngăn ngừa 
các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các trường tiểu học. 
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Kiến thức, thực 
hành về an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan của 
người chế biến tại bếp ăn các trường tiểu học quận Cầu 
Giấy, Hà Nội năm 2019 ” với hai mục tiêu nghiên cứu: 
(1) Đánh giá kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của 
người chế biến tại bếp ăn các  trường tiểu học quận Cầu 
Giấy, Hà Nội năm 2019; (2) Phân tích một số yếu tố liên 
quan đến kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của đối 
tượng nghiên cứu.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
- Đối tượng: Người chế biến thực phẩm tại bếp ăn 

tập thể các trường tiểu học quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tiêu 
chuẩn lựa chọn: đồng ý tham gia nghiên cứu, có khả năng 
giao tiếp và trả lời câu hỏi, không có vấn đề về tâm thần. 

Ngày nhận bài: 13/08/2020                          Ngày phản biện: 21/08/2020                    Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

1. Trường Đại học Thăng Long
Tác giả chính: Phạm Thị Chung; Điện thoại: 0982470569; Email: chungttd78@gmail.com
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Tiêu chuẩn loại trừ: Người chế biến thực phẩm tại các 
trường tiểu học có tổ chức ăn bán trú cho học sinh nhưng 
không nấu tại trường mà nhập suất ăn sẵn từ nơi khác; 
không đồng ý tham gia nghiên cứu, không có khả năng 
giao tiếp và trả lời câu hỏi, có vấn đề về tâm thần.

- Nghiên cứu được tiến hành tại tất cả các trường 
tiểu học có tổ chức nấu ăn bán trú cho học sinh trên địa 
bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội từ tháng 03/2019 đến tháng 
06/2019.

2.2. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có 
phân tích

2.3. Cỡ mẫu và chọn mẫu nghiên cứu
Chọn toàn bộ người chế biến thực phẩm tại các bếp 

ăn tập thể trường tiểu học có tổ chức nấu ăn bán trú trên 
địa bàn quận Cầu Giấy. Trên địa bàn quận có tổng số 22 
trường tiểu học đáp ứng có tổ chức nấu ăn bán trú với tổng 
số 238 người chế biến thực phẩm. 

2.4. Tiêu chí đánh giá

- Đánh giá kiến thức về ATTP của người chế biến 
qua 22 câu hỏi. Điểm tối đa cho phần trả lời của 22 câu 
hỏi là 82 điểm. ĐTNC trả lời đúng và đạt từ 80% tổng số 
điểm trở lên (Từ 66 điểm trở lên) thì ĐTNC được đánh giá 
là có kiến thức đạt về ATTP. 

- Thực hành về ATTP bao gồm 17 câu hỏi. Điểm tối 
đa cho phần trả lời của 17 câu hỏi là 26 điểm. ĐTNC đạt 
được từ 80% tổng số điểm trở lên (Từ 21 điểm trở lên) thì 
ĐTNC được đánh giá là có thực hành đạt về ATTP. 

2.5. Xử lý số liệu
Nhập số liệu bằng phần mềm Epidata 3.1. Xử lý 

bằng phần mềm SPSS. Sử dụng các thuật toán trong thống 
kê mô tả để đưa ra các tỷ lệ và tỷ lệ %. Sử dụng phương 
pháp kiểm định khi bình phương để so sánh hai tỷ lệ và tỷ 
suất chênh OR, CI 95% và p để xác định mối liên quan.

III. KẾT QUẢ 
3.1. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu

Bảng 1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu (n=238)

Thông tin chung Số lượng Tỷ lệ %

Nhóm tuổi (n=238)

18-25 tuổi 15 6,3

26-55 tuổi 221 92,9

Trên 55 tuổi 2 0,8

Giới tính (n=238)

Nam 26,9 73,1

Nữ 105 25,8

Trình độ học vấn (n=238)

Tiểu học 4 1,7

THCS 50 21,0

THPT 96 40,3

Cao đẳng, Đại học 88 37,0

Phân bố đối tượng theo trường

Trường công 134 56,3

Trường tư 104 43,7
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Bảng 2. Đánh giá kiến thức của đối tượng nghiên cứu (n=238)

Nội dung Số lượng Tỷ lệ (%)

Đánh giá kiến thức về lựa chọn thực phẩm

Đạt 155 65,1

Không đạt 83 34,9

Kiến thức về chế biến TP an toàn

Đạt 131 55,0

Không đạt 107 45,0

Đánh giá kiến thức về bảo quản TP

Đạt 202 84,9

Không đạt 36 15,1

Đánh giá kiến thức về ngộ độc thực phẩm

Đạt 160 67,2

Không đạt 78 32,8

Bảng 3. Đánh giá kiến thức chung về ATTP của ĐTNC

Đánh giá kiến thức chung về ATTP của ĐTNC

Đạt 155 65,1

Không đạt 83 34,9

Bảng 1 cho thấy: Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu trong 
độ tuổi từ 18-25 tuổi là 6,3%, từ 26-55 tuổi là 92,9%, trên 
55 tuổi chiếm 0,8%. Đa số đối tượng là nam giới (73,1%), 
25,8% là nữ giới. Đối tượng có trình độ học vấn từ trung 

học phổ thông trở lên chiếm 40,3%, trên THPT chiếm 
37,0%. Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu làm việc tại bếp ăn 
ở trường ngoài công lập chiếm 56,3%, 43,7% đối tượng 
nghiên cứu làm việc tại bếp ăn ở trường công lập.

Bảng 2 cho thấy, kiến thức về lựa chọn thực phẩm 
an toàn của ĐTNC có 65,1% đối tượng có kiến thức đạt; 
55,0% ĐTNC có kiến thức đạt về chế biến TP an toàn; 

84,9% ĐTNC được đánh giá có kiến thức đạt về bảo quản 
thực phẩm; 67,2% đối tượng có kiến thức đạt về ngộ độc 
thực phẩm.

Kết quả nghiên cứu tại Bảng 3 cho thấy có 65,1% ĐTNC có kiến thức chung về ATTP đạt. 
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Hình 1 thể hiện tỷ lệ thực hành chung của ĐTNC về 
ATTP. Đánh giá thực hành chung về ATTP của ĐTNC 
cho thấy 75,6% đối tượng có thực hành đạt

3.2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực 
hành về ATTP của người chế biến thực phẩm

Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa giới 
(OR=2,98; 95%CI: 1,488-5,995, p<0,01); loại trường 

(OR=4,09; 95%CI: 2,24-7,467; p<0,01) với kiến thức về 
ATTP của ĐTNC.

Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa giới 
(OR=2,39; 95%CI: 1,099-5,217, p<0,05); ); trình độ 

chuyên môn nầu ăn (OR=7,81; 95%CI: 3,502-17,42, 
p<0,05) với thực hành về ATTP của ĐTNC.

Hình 1. Đánh giá thực hành chung về ATTP của ĐTNC (n =238)

Bảng 4. Mối liên quan giữa thông tin chung của nhân viên nhà bếp với kiến thức về an toàn thực phẩm (n=238)

Kiến thức
Thông tin chung

Chưa đạt Đạt
OR (95%CI) p

SL % SL %

Giới
Nữ 71 40,8 103 59,2 2,98

1,488-5,995
<0,01

Nam 12 18,8 52 81,2

Trường
Công lập 64 47,8 70 52,2 4,09

2,24-7,467
<0,01

Ngoài công lập 19 18,3 85 81,7

Bảng 5. Mối liên quan giữa thông tin chung của nhân viên nhà bếp với thực hành về an toàn thực phẩm (n =238)

Kiến thức
Thông tin chung

Chưa đạt Đạt
OR (95%CI) p

SL % SL %

Giới
Nữ 49 28,2 125 71,8 2,39

1,099-5,217
<0,05

Nam 9 14,1 55 85,9

Trình độ chuyên 
môn về nấu ăn

Không được đào tạo 50 38,5 80 61,5 7,81
3,502-17,42

<0,05
Có được đào tạo 8 7,4 100 92,6
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Nghiên cứu tìm được mối liên quan giữa kiến thức 
về thực phẩm an toàn (OR=12,05; 95%CI: 6,06-23,99; 
p<0,05); lựa chọn thực phẩm an toàn (OR=33,69; 95%CI: 
14,01-81,04; p<0,05); chế biến thực phẩm (OR=24,73; 
95%CI: 9,368-65,29; p<0,05); ngộ độc thực phẩm 
(OR=41,28; 95%CI: 16,96-100,5; p<0,05); kiến thức 
chung (OR=41,65; 95%CI: 16,445-105,5; p<0,05) với 
thực hành chung về ATTP của ĐTNC.

IV. BÀN LUẬN
4.1. Kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm 

của người chế biến tại bếp ăn tập thể các trường tiểu 
học, quận Cầu Giấy năm 2019

Kết quả nghiên cứu chỉ ra hầu hết ĐTNC đã biết đến 
khái niệm thực phẩm an toàn, trong đó biết về thực phẩm 
sạch và tươi chiếm tỷ lệ cao nhất với 96,6%. Tuy nhiên, 
tỷ lệ ĐTNC biết thực phẩm an toàn là thực phẩm không 
có hoá chất vượt quá giới hạn cho phép chỉ chiếm 65,6%. 
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với nghiên 
cứu của Trần Quang Trung [1] (81,7%).

Đánh giá kiến thức của ĐTNC về chế biến TP an 
toàn cho thấy chỉ có 55,0% đối tượng có kiến thức đạt. 
Kết quả này thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Đỗ 
Thu Trang và Tô Gia Kiên năm 2009 [2] (73%). Sự khác 
nhau này có thể do cách đánh giá và cho điểm kiến thức ở 
hai nghiên cứu là khác nhau.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra, có 98,3% đối tượng có 
kiến thức đúng về cách bảo quản thực phẩm khi chưa chế 
biến (Để thức ăn sống/chín riêng biệt). Kết quả này tương 

đồng với kết quả nghiên cứu của Ngô Thu Huyền năm 
2018 [3] (98,1%).

Đánh giá kiến thức về bảo quản thực phẩm của 
ĐTNC chỉ ra có 84,9% đối tượng có kiến thức đạt. So với 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Mười và cộng sự năm 2015 
(49,4%), kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn [4]

Kết quả nghiên cứu cho thấy 67,2% ĐTNC đạt 
kiến thức về ngộc độc TP, kết quả này cao hơn so với 
nghiên cứu của Đỗ Thị Tân, Vũ Trọng Thiện (11,6%) [5] 
nhưng thấp hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thị Mười 
(77,5%) [4].

Theo kết quả nghiên cứu, 65,1% ĐTNC có kiến thức 
chung về ATTP đạt. Kết quả này cao hơn so với nghiên 
cứu Huỳnh Công Bình năm 2014 (26,3%) [6]. Tuy nhiên, 
thấp hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Thanh Bình 
(82,8%) [7].

Đánh giá thực hành chung về ATTP của người chế 
biến trong nghiên cứu cho thấy 75,6% người chế biến có 
thực hành đạt. So với nghiên cứu của Nguyễn Thị Liễu và 
cộng sự năm 2018 (48,6%) thì kết quả của chúng tôi cao 
hơn [8]. Tuy nhiên so với nghiên cứu của Trần Hữu Thọ 
(88,1%) [9] và Trần Thanh Khê (87,5%) [10], kết quả của 
chúng tôi thấp hơn.

4.2. Một số yếu tố liên quan đến thực trạng loãng 
xương của đối tượng nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm người chế biến 
thực phẩm là nữ giới có khả năng có kiến thức về ATTP 
chưa đạt gấp 2,98 lần so với nhóm nam giới (OR=2,98; 
p<0,01). 

Bảng 6. Mối liên quan giữa kiến thức với thực hành về an toàn thực phẩm của ĐTNC (n=238)

Thực hành
Kiến thức

Chưa đạt Đạt
OR (95%CI) p

SL % SL %

TP an toàn
Không đạt 41 57,8 30 42,2 12,05

6,06-23,99
<0,05

Đạt 17 10,2 150 89,8

Lựa chọn TP an 
toàn

Không đạt 51 61,5 32 38,5 33,69
14,01-81,04

<0,05
Đạt 7 4,5 148 95,5

Chế biến thực 
phẩm

Không đạt 53 49,5 54 50,5 24,73
9,368-65,29

<0,05
Đạt 5 3,8 126 96,2

Ngộ độc TP
Không đạt 51 65,4 27 34,6 41,28

16,96-100,5
<0,05

Đạt 7 4,4 153 95,6

Kiến thưc chung
Không đạt 52 62,7 31 37,3 41,65

16,445-105,5
<0,01

Đạt 6 3,9 149 96,1
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm không được đào 

tạo chuyên môn về nấu ăn có khả năng có kiến thức không 
đạt cao gấp 3,17 lần so với nhóm được đào tạo (OR=3,17; 
p<0,05). Kết quả này tương đồng với kết quả nghiên cứu của 
Trần Thị Hải (OR=3,49; 95%CI: 1,59-7,69; p<0,5) [11].

Nhóm nữ giới có thực hành về ATTP không đạt gấp 
2,39 lần so với nhóm nam giới (OR=2,39, p<0,05). Một 
số nghiên cứu trước đây chưa tìm được mối liên quan này 
như Trần Thị Hải [11]. 

Nhóm có kiến thức chung về ANTP  không đạt có 
khả năng thực hành không đạt gấp 41,65 lần so với nhóm 
có kiến thức đạt  (OR=41,65; p<0,01). So với kết quả 
nghiên cứu của Đỗ Thị Thu Trang và Tô Gia Kiên [2] 
(có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức vệ 
sinh cơ sở; vệ sinh nhân viên; ngộ độc thực phẩm; kiến 

thức chung với thực hành ATTP của ĐTNC (p<0,05)), thì 
nghiên cứu của chúng tôi cho kết quả tương tự. 

V. KẾT LUẬN
Kiến thức về ATTP của người chế  biến trong nghiên 

cứu đạt chưa cao (65,1% ĐTNC đạt kiến thức chung về 
ATTP). ĐTNC có thực hành về ATTP khá tốt với 75,6% 
ĐTNC đạt thực hành về ATTP.

Một số yếu tố liên quan đến kiến thức về ATTP của 
người chế biến gồm:  Giới; đào tạo chuyên môn nấu ăn; 
kinh nghiệm làm việc trong BATT; nhóm trường. Một 
số yếu tố liên quan đến thực hành về ATTP của người 
chế biến gồm: giới; đào tạo chuyên môn nấu ăn; nhóm 
trường. Nghiên cứu tìm được mối liên quan giữa kiến thức 
về ATTP với thực hành ATTP của ĐTNC.
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TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH 
CỦA CÁN BỘ THUỘC BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE 
TỈNH LAI CHÂU QUẢN LÝ, NĂM 2019  

Lê Huy Hùng1, Phạm Văn Phú2

TÓM TẮT 
Nghiên cứu với Mục tiêu đánh giá tình trạng dinh 

dưỡng và một số chỉ số hóa sinh của cán bộ thuộc Ban bảo 
vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh Lai Châu quản lý, năm 2019. 
Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. Kết quả: Tỷ 
lệ thừa cân béo phì chung của đối tượng nghiên cứu khá 
cao (47,0%) trong đó ở nữ (36,0%) thấp hơn so với nam 
giới (48,7%); chiều cao trung bình của nam là 164,7 ± 5,2 
(cm), của nữ là 155,7 ± 5,3 (cm). Cân nặng trung bình 
của nam là 68,2 ± 7,8 (kg), của nữ là 57,8 ± 6,8 (kg). Các 
chỉ số hóa sinh của nhóm TCBP cao hơn so với nhóm 
không TCBP; đặc biệt các chỉ số Glucose máu lúc đói, 
Triglycerid và Acid uric cao hơn rõ rệt (có ý nghĩa thống 
kê p<0,0001; p<0,001 và p<0,01; tương ứng).

Từ khóa: Cán bộ, TCBP, hóa sinh, Lai Châu.

ABSTRACT:
NUTRITION STATUS AND SOME 

BIOCHEMICAL INDICATORS OF EMPLOYEES 
MANAGED BY THE HEALTH CARE PROTECTION 
COMMITTEE Of LAI CHAU PROVINCE, 2019

Study with the aim of assessing the nutritional status 
and some biochemical indicators of employees under 
the management of Lai Chau’s Health Care Protection 
Committee, 2019. Method: Descriptive cross-sectional 
study. Results: The obesity prevalence of studied 
employees was quite high (47.0%), in which, in women 
(36.0%) lower than that of men (48.7%); The average 
height of men is 164.7 ± 5.2 (cm), women 155.7 ± 5.3 
(cm). The average weight of men is 68.2 ± 7.8 (kg), 
women 57.8 ± 6.8 (kg). The biochemical indicators of the 
overweight and obesity group was higher than the non-one 
group; especially, the indicators of fasting blood glucose, 
triglycerides and uric acid were significantly higher (with 

statistical significance p <0.0001; p <0.001 and p <0.01; 
respectively).

Keywords: Employees, overweight and obesity, 
biochemical indicators, Lai Chau.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thừa cân và béo phì đang là mối đe dọa nghiêm 

trọng tới sức khỏe con người. Trọng lượng dư thừa ở bất 
kỳ lứa tuổi nào đều không tốt cho sức khoẻ. Do sự gia tăng 
các nguy cơ bệnh lý cộng với các yếu tố xã hội, người béo 
phì trung bình sẽ giảm 6 – 10 năm tuổi thọ [1][2]. 

Theo báo cáo của WHO, tỷ lệ thừa cân béo phì 
(TCBP) trên toàn cầu đã ở mức báo động. Số liệu thống 
kê từ 84 nước từ năm 1999-2000 đã cho thấy chỉ riêng tỷ 
lệ béo phì (BMI >30) là 8,7% [3]. Trong năm 2014, trên 
thế giới hơn 1,9 tỷ người lớn từ 18 tuổi trở lên bị thừa cân. 
Trong số này có hơn 600 triệu người béo phì. Tỷ lệ người 
từ 18 tuổi trở lên bị thừa cân là 39% trong đó có 13% bị 
béo phì [4].

Tại Việt Nam, theo Tổng điều tra dinh dưỡng năm 
2000 của Viện Dinh dưỡng, tỷ lệ thừa cân và béo phì 
chung người từ 20 tuổi trở lên là 5,6%, ở nam giới là 4,9% 
và ở nữ giới là 6,3%. Thừa cân béo phì ở nước ta cao nhất 
ở độ tuổi 55- 59 tuổi đối với nam (7,8%) và 50-55 tuổi đối 
với nữ 10,9%. Xu hướng thừa cân, béo phì ở Việt Nam 
cũng giống như một số nước đang phát triển, gặp nhiều 
ở đô thị hơn là ở nông thôn; trong đó ít hoạt động thể lực 
cũng là một yếu tố ảnh hưởng [5]. 

Cán bộ công chức là đối tượng lao động đặc biệt; được 
khám sức khỏe định kỳ hàng năm nhưng những báo cáo 
về tình trạng dinh dưỡng ở đối tượng này còn rất hạn chế. 
Nghiên cứu này nhằm “Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và 
một số chỉ số hóa sinh của cán bộ thuộc Ban Bảo vệ chăm 
sóc sức khỏe tỉnh Lai Châu quản lý, năm 2019”.

Ngày nhận bài: 20/08/2020                          Ngày phản biện: 28/08/2020                    Ngày duyệt đăng: 11/09/2020
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
Cán bộ, công chức thuộc diện Ban Bảo vệ chăm sóc 

sức khỏe tỉnh Lai Châu quản lý năm 2019 đồng ý tham 
gia nghiên cứu. Loại trừ các cán bộ mắc các bệnh cấp tính 
tại thời điểm điều tra hoặc có những dị tật ảnh hưởng đến 
nhân trắc.

2.2. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
2.3. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu: Sử dụng công thức 

tính mẫu ước lượng tỷ lệ quần thể với độ chính xác tương 
đối [6]:

2
2

2/1 ).(
)1.(

Ρ
Ρ−Ρ

Ζ= − εαn

Trong đó: n: Số cán bộ cần điều tra; Z(1 – α / 2) = 
1,96 (với độ tin cậy 95%) ta có e =0,05;  ε = 0,3 (độ chính 
xác tương đối); p = 0,149 là tỷ lệ thừa cân béo phì của cán 
bộ Đại học Y Hà Nội năm 2015 [7] → Cỡ mẫu tối thiểu 
n = 243. Chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên đơn. 
Thực tế đã nghiên cứu được 315 đối tượng trên tổng số 
417 cán bộ.

2.4. Thu thập số liệu

- Nhân trắc: Đo chiều cao đứng bằng thước SECA 
có độ chính xác 0,1cm; cân trọng lượng cơ thể bằng cân 
TANITA có độ chính xác 0,1kg. Tính chỉ số khối cơ thể 
BMI (Body Mass Index) và phân loại TTDD theo ngưỡng 
của WHO 2000.

- Xét nghiệm hóa sinh máu: Đối tượng được yêu cầu 
không ăn sáng; lấy 3ml máu tĩnh mạch vào buổi sáng ngày 
tiến hành điều tra. Máu được cho vào ống nghiệm có chứa 
chất chống đông Heparin và để ở nhiệt độ phòng 30 phút 
trước khi ly tâm 3000 vòng/phút trong thời gian 5 phút, 
mẫu huyết tương được phân tích bằng máy xét nghiệm 
sinh hóa máu của hãng Chemwell 2910.

2.5. Xử lý số liệu: Nhập số liệu bằng phần mềm 
EPIDATA 3.1. Xử lý số liệu bằng phần mềm STATA-
MP 14.0

III. KẾT QUẢ
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu: Tổng số 

315 đối tượng đã được nghiên cứu, trong đó có 265 nam 
(84,1%), 50 nữ (15,9%). Nhóm tuổi ≤ 45 tuổi là 95 người 
(30,0%); nhóm 46 – 50 tuổi là 55 người (17,0%); nhóm 
51 – 55 là 72 người (23,0% và nhóm 56 – 60 tuổi là 93 
người (30,0%).

Bảng 3.1: Giá trị trung bình về cân nặng, chiều cao, vòng eo, vòng mông

Giới n Chiều cao (cm) Cân nặng (kg) Vòng eo (cm) Vòng mông (cm)

Nam 265 164,7 ± 5,2 68,2 ± 7,8 82,7 ± 2,7 96,3 ± 3,2

Nữ 50 155,7 ± 5,3 57,8 ± 6,8 77,4 ± 2,4 96,1 ± 1,8

Bảng 3.2: Tình trạng dinh dưỡng của đối tượng nghiên cứu (BMI ≥25,0)

Giới

Tình trạng dinh dưỡng P
χ2TCBP (n=147) Không TCBP (n=168) Chung (n=315)

Nam
n 129 136 265

0,0669

% 48,7 51,3 84,1

Nữ
n 18 32 50

% 36,0 64,0 15,9

Chung
n 147 168 315

% 47,0 53,0 100

Kết quả cho thấy chiều cao trung bình của nam là 164,7 ± 5,2 (cm), của nữ là 155,7 ± 5,3 (cm). Cân nặng trung 
bình của nam là 68,2 ± 7,8 (kg), của nữ là 57,8 ± 6,8 (kg).
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Bảng 3.3: Chỉ số hóa sinh máu theo TTDD

Chỉ số xét ngiệm
Tình trạng dinh dưỡng p

(Mann-Whitney)Không TCBP (n=168) TCBP (n=147) Chung (n=315)

Glucose (mmol/L) 5,1 ± 1,3 5,5 ± 1,5 5,3 ± 1,4 0,0000

HbA1c (%) 5,5 ± 1,0 5,4 ± 0,9 5,5 ± 1,0 0,3990

Ure (mmol/L) 5,4 ± 1,3 5,7 ± 1,3 5,6 ± 1,3 0,0608

Creatinin (µmol/L) 83,6 ± 17,0 89,8 ± 36,3 86,5 ± 27,9 0,0491

AST(GOT) (U/L-37o) 29,8 ± 10,9 30,9 ± 10,6 30,3 ± 10,7 0,2777

ALT(GPT) (U/L-37o) 30,6 ± 15,4 36,6 ± 16,4 33,4 ± 16,1 0,0002

GGT (U/L-37o) 66,6 ± 74,2 95,4 ± 108,6 80,1 ± 92,8 0,0001

Cholesterol (mmol/L) 5,0 ± 1,0 5,1 ± 1,1 5,1 ± 1,1 0,2304

Triglycerid (mmol/L) 2,4 ± 2,2 3,2 ± 2,5 2,8 ± 2,3 0,0001

HDL-cho (mmol/L) 1,2 ± 0,4 1,1 ± 0,3 1,2 ± 0,4 0,0727

Albumin (g/l) 43,4 ± 4,0 43,9 ± 3,3 43,6 ± 3,7 0,2040

Acid uric (µmol/L) 395,1 ± 90,6 422,4 ± 91,1 407,8 ± 91,7 0,0050

Protein TP (g/) 73,9 ± 5,5 74,3 ± 6,9 74,1 ± 6,2 0,5746

Bảng trên cho thấy tỷ lệ thừa cân, béo phì chung của 
đối tượng nghiên cứu là 47,0%, tỷ lệ không thừa cân béo 
phì là 53,0%; tỷ lệ thừa cân béo phì ở nam là 48,7% cao 

hơn so với ở nữ là 36,0%, tuy nhiên sự khác biệt này chưa 
thấy có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Chỉ số Glucose máu trung bình chung của đối tượng 
nghiên cứu là 5,3 ± 1,4 mmol/L, trong đó ở nhóm TCBP là 
5,5 ± 1,5 mmol/L cao hơn so với nhóm không TCBP là 5,1 
± 1,3 mmol/L (khác biệt có ý nghĩa thống kê p<0,001). Chỉ 
số Creatinin máu trung bình chung là 86,5 ± 27,9 µmol/L, 
trong đó ở nhóm TCBP là 89,8 ± 36,3 µmol/L cao hơn ở 
nhóm không TCBP là 83,6 ± 17,0 µmol/L (khác biệt có ý 
nghĩa thống kê p<0,05). Chỉ số ALT (GPT) máu trung bình 
chung là 33,4 ± 16,1 U/L-37o trong đó ở nhóm TCBP là 
36,6 ± 16,4 U/L-37o cao hơn ở nhóm không TCBP là 30,6 
± 15,4 U/L-37o (khác biệt có ý nghĩa thống kê p<0,001). 
Chỉ số GGT máu trung bình là 80,1 ± 92,8 U/L-37o trong 
đó ở nhóm TCBP là 95,4 ± 108,6 U/L-37o cao hơn ở nhóm 
không TCBP là 66,6 ± 74,2 U/L-37o (khác biệt có ý nghĩa 
thống kê p<0,001). Chỉ số Triglycerid máu trung bình là 2,8 
± 2,3 mmol/L trong đó ở nhóm TCBP là 3,2 ± 2,5 mmol/L 
cao hơn ở nhóm không TCBP là 2,4 ± 2,2 mmol/L (khác 
biệt có ý nghĩa thống kê p<0,001). Chỉ số Acid uric máu 
trung bình là 407,8 ± 91,7 µmol/L trong đó ở nhóm TCBP 
là 422,4 ± 91,1 µmol/L cao hơn ở nhóm không TCBP 
là 395,1 ± 90,6 µmol/L (khác biệt có ý nghĩa thống kê 
p<0,01). Các chỉ số HbA1c, ure, GOT, cholesterol, HDL – 

C, albumin, protein TP ở nhóm TCBP có xu hướng cao hơn 
nhóm không TCBP, tuy nhiên chưa thấy có sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (p > 0,05).

IV. BÀN LUẬN
Giới: Nghiên cứu được thực hiện trên 315 đối tượng; 

trong đó tỷ lệ nam cao hơn nữ (84,1% và 15,9%; tương 
ứng); tương tự như kết quả của Vũ Kim Anh nghiên cứu 
trên 683 cán bộ chủ chốt hưu trí của thành phố Hà Nội 
qua khám sức khỏe định kỳ năm 2015 là nam 83%, nữ 
17% [9]; cũng tương tự với kết quả nghiên cứu của Hồ 
Văn Bình và cộng sự trên 390 cán bộ trung – cao cấp đến 
khám khám sức khỏe hoặc điều trị tại Ban Bảo vệ chăm 
sóc sức khỏe tỉnh Bình Dương năm 2012 là nam 83,3% 
và nữ 16,7% [10].

Tình trạng dinh dưỡng: Kết quả nghiên cứu cho thấy 
chiều cao trung bình của nam là 164,7 ± 5,2 (cm), của nữ 
là 155,7 ± 5,3 (cm). Cân nặng trung bình của nam là 68,2 
± 7,8 (kg), của nữ là 57,8 ± 6,8 (kg); tỷ lệ TCBP chung là 
47,0%; ở nữ (36,0%) thấp hơn so với nam giới (48,7%) 
cao hơn nhiều so với một số kết quả của các tác giả khác 
như Nguyễn Thị Thanh (2015) nghiên cứu trên 511 cán 
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bộ công chức của Trường Đại học Y Hà Nội tỷ lệ thừa 
cân béo phì (BMI≥25.0) chung chỉ là 14,9% (nam 24,2%; 
nữ 9,5%); Viện Dinh dưỡng (2011) điều tra thừa cân béo 
phì và một số yếu tố liên quan ở người Việt Nam 25- 64 
tuổi tỷ lệ thừa cân chung chỉ là 6,6% (nam là 5,3%, nữ là 
8,0% [7][11]; Trần Sinh Vương và cs (2010) nghiên cứu 
trên 8780 người (3728 nam và 5052 nữ) tuổi trên 16 thuộc 
4 quận, huyện Hà Nội cho thấy ở nam tỷ lệ tỷ lệ nam thừa 
cân là 20,3%; nữ thừa cân là 18,0% [12]. 

Chỉ số hóa sinh máu: Chỉ số Glucose máu lúc đói 
trung bình chung của đối tượng nghiên cứu là 5,3 ± 1,4 
mmol/l, trong đó ở nhóm thừa cân béo phì là 5,5 ± 1,5 
mmol/l cao hơn so với nhóm không thừa cân béo phì là 
5,1 ± 1,3 mmol/l cao hơn so với nghiên cứu STEPS (2015) 
trên lứa tuổi 18-69 là 4,7mmol/l. Chỉ số Cholesterol 
máu trung bình chung của đối tượng nghiên cứu là 5,1 
± 1,1mmol/l trong đó ở nhóm thừa cân béo phì là 5,1 ± 
1,1mmol/l cao hơn ở nhóm không thừa  cân béo phì là 

5,0 ± 1,0 mmol/l cũng cao hơn so với nghiên cứu STEPS 
(2015), trên lứa tuổi 18-69 là 4,5 mmol/l. HDL-C trung 
bình của cán bộ trong nghiên cứu là 1,2 ± 0,4 mmol/l, cao 
hơn so với nghiên cứu STEPS (2015) với HDL-C trung 
bình là 1,0 mmol/l [13]. Chỉ số triglycerid và Acid uric ở 
nhóm TCBP cũng cao hơn rõ rệt (p<0,001 và p<0,01) so 
với nhóm không TCBP.

V. KẾT LUẬN
Tỷ lệ thừa cân béo phì chung của đối tượng nghiên 

cứu còn khá cao (47,0%) trong đó ở nữ (36,0%) thấp hơn 
so với nam giới (48,7%); chiều cao trung bình của nam là 
164,7 ± 5,2 (cm), của nữ là 155,7 ± 5,3 (cm). Cân nặng 
trung bình của nam là 68,2 ± 7,8 (kg), của nữ là 57,8 ± 6,8 
(kg). Các chỉ số hóa sinh của nhóm TCBP cao hơn so với 
nhóm không TCBP; đặc biệt các chỉ số Glucose máu lúc 
đói, Triglycerid và Acid uric cao hơn rõ rệt (có ý nghĩa 
thống kê p<0,0001; p<0,001 và p<0,01; tương ứng).
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KẾT QUẢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SẢN PHỤ - TRẺ SƠ SINH 3 NGÀY 
SAU SINH TẠI KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TRUNG 
TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH THUẬN, TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020  

Nguyễn Kim Anh1; Phạm Như Thảo2

TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Thời kỳ sau sinh tại bệnh viện 3 ngày 

trước khi sản phụ xuất viện là giai đoạn quan trọng. 
Mục tiêu: Đánh giá kết quả chăm sóc sức khỏe sản 

phụ và trẻ sơ sinh từ 0-3 ngày sau sinh, kiến thức về chăm 
sóc sau sinh của sản phụ và các yếu tố liên quan.    

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang được thực 
hiện từ 02/2020 – 06/2020 trên 384 cặp mẹ con mới sinh 
trong vòng 0-3 ngày. Phương pháp thu thập thông tin: 
phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi có cấu trúc soạn sẵn. 
Phân tích thống kê được thực hiện bằng kiểm định chi 
bình phương với p<0,05 để xét các yếu tố liên quan. Sử 
dụng tỉ số số chênh OR với khoảng tin cậy 95% và mô 
hình hồi quy đa biến tổng quát.

Kết quả: Vào sáng ngày thứ 3 sau sinh, 93,0% bà 
mẹ và 94,3% trẻ sơ sinh có tổng trạng tốt. Khoảng 40,4% 
bà mẹ có kiến thức tốt. Sau khi kiểm soát các yếu tố trong 
mô hình đa biến, chỉ còn trình độ học vấn và người giúp 
đỡ sau sinh liên quan đến kiến thức. 

Kết luận: Đa số bà mẹ và trẻ có tổng trạng tốt. Tỷ lệ 
bà mẹ có kiến thức đạt về chăm sóc sau sinh hạn chế. Các 
yếu tố có liên quan đến kết quả chăm sóc: kiến thức chăm 
sóc sau sinh, đặc điểm nền, người giúp đỡ sau sinh.

Từ khóa: Chăm sóc sau sinh, kiến thức, sản phụ, 
Vĩnh Thuận. 

ABSTRACT 
RESULTS OF MATERNAL AND NEWBORN 

POSTNATAL CARE WITHIN 0 TO 3 DAYS AFTER 
GIVING BIRTH AT VINH THUAN DISTRICT’S 
HEALTH CENTRE, KIEN GIANG PROVINCE 

Introduction: The postpartum period at the hospital 
3 days before the discharge of postnatal mothers is an 
important period.    

Objectives: This study was to assess results of 
maternal and newborn health care from 0-3 days after 
birth, knowledge on postnatal care among postnatal 
mothers and related factors.  

Methods: A cross-sectional study was conducted 
from February to June 2020 on 384 postnatal mothers and 
their newborns within 0 to 3 days after giving birth. Data 
collection: interviewing face to face with the structured 
questionnaire prepared. Statistical analysis was performed 
using the chi-squared test with p<0.05 to consider related 
factors. Using the odds ratio (OR) with 95% confidence 
interval and the multivariate regression general model.     

Results: On the third morning after birth, 93.0% 
of mothers and 94.3% of infants had good overall 
condition. About 40.4% of postnatal mothers had the right 
knowledge. After controlling factors in the multivariate 
model, only level of education and postpartum helpers 
related to knowledge. 

Conclusions: The study objects had good overall 
condition. The proportion of postnatal mothers with 
the right knowledge about postpartum care is limited. 
Factors related to the results of maternal and newborn 
postnatal care include knowledge about postpartum care, 
demographic characteristics, postpartum helpers. 

Keywords: Postpartum care, knowledge, postnatal 
mothers, Vinh Thuan.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thời kỳ sau sinh tại bệnh viện 3 ngày trước khi sản 

phụ xuất viện vô cùng quan trọng, là giai đoạn sức khỏe 
của mẹ và trẻ sơ sinh cần được quan tâm nhiều nhất [2, 4].

Hiện nay, tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thuận, 
tỉnh Kiên Giang, hầu hết các hoạt động chăm sóc sau sinh 

Ngày nhận bài: 10/09/2020                          Ngày phản biện: 19/09/2020                    Ngày duyệt đăng: 02/10/2020

1. Trường Đại học Thăng Long
2. Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang
Tác giả chính: Nguyễn Kim Anh; ĐT: 0918725007; Email: nguyenkim7722a@gmail.com
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(CSSS) đã được thực hiện theo hướng dẫn của ngành Y tế. 
Tuy nhiên, kiến thức về chăm sóc sau sinh của bà mẹ còn 
mang tính kinh nghiệm và tự phát [4], chưa có nghiên cứu 
đánh giá hiệu quả chăm sóc sức khỏe của mẹ và trẻ cũng 
như kiến thức sản phụ về chăm sóc sức khỏe sau sinh.  

Với mục tiêu đánh giá kết quả chăm sóc sản phụ sau 
sinh, trẻ sơ sinh từ 0-3 ngày trước xuất viện, đánh giá kiến 
thức về chăm sóc sau sinh của mẹ và phân tích các yếu tố 
liên quan, chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu “Kết quả 
chăm sóc sức khỏe sản phụ - trẻ sơ sinh 3 ngày sau sinh 
tại khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm y tế 
huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang năm 2020”. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
2.1. Thiết kế và đối tượng nghiên cứu  
Nghiên cứu cắt ngang mô tả thực hiện từ tháng 

02/2020 - tháng 06/2020 trên tất cả sản phụ và trẻ sơ sinh 
trong vòng 0-3 ngày tại khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, 
Trung tâm y tế Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Áp dụng công 
thức tính cỡ mẫu ước lượng một tỷ lệ với xác suất sai lầm 
loại 1 (α) là 0,05, sai số cho phép d là 0,05 và chọn p là 
50%. Từ đó, cỡ mẫu là 384 sản phụ.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện 

với tiêu chí loại ra là những bà mẹ không đảm bảo sức 
khỏe tâm thần, không đủ sức khỏe và không đồng ý tham 

gia nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu được giải thích rõ ràng về 

mục tiêu của nghiên cứu. Nếu đối tượng đồng ý tham gia 
thì được ký giấy đồng ý tham gia nghiên cứu. Các sản phụ 
được phỏng vấn trực tiếp mặt đối mặt bằng bộ câu hỏi có 
cấu trúc soạn sẵn.

Nghiên cứu được sự cho phép của Ban Giám hiệu 
Đại học Thăng Long, Ban Giám đốc Trung tâm y tế huyện 
Vĩnh Thuận và sự đồng tình của lãnh đạo khoa Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản. 

2.3. Phân tích thống kê
Kết quả thu thập được nhập liệu bằng phần mềm 

Epidata 3.1 và phân tích bằng Stata 13.1. Sử dụng tần số 
và tỷ lệ phần trăm mô tả đặc tính nền, lâm sàng và cận lâm 
sàng, kiến thức sản phụ. Trung vị và tứ phân vị mô tả biến 
định lượng phân phối lệch. 

Kiểm định chi bình phương xét mối liên quan giữa 
đặc điểm nền, lâm sàng và cận lâm sàng với kiến thức với 
p<0,05. Sử dụng kiểm định chính xác Fisher khi có trên 
20% các ô có vọng trị dưới 5. Lượng giá mối quan hệ bằng 
tỉ số số chênh OR với khoảng tin cậy 95%. Đối với các 
biến liên quan kiến thức với p<0,05, sử dụng mô hình hồi 
quy đa biến tổng quát xác định OR hiệu chỉnh theo các 
yếu tố này. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1: Đặc điểm đối tượng nghiên cứu (n=384) 

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ

Nhóm tuổi  
15 – 24 tuổi
25 – 29 tuổi
30 – 34 tuổi
≥35 tuổi

149
108
77
50

38,8%
28,1%
20,1%
13,0%

Nghề nghiệp
Nông dân, công nhân
Nội trợ, buôn bán nhỏ
Cán bộ, công chức
Khác

247
114
15
8

64,3%
29,7%
3,9%
 2,1%

Dân tộc
Kinh  
Hoa
Khơ me
Khác 

343
3
35
3

89,3%
0,8%
9,1%
 0,8%
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Đặc điểm Tần số Tỷ lệ

Trình độ học vấn
≤ Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Trung học/cao đẳng/đại học

44
270
51
19

11,5%
70,3%
13,3%
5,0%

Thu nhập bình quân/tháng của gia đình
1 – <3 triệu
3 – <5 triệu
≥5 triệu  

17
47
320

4,4%
12,2%
 83,3%

Người giúp đỡ sau sinh
Mẹ chồng (có)
Mẹ đẻ (có)
Chồng (có)
Em gái/chị gái (có)

256
292
358
39

66,7%
76,0%
93,2%
10,2%

Nhóm 15 – 24 tuổi chiếm đa số (38,8%). Sản phụ 
làm nông dân, công nhân chiếm tỷ lệ cao nhất (64,3%), 
dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ nhiều nhất (89,3%). Khoảng 

70,3% có trình độ học vấn từ cấp 2 trở xuống. Đa số sản 
phụ có thu nhập gia đình trên 5 triệu/tháng (83,3%). Các 
bà mẹ đa số được chồng giúp đỡ sau sinh (93,2%).  

Bảng 2. Kết quả chăm sóc sức khỏe của mẹ ngày thứ 3 sau sinh (n=384)  

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ 

Số lượng sản dịch
Vừa
Ít 

13
371

3,4%
96,6%

Sự co hồi tử cung
Tốt 
Tương đối

383
1

99,7%
0,3%

Vấn đề về vú và xuống sữa
Bình thường
Bất thường

376
8

97,9%
2,1%

Vấn đề bà mẹ gặp sau sinh
Đau bụng dưới kéo dài
Khác 
Không có các dấu hiệu trên

4
1

379

1,0%
0,3%
98,7%

Khám tổng trạng 
Có sốt 
Tầng sinh môn phù nề 
Không dấu hiệu nhiễm trùng

3
2

291

1,0%
0,7%
99,0%

Loại tai biến nếu có
Băng huyết sau sanh
Không có tai biến

3
381

0,8%
99,2%

Tổng trạng sau sinh
Tốt
Trung bình 

357
27

93,0%
7,0%
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Ở ngày thứ 3 sau sinh, phần lớn bà mẹ có lượng 

sản dịch ít (83,3%). Đa số bà mẹ có sự co hồi tử cung tốt 
(99,7%). Trong số các vấn đề về vú và tình trạng xuống 
sữa, phần lớn bà mẹ bình thường (97,9%). Hầu hết bà mẹ 

không gặp vấn đề sau sinh nào (98,7%) và không nhiễm 
trùng (99,0%). Trong số các ca sinh thường, 99,2% ca 
không xảy ra tai biến. Có 93,0% bà mẹ có tổng trạng tốt. 

Ở ngày thứ 3 sau sinh, hầu hết trẻ có sức khỏe và 
thở bình thường (99,7%). Gần như tất cả trẻ không có 

dấu hiệu nguy hiểm (99,4%). Hầu hết trẻ có tổng trạng 
tốt (94,3%).

Khi khảo sát kiến thức chăm sóc sau sinh chung của 
bà mẹ, 40,4% bà mẹ đạt kiến thức tốt (trả lời đúng từ 70% 

tổng số câu trở lên). Tuy nhiên, tỷ lệ bà mẹ chưa đạt kiến 
thức tốt nhiều hơn, chiếm 59,6%.

Bảng 3. Kết quả chăm sóc sức khỏe của trẻ ngày thứ 3 sau sinh (n=384) 

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ

Sức khỏe của trẻ sơ sinh
Bình thường
Bất thường (sốt)

383
1

99,7%
0,3%

Khám, theo dõi nhịp thở bé 
Thở bình thường 384 100,0%

Dấu hiệu nguy hiểm 
Ngủ lịm
Không có các dấu hiệu trên

1
383

0,3%
99,7%

Tổng trạng của trẻ
Tốt
Trung bình

362
22

94,3%
5,7%

Bảng 4. Kiến thức về chăm sóc sau sinh của bà mẹ (n=384)  

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ

Kiến thức chung về chăm sóc sau sinh
Đạt
Chưa đạt

155
229

40,4%
59,6%

Bảng 5. Yếu tố liên quan kiến thức chăm sóc sau sinh (n=384) 

Đặc điểm Kiến thức đạt (n=155) p OR KTC 95%

Nhóm tuổi (**)

15 – 24 tuổi 46 (30,9) 1

25 – 29 tuổi 52 (48,2) 0,020 1,26 (1,04-1,53)

30 – 34 tuổi 33 (42,9) 0,020 1,59 (1,08-2,35)

≥35 tuổi 24 (48,0) 0,020 2,00 (1,12-3,59)
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(*) Phép kiểm chính xác Fisher
(**) Tính khuynh hướng
Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức 

đạt về chăm sóc sau sinh của sản phụ với nhóm tuổi, nghề 
nghiệp, trình độ học vấn, người giúp đỡ sau sinh (p<0,05). 
Cụ thể, những sản phụ tuổi lớn hơn có kiến thức đạt cao 
hơn so với nhóm từ 15 – 24. Những sản phụ làm cán bộ/
công chức có OR kiến thức đạt bằng 3,09 lần so với nông 
dân/công nhân với p=0,045, KTC 95% 1,03-9,32. Những 

sản phụ có trình độ học vấn càng cao so với hết cấp 1 càng 
có OR kiến thức đạt cao hơn (p<0,05). Những sản phụ có 
mẹ chồng giúp có OR kiến thức đạt bằng 1,89 lần so với 
bà mẹ không có với p=0,005, KTC 95% 1,18-3,05. Những 
bà mẹ được mẹ đẻ giúp đỡ có OR kiến thức đạt bằng 2,15 
lần so với bà mẹ không có với p=0,003, KTC 95% 1,26-
3,76. Những bà mẹ được em gái/chị gái giúp đỡ có OR 
kiến thức đạt bằng 0,29 lần so với bà mẹ không có với 
p=0,003, KTC 95% 0,11-0,70. 

Đặc điểm Kiến thức đạt (n=155) p OR KTC 95%

Nghề nghiệp (*)

Nông dân 97 (39,3) 1

Nội trợ/buôn bán 44 (38,6) 0,903 0,97 (0,62-1,53)

Cán bộ,công chức 10 (66,7) 0,045 3,09 (1,03-9,32)

Khác 4 (50,0) 0,544 1,55 (0,38-6,33)

Trình độ học vấn

≤ Cấp 1 10 (22,7) 1

Cấp 2 107 (39,6) 0,035 2,23 (1,06-4,71)

Cấp 3 25 (49,0) 0,009 3,27 (1,34-7,99)

Cao đẳng/đại học 13 (68,4) 0,001 7,37 (2,23-24,39)

Người giúp đỡ sau sinh

Mẹ chồng (có) 116 (45,3) 0,005 1,89 (1,18-3,05)

Mẹ đẻ (có) 130 (44,5) 0,003 2,15 (1,26-3,76)

Chồng (có) 149 (41,6) 0,063 2,38 (0,89-7,39)

Em gái/chị gái (có) 7 (18,0) 0,003 0,29 (0,11-0,70)

Không có 0 (0,0) 1

Bảng 6. Mô hình hồi quy đa biến (n=384) 

Đặc điểm phc ORhc (KTChc 95%)

≤ Cấp 1 1

Cấp 3 0,003 4,69 (1,69-12,98)

Trung học/cao đẳng/đại học 0,007 6,88 (1,70-27,81)

Mẹ chồng (có) 0,015 1,95 (1,14-3,32)

Em gái/chị gái (có) 0,012 0,29 (0,11-0,76)
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Mô hình hồi quy đa biến cho thấy với cùng các 

đặc tính trong mô hình thì nhóm bà mẹ hoàn thành cấp 
3 có OR kiến thức đạt bằng 4,69 lần so với nhóm hoàn 
thành cấp 1 với KTChc 95% từ 1,69-12,98 và phc=0,003. 
Nhóm hoàn thành trung học/cao đẳng/đại học có OR kiến 
thức đạt bằng 6,88 lần so với nhóm hoàn thành cấp 1 với 
KTChc 95% từ 1,70-27,81 và phc=0,007. Những bà mẹ có 
mẹ chồng giúp đỡ sau sinh có OR kiến thức đạt bằng 1,95 
lần so với bà mẹ không có với KTChc 95% từ 1,14-3,32 và 
phc=0,015 và có em gái/chị gái giúp đỡ có OR kiến thức 
đạt bằng 0,29 lần so với bà mẹ không có với KTChc 95% 
từ 0,11-0,76 và phc=0,012.  

IV. BÀN LUẬN
a. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
Hầu hết sản phụ trong nghiên cứu thuộc nhóm 15 – 

24 tuổi (38,8%) tương đồng với nghiên cứu của Devendra 
Raj Singh (2019) [5]. Độ tuổi từ 21 – 25 hoàn chỉnh về 
điều kiện tâm sinh lý của phụ nữ, an toàn cho việc mang 
thai, sinh con. Sản phụ trong nghiên cứu đa số là người 
Kinh (89,3%) tương đồng với nghiên cứu của tác giả 
Phạm Đình Đạt (2013) [3]. Điều này phù hợp với cơ cấu 
dân số là dân tộc Kinh chiếm đa số [1]. Đa số sản phụ có 
mức học vấn đã hoàn thành cấp 2 (70,3%). Điều này được 
giải thích bởi nghiên cứu thực hiện tại khu vực nông thôn 
nên trình độ dân trí chưa cao. Đây cũng là nguyên nhân 
khi có 64,3% các sản phụ làm nghề nông dân. Hầu hết sản 
phụ có mức thu nhập bình quân mỗi tháng của gia đình từ 
5 triệu trở lên (83,3%). Điều này được giải thích bởi tổng 
thu nhập bình quân 2 triệu mỗi tháng đối với gia đình gần 
như là mốc thu nhập chuẩn khi cộng gộp mức thu nhập 
từng thành viên trong gia đình. Phần lớn các sản phụ đều 
được chồng giúp đỡ sau sinh (93,2%). Điều này phù hợp 
bởi quan điểm sống các gia đình tại Việt Nam hiện đã 
thay đổi khá nhiều, công việc nhà hay chăm sóc trẻ không 
phải là của riêng phụ nữ mà các ông chồng cũng chia sẻ 
cùng vợ.  

b. Kết quả chăm sóc sức khỏe của sản phụ và trẻ 
sơ sinh 3 ngày sau sinh

Vào sáng ngày thứ 3 sau sinh, 93,0% bà mẹ và 94,3% 
trẻ sơ sinh có tổng trạng tốt. Kết quả phù hợp do hiện nay 
xã hội phát triển, không chỉ riêng mảng điều trị lâm sàng 
được nâng cao mà mảng chăm sóc y tế cũng dần khẳng 
định vị trí của mình. Có 99,4% bé không có dấu hiệu nguy 
hiểm, khác với kết quả của Shally Awasthi (2006) [6], khi 
72,15% trẻ sơ sinh sốt, 30,38% trẻ sơ sinh quấy khóc liên 
tục và 3,80% trẻ sơ sinh trướng bụng được phát hiện. Sự 
khác biệt này có thể do những dấu hiệu nguy hiểm trong 

nghiên cứu của Shally Awasthi quan sát ở những trẻ sơ 
sinh bị bệnh. Còn trong nghiên cứu của chúng tôi, những 
dấu hiệu nguy hiểm được quan sát rải đều trên tất cả trẻ. 

c. Kiến thức chung của sản phụ
Khoảng 40,4% các bà mẹ đạt kiến thức tốt về chăm 

sóc sau sinh. Tuy nhiên, tỷ lệ bà mẹ chưa đạt kiến thức 
tốt có phần nhiều hơn, chiếm 59,6%. Chúng tôi chưa so 
sánh được kết quả này với tác giả Phạm Đình Đạt (2013) 
[3] do nghiên cứu của tác giả chỉ đánh giá kiến thức 
trong từng mảng mà không xác định kiến thức chung của 
các bà mẹ là tốt hay không. Trong khi đó, nghiên cứu của 
chúng tôi có đánh giá kiến thức các sản phụ với điểm cắt 
70% là kiến thức chung tốt bên cạnh đánh giá kiến thức 
từng mảng.  

d. Các yếu tố liên quan với kiến thức đạt về chăm 
sóc sau sinh

Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa độ tuổi với 
kiến thức chăm sóc sau sinh tốt, tương đồng với nghiên 
cứu của Sharmin Majumder (2018) [7]. Bà mẹ tuổi càng 
lớn thì kiến thức càng tốt. Điều này thích hợp do bà mẹ 
lớn tuổi, từng trải qua nhiều lần sinh nở thì trải nghiệm 
tích lũy đáng kể hơn so với bà mẹ còn trẻ.

Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa trình độ 
học vấn của sản phụ và kiến thức về chăm sóc sau sinh, 
cụ thể trình độ học vấn càng cao thì kiến thức càng tốt. 
Kết quả tương đồng với nghiên cứu của Devendra Raj 
Singh (2019) [5]. Điều này thích hợp do trình độ học vấn 
sản phụ càng cao thì càng có nhiều khả năng tiếp cận các 
chương trình giáo dục hữu ích. 

Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa người hỗ trợ 
sau sinh và kiến thức. Những bà mẹ có mẹ chồng giúp đỡ 
sau sinh có OR kiến thức đạt bằng 1,95 lần và có em gái/
chị gái giúp đỡ sau sinh có OR kiến thức đạt bằng 0,29 lần 
so với những bà mẹ không có. Nghiên cứu của chúng tôi 
có cơ sở để hình thành giả thuyết cho những kết quả này. 
Do mẹ chồng đa phần lớn tuổi, từng trải và nhiều kinh 
nghiệm trong việc sinh nở, chăm sóc con cháu nên có thể 
hỗ trợ và truyền tải những kiến thức này cho con dâu. 

V. KẾT LUẬN
Về kết quả chăm sóc sức khỏe sản phụ và trẻ sơ sinh 

3 ngày sau sinh, đa phần các sản phụ sau sinh có tổng 
trạng tốt và không gặp vấn đề bất thường về sức khỏe. 
Gần như tất cả trẻ không có dấu hiệu nguy hiểm và sức 
khỏe bình thường. 

Khoảng 40,4% bà mẹ đạt kiến thức chăm sóc sau 
sinh tốt. Các yếu tố liên quan kiến thức gồm nhóm tuổi, 
nghề nghiệp, trình độ học vấn, người giúp đỡ sau sinh. 
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MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở PHỤ 
Nữ 15-49 TUỔI CÓ CHỒNG HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI 
NGUYÊN NĂM 2019  

Lê Thị Thanh Hoa1, Phạm Phương Mai2, Nguyễn Quang Mạnh1

TÓM TẮT 
Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố liên quan đến bạo 

lực gia đình ở phụ nữ 15-49 tuổi có chồng tại huyện Định 
Hóa, tỉnh Thái Nguyên năm 2019. Địa điểm và phương 
pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành tại huyện 
Định hóa, tỉnh Thái Nguyên năm 2019 bằng phương pháp 
mô tả theo thiết kế cắt ngang. Mẫu nghiên cứu gồm 680 
phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi có chồng trên địa bàn huyện 
Định Hóa. Số liệu được thu thập và phân tích bằng các 
thuật toán thống kê y học cơ bản. Kết quả: Trình độ học 
vấn, nhận thức của phụ nữ, thói quen sử dụng rượu bia và 
sử dụng ma túy/chất gây nghiện của chồng có liên quan 
chặt chẽ với BLGĐ.

Từ khóa: Phụ nữ, bạo lực gia đình, thói quen, nhận 
thức, trình độ học vấn.

ABSTRACT:
SOME RELATED FACTORS TO DOMESTIC 

VIOLENCE OF MARRIED WOMEN WHO ARE 
fROM 15 TO 49 YEARS OLD IN DINH HOA 
DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE 2019

Objective: To analyze some related factors to 
domestic violence of married women aged 15-49 in Dinh 
Hoa district, Thai Nguyen province in 2019.  Setting 
and method:  A cross-sectional descriptive study was 
conducted in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province 
in 2019. There was a sample size with 680 women who 
got married and aged 15-49 in Dinh Hoa district. Basic 
medical statistics was used to collected and analyzed data. 
Results: Women's educational level, women’s awareness, 
husband’s habits of using alcohol and drug were strongly 
related to domestic violence.

Key word: Women, domestic violence, husband’s 
habit, women’s awareness, women’s educational level.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bạo lực gia đình là vấn nạn của xã hội, gây nhức 

nhối cho nhân loại, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho 
con người, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em. Bạo lực gia đình 
dai dẳng ở tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các 
nước đang phát triển gây ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống 
gia đình - xã hội và sức khỏe người phụ nữ. Theo thống 
kê của Tổ chức Y tế thế giới cứ 3 phụ nữ thì có 1 người 
đã trải qua bạo lực gia đình do chồng/bạn tình gây ra [7]. 
Ở Việt Nam, nhiều nghiên cứu cho thấy bạo lực gia đình 
vẫn còn phổ biến [1], [2], trong đó các nghiên cứu cho 
thấy yếu tố như: Sử dụng rượu, bia, ma túy, thói quen cờ 
bạc của người chồng, kinh tế gia đình thấp, không có con 
hoặc số con nhiều hơn 2, trình độ học vấn thấp… là yếu 
tố đáng kể liên quan đến BLGĐ [4], [5], [6]. Trong khi đó 
công tác phòng chống bạo lực gia đình đã được các quốc 
gia trên thế giới cũng như ở nước ta quan tâm nhưng hiệu 
quả mang lại còn nhiều hạn chế đặc biệt ở các khu vực 
miền núi, nông thôn. Để tìm hiểu về thực trạng bạo lực 
gia đình tại khu vực nông thôn, miền núi chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu: Phân tích một số yếu 
tố liên quan đến bạo lực gia đình ở phụ nữ 15-49 tuổi có 
chồng tại huyện Định hóa, tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu: Phụ nữ từ 15-49 tuổi 
có chồng

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Nghiên 
cứu được tiến hành từ tháng 06 năm 2019 đến tháng 4 
năm 2020 tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu: Nghiên 

cứu mô tả theo thiết kế cắt ngang

Ngày nhận bài: 21/08/2020                          Ngày phản biện: 10/09/2020                    Ngày duyệt đăng: 24/09/2020

1. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
Số điện thoại: 0912868111 - Email: linhtrang249@gmail.com
2. Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang 
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2.3.2. Mẫu nghiên cứu
Cỡ mẫu và chọn mẫu: Cỡ mẫu nghiên cứu được tính 

theo công thức 

Chọn d = 0,05  và α = 0,05;  Z1-α/2 = 1,96; p = 0,58 
(Theo Nghiên cứu Quốc gia năm 2010 về Bạo lực gia đình 
(BLGĐ) đối với phụ nữ ở Việt Nam do Tổng cục Thống kê 
tiến hành, có tới 58% phụ nữ Việt Nam bị bạo hành dưới 
ít nhất một hình thức [3]), chọn d = 0,038. Thay vào công 
thức tính được cỡ mẫu tối thiểu sẽ là 648. Kết quả cuối 
cùng, số phụ nữ điều tra có đầy đủ thông tin là 680 người .

2.3.3 . Các chỉ số nghiên cứu
- Tỷ lệ bạo lực gia đình
- Mối liên quan giữa tuổi, dân tộc, trình độ học 

vấn, tuổi kết hôn lần đầu của phụ nữ với tỷ lệ bạo lực 
gia đình.

- Mối liên quan giữa thói quen sử dụng rượu, bia hay 
ma túy/chất gây nghiện của chồng đối tượng nghiên cứu 
với tỷ lệ bạo lực gia đình.

- Mối liên quan giữa công tác phổ biến luật phòng 
chống bạo lực gia đình của phụ nữ, giữa nhận thức của 
phụ nữ về bạo lực gia đình với tỷ lệ bạo lực gia đình.

2.4. Kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu nghiên cứu
Phỏng vấn đối tượng nghiên cứu theo bộ câu hỏi 

thiết kế có sẵn 
2.5. Quản lý và phân tích số liệu: Số liệu nhập bằng 

phần mềm Epi Data 3.1, phân tích số liệu bằng phần mềm 
SPSS 21.0. Sử dụng các thuật toán thống kê y học cơ bản.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Biểu đồ 3.1. Thực trạng bạo lực gia đình

Bảng 3.1. Mối liên quan giữa tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, tuổi kết hôn lần đầu của phụ nữ với tỷ lệ bạo lực gia đình

BLGĐ
Đặc điểm

Có bạo lực Không bạo lực
p

SL % SL %

Tuổi
<30 77 53,8 66 46,2

> 0,05
≥30 287 53,4 250 46,6

Dân tộc
Kinh 109 52,4 99 47,6

> 0,05
Thiểu số 255 54,0 217 46,0

Trình độ học 
vấn

THPT trở xuống 307 55,7 244 44,3
< 0,05

Trên THPT 57 44,2 72 55,8

Tuổi kết hôn 
lần đầu

< 18 2 33,3 4 66,7
> 0,05

≥18 362 53,7 312 46,3

Nhận xét: Tỷ lệ đối tượng đã từng bị BLGĐ chiếm 53,5%.

Nhận xét: Có mối liên quan giữa trình độ học vấn 
trên THPT và từ THPT trở xuống của đối tượng nghiên 
cứu với BLGĐ. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 

0,05. Không có mối liên quan giữa độ tuổi, dân tộc, tuổi 
kết hôn lần đầu của đối tượng nghiên cứu với bạo lực gia 
đình. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 
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Nhận xét: Có mối liên quan giữa thói quen sử dụng 
rượu, bia hay ma túy/chất gây nghiện của chồng đối tượng 

nghiên cứu với hành vi BLGĐ. Sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,05.

Nhận xét: Không có mối liên quan giữa công tác phổ biến luật PC-BLGĐ của phụ nữ với BLGĐ. Sự khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê với p>0,05.

Nhận xét: Có mối liên quan giữa nhận thức chung của phụ nữ về BLGĐ với BLGĐ. Sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê với p < 0,05.

Bảng 3.2. Mối liên quan giữa thói quen sử dụng rượu, bia hay ma túy/chất gây nghiện của chồng đối tượng 
nghiên cứu với tỷ lệ bạo lực gia đình

BLGĐ
Thói quen 

Có bạo lực Không 
p

SL % SL %

Thói quen sử 
dụng rượu, bia

Có thường xuyên 109 90,8 11 9,2
< 0,05

Không thường xuyên 255 45,5 305 54,5

Sử dụng ma túy/
chất gây nghiện

Có 25 89,3 3 10,7
< 0,05

Không 339 52,0 313 48,0

Bảng 3.3. Mối liên quan giữa công tác phổ biến luật phòng chống bạo lực gia đình của phụ nữ
với tỷ lệ bạo lực gia đình

BLGĐ
Luật PCBLGĐ

Có bạo lực Không bạo lực
p

SL % SL %

Phổ biến luật PC-
BLGĐ

Chưa được nghe 45 63,4 26 36,6
> 0,05

Đã từng nghe 319 52,4 290 47,6

Bảng 3.4. Mối liên quan giữa nhận thức của phụ nữ về bạo lực gia đình với tỷ lệ bạo lực gia đình

BLGĐ
Nhận thức

Có bạo lực Không bạo lực
p

SL % SL %

Nhận thức BLGĐ
Kém 186 59,4 127 40,6

< 0,05
Khá, tốt 178 48,5 189 51,5
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*: p<0,05; **: p<0,001
Nhận xét: Qua phân tích hồi quy đa biến cho thấy 

trình độ học vấn, nhận thức của đối tượng nghiên cứu; thói 
quen sử dụng rượu bia và sử dụng ma túy/chất gây nghiên 
của chồng có liên quan chặt chẽ với BLGĐ, cụ thể:

- Nhóm có chồng thường xuyên uống rượu bia có tỷ 
lệ bị BLGĐ cao gấp 12,46 lần so với nhóm chồng không 
uống rượu bia thường xuyên với p<0,001.

- Nhóm có chồng sử dụng ma túy/chất gây nghiện có 
tỷ lệ bị BLGĐ cao gấp 6,46 lần so với nhóm chồng không 
sử dụng ma túy/chất gây nghiện (p<0,05).

- Trình độ học vấn của những người vợ từ THPT trở 
xuống có tỷ lệ bị BLGĐ cao gấp 2,02 lần so với nhóm phụ 
nữ có trình độ trên THPT (p<0,05).

- Nhận thức về BLGĐ nhóm được đánh giá là kém 
có tỷ lệ bị BLGĐ cao gấp 1,59 lần so với nhóm có thái độ 
khá, tốt (p<0,05).

IV. BÀN LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy có tới 53,5% phụ nữ tại 

địa phương bị bạo lực gia đình. Nghiên cứu của chúng tôi 
có tỷ lệ khá cao so với một số nghiên cứu khác. Kết quả 
nghiên cứu tại Bảng 3.2 cho thấy không có mối liên quan 
giữa các yếu tố: độ tuổi; dân tộc, tuổi kết hôn lần đầu của 
người phụ nữ với tỷ lệ BLGĐ (p>0,05), nhưng lại có mối 
liên quan giữa trình độ học vấn với tỷ lệ BLGĐ (Bảng 
3.5). Điều này dễ lý giải khi những người phụ nữ dù có thể 
khác nhau về độ tuổi, về dân tộc thì việc có bị bạo lực hay 
không, được đối xử như nào trong gia đình lại do người 
chồng trong gia đình là chủ yếu. Tuy nhiên, với người phụ 
nữ có trình độ học vấn trên THPT thì tỷ lệ bị bạo lực lại 
thấp hơn so với nhóm đối tượng còn lại. Điều này có thể 
lý giải do người phụ nữ có trình độ học vấn cao, họ có 
nhiều cơ hội tiếp tục theo học những cấp bậc cao hơn, tiếp 
xúc với môi trường xã hội lớn hơn, có hiểu biết hơn… và 

họ độc lập về bản thân nhiều hơn. Do đó họ hiểu và thể 
hiện được vai trò của bản thân trong gia đình hơn so với 
những phụ nữ khác sau khi kết thúc việc học, chỉ tham gia 
làm công nhân tại khác khu công nghiệp hoặc làm nông 
nghiệp tại địa phương. Hoặc có thể về khía cạnh gia đình, 
những người phụ nữ có trình độ học vấn tốt thì họ có khả 
năng lựa chọn người mà mình sẽ kết hôn, đó sẽ là những 
người cũng có trình độ, hiểu biết và ít có những hành vi 
bạo lực với vợ của mình. Điều này được khẳng định chắc 
chắn hơn nữa khi chúng tôi tiến hành phân tích hồi quy đa 
biến các yếu tố liên quan đến BLGĐ ở bảng 3.5 cho thấy: 
Trình độ học vấn của những người vợ từ THPT trở xuống 
có tỷ lệ bị BLGĐ cao gấp 2,02 lần so với nhóm phụ nữ có 
trình độ trên THPT (p<0,05).

Kết quả này có khác so với nghiên cứu của Garcia tại 
Brazil năm 2016 cho thấy: tuổi có liên quan đến BLGĐ, 
cụ thể là tuổi càng trẻ thì tỷ lệ bạo lực thể xác thấp hơn 
ở phụ nữ trong độ tuổi cao [6]. Và cũng khác nghiên cứu 
của Borah lại cho rằng tuổi phụ nữ càng cao thì tỷ lệ bạo 
lực càng nhiều [4]. Mặt khác, về mối liên quan giữa trình 
độ học vấn với BLGĐ của người phụ nữ, thì trong nghiên 
cứu này của chúng tôi cho kết quả giống với nghiên cứu 
của Garcia tại Brazil cũng đã cho rằng trình độ học vấn 
của người phụ nữ có liên quan đến BLGĐ: trình độ học 
vấn càng thấp thì tỷ lệ BLGĐ càng cao [5]. 

Kết quả Bảng 3.2 cho thấy rằng có sự liên quan giữa 
thói quen sử dụng rượu/bia, chất gây nghiện với hành vi 
BLGĐ (p<0,05). Kết quả nghiên cứu rõ ràng hơn ở bảng 
3.5 cho thấy nhóm phụ nữ có chồng thường xuyên uống 
rượu bia có tỷ lệ bị BLGĐ cao gấp 12,46 lần so với nhóm 
chồng không uống rượu bia thường xuyên với p<0,05. 
Tương tự như vậy, nhóm phụ nữ có chồng sử dụng ma 
túy/chất gây nghiện có tỷ lệ bị BLGĐ cao gấp 6,46 lần so 
với nhóm chồng không sử dụng ma túy/chất gây nghiện 
(p<0,05). Điều này có thể lý giải khi những đối tượng này 

Bảng 3.5. Phân tích hồi quy logistic các yếu tố liên quan đến bạo lực gia đình

Yếu tố OR đơn biến (95%CI) OR đa biến (95%CI)

Trình độ học vấn của 
phụ nữ

THPT trở xuống 1,59*

(1,08-2,34)
2,02*

(1,16-3,53)Trên THPT

Nhận thức về BLGĐ
Kém 1,56*

(1,15-2,11)
1,59*

(1,13-2,24)Khá, tốt

Thói quen sử dụng rượu, 
bia của chồng

Có thường xuyên 11,85**

(6,23-22,52)
12,46**

(6,44-24,09)Không thường xuyên

Sử dụng ma túy/chất gây 
nghiện của chồng

Có 7,69**

(2,30-25,74)
6,46*

(1,82-22,93)Không
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sử dụng rượu/bia, chất gây nghiện sẽ khiến cho họ không 
kiểm soát được bản thân và dễ có những hành vi bạo lực 
với người vợ của mình hơn. Đây cũng là một gợi ý trong 
việc giảm tỷ lệ BLGĐ ở phụ nữ bằng cách triển khai các 
biện pháp can thiệp hạn chế việc sử dụng rượu bia, chất 
gây nghiện ở những người chồng trong gia đình. 

Kết quả Bảng 3.3 cho thấy không có mối liên quan 
giữa công tác phổ biến Luật PC-BLGĐ với phụ nữ và hành 
vi BLGĐ (p>0,05). Mặc dù tỷ lệ đối tượng biết đến luật PC-
BLGĐ khá cao nhưng số đối tượng thực sự biết đến luật, 
biết đến những quyền của phụ nữ được luật PC-BLGĐ bảo 
vệ chưa được làm rõ. Nghiên cứu quốc gia về BLGĐ năm 
2010 cũng chỉ ra “khoảng 60% phụ nữ từng bị bạo lực thể 
xác và tình dục do chồng gây ra nói rằng họ có nghe về Luật 
PC-BLGĐ. Tuy nhiên, phỏng vấn định tính cho thấy phụ 
nữ không nắm được chi tiết luật và ngay cả các cấp chính 
quyền địa phương cũng không nắm được Luật PC-BLGĐ” 
[3]. Phải chăng đó cũng chính là lý do để khó có thể xác 
định chính xác được mối liên quan giữa việc đã từng nghe 
đến tên luật PC-BLGĐ với hành vi BLGĐ. 

Kết quả Bảng 3.4 cho thấy có mối liên quan giữa 
giữa nhận thức của phụ nữ về BLGĐ với tỷ lệ BLGĐ 
(p<0,05). Phụ nữ có nhận thức kém về BLGĐ thì tỷ lệ bị 
bạo lực cao hơn hẳn so với nhóm có nhận thức khá và tốt. 
Điều này được làm rõ hơn khi kết quả phân tích hồi quy 
đa biến ở Bảng 3.5 cho thấy những người phụ nữ có nhận 
thức kém có nguy cơ bị BLGĐ cao gấp 1,59 lần so với 
người phụ nữ có nhận thức về BLGĐ tốt. Điều này có thể 
do những người phụ nữ hiểu về các vấn đề BLGĐ họ sẽ có 
kiến thức về các hành vi đúng và sai được quy định trọng 
luật, họ có thể truyền thông cho người chồng của mình 
hiểu để giảm thiểu tình trạng BLGĐ. Kết quả này tượng tự 
với kết quả của Bùi Thị Hồng Nhung [1]. Tuy nhiên từ kết 
quả của Nghiên cứu quốc gia về BLGĐ với phụ nữ ở Việt 

Nam lại cho rằng: Căn cứ vào kết quả thì không phân biệt 
được liệu rằng phụ nữ có thái độ “truyền thống” hơn có xu 
hướng chấp nhận bạo lực nhiều hơn, hay liệu kết quả này 
phản ánh điều hoàn toàn ngược lại, rằng câu trả lời của 
những người phụ nữ này thể hiện chính kinh nghiệm và 
hoàn cảnh của bản thân họ, đặc biệt là trong những trường 
hợp phụ nữ không quen bày tỏ quan điểm của mình. Cho 
dù cách này hay cách khác kết quả cũng gợi ý rằng phụ nữ 
bị bạo lực thường bình thường hóa những điều đang xảy 
ra với họ [3].  

V. KẾT LUẬN
Trình độ học vấn, nhận thức của phụ nữ, thói quen 

sử dụng rượu bia và sử dụng ma túy/chất gây nghiện của 
chồng có liên quan chặt chẽ với BLGĐ, cụ thể là:

- Nhóm có chồng thường xuyên uống rượu, bia có tỷ 
lệ bị BLGĐ cao gấp 12,46 lần so với nhóm chồng không 
uống rượu bia thường xuyên với p<0,001.

- Nhóm có chồng sử dụng ma túy/chất gây nghiện có 
tỷ lệ bị BLGĐ cao gấp 6,46 lần so với nhóm chồng không 
sử dụng ma túy/chất gây nghiện (p<0,05).

- Trình độ học vấn của nhóm phụ nữ từ THPT trở 
xuống có tỷ lệ bị BLGĐ cao gấp 2,02 lần so với nhóm phụ 
nữ có trình độ trên THPT (p<0,05).

- Nhận thức về BLGĐ kém có tỷ lệ bị BLGĐ cao 
gấp 1,59 lần so với nhóm có nhận thức khá, tốt (p<0,05).

KHUYẾN NGHỊ
1. Tăng cường tuyên truyền nhận thức cho phụ nữ về 

BLGĐ, nhất là đối tượng có học vấn thấp; cho nam giới về 
việc hạn chế lạm dụng rượu, bia, ma túy/chất gây nghiện gây 
ảnh hưởng tới an ninh thôn xóm cũng như trong gia đình.

2. Nâng cao vai trò của chính quyền, các các tổ chức 
xã hội trong việc PC-BLGĐ.
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THỰC HÀNH CHO CON Bú SỚM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN 
QUAN CỦA SẢN PHỤ SAU SINH TẠI TRUNG TÂM SẢN NHI - 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHú THỌ NĂM 2020

Nguyễn Thị Lệ Hằng1,  Nguyễn Huy Ngọc2, Dương Kim Tuấn3 

TÓM TẮT
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện tại 

Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ từ 
tháng 9/2019 đến tháng 11/2020 với mục tiêu mô tả thực 
trạng cho trẻ bú sớm của sản phụ sau sinh tại Trung tâm 
Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và tìm hiểu một 
số yếu tố liên quan đến thực hành cho trẻ bú sớm của sản 
phụ sau sinh. Chúng tôi tiến hành phát vấn 230 sản phụ 
sau sinh tại 03 khoa: Sản thường, Sản nhiễm khuẩn và Sản 
bệnh lý trong thời gian từ tháng 4-6/2020. Kết quả cho 
thấy, tỉ lệ thực hành cho trẻ bú sớm của sản phụ sau sinh 
chỉ có 22,0%. Một số yếu tố liên quan đến việc thực hành 
cho trẻ bú sớm của sản phụ sau sinh như: Nơi cư trú và 
cách thức sinh trẻ của đối tượng nghiên cứu. 

Từ khóa: Bú sớm, sau sinh

ABSTRACT:
BREADFEEDING PRACTICE AND SOME 

RELATING FACTORS OF POSTPARTUM 
WOMEN AT OBSTETRICS AND PEDIATRIC 
CENTER – PHU THO PROVINCIAL GENERAL 
HOSPITAL IN 2020

A descriptive cross-sectional study was conducted 
at the Obstetric and Pediatric Center, Phu Tho Provincial 
General Hospital between September 2019 and November 
2020 with the objectives of describing the current 
situation of early breastfeeding of postpartum women at 
the Obstetric and Pediatric Center, Phu Tho Provincial 
General Hospital and analyzing some factors affecting 
early breastfeeding of postpartum. We interviewed 
230 postpartum pregnant women in 03 departments: 
Department of General Obstetrics, Department of Fetal 
and Neonatal infections and Department of Obstetric 
Diseases between April to June 2020. The results showed 

that the rate of early breastfeeding of postpartum women 
was only 22.0%. Some factors affecting the practice of 
early breastfeeding of postpartum women are the place of 
residence and the childbirth methods of the study subjects. 
The study gives some recommendations as follows: Health 
workers need to strengthen communication to mothers 
who go for antenatal care and take measures to support 
mothers to breastfeed immediately after giving birth, 
especially postpartum women using Cesarean delivery.

Keywords: Early breastfeeding, postpartum.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Như chúng ta đã biết sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho 

trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bởi trong sữa mẹ có đầy đủ chất 
dinh dưỡng cho nhu cầu phát triển của trẻ. Sữa mẹ được 
tạo ra trong những tháng cuối khi phụ nữ mang thai và 
được tiết ra sớm ngay sau sinh. Chính vì vậy nên cho trẻ 
bú sớm trong vòng 30 phút đến 1h đầu sau khi sinh. Bắt 
đầu cho bú sớm ngay sau sinh đảm bảo cho trẻ sơ sinh 
nhận được những giọt sữa đầu tiên (sữa non) – cũng chính 
là liều “vắc-xin” cho trẻ để bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật. Ngoài 
ra, nó cũng bảo vệ trẻ không tiếp xúc với các mầm bệnh 
nhiễm khuẩn [1]... Tuy nhiên theo số liệu từ Tổng điều tra 
dinh dưỡng năm 2010 thì chỉ có 62,0% trẻ sơ sinh Việt 
Nam được bú mẹ trong vòng 1 giờ đầu sau sinh. Điều 
này làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của đứa trẻ 
bởi theo nghiên cứu tại Ghana và Nepal cho chúng ta biết 
rằng, trẻ được bú mẹ sau 24 giờ đầu sau sinh có nguy cơ 
tử vong cao hơn 2,4 lần ở Ghana, gấp 1,4 lần ở Nepal so 
với trẻ được bú mẹ trước 24 giờ. Tác giả bài báo ước tính: 
có thể ngăn chặn 16,0% tử vong sơ sinh nếu tất cả trẻ sinh 
ra đều được bắt đầu cho bú mẹ trong vòng một giờ đầu 
sau sinh [2]. Trung tâm Sản Nhi là 1 trong 10 trung tâm 
trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Là một trung 

Ngày nhận bài: 02/09/2020                          Ngày phản biện: 10/09/2020                    Ngày duyệt đăng: 21/09/2020
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tâm chuyên khoa về Sản-Nhi, chất lượng khám, chăm sóc 
trước sinh và sau sinh tại Trung tâm đang là vấn đề mà 
lãnh đạo quan tâm hàng đầu trong “Chiến lược chăm sóc 
sức khỏe bà mẹ và trẻ em”. Theo kết quả khảo sát nhanh 
của Phòng Điều dưỡng-QLCL vào tháng 6/2019 trên 350 
sản phụ sau sinh ở khối Sản cho thấy, có 320 sản phụ 
chiếm 80,0% trong tổng số sản phụ sau sinh được hỏi trả 
lời họ đã không cho con bú ngay sau khi đứa trẻ ra đời. 
Nhằm tìm hiểu nguyên nhân để cải thiện tình hình này, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Thực trạng và một số yếu 
tố ảnh hưởng đến thực hành cho trẻ bú sớm của sản phụ 
sau sinh tại Trung tâm Sản Nhi-Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Phú Thọ năm 2020” với 2 mục tiêu:

  1. Mô tả thực trạng cho con bú sớm của sản phụ 
sau sinh tại Trung tâm Sản Nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Phú Thọ năm 2020. 

2.  Phân tích một số yếu tố liên quan đến thực trạng 
cho trẻ bú sớm của sản phụ sau sinh tại Trung tâm Sản 
Nhi-Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2020.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ các sản phụ 
sau sinh con tại Trung tâm Sản Nhi, trong thời gian từ 
01/4/2020 đến 30/6/2020.

* Tiêu chuẩn lựa chọn
- Sản phụ có con đang ở cùng phòng với mẹ
- Sản phụ có sức khỏe bình thường 
* Tiêu chuẩn loại trừ
- Sản phụ mắc các bệnh mãn tính như: tim, HIV, 

viêm gan B đang tiến triển.

- Sản phụ ra viện nhưng có con sinh thiếu tháng hoặc 
có bệnh lý mà phải nằm tại khoa Sơ sinh.

- Sản phụ mắc các bệnh tâm thần, câm điếc, không 
trả lời được nghiên cứu

2. Địa điểm nghiên cứu: Trung tâm Sản Nhi-Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

3. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang
4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu:     
4.1. Cỡ mẫu: Được tính theo công thức

Trong đó: 
n: Cỡ mẫu tối thiểu
α: Mức ý nghĩa thống kê
Z1-a/2: Hệ số tin cậy. Với mức ý nghĩa α = 0,05 thì 

Z1-a/2 =1.96
p: Tỷ lệ bú sớm toàn quốc (Theo kết quả điều tra của 

Unicef & Tổng cục thống kê năm 2010 thì p = 0.265%)
d: Sai số chấp nhận được ở mức 6% (d = 0.06)
Theo công thức trên thì cỡ mẫu trong nghiên cứu của 

chúng tôi là 230 sản phụ.
5. Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện 

có chủ đích.
6. Kỹ thuật thu thập số  liệu: Phỏng vấn trực tiếp 

theo bộ câu hỏi
7. Phương pháp xử lý số liệu: Bằng phần mềm 

SPSS 16.0

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu

Bảng 1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu

Nội dung thông tin Tần số (N= 230) Tỷ lệ (%)

Tuổi
18 – 35 203 88,3

36 - 45 27 11,7

Trình độ học vấn

Cấp 2 20 8,7

Cấp 3 79 34,3

TC/CĐ/ĐH 124 56,9

Cách thức sinh trẻ
Đẻ thường 74 32,2

Mổ đẻ 156 67,8

Khu vực sống
Nông thôn 146 54,8

Thành phố 104 45,2
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Biểu đồ 1(a): Thực hành cho trẻ bú sớm của ĐTNC

Biểu đồ 1: Thực hành cho trẻ bú sớm của sản phụ sau sinh và nguyên nhân cản trở không cho trẻ bú sớm

Biểu đồ 1(b):Nguyên nhân cản trở

Nhận xét: Nhóm tuổi từ 18-35 tuổi chiếm đa số 
(88,3%), bà mẹ có độ tuổi từ 36 tuổi trở lên chiếm 11,7%. 
Trình độ học vấn từ trung cấp trở lên chiếm cao nhất là 
56,9%, tiếp theo là cấp 3 chiếm tỷ lệ 34,3%. Bà mẹ có 

trình độ từ cấp 3 trở xuống chiếm tỷ lệ là 8,7%. Sản phụ 
mổ đẻ và đẻ thường lần lượt là 67,8 % và 32,2%. Chủ yếu 
các sản phụ đến từ vùng nông thôn (54,8%).

2. Thực hành của bà mẹ cho trẻ bú sớm

Nhận xét biểu đồ 1: Tỷ lệ sản phụ cho trẻ bú sớm 
trong vòng 1 giờ đầu sau sinh chiếm 22%. Nguyên nhân 
cản trở bà mẹ cho trẻ bú sớm chủ yếu là do đau, mệt mỏi 
(79,7%) và các nguyên nhân khác như: nghĩ là không có 

sữa, trẻ không bú lần lượt là 15,1% và 2,2%.
3. Một số yếu tố liên quan đến thực hành bú sớm 

của trẻ

Bảng 2: Một số yếu tố liên quan đến thực hành bú sớm của trẻ

Yếu tố N Không bú sớm (%) Bú sớm (%) OR (95%CI) P

Cách thức 
sinh trẻ

Đẻ mổ 156 141 (90,4%) 15 (9,6%) 8,905
(4,419 – 17,948)

0,000
Đẻ thường 74 38 (51,4%) 36 (48,6%)

Nơi cư trú
Thành phố 126 106 (84,1%) 20 (15,9%) 2,251

(1,191 - 4,253)
0,011

Nông thôn 104 73 (70,2%) 31 (29,8%)

Tuổi
36 - 45 27 23 (85,2%) 4 (14,8%) 1,732

(0,570 - 1,753)
0,327

18 - 35 203 156 (76,8%) 47 (23,2%)

Trình độ 
học vấn

≤ THPT 99 79 (79,8%) 20 (20,2%) 1,224
(0,649 - 2,310)

0,531
TC/CĐ/ ĐH/SĐH 131 100 (76,3%) 31 (23,7%)

Số lần 
khám thai

≥ 3 lần 179 174 (73,2%) 48 (26,8%) 2,175
(0,502 – 9,427)

0,288
< 3 lần 8 5 (62,5%) 3 (37,5%)

Nhận xét: Trong số 156 bà mẹ đẻ mổ thì chỉ có 9,6% 
bà mẹ cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh. Trong 
khi đó tỷ lệ này ở bà mẹ sinh thường lại chiếm 48,6%. 

Trong nhóm các bà mẹ đến từ thành phố thì tỷ lệ các bà 
mẹ cho trẻ bú sớm là 15,9% và tỷ lệ này ở các bà mẹ đến 
từ nông thôn lại chiếm 29,8%. Cách thức sinh trẻ và nơi 
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cư trú có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với thực hành 
cho trẻ bú sớm ở sản phụ sau sinh.

Trong số 27 sản phụ có độ tuổi từ 36 – 45 thì có 
14,8% sản phụ cho con bú sớm, trong khi đó tỷ lệ này ở 
độ tuổi từ 18 – 35 tuổi là  23,2%. Trong nhóm các sản phụ 
có trình độ học vấn từ THPT trở xuống tỷ lệ bà mẹ cho trẻ 
bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh là 20,2% và ở nhóm 
trình độ học vấn từ trung cấp trở lên là 23,7%. Trong số 
230 sản phụ tham gia nghiên cứu, thì có 179 sản phụ đi 
khám thai tại Trung tâm từ 3 lần trở lên, trong nhóm này 
các sản phụ cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh 
là 26,8%. Và tỷ lệ này ở nhóm các bà mẹ đi khám thai 
dưới 3 lần lại là 37,5%. Không tìm thấy mối liên quan 
giữa tuổi, trình độ học vấn và số lần khám thai với thực 
hành cho trẻ bú sớm của sản phụ sau sinh.

IV.BÀN LUẬN
1. Thực hành cho con bú sớm của sản phụ sau sinh
Số sản phụ có thực hành cho con bú sớm (cho con bú 

trong vòng 1 giờ đầu sau sinh) còn thấp chỉ chiếm 22,0%. 
Kết quả này thấp hơn so với kết quả của Nguyễn Vũ Linh 
và CS năm 2010 là 29,0% [3], số liệu của Viện Dinh 
Dưỡng năm 2010 là 62,0%  [5] , số liệu điều tra của tác 
giả Nguyễn Thị Tâm và CS năm 2014 là như sau: Đầu tiên 
do sự khác biệt giữa địa bàn nghiên cứu, nghiên cứu của 
chúng tôi tiến hành tại vùng núi phía Bắc, còn các nghiên 
cứu còn lại thì tiến hành từ Bắc vào Nam. Theo nghiên 
cứu của chúng tôi thì việc bà mẹ trì hoãn không cho trẻ 
bú ngay sau đẻ thì nguyên nhân chính là do đau, mệt 
mỏi (79,7%) và do người mẹ cảm thấy không có sữa nên 
không cho trẻ bú (15,1%). Theo chúng tôi những nguyên 
nhân này có thể khắc phục được. Hiện nay, do người bệnh 
quá đông do vậy việc hỗ trợ tất cả các bà mẹ cho con bú 
thì đều do người nhà đảm nhiệm việc này. Chính vì vậy 
khi người nhà thấy sản phụ vừa trải qua việc sinh con nên 
nghĩ rằng sản phụ còn mệt và thường pha sữa công thức 
cho trẻ uống luôn để cho người mẹ nghỉ ngơi.

Ngoài ra, một trong những yếu tố cản trở thực hành 
bú sớm của sản phụ là do những bà mẹ sinh mổ bị cách ly 
với con quá lâu. Trong nghiên cứu của chúng tôi, hầu hết 
các bà mẹ sau khi mổ đẻ đều phải nằm phòng hồi sức tại 
khoa gây mê hồi sức từ 2,5-3h. Do vậy, sản phụ không thể 
cho con bú trong vòng 1 giờ đầu sau sinh. Do vậy cần có 
sự hướng dẫn và hỗ trợ của NVYT để giúp sản phụ có thể 
cho trẻ bú ngay sau sinh.

2. Một số yếu tố liên quan đến thực hành bú sớm 

của đối tượng nghiên cứu
Nơi cư trú có liên quan đến thực hành cho trẻ bú sớm 

của sản phụ sau sinh. Trong nghiên cứu của chúng tôi thì 
tỷ lệ sản phụ sau sinh cho trẻ bú sớm ở nông thôn cao hơn 
gấp 2,25 lần so với nhóm sản phụ ở thành phố (OR = 2,25; 
95% CI: 1,191-4,253; p=0,011<0,05). Theo nghiên cứu 
của Balogun MR và cộng sự năm 2019 cũng cho thấy, các 
phụ nữ ở vùng nông thôn LGA thì có tỷ lệ bú sớm ngay 
sau sinh là 75,8% và thành thị là 43,5% (p<0,001) [6]

Cách thức sinh trẻ cũng là một yếu tố liên quan đến 
thực hành cho trẻ bú sớm của sản phụ. Nguy cơ không cho 
trẻ bú sớm của nhóm bà mẹ sinh mổ cao hơn gấp 8,9 lần 
với nhóm bà mẹ đẻ thường. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05). Trẻ sinh mổ sẽ có nguy cơ được bú 
sớm thấp hơn với trẻ sinh thường. Nghiên cứu của Emel 
Orun và cộng sự năm 2010 cũng cho thấy, tỷ lệ bú sớm 
trong vòng 1 giờ đầu sau sinh ở bà mẹ sinh thường là 
51,2% và bà mẹ sinh mổ là 18,9% (p<0,001) [7]. Cũng 
theo nghiên cứu của Abdulbasit năm 2013 cũng chỉ ra 
rằng những bà mẹ sinh con qua đường âm đạo có khả 
năng NCBSMHT gấp 2,3 lần so với những bà mẹ không 
sinh con bằng đường âm đạo [8]. Hiện nay, các bà mẹ sinh 
mổ ở trung tâm thường nằm trong phòng hồi tỉnh từ 2-3h 
mới tỉnh nên không thể gặp con và cho con bú. Ngoài ra, 
hầu hết các bà mẹ sinh mổ đều phải gây tê tủy sống hoặc 
gây mê nên sau khi tỉnh hầu như các sản phụ khá mệt và 
đau vết mổ nên không thể cho trẻ bú sớm dược. Do vậy, 
nguy cơ trẻ không bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh 
là khá cao. Vì vậy cần có thêm nghiên cứu sâu hơn trên 
nhóm sản phụ sinh mổ cho con bú sớm sau sinh.

V. KẾT LUẬN 
1. Thực hành cho trẻ bú sớm của sản phụ sau sinh 

tại Trung tâm
 Tỷ lệ thực hành bú sớm ở nghiên cứu của chúng tôi 

chỉ có 22,0% thấp hơn rất nhiều so với các nghiên cứu của 
quốc gia. Nguyên nhân chính của việc cản trở sản phụ cho 
bú sớm là do đau, mệt mỏi (79,7%).

2. Một số yếu tố liên quan đến thực hành cho trẻ 
bú sớm

Nơi cư trú, hình thức sinh đều là yếu tố nguy cơ 
không cho trẻ bú sớm sau sinh của các sản phụ với OR lần 
lượt là 2,25 và 8,9 (p<0,05).

Không tìm thấy mối liên quan giữa các yếu tố như: 
tuổi, trình độ học vấn; nghề nghiệp, số lần khám thai với 
thực hành bú sớm ở trẻ.
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BÀI GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ Y HỌC CỘNG ĐỒNG

T
I. Một số yêu cầu về bài đăng công trình nghiên cứu khoa học.
1. Bài gửi đăng công trình nghiên cứu khoa học chưa đăng ở bất kỳ tạp chí quốc gia nào.
2. Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam. 
Bài gửi đăng đánh máy bằng tiếng Việt, rõ ràng, cách dòng, một bài không dài quá 7 trang khổ A4, kể cả bảng biểu 

và tài liệu tham khảo. Chỉ sử dụng những bảng, biểu, hình ảnh cần thiết và phải có chú thích rõ. Mỗi bài viết không 
quá 5 hình. Cuối bài phải nêu rõ xuất xứ của công trình, làm tại đâu, thời gian, số điện thoại cần liên hệ, địa chỉ Email.

3. Các danh từ tiếng Việt nếu dịch từ tiếng nước ngoài viết kèm theo tiếng nước ngoài. Các chữ viết tắt phải có chú 
thích các từ gốc của các chữ viết tắt.

4. Trình tự các mục trong bài:
a) Đầu đề
b) Họ và tên tác giả: Không ghi học hàm, học vị, chức danh. Có ghi chú đơn vị công tác của từng tác giả ở cuối trang 

thứ nhất bài báo.
c) Nội dung:
Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh (tối đa 150 từ). Ghi từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh.
Đặt vấn đề: bao gồm cả phần mục tiêu nghiên cứu.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
Kết quả nghiên cứu và bàn luận.
Kết luận.
Tài liệu tham khảo
d) Tài liệu tham khảo (không quá 10 tài liệu)
Đánh số thứ tự tài liệu tiếng Việt (vần ABC theo tên tác giả) sau đó đến tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, 

tiếng Nga  (vần ABC theo họ)... Mỗi tài liệu đề họ, tên tác giả, tên bài, tên tạp chí, năm xuất bản, số trang. Tên sách: tên 
tác giả, tên nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang. 

5. Tác giả cần gửi kèm một thư xác định bài báo là của mình, thêm: “Tôi cam đoan chịu trách nhiệm hoàn toàn 
về sự xác thực của các thí nghiệm, các tin tức, các tư liệu thu thập được và sự phân tích các dữ kiện, bài viết này chưa 
được gửi đăng ở báo nào khác”. Tác giả sẽ chịu trách nhiệm trước công luận và độc giả về quyền tác giả và nội dung 
gửi bài đăng.

Mỗi tác giả đứng tên đầu của bài báo chỉ được đăng tối đa một bài trong cùng một số.
II. Đối với các bài tổng quan, thông tin, bài dịch.
- Đối với các bài tổng quan cần có đầy đủ các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã được trích dẫn trong bài. Tác 

giả bài tổng quan ghi rõ chức danh, học hàm, học vị, chuyên ngành, cơ quan và hội chuyên khoa ở phần ghi chú cuối 
trang đầu tiên của bài tổng quan. Bài tổng quan cũng được đánh máy trên khổ A4 và không dài quá 7 trang kể cả biểu 
bảng và tài liệu tham khảo.

- Các thông tin, bài dịch cần ghi rõ xuất xứ của nguồn dữ liệu. Đối với bài dịch cần chụp toàn văn bài báo tiếng nước 
ngoài gửi kèm theo bản dịch.

III. Lệ phí đăng bài khoa học: 800.000 đồng/bài (tám trăm nghìn đồng), gửi về tài khoản: Tạp chí Y học Cộng đồng: 
0861100688668, Ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Bài viết xin gửi về Ban biên tập TẠP CHÍ Y HỌC CỘNG ĐỒNG
Địa chỉ: số 24 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 0243 7621898 
Email: tapchiyhcd@gmail.com

ạp chí “Y HỌC CỘNG ĐỒNG” xuất bản 06 số tiếng Việt và 01 số tiếng Anh/năm, ngoài ra còn một số đặc 
biệt, số chuyên đề, số kỷ yếu, đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan về Y, Dược học cộng 
đồng, sức khỏe môi trường, y học lâm sàng, y sinh học và y xã hội học, những thông tin Y-Dược học trong 
nước và quốc tế, thông tin về nghiên cứu và đào tạo.

Ví dụ: 1. Vũ TriệuAn, Nguyễn Ngọc Lan: Điều tra HLAở bộ tộc người Êđê, Y học thực hành, 1999, 4,17-25.
2. Wright P Krisnakone P Kobayashi A: “Using Immunoglobulin in treatment of Asthma”. J.of Internet. Immunol., 
2005,17,19-20
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