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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi và nhóm nghiên cứu 

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn có sự giúp đỡ và hướng dẫn rất 

lớn của Quý thầy hướng dẫn khoa học và các đồng nghiệp, được thực hiện tại các 

xã Chư R’căm, Ia Dreh, Ia R’sai, Krông Năng thuộc huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

và quý đồng nghiệp trong Khoa Dịch tễ, Khoa Nghiên cứu Điều trị và Khoa Sinh 

học phân tử của Viện.  

Các số liệu và kết quả trình bày trong luận án này là hoàn toàn trung thực và 

chưa được công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào khác.  

 

Tác giả luận án 

 

 

Đoàn Đức Hùng 
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LỜI CẢM ƠN 

Luận án hoàn thành nếu không có sự giúp đỡ của Quý Thầy cô, các bạn đồng 

nghiệp và gia đình. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin trân trọng cảm ơn: 

GS.TS. Đặng Đức Anh và PGS.TS. Hồ Văn Hoàng là hai thầy hướng dẫn khoa 

học đã dành nhiều thời gian định hướng, truyền đạt kiến thức, giúp đỡ, chỉnh sửa đề 

cương và luận án, cũng như động viên tôi trong quá trình học tập và làm luận án. 

Trân trọng cảm ơn Quý thầy cô trong Phòng Đào tạo sau đại học, Viện Vệ sinh 

Dịch tễ TƯ giúp đỡ hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh, đồng thời dành mọi điều kiện cho 

tôi học tập và nghiên cứu; Qúy đồng nghiệp trong Viện Sốt rét - KST - CT Quy Nhơn,  

TT Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, TTYT huyện Krông Pa, các TYT xã tạo môi trường 

thực hành tốt nhất, đóng góp ý kiến sâu sắc để luận án hoàn chỉnh. 

Trân trọng cảm ơn Quý thầy cô GS.TS. Đặng Đức Anh, GS.TS. Phạm Ngọc 

Đính, PGS.TS. Nguyễn Minh Sơn, PGS.TS. Trần Như Dương, PGS.TS. Lê Xuân 

Hùng, PGS.TS. Nguyễn Thị Thi Thơ, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh, PGS.TS. 

Nguyễn Thị Thùy Dương, PGS.TS. Nguyễn Khắc Lực, PGS.TS. Cao Bá Lợi, PGS.TS. 

Phạm Quang Thái, TS.BS. Huỳnh Hồng Quang, TS.BS. Trần Văn Đình đã đóng góp ý 

kiến quý báu để chuyên đề, tiểu luận tổng quan, luận án hoàn thiện.  

Kính trân trọng cảm ơn Quý cha mẹ hai bên-những người luôn mong muốn các 

con mình tiến bộ; Vợ và hai con là động lực mạnh mẽ, gánh vác việc gia đình cho tôi 

yên tâm học tập, nghiên cứu khoa học trong luận án. Cuối cùng, xin cảm ơn đến tất cả 

bệnh nhân đã chia sẻ thông tin và mẫu bệnh phẩm để số liệu nghiên cứu đầy đủ nhất.   

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2022 

                                                                                Nghiên cứu sinh 

                                                           

  

                                                                                 Đoàn Đức Hùng  
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 

 ACTs : Artemisinin-based Combination Therapy  

BN : Bệnh nhân 

 BNSR : Bệnh nhân sốt rét 

 CBYT : Cán bộ y tế 

 CI95% : 95% Confidence Interval - Khoảng tin cậy 95% 

 D : Day – Ngày 

 DHA-PPQ : Dihydroartemisinine-piperaquine phosphate 

 DSC : Dân số chung 

 DOT : Directly Observed Therapy - Điều trị có giám sát trực tiếp 

 HGĐ : Hộ gia đình 

 KHV : Kính hiển vi 

 KST : Ký sinh trùng 

 KSTSR : Ký sinh trùng sốt rét 

 LTSR : Loại trừ sốt rét 

 MT-TN : Miền Trung - Tây Nguyên 

 PCR : Polymerase Chain Reaction - Phản ứng chuỗi trùng hợp 

 PCSR : Phòng chống sốt rét 

 PC&LTSR : Phòng chống và Loại trừ sốt rét 

 PQ : Primaquine phosphate 

 SAT : Self-Adminitered Therapy - Điều trị tự quản lý 

 SR-KST-CT : Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng 

 SRAT : Sốt rét ác tính 

 SRLH : Sốt rét lưu hành 

 P. falciparum  : Plasmodium falciparum 

 PH : Phối hợp  



 P. knowlesi  : Plasmodium knowlesi 

 P. malariae : Plasmodium malariae 

 P. ovale : Plasmodium ovale 

 P. vivax : Plasmodium vivax 

  TCYTTG : Tổ chức y tế thế giới 

 TTKSBT : Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

 Sốt rét hiện vẫn còn là một vấn đề y tế công cộng quan trọng trên thế giới 

và ở Việt Nam, bệnh lưu hành ở địa phương, truyền nhiễm theo đường máu chủ 

yếu do muỗi Anopheles spp. đốt truyền ký sinh trùng sốt rét (KSTSR) gây nên. 

Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, hạn chế sự phát trển kinh tế - 

xã hội của cộng đồng, đặc biệt ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Bệnh có thể 

gây dịch nhưng có thuốc điều trị đặc hiệu và có thể phòng chống được [5],[7]. 

Năm 2020, thế giới có khoảng 241 triệu ca mắc và 627.000 ca tử vong do sốt rét 

[145]. 

Riêng ở khu vực Tây Thái Bình Dương, khoảng 870 triệu người nguy cơ 

mắc, 60 triệu người sống trong vùng sốt rét lưu hành (SRLH), 10 nước có SRLH, 

trong đó có Việt Nam. Trong 10 năm qua, Việt Nam đã và đang nỗ lực phòng 

chống sốt rét làm giảm thấp tỷ lệ mắc và tử vong trong cả nước, tuy nhiên vẫn 

còn gần 40 triệu người sống trong vùng nguy cơ, 12 triệu người sống trong vùng 

SRLH, tập trung chủ yếu ở miền Trung - Tây Nguyên, Nam bộ - Lâm Đồng và 

một số tỉnh miền núi phía Bắc. Riêng tại miền Trung - Tây Nguyên, tỷ lệ BNSR 

chiếm 35,79% và KSTSR chiếm 59,87% so với cả nước. Đây là khu vực có tình 

trạng di biến động dân lớn, người đi rừng, ngủ rẫy nhiều rất khó kiểm soát [65]. 

Gia Lai là tỉnh có SRLH nặng nhất ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên và 

là một trong hai tỉnh có số mắc cao nhất cả nước, toàn bộ dân số tỉnh Gia lai nằm 

trong vùng nguy cơ và 70% dân số cả tỉnh (971.274 người) nằm trong vùng 

SRLH, số BNSR chiếm 28,06%, KSTSR chiếm 30,92%, sốt rét ác tính (SRAT) 

chiếm 35,71% trong toàn khu vực [58]. Phần lớn BNSR tập trung ở huyện Krông 

Pa, nơi có hiện hữu hai loài P. falciparum và P. vivax phổ biến nhất, tồn tại song 

hành và có tình trạng sốt rét dai dẳng, trong đó P. falciparum chiếm tỷ lệ cao 

trong cơ cấu KSTSR - là loài thường gây ra SRAT và dẫn đến tử vong nếu không 

phát hiện và điều trị kịp thời. Hơn nữa, P. falciparum biểu hiện đa kháng thuốc 

và hiện đang xu hướng kháng với thuốc phối hợp có thành phần atemisinin và 
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dẫn xuất, gây trở ngại rất lớn cho điều trị, khả năng lây lan KSTSR kháng thuốc 

ra các khu vực không xa [58],[67]. 

Việc BNSR uống thuốc điều trị tại nhà nếu không có sự giám sát trực tiếp 

của cán bộ y tế sẽ dẫn đến tình trạng dùng thuốc không đúng số lượng, thời gian, 

liều lượng, liệu trình điều trị, sẽ làm gia tăng khả năng tái phát KSTSR, tồn tại 

KSTSR lượng thấp sau điều trị do dùng dưới liều, nguy cơ lan truyền chủng 

KSTSR kháng thuốc khi có véc tơ truyền bệnh trong cộng đồng, nhiễm trùng 

mạn tính gây thiếu máu và lách sưng. Do đó, nếu áp dụng biện pháp điều trị, 

quản lý ca bệnh có giám sát trực tiếp bệnh nhân uống thuốc tại các vùng SRLH 

kháng thuốc không những giúp cho bệnh nhân dùng thuốc đúng-đủ liều, điều trị 

tiệt căn ca bệnh và còn có thể loại bỏ các yếu tố có thể được cho là thất bại điều 

trị do sử dụng thuốc không phù hợp của bệnh nhân, không thuộc bản thân 

KSTSR kháng lại thuốc điều trị. 

Việt Nam đang trong lộ trình tiến tới LTSR do P. falciparum vào năm 2025 

và toàn bộ sốt rét vào năm 2030, nên bên cạnh các biện pháp can thiệp giảm 

gánh nặng bệnh tật, thì khâu điều trị và quản lý ca bệnh hiệu quả góp phần quan 

trọng trong giảm số BNSR [9],[10]. Với thực tế nêu trên, thực trạng nhiễm 

KSTSR của người dân ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai như thế nào? Làm thế nào để 

công tác điều trị BNSR đạt hiệu quả cao hơn? Nhằm cung cấp những thông tin cần 

thiết cho hoạt động phòng, chống sốt rét có hiệu quả của huyện Krông Pa, tỉnh Gia 

Lai. Với ý nghĩa đó, nghiên cứu “Thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét và hiệu 

quả điều trị có giám sát trực tiếp trường hợp bệnh sốt rét tại huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai, 2019-2020” được thực hiện nhằm các mục tiêu: 

Mục tiêu nghiên cứu: 

1. Mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm ký sinh trùng sốt 

rét tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, 2019. 

2. Đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp điều trị có giám sát trực 

tiếp trường hợp bệnh sốt rét tại điểm nghiên cứu, 2019-2020. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. Vài nét về bệnh sốt rét 
 
1.1.1. Định nghĩa sốt rét 
 

Sốt rét là một bệnh lan truyền qua đường máu gây nên bởi ký sinh trùng 

Plasmodium do muỗi cái của loài Anopheles đốt qua da và truyền các thoa trùng 

SR vào máu [7]. 
 
1.1.2. Đặc điểm chung về bệnh sốt rét 
 

Bệnh sốt rét lưu hành chủ yếu ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. 

KSTSR có thể gây nên bệnh sốt rét cho con người ở tất cả các nhóm tuổi và 

được truyền từ người này sang người khác qua trung gian truyền bệnh là muỗi 

Anopheles (An). 

Bệnh SR tồn tại và lan truyền được phải có hội tụ của 3 yếu tố: mầm bệnh 

(ký sinh trùng); trung gian truyền bệnh (muỗi sốt rét); khối cảm thụ (con người). 

Sự lan truyền bệnh SR khác nhau về cường độ và mức độ thường xuyên phụ 

thuộc vào các yếu tố tự nhiên tại chỗ như: lượng mưa, khu vực sinh sản của 

muỗi và sự có mặt của loài muỗi truyền bệnh. Ngoài ra yếu tố xã hội cũng là một 

trong những yếu tố có tác động quan trọng tới quá trình lan truyền bệnh. Có 

những vùng bệnh SRLH quanh năm với số lượng BNSR được phát hiện tương 

đối ổn định các tháng trong năm. Trong khi đó, ở một số vùng bệnh nhân mắc 

SR theo mùa và thường vào mùa mưa [7],[10]. 

1.1.3. Tác nhân gây bệnh sốt rét 
 

Ký sinh trùng sốt rét gây bệnh cho người có tên khoa học là Plasmodium 

thuộc họ Plasmodidea, một dạng đơn bào ký sinh trong máu. Có hơn 120 loài 

thuộc họ Plasmodidea được phát hiện ở động vật bò sát, chim, động vật có vú 

như chuột và linh trưởng. Người không nhiễm KSTSR của chim, động vật bò sát 

do có miễn dịch tự nhiên [14],[15],[36]. 
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Theo Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) hiện có 5 loại Plasmodium gây 

bệnh cho người đã được ghi nhận (WHO, 2012), nghiêm trọng nhất là P. 

falciparum, số còn lại là P. vivax, P. malarie, P. ovale, P. knowlesi có thể gây 

bệnh nhẹ hơn và thường ít dẫn đến tử vong. Ở Việt Nam có 2 loài chủ yếu: P. 

falciparum chiếm 70-80%, thường gây SR nặng, biến chứng và tử vong, tiếp đến 

là P. vivax chiếm 20-30%, gây sốt cách nhật, SR tái phát, P. malarie, P. ovale có 

tỷ lệ thấp, P. knowlesi mới phát hiện (1995) [7],[112],[132]. 

1.1.4. Véc tơ truyền bệnh sốt rét 
 

Bệnh SR lan truyền được từ người này sang người khác là nhờ trung gian 

truyền bệnh, đó là muỗi Anopheles, có nhiều loại muỗi Anopheles nhưng chỉ có 

60 loài có khả năng truyền bệnh sốt rét ở các vùng sốt rét trên thế giới. Việt Nam 

có 3 véc tơ chính: An. minimus, An. dirus, An. epiroticus và một số véc tơ phụ 

như: An. subpictus, An. jeyporiensis, An. maculatus, An. aconitus... 

[34],[96][142]. 

1.1.5. Ký sinh trùng sốt rét giai đoạn ở muỗi và ở người 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 1.1. Chu kỳ của ký sinh trùng sốt rét trong cơ thể người và muỗi 

Nguồn: Bruce - Chwatt’s Essential Malariology. 
 

Chu kỳ phát triển của KSTSR qua 2 vật chủ là muỗi Anopheles và 

người. Ký sinh trùng sinh sản hữu tính trong muỗi (muỗi là vật chủ chính) và 
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sinh sản vô tính trong tế bào gan và hồng cầu người (người là vật chủ 

phụ)[14],[33]. 

1.2. Tình hình sốt rét trên thế giới và ở Việt Nam 

1.2.1. Tình hình sốt rét trên thế giới trong những năm gần đây 

Năm 2018, Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG) thống kê có khoảng một nửa 

dân số toàn cầu có nguy cơ mắc sốt rét, bệnh lưu hành ở 108 nước và vùng lãnh 

thổ, khoảng 243 triệu người mắc và 863 nghìn người tử vong sốt rét (TVSR). Ở 

châu Phi có khoảng 208 triệu người mắc và 767.000 người TVSR, châu Mỹ có 

khoảng 1 triệu người mắc và khoảng 1.000 người TVSR, khu vực Đông Địa 

Trung Hải có khoảng 9 triệu người mắc và 52.000 người TVSR, khu vực Đông 

Nam Á có khoảng 24 triệu người mắc và khoảng 40.000 người TVSR, khu vực 

Tây Thái Bình Dương ước tính 2 triệu người mắc và khoảng 3.000 người TVSR. 

Mặc dù, trong đầu thế kỷ 21 sốt rét đã giảm so với thời điểm cuối thế kỷ 20, 

nhưng vẫn còn nghiêm trọng ở Papua New Guinea, Campuchia, đảo Solomon 

[140]. 

Ở các nước Đông Nam Á như Campuchia có 46.637 người mắc và 209 

người TVSR, Trung Quốc có 16.650 người mắc và 23 người TVSR; Lào có 

19.676 người mắc và 13 người TVSR, Malaysia có 9.215 người mắc và 29 người 

TVSR, Papua New Guinea có 1.474.117 người mắc và 628 người TVSR, 

Philippines có 23.998 người mắc, quần đảo Solomon có 612.811 người mắc và 

21 người TVSR, Vanuatu có 237.343 người mắc và 1 người TVSR. Hai nước có 

biên giới với Việt Nam là Lào và Campuchia đều có tỷ lệ BNSR cao (>3 

người/1.000 dân). Đặc biệt, Campuchia đã xác định có P. falciparum kháng 

thuốc artesunat ở vùng biên giới với Thái Lan từ năm 2009 [67],[140].  

Năm 2009, bệnh SR vẫn lưu hành ở 108 nước với khoảng 225 triệu người 

mắc và 781.000 người TVSR, riêng châu Phi chiếm 91%, Đông Nam Á chiếm 

6%. Khu vực Đông Nam Á có SRLH ở các nước với 88% dân số trong 1.320 

triệu người. Tình hình nghiêm trọng hơn ở các nước Tiểu vùng Sông Mê Kông 
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mở rộng như Trung Quốc, Lào, Myanmar, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam; 

có khoảng 24 triệu người mắc và 40.000 người TVSR, tính trung bình có 3.000 

trẻ TVSR ở châu Phi mỗi năm, ước tính 125 trẻ chết trong 1 giờ. Khu vực Tây 

Thái Bình Dương có khoảng 2 triệu người mắc và khoảng 3.000 người TVSR 

[127]. Đến năm 2010, thế giới có có 219 triệu BNSR, trong đó khoảng 80% số 

ca thuộc 17 nước, 660.000 ca TVSR [130],[131]. 

Bảng 1.1. Số ca mắc sốt rét của các khu vực trên thế giới trong năm 2010 

Khu vực 
Ước tính số ca mắc SR 

Số ca mắc Thấp nhất Cao nhất P. falciparum 

Châu Phi 174.000.000 111.000.000 242.000.000 98% 

Châu Mỹ 1.100.000 900.000 16.000.000 35% 

Trung cận Đông 10. 400.000 6.400.000 16.000.000 83% 

Đông Nam châu Á 32.000.000 25.900.000 41.900.000 53% 

Tây T.B. Dương 1.700.000 1.300.000 2.100.000 79% 

Toàn cầu 219.000.000 154.000.000 289.000.000 90% 

 Nguồn: Báo cáo của TCYTTG về tình hình sốt rét trên thế giới [130],[131]. 

Trong giai đoạn (2010-2012), TVSR xảy ra ở hầu hết khu vực trên thế giới, 

trong đó cao nhất vẫn là châu Phi và Đông Nam Á. 

Bảng 1.2. Tử vong sốt rét của các khu vực trên thế giới giai đoạn 2010-2012 

TT Khu vực 2010 2011 2012 

1 Châu Phi 538.000 484.000 445.000 

2 Châu Mỹ 830 790 630 

3 Địa Trung Hải 6.750 8.520 7.700 

4 Đông Nam Á 21.800 24.100 29.000 

5 Tây T.B. Dương  4.600 4.420 4.000 

6 Toàn cầu 571.980 521.830 486.330 

 Nguồn: Báo cáo tình hình sốt rét trên thế giới [131]. 
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Năm 2012, thế giới có khoảng 207 triệu BNSR, ước tính có 627.000 ca 

TVSR, 80% là ở châu Phi. Ước tính 3,4 tỉ dân trên thế giới, chủ yếu ở châu Phi 

và Đông Nam Á vẫn bị đe dọa, TCYTTG cảnh báo trở ngại này có thể sẽ khiến 

mục tiêu thanh toán bệnh SR ở các nước phát triển vào cuối năm 2015 khó đạt 

[134]. 

Năm 2013, số BNSR và TVSR vẫn ở ngưỡng cao với 198 triệu ca và 

584.000 ca TVSR, trong đó có 453.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở châu Phi và khoảng 

90% BNSR ở châu Phi xảy ra chủ yếu ở 18 nước và 80% ca TVSR ở 16 nước 

[131],[132]. 

Bảng 1.3. Tử vong sốt rét ở các khu vực trên thế giới giai đoạn 2013-2017 

TT Khu vực 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Châu Phi 467.000 446.000 432.000 413.000 403.000 

2 Châu Mỹ  400 300 320 460 630 

3 Địa Trung Hải 6.750 8.520 8.660 8.160 8.300 

4 Đông Nam Á 21.800 24.100 25.200 25.600 19.700 

5 Tây T.B. Dương  4.600 4.420 2.860 3.510 3.620 

6 Thế giới 500.550 483.340 469.040 450.730 435.250 

* Nguồn: Báo cáo của TCYTTG về tình hình sốt rét trên thế giới [137]. 

Gánh nặng SR toàn cầu tập trung chủ yếu ở những quốc gia thuộc vùng 

Sahara, châu Phi. Congo và Nigeria là hai nước chiếm 39% tổng số TVSR trên 

toàn cầu và 34% số BNSR trong năm 2013. Các nước châu Á như Indonesia, 

Papua New Guinea có số mắc trên 1 triệu; tại Ấn Độ có số TVSR cao nhất ở 

châu Á với trên 400 người. Các nước có biên giới với Việt Nam gồm Lào, 

Campuchia, Trung Quốc có số mắc từ trên 4.000 đến 41.385 BNSR [133],[134]. 

Năm 2015, TCYTTG vẫn ghi nhận là một vấn đề sức khỏe toàn cầu với 

khoảng 3,2 tỷ người có nguy cơ, có 91 nước và khu vực có lan truyền, 212 triệu 

ca mắc mới, nặng nhất là châu Phi (90%) số mắc toàn cầu, tiếp đến là Đông Nam 

Á (7%) và Đông Địa Trung Hải (2%). TCYTTG đã xây dựng Chiến lược Kỹ 
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thuật toàn cầu đối với bệnh SR giai đoạn 2016-2030, nhằm thực hiện các mục 

tiêu giảm mắc và TVSR ít nhất là 90%, loại trừ bệnh SR ít nhất là 35 nước vào 

năm 2030, phòng ngừa sự tái xuất hiện KSTSR ở tất cả các nước không có SR. 

Cùng thời gian này, trong quá trình phối hợp hoạt động của TCYTTG và đối tác 

đẩy lùi SR đã xây dựng chương trình “Hành động và đầu tư đánh bại SR năm 

2016-2030”, vì một thế giới không còn sốt rét và mốc thời gian 2016-2030 các 

mục tiêu phát triển bền vững và đưa ra phương hướng mục tiêu SR năm 2030 

[134],[135]. Năm 2017, ước tính khoảng 219 triệu BNSR trên toàn cầu, giảm 20 

triệu ca so với năm 2010 (219 triệu/239 triệu ca) nhưng tăng 2 triệu ca so với 

năm 2016 (219 triệu/217 triệu ca). Tỷ lệ mắc đã giảm từ năm 2010-2017, từ 72 

xuống 59 ca/1.000 dân số nguy cơ và không thay đổi trong 3 năm gần đây. Dù 

năm 2017 giảm hơn 20 triệu so với năm 2010 nhưng diễn tiến giai đoạn 2015-

2017 cho thấy dường như không có sự tiến triển đáng kể nào trong việc giảm số 

mắc toàn cầu thời gian này [136]. 

Hầu hết BNSR trong năm 2017 đều nằm ở châu Phi với 200 triệu (92%), 

tiếp theo là các nước Đông Nam Á (5%) và Đông Địa Trung Hải (2%), diễn tiến 

tiếp tục phức tạp trong năm 2017-2018. Tổng số 15 nước và vùng lãnh thổ ở 

châu Phi và Ấn Độ chiếm gần 80% gánh nặng toàn cầu. Năm nước chiếm gần 

50% số BNSR toàn cầu là Nigeria (25%), Congo (11%), Mozambique (5%), Ấn 

Độ (4%) và Uganda (4%). Năm 2017, trong số 10 nước có gánh nặng cao nhất ở 

châu Phi báo cáo có sự gia tăng BNSR năm 2017 so với 2016. Trong đó, 

Nigeria, Madagascar và Congo có gia tăng được ước tính cao nhất với 500.000 

ca. Ngược lại, Ấn Độ có ít hơn 3 triệu BNSR so với cùng kỳ, giảm 24% so với 

2016. Rwanda ghi nhận giảm gánh nặng, với 430.000 BNSR và Ethiopia và 

Pakistan rõ rệt hơn 240.000 BNSR so với cùng kỳ. Tỷ lệ mắc mới giảm ở giai 

đoạn (2010-2017), từ 72 ca xuống 59 ca/1000 dân có nguy cơ, hay giảm 18% 

trong giai đoạn này [139],[140]. 
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Ở Đông Nam Á, BNSR tiếp tục giảm từ 17 ca/1.000 dân có nguy cơ trong 

năm 2010 xuống còn 7 ca/1.000 dân vào năm 2017 (giảm 59%). Tất cả khu vực 

khác đều ghi nhận có ít tiến triển hoặc gia tăng tỷ lệ mắc. Khu vực châu Mỹ ghi 

nhận gia tăng BNSR, phần lớn do lan truyền ở Brazil, Nicaragua, Venezuela. Tại 

châu Phi, tỷ lệ mắc mới vẫn duy trì ở 219 ca/1.000 dân. Đặc biệt, P. 

falciparum là loài phổ biến nhất ở châu Phi (99,7%) số ca vào năm 2017, cũng 

như khu vực Đông Nam Á (62,8%), Đông Địa Trung Hải (69%) và Tây Thái 

Bình Dương (71,9%). Trong khi đó, P. vivax là loài chủ yếu ở châu Mỹ (74,1%). 

Tuy nhiên, cơ cấu KSTSR vẫn đang tiếp tục thay đổi ở từng nước, điều này thấy 

tầm quan trọng P. falciparum không chỉ ở châu Phi mà ở cả Đông Nam Á [139]. 

1.2.2. Tình hình sốt rét ở các nước khu vực Đông Nam Á 

Các nước khu vực Đông Nam Á như Brunei, Campuchia, Đông Timor, 

Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt 

Nam, có diện tích 4.500.000 km2, đông dân cư với 647.172.508 người (năm 

2017), mật độ dân số 149 người/km2. Đây là khu vực địa lý đông dân thứ ba trên 

thế giới sau Nam Á và Đông Á. Tại Đông Nam Á, sốt rét có mặt tất cả các nước, 

ngoại trừ Maldives. Lan truyền SR ở Đông Dương xảy ra chủ yếu ở vùng rừng 

núi, biên giới. Năm 2008, số BNSR và TVSR ở các nước Đông Nam Á đang có 

chiều hướng không ổn định, thậm chí BNSR và TVSR ở khu vực này vẫn còn 

cao. Tại Campuchia có 46.637 người mắc và 209 người TVSR; Trung Quốc có 

16.650 người mắc và 23 TVSR; Lào có 19.676 người mắc và 13 TVSR; 

Malaysia có 9.215 người mắc và 29 TVSR; Papua New Guinea có 1.474.117 

người mắc và 628 TVSR; Philippines có 23.998 người mắc; Quần đảo Solomon 

có 612.811 người mắc và 21 TVSR; Vanuatu có 237.343 người mắc và 1 TVSR 

[127].  

Năm 2013 số mắc và TVSR vẫn còn cao. Các nước châu Á như Indonesia, 

Papua New Guinea có số mắc trên 1 triệu người; tại Ấn Độ có số TVSR cao nhất 

trong các nước châu Á với trên 400 người. Các nước có biên giới với Việt Nam 
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như Lào, Campuchia, Trung Quốc có số BNSR từ 4.000-41.385 ca. Năm 2017, 

có 5 nước Afghanistan, Ethiopia, Ấn Độ, Indonesia và Pakistan có số ca P. vivax 

chiếm 85% trên toàn cầu. Số TVSR tại châu phi (409.000 người); khu vực Địa 

Trung Hải (7.600 người), châu Mỹ (450 người), Tây Thái Bình Dương (2.600 

người), Đông Nam Á (26.000 người). Tại Đông Nam Á có lây truyền do 

P.falciparum chiếm 61,5% tổng số KSTSR. Hơn nữa, khu vực này có đủ 5 loài 

KSTSR gây bệnh ở người với sự đa dạng vector, biến đổi khí hậu, di dân tự do là 

những yếu tố góp phần làm cho tình hình ở khu vực này thêm phức tạp [134]. 

Lào, Campuchia và Trung Quốc là 3 nước có đường biên giới giáp Việt 

Nam. Savanakhet (Lào) có chỉ số KSTSR rất cao và có xu hướng gia tăng gần 

đây: Tỷ lệ BNSR năm 2008 (11,5%), năm 2009 (16,8%); số TVSR năm 2007 

(14 ca), 2008 (4 ca), 2009 (5 ca) và tỷ lệ mắc /1.000 dân năm 2008 (6,1), năm 

2009 (10,6). Số người có nguy cơ mắc hàng năm là 606.652 (68,3%) tập trung 

cao ở vùng biên giới giáp Việt Nam [127]. Hai nước có biên giới với Việt Nam 

là Lào và Campuchia đều có tỷ lệ mắc cao. Đặc biệt, tại Campuchia đã xác định 

P. falciparum kháng artesunate ở vùng biên giới với Thái Lan và P.falciparum 

đã kháng artemisinin và dẫn xuất artemisinin phát hiện được ở 4 nước Thái Lan, 

Myanmar, Campuchia, Việt Nam và có xu hướng gia tăng về phạm vi 

[134],[138]. 

1.2.3. Tình hình sốt rét ở Việt Nam 

Năm 1991 được xem là mốc lịch sử về dịch sốt rét ở Việt Nam với hơn 1 

triệu BNSR và 4.646 ca TVSR. Từ năm 1991, mục tiêu thanh toán sốt rét đã 

được thay thế bằng mục tiêu PCSR. Sau đó, artemisinin được sử dụng rộng rãi 

trong điều trị, đến năm 1998, trên phạm vi toàn quốc bệnh giảm dần qua từng 

năm. Năm 2000, sau 10 năm thực hiện PCSR, số BNSR giảm 73,1% so với năm 

1991 (1.091.251 ca); TVSR giảm 98,5% so với năm 1991 (4.646 ca), 2 vụ dịch 

xảy ra ở phạm vi thôn bản, giảm 98,6% so với năm 1991 (144 vụ dịch) [31],[32]. 
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Năm 2010, Chương trình mục tiêu Quốc gia PCSR đạt được những thành 

quả. Tỷ lệ mắc /1.000 dân số đạt 0,62, giảm 81,04%; TVSR/100.000 dân số đạt 

0,02, giảm 83,33 so với năm 2001, chỉ có 1 vụ dịch ở phạm vi thôn, bản [61]. Số 

BNSR giảm dần qua các năm, từ 60.547 ca xuống còn 43.717, giảm 27,79%. 

Tuy nhiên, số KSTSR tăng từ 11.355 lên 19.638, tăng 172,94%. Số TVSR giảm 

từ 25 ca xuống còn 8 ca (năm 2012/2008) [61],[63]. 

Năm 2012, tỷ lệ TVSR trên cả nước ở mức 0,01/100.000 dân, giảm 

85% so với năm 2008, giảm 68% số TVSR so với năm 2008, song số TVSR từ 

2008-2009 không ổn định, gia tăng từ 25 ca TVSR/100.000 dân lên 27 ca 

TVSR/100.000 dân. Tỷ lệ mắc năm 2012 là 0,49/1.000 dân (43.717người), giảm 

30% so với năm 2008 [63]. Theo thống kê của Viện SR-KST-CT TƯ, sau 5 năm 

(2011-2015), số BNSR giảm 57,8%. Tỷ lệ BNSR/1.000 DSC giảm gần 60%. Số 

TVSR cũng giảm mạnh gần 80%, không xảy ra dịch trên toàn quốc. Tuy nhiên, 

một số tỉnh thuộc miền Trung-Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ diễn biến 

phức tạp, đặc biệt hai tỉnh Gia Lai và Bình Phước. Nguyên nhân là do sự biến 

động lớn dân cư giữa các vùng trong nước với các nước láng giềng từ vùng 

không còn SR vào vùng SRLH. 

Bảng 1.4. Tình hình sốt rét ở Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012 

Chỉ số 2008 2009 2010 2011 2012 % (+, -) 

Số BNSR 60.547 60.867 54.296 45.588 43.717 - 27,79 

Mắc SR/1000 0,70 0,69 0,62 0,52 0,49 - 30,00 

Số KSTSR 11.355 16.130 17.515 16.612 19.638 + 172,94 

KSTSR/1000 0,13 0,18 0,20 0,19 0,22 + 169,23 

Số vụ dịch SR 1 0 1 0 0 0 

Số TVSR 25 27 21 14 8 - 68,00 

TVSR/100.000 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 - 85,00 

* Nguồn: Báo cáo tình hình sốt rét giai đoạn 2006-2010 và 2011-2015 [61],[63]. 
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Mặt khác, sự xuất hiện KSTSR kháng thuốc ở 5 tỉnh Bình Phước, Đắk 

Nông, Đăk Lăk, Quảng Nam, Gia Lai. Năm 2015, tỉnh Ninh Thuận đã xuất hiện 

KSTSR kháng thuốc. Báo động hơn, đã có địa phương xuất hiện loài KSTSR 

kháng thuốc khiến 33% BNSR điều trị bằng thuốc này thất bại sau hơn 1 tháng 

điều trị. Trước thực tế trên, Việt Nam đặt ra mục tiêu là kiểm soát tỷ lệ mắc dưới 

0,15/100.000 dân; TVSR dưới 0,02/100.000 dân; 15 tỉnh trong giai đoạn loại trừ 

bệnh SR và 8 tỉnh trong giai đoạn tiền loại trừ bệnh vào năm 2020 [63]. Trong 

giai đoạn (2013-2017), số ca giảm dần qua các năm từ 35.406 năm 2013 xuống 

còn 8.411 năm 2017. Số KSTSR từ 17.128 năm 2013 xuống còn 4.548 năm 

2017. Số TVSR vẫn không thay đổi, 6 ca năm 2013 đến năm năm 2017 vẫn 6 ca 

TVSR. Trong giai đoạn này, PCSR được đẩy mạnh ở tất cả các tuyến, tình hình ở 

một số tỉnh miền Bắc đã ổn định, chỉ khu trú ở các tỉnh MT-TN và một số tỉnh ở 

Đông Nam Bộ, đặc biệt vẫn còn cao và phức tạp ở Gia Lai và Bình Phước 

[63],[64]. 

Năm 2017, TVSR chỉ còn 0,0063/100.000 dân, ổn định so với năm 2013. 

Chỉ có 6 ca TVSR so với 6  ca  năm 2013 và TVSR từ 2013-2017 ổn định. Tỷ 

lệ mắc năm 2017 là 0,088/1.000 dân, giảm 76,25% so với năm 2013 [64],[65]. 

SR hiện nay chỉ còn tập trung chủ yếu ở MT-TN và một số tỉnh Nam Bộ-Lâm 

Đồng, các tỉnh phía Bắc có số mắc thấp hơn, chủ yếu là ca ngoại lai từ nhóm dân 

di biến động và làm ăn tại các tỉnh MT-TN hoặc Bình Phước, lao động nước 

ngoài trở về như Lào, Campuchia, Angola, Tanzania, Sudan, Nigeria [65],[68]. 

Diễn biến BNSR và KSTSR trong 10 năm (2008-2017) cho thấy số mắc 

giảm dần, với số BNSR cao nhất trong năm 2009 là 60.867 ca, số BNSR bắt đầu 

giảm từ 54.296 xuống còn 35.406 (năm 2013/2010), đến năm 2017 chỉ còn 6.870 

BNSR, giảm 88,71% so với năm 2009. Số KSTSR từ năm 2009 duy trì mức cao 

đến năm 2014 (16.130/15.752 KST) và giảm nhiều từ năm 2015-2016 

[61],[63],[64]. 
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Bảng 1.5. Tình hình sốt rét ở Việt Nam trong giai đoạn 2013-2017 

 

  Các chỉ số 

Diễn biến SR theo thời gian Tỷ lệ % 

+/-  2013 2014 2015 2016 2017 

Số BNSR 35.406 27.868 19.252 10.446 8.411 -76,25 

Tỷ lệ mắc SR/1.000 0,39     0,30     0,21     0,113    0,088 -77,44 

Số KSTSR   17.128   15.752 9.331    4.161 4.548 -73,47 

Tỷ lệ KSTSR/1.000 0,19      0,17     0,10    0,045    0,048 -74,74 

Số tử vong SR  6 6 3 3 6 0 

Số TVSR/100.000     0,01     0,01    0,003   0,0033   0,0063 -37,00 

* Nguồn: Báo cáo tình hình sốt rét giai đoạn 2011-2015, 2016, 2017 [63],[64]. 

Tuy nhiên, số KSTSR bắt đầu tăng trở lại trong 3 năm 2016 (4.161 ca), 

năm 2017 (4.548 ca), năm 2018 (4.813 ca) [65]. Số KSTSR năm 2018 giảm ở 

các khu vực, nhưng lại tăng 27,18% ở Tây Nguyên so với cùng kỳ năm 2017, 

nhất là ở Tây Nguyên, Gia Lai tăng 30,76% (1.101/842), Kon Tum tăng 26,42% 

(134/106), Đăk Lăk tăng 46,29% (768/525). Số KSTSR 10 tỉnh cao nhất chiếm 

89,03% so với toàn quốc (4.285/4.811) như Bình Phước 1.243 ca, Gia Lai 1.101 

ca, Đắk Lắk 768 ca, Phú Yên 324 ca, Đăk Nông 218 ca, Lâm Đồng 175 ca, Kon 

Tum 134 ca, Khánh Hòa 125 ca, Bình Thuận 102 ca, Quảng Bình 95 ca. Trong 

đó, tập trung ở 3 tỉnh chiếm 64,66% là Bình Phước, Gia Lai và Đắk Lắk 

[64],[65]. 

Hai tỉnh có KSTSR cao nhất cả nước là Bình Phước và Gia Lai, có 6 tỉnh 

tăng KSTSR so với cùng kỳ 2017 như Gia Lai tăng 30,76%, Đăk Lăk tăng 

46,29%, Phú Yên tăng 376,47%, Lâm Đồng tăng 17,45%, Kon Tum tăng 

26,42%, Bình Thuận tăng 2%. Số KSTSR năm 2018 cao nhất ở Tây Nguyên và 

Đông Nam Bộ. Đây cũng là nơi có 3 tỉnh cao nhất trong toàn quốc Bình Phước, 

Gia Lai và Đắk Lắk. Số KSTSR ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ chiếm 77,93% 

(3.751/4.813) so với tổng số KSTSR cả nước [64],[65]. 
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Bảng 1.6. Các tỉnh có số KSTSR cao nhất năm 2018 và so với 2017 

TT Tỉnh 

KSTSR 

năm 

2018 

Tỷ lệ 

KSTSR/ 

1.000 

dân 

Tỷ lệ 

KSTSR/ 

1.000 DS 

SRLH 

KSTSR 

năm 

2017 

% KSTSR 

(+/-) 

1 Bình Phước 1.243 1,28 1,51 1.352 -8,06 

2 Gia Lai 1.101 0,76 1,13 842 +30,76 

3 Đắk Lắk 768 0,40 0,52 525 +46,29 

4 Phú Yên 324 0,34 1,03 68 +376,47 

5 Đắk Nông 218 0,36 0,40 262 -16,79 

6 Lâm Đồng 175 0,14 0,26 149 +17,45 

7 Kon Tum 134 0,23 0,31 106 +26,42 

8 Khánh Hoà 125 0,10 0,65 144 -13,19 

9 Bình Thuận 102 0,08 0,15 100 +2,00 

10 Quảng Bình 95 0,10 0,23 122 -22,13 

*Nguồn: Tổng kết công tác PC và LTSR năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 [67]. 

Đặc biệt, BNSR từ năm 2017-2018 cao nhất ở Tây Nguyên có liên quan 

trên nhóm dân nguy cơ như đi rừng, ngủ rẫy dài ngày trong rừng để lấy mật ong, 

phong lan, lấy gỗ, thu hoạch theo vào mùa vụ của từng vùng ở vùng giáp ranh 

giữa 3 tỉnh Phú Yên, Đăk Lăk và Gia Lai. Năm 2018, cả nước có 4.813 BN có 

KSTSR, trong đó P.falciparum chiếm 61,62%, P. vivax (36%), nhiễm PH (2%). 

Cơ cấu KSTSR trong năm 2018 có sự khác nhau giữa các khu vực: miền Bắc có 

104 KSTSR, trong đó có 61 ca P.falciparum (58,65%); 38 P. vivax (36,54%); 

2 ca P. malariae (1,92%), 2 ca P. ovale (1,92%), 1 ca PH (0,96%). Khu vực MT-

TN có 3.315 ca với 2.103 ca P.falciparum (63,44%), 1.181 ca P.vivax (35,63%); 

7 ca P.m chiếm 0,21%, 24 ca phối hợp (0,72%). Tỷ lệ P.falciparum cao (58-

63%) ở tất cả khu vực, do việc quản lý BNSR trên các đối tượng di biến động 

gặp khó khăn và KSTSR kháng thuốc trong khi chưa có thuốc thay thế [66],[67]. 
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1.2.4. Tình hình sốt rét ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên 

Từ năm 2008, tình hình SR ở MT-TN có diễn biến phức tạp, số ca tăng so 

với các năm trước. Đến năm 2009, BNSR toàn khu vực tăng 14,61%, trong đó 

miền Trung tăng 6,18%, Tây Nguyên tăng 26,58%, 16 TVSR [57].  

Bảng 1.7. Số mắc sốt rét ở miền Trung-Tây Nguyên giai đoạn 2013-2017 

TT Tỉnh 2013 2014 2015 2016 2017 2013/2017 

1 Quảng Bình 840 931 609 321 191 -77,3 

2 Quảng Trị 672 513 149 71 251 -62,6 

3 Thừa.T. Huế 105 103 66 54 10 -90,5 

4 Đà Nẵng 21 27 8 6 4 -81,0 

5 Quảng Nam 1.092 303 170 156 88 -91,9 

6 Quảng Ngãi 154 99 69 18 24 -84,4 

7 Bình Định 537 395 125 68 45 -91,6 

8 Phú Yên 1.188 1.202 607 115 68 -94,3 

9 Khánh Hoà 1.375 1.214 767 422 144 -89,5 

10 Ninh Thuận 1.447 1.079 591 290 175 -87,9 

11 Bình Thuận 444 559 346 111 101 -77,3 

12 Gia Lai 4.269 4.424 2.245 575 845 -80,2 

13 Kon Tum 1.156 716 512 278 236 -79,6 

14 Đắc Lắc 2.106 2.295 1.000 270 566 -73,1 

15 Đắc Nông 564 626 380 201 263 -53,4 

Miền Trung 7.875 6.425 3.507 1.632 1.101 -86,0 

Tây Nguyên 8.095 8.061 4.137 1.324 1.910 -76,4 

Toàn khu vực 15.970 14.486 7.644 2.956 3.011 -81,1 

*Nguồn: Kết quả PCSR giai đoạn 2011-2015, Viện SR-KST-CT TƯ [63],[64]. 

So sánh chỉ số ở MT-TN năm 2010/2006 đều giảm, trong đó BNSR ở 

Tây Nguyên (-59,15%) giảm nhiều hơn miền Trung (-29,07%); TVSR tại Tây 

Nguyên (2 ca), miền Trung (6 ca), tỷ lệ KSTSR ở Tây nguyên giảm 53%, miền 
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Trung tăng 5,11% [57],[61]. So sánh chỉ số SR ở 15 tỉnh MT-TN năm 

2017/2013 cho thấy: số ca giảm mạnh, trong đó có 8 tỉnh có KSTSR giảm trên 

80% gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, 

Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai. Riêng tỉnh 6 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, 

Bình Thuận, Đắk Nông, Kon Tum và Đắk Lắk giảm (từ 53,4-79,6%). Đặc biệt, 

trong giai đoạn 2013-2017, số ca tại Gia Lai luôn đứng thứ nhất trong 15 tỉnh 

miền Trung-Tây Nguyên [62],[63],[64]. 

Bảng 1.8. Chỉ số mắc sốt rét khu vực MT-TN giai đoạn từ 2013-2017 

TT Chỉ số SR 2013 2014 2015 2016 2017 
So sánh 

2017/2013 

1 BNSR 15.970 14.450 7.644 2.956 3.011 -81,1 

2 BNSR/1000 DSC 0,99 0,89 0,46 0,18 0,18 -81,8 

3 KSTSR 13.627 12.816 6.500 2.428 2.723 -80,0 

4 Số ca SRAT 45 46 15 13 14 -68,9 

5 Số ca TVSR 3 3 1 2 2 -33,3 

6 Số vụ dịch SR 0 0 0 0 0 0 

*Nguồn: Kết quả PCSR giai đoạn 2011-2015, Viện SR-KST-CT TƯ [68],[69]. 

Từ năm 2016, tình hình SR diễn biến phức tạp, số ca có xu hướng tăng 

37,4%, tỷ lệ mắc SR/1.000 DSC tăng 3,33%, số KSTSR tăng 64,4% so với cùng 

kỳ năm 2016. Số ca SR tăng tại một số tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Đắk Nông, Đắk 

Lắk. BNSR tại tỉnh Gia Lai luôn cao đứng thứ nhất trong khu vực [62]. 

1.2.5. Tình hình sốt rét ở toàn tỉnh Gia Lai và huyện Krông Pa  

Gia Lai là một tỉnh vùng cao nằm ở phía bắc Tây Nguyên, luôn có tình hình 

BNSR nặng nhất khu vực. Năm 2017, cả nước ghi nhận 8.411 trường hợp mắc 

SR, 4.548 người mang KSTSR [64].  

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Nguy%C3%AAn
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Bảng 1.9. Phân vùng dịch tễ can thiệp sốt rét tỉnh Gia Lai năm 2014 

Tên huyện 
Vùng SR QTL Vùng Nhẹ Vùng Vừa Vùng Nặng 

Số xã DSC Số xã DSC Số xã DSC Số xã DSC 

Toàn tỉnh 58 420.658 60 401.272 56 310.654 48 259.348 

An Khê 10 55.038 1 12.864     

Ayun Pa   3 15.252 2 10.536 3 11.318 

Chư Pảh 1 1.107 11 59.119 2 10.386 1 1.772 

Chư Prông 3 14.040 11 63.796 5 29.937 1 1.752 

Chư Pư   5 48.600 4 21.405   

Chư Sê   3 41.898 12 75.151   

Đắk Đoa 13 86.556 3 15.243 1 4.056   

Đắk Pơ   5 32.885 3 9.636   

Đức Cơ   2 14.223 6 39.058 2 13.573 

Ia Grai 1 8.572 4 27.889 4 26.292 4 25.541 

Ia Pa   1   4.258 5 31.706 3 17.685 

K’Bang 6 22.860 7 38.734   1 5.020 

Kon Chro     6 26.719 8 21.042 

Krông Pa       14 78.102 

Mang Yang 1 3.365 4 26.511 6 25.772 1 4.975 

* Nguồn số liệu: Phân vùng dịch tễ can thiệp sốt rét tỉnh Gia Lai, năm 2014 [13]. 

Trong đó MT-TN là khu vực có BNSR và KSTSR cao nhất trong cả nước, 

đến hết năm 2017 có 3.011 ca, với 2.723 người có KSTSR, trong đó tỉnh có BNSR 

cao nhất là Gia Lai với 845 ca, chiếm hơn 10% số mắc trên cả nước. Gia Lai là tỉnh 

có tình hình SR cao nhất khu vực. Năm 2017, BNSR chiếm 28,06% (845/3011), 

KSTSR chiếm 30,92% (842/2.723) so với toàn khu vực. Trong đó, BNSR và 

KSTSR của tỉnh, tập trung chủ yếu ở Krông Pa. Đặc biệt số TVSR năm 2018 có 

tiền sử dịch tễ mắc tại Tây Nguyên chiếm 50% so với cả nước (3/6 ca TVSR) 
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[65] và theo phân vùng DTSR năm 2014, toàn bộ dân số Gia lai nằm trong vùng 

nguy cơ và 70% dân số cả tỉnh (971.274 người) nằm trong vùng SRLH [13].  

Năm 2017, số THBSR ở Gia Lai tăng 47,96% (845/575) so với cùng kỳ 

năm trước, tỷ lệ BNSR/1000 DSC tăng 44,87% (0,55/0,38). Số KSTSR tăng 

47,98% (842/569), tỷ lệ KSTSR/lam tăng 114,8% (1,25/0,58), tỷ lệ KSTSR/1000 

DSC tăng 48,65% (0,55/0,37). Số bệnh nhân SRAT tăng 05 trường hợp. BNSR 

tập trung chủ yếu ở người lớn và có hoạt động đi rừng, ngủ rẫy và khai thác lâm 

sản [65]. 

Gia Lai là tỉnh thực hiện các nhóm giải pháp của PCSR quốc gia và có 

vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế, bệnh tuy đã giảm nhưng vẫn diễn 

biến phức tạp các vùng có người dân đi rừng, ngủ rẫy, việc PCSR cho các đối 

tượng này vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn và chưa có tính bền vững. Hiệu 

quả quản lý bệnh ở tuyến YTCS đã được khẳng định, song cũng chưa được phân 

tích báo cáo đầy đủ, triển khai chưa đồng bộ.  

Tình trạng dân di cư từ vùng không có SRLH đến vùng SRLH ngày càng 

nhiều, di cư theo các dự án trồng rừng và khai thác rừng, khai thác gỗ, săn bắt 

thú rừng, mở trang trại trồng cây ăn trái như cà phê, hồ tiêu ở các bãi đất ven 

rừng, họ ngủ lại trong rừng hoặc trên các nương rẫy. Đây là những đối tượng dễ 

có nguy cơ mắc, lan truyền cộng đồng. Diễn biến mắc và TVSR ở tỉnh Gia Lai 

tương tự như ở một số tỉnh có BNSR cao. Số BNSR từ 2013-2017 giảm chậm, 

riêng năm 2014 tăng đột biến và diễn biến khó lường. So sánh số BNSR năm 

2017/2016 cho thấy BNSR tăng 146,9% [63],[65]. Từ 2012-2014, Gia Lai có 

BNSR và KSTSR luôn ở mức cao nhất so với cả nước. Riêng năm 2014, BNSR 

so với cùng kỳ năm trước tăng 3,63%, tỷ lệ KST/lam tăng 36,86%, tập trung chủ 

yếu ở người lớn và có hoạt động đi rừng, ngủ rẫy, khai thác lâm sản.  

Đặc biệt, P.falciparum có giảm nhạy với thuốc DHA-PPQ qua thông số 

KSTSR (+) ngày D3 là 38,5% (2009) và 23,3% (2012). Mặc khác, nơi đây có dân 
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tộc thiểu số chiếm trên 80%, chủ yếu Gia Rai (54%), 21,3% dân số ở vùng  trọng 

điểm, trong số đó có 15% là thường xuyên ngủ rẫy [63],[65]. 

Theo PVDT can thiệp năm 2014, có 100% số xã toàn huyện Krông Pa đều 

thuộc vùng SRLH nặng (14 xã; 78.102 người). Huyện Krông Pa nằm ở phía 

Đông nam tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp huyện Sơn Hòa (Phú Yên), phía nam 

giáp huyện Eahleo (Đắk Lắk), phía Bắc giáp huyện Ia Pa và phía Tây giáp thị xã 

Ayun Pa (tỉnh Gia Lai), vị trí địa lý đó tạo nên một khu vực thường xuyên mắc 

SR do giao lưu liên vùng. Toàn huyện có 14 xã, 132 thôn, 14.530 hộ và 78.070 

dân số. Trong đó, dân tộc Gia Rai chiếm 70,8%, người Kinh và dân tộc khác 

(29,2%). Do điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi cho lan truyền, dễ phơi nhiễm 

tập trung chủ yếu ở nhóm dân di biến động. Trong khu cực canh tác, khai thác 

lâm sản của dân di cư tự do, nhà rẫy nằm len lỏi trong rừng, đi lại khó cho phát 

hiện BNSR [13]. 

Năm 2016, nơi có nhiều nhà rẫy nhất của Krông Pa, tập trung ở các buôn 

Du, H’Lang (xã Chư Rcăm), Jú (xã Krông Năng), Tang (xã Phú Cần), Thiêm, 

Bluk, Sai (xã Chư Ngọc), Nung, Tập đoàn 6,7,8 (xã Chư Gu), Ơi Nu A, Ơi Nu B 

(xã Ia Sươm), Tieng (xã Uar), H‘Mung (xã Chư Đrăng), Chai (xã Chư Đrăng), 

Bầu (xã Ia D‘reh). Phần lớn nhà rẫy phân tán rộng, khó phát hiện và kiểm soát, 

thống kê.  

Ngoài việc làm rẫy, người dân thường ngủ lại nhà rẫy ít nhất 3 tháng/năm, 

chủ yếu là trong mùa mưa, mùa thu hoạch hoặc lấy lâm sản, ở lại trong lán trại 

tạm bợ, không dùng màn để ngủ nên dễ lây lan mầm bệnh. Biện pháp bảo vệ 

bằng màn tẩm, phun hóa chất không đạt hiệu quả [13],[67]. 

Theo Trung tâm CDC tỉnh Gia Lai cho biết BNSR ở Krông Pa năm 2017 

giảm 23,81% so với cùng kỳ năm 2016, KSTSR giảm 22,89%. Tuy nhiên, đến 

năm 2018, số BNSR tăng 436,72 % và số KSTSR tăng 436,72 % (559/128).   
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Bảng 1.10. Bệnh nhân và KSTSR tại huyện Krông Pa giai đoạn 2016-2017 

 

TT 

 

Huyện 

BNSR KSTSR 

2016 2017 % (+/-) 2016 2017 % (+/-) 

1 Krông Pa 168 128 -23,81 166 128 -22,89 

2 Kông Chro 80 25 -68,75 80 25 -68,75 

3 Ia Grai 14 75 435,71 14 75 435,71 

4 Đức Cơ 32 154 381,25 32 154 381,25 

5 Ia Pa 81 158 95,06 81 158 95,06 

6 Ayunpa 13 24 84,62 13 23 76,92 

7 Chư Prông 22 63 186,36 22 63 186,36 

8 K’Bang 51 19 -62,75 50 19 -62,00 

9 Chư Pưh 10 16 60,00 10 16 60,00 

10 Đăk Đoa 1 3 200,00 1 3 200,00 

11 An Khê 14 11 -21,43 14 10 -28,57 

12 Chư Păh 6 11 83,33 6 10 66,67 

13 Mang Yang 9 2 -77,78 9 2 -77,78 

14 Chư Sê 0 8 100 0 8 100 

15 Đăk Pơ 6 3 -50,00 5 3 -40,00 

16 Phú Thiện 7 23 228,57 7 23 228,57 

17 TP. Pleiku 5 4 -20,00 5 4 -20,00 

18 BVĐK tỉnh 18 64 255,56 16 64 300,00 

*Nguồn số liệu: Báo cáo tại Hội nghị PC và LTSR tỉnh Gia Lai 2017 [65]. 
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Giai đoạn 2014-2017, Krông Pa được xem như cái nôi SR của khu vực MT-

TN nói riêng và toàn quốc nói chung. Nguyên nhân chính làm gia tăng SR 

thường xuyên tại khu vực này là do dân thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy trong các 

vùng SRLH. Nơi mắc sốt rét đều nằm cách xa khu dân cư, xa TYT xã, ít được 

tiếp cận, kiểm soát đầy đủ của y tế địa phương [65].  

1.3. Một số nghiên cứu về sốt rét liên quan đến đề tài luận án 

1.3.1. Thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét 

Đến nay, TCYTTG đã chính thức ghi nhận 5 loài gây bệnh cho người là P. 

falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale và P. knowlesi. Trong đó, P. 

falciparum là loài phổ biến nhất. Nó là nguyên nhân của TVSR trên toàn cầu, 

còn P. vivax có phân bố rộng hơn so với P. falciparum và chiếm ưu thế ở nhiều 

nước ngoài châu Phi [142]. Tại Việt Nam, đều có sự tồn tại của 5 loài KSTSR 

trên. Bệnh lây truyền chủ yếu là do muỗi Anopheles, thường biểu hiện bằng 

những cơn sốt điển hình với triệu chứng rét run, sốt, vã mồ hôi. Bệnh tiến triển 

có chu kỳ và có hạn định nếu không bị tái nhiễm [4],[7]. KSTSR tạo miễn dịch 

đặc hiệu nhưng không bền vững, bệnh lưu hành địa phương, trong những điều 

kiện thuận lợi có thể gây thành dịch. Bệnh lưu hành chủ yếu ở MT-TN và miền 

Đông Nam Bộ. KSTSR đã kháng với hầu hết thuốc đang dùng, trong đó có 

artemisinins và dẫn chất. Nhiều BNSR ngoại lai do đi làm việc, công tác, du lịch 

ở các quốc gia có SRLH về. 

Việt Nam nằm trong vùng SRLH của thế giới, năm 2014 cả nước ghi nhận 

có 27.868 BNSR, 73 ca SRAT và 6 ca TVSR. So với cùng kỳ năm 2013, số 

BNSR giảm 21,29%, số SRAT giảm 13% và số TVSR không tăng. Tuy nhiên, 

dù số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2013 nhưng nguy cơ SR quay trở lại và 

bùng phát dịch còn cao. Năm 2015, báo cáo cho thấy BNSR của cả nước giảm 

30,9%, tỷ lệ mắc SR/1.000 dân số chung giảm 31,2% so với cùng kỳ năm 2014. 

Số BNSR ác tính giảm 56,16%. Số TVSR giảm còn 3 ca [63]. 
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Đánh giá tình hình giai đoạn 2011-2015, số BNSR giảm dần qua các năm, 

từ 45.588 ca năm 2011 xuống 19.252 ca năm 2015 (giảm 57,8%). Tỷ lệ 

BNSR/1000 DSC giảm 59,9%. Số KSTSR giảm 16.612 năm 2011 xuống còn 

9.331 năm 2015 (giảm 43,9%). Số TVSR giảm 78,6% từ 14 ca năm 2011 xuống 

còn 3 ca năm 2015. Số liệu hồi cứu tại MT-TN cho thấy tỷ lệ nhiễm P. 

falciparum đang có xu hướng giảm, đi cùng với tăng của P. vivax. Năm 2010, P. 

falciparum chiếm 76,45% và P. vivax chiếm 21,98%, nhưng đến năm 2015, tỷ lệ 

P. falciparum là 44,32% và tỷ lệ P. vivax tăng 53,85% [63]. 

Mức độ SRLH nặng hiện nay chỉ còn tập trung tại một số tỉnh như Gia Lai, 

Phú Yên, Bình Phước, Đăk Lăk. Đặc biệt là tại Gia Lai, trong những năm gần 

đây tình trạng SR luôn diễn biến phức tạp, tỷ lệ mắc SR luôn ở mức cao, tình 

hình SR gia tăng đã xảy ra tại một số địa bàn trong tỉnh. Năm 2013, SR tại xã 

Chư R’Căm, huyện Krông Pa; xã Đăk P’Ling và xã Đăk T’Pang, huyện Krông 

Chro đã có tăng hơn mọi năm. Đến cuối năm 2014, đầu năm 2015 cũng tại 

huyện Krông Pa, tỷ lệ mắc trên địa bàn huyện cũng đã gia tăng, BNSR tăng 

105,6% (514/250) so với cùng kỳ năm 2013 và tăng 32,82% (514/387) so với 

cùng kỳ 2014 [63]. 

Số liệu năm 2019, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 2215 BNSR với 941 ca P. 

falciparum, chiếm 42,5% và 1.237 ca P. vivax, chiếm 55,9% [69]. Với số liệu ở 

huyện Krông Pa từ 2014-2018 cho thấy BNSR tại đây chiếm đa số trong tổng số 

BNSR toàn tỉnh, đặc biệt từ 2012-2015 (37,3-50,7%), cao nhất là 2015. Tình 

hình tại Krông Pa từ 2010-2015 có xu hướng tăng qua từng năm (56,1-312,7%), 

BNSR năm 2015 tăng 112,9% và tỷ lệ KSTSR tăng 225,4% so với năm 2000 

[63]. 

Về cơ cấu KSTSR thì cũng như các địa phương khác, hiện tỷ lệ P. vivax có 

sự thay đổi, xu hướng tăng P. vivax. So sánh từ năm 2000-2015 thì tỷ lệ P. vivax 

tăng theo từng năm, cao nhất là 2015 với 68,38%. Phân tích thấy Krông Pa là 

huyện có tình hình SR luôn diễn biến phức tạp, dai dẳng, tỷ lệ mắc luôn có chiều 
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hướng tăng, tỷ lệ P. falciparum vẫn chiếm cao, trong khi P. vivax (một loại 

KSTSR gây tái phát và dai dẳng) đang có xu hướng giảm dần.  

Chiến lược PC&LTSR tại đây ngoài những khó khăn ở trên thì còn phải đối 

mặt với nhiều thách thức khác về tự nhiên và kỹ thuật như việc di dân tự do, hoạt 

động đi rừng ngủ rẫy khó kiểm soát, đời sống kinh tế xã hội ở vùng SRLH gặp 

khó khăn. Một khó khăn không thể không được nhắc đến đó là KSTSR kháng thuốc 

đã xuất hiện với P. falciparum đa kháng tại Gia Lai. Năm 2014, dưới sự hỗ trợ 

của Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và SR, Dự án “Sáng kiến Khu 

vực ngăn chặn SR kháng thuốc artemisinin-RAI)”  được ra đời ở khu vực GMS. 

Krông Pa là một trong những địa phương đã và đang được triển khai các hoạt 

động nhằm thực hiện tốt mục tiêu [44],[134]. 

1.3.2. Một số yếu tố liên quan đến nhiễm ký sinh trùng sốt rét  

Theo báo cáo của Tổ chức Di dân Thế giới (2013) cho thấy 75% các ca 

mắc sốt rét P. falciparum ở Vân Nam (Trung Quốc) là những người do mắc bệnh 

từ Lào mang về. Tại các nước có khí hậu nhiệt đới như Myanmar, Thái Lan, 

Campuchia, Lào, Indonesia đều có tỉ lệ mắc KSTSR do P. falciparum cao hơn P. 

vivax. Sự phân bố P. falciparum khác nhau ở các quốc gia là do KSTSR phát 

triển phù hợp với từng đới khí hậu và sinh địa cảnh. Tại Thái Lan và Campuchia 

năm (2014) cho thấy khi giải quyết vấn đề sốt rét cho nhóm dân di cư có thể áp 

dụng nhiều biện pháp can thiệp khác nhau: phát hiện, chẩn đoán sớm và điều trị 

kịp thời. Tuy nhiên, để áp dụng các biện pháp can thiệp cho nhóm dân di biến 

động gặp nhiều khó khăn do khó tiếp cận, phần lớn những người đi rừng ngủ rẫy 

có nguy cơ cao bị mắc sốt rét, trong một nghiên cứu tại Campuchia cũng chỉ ra 

rằng phần lớn những người mắc sốt rét liên quan đến việc đi rừng. Để PCSR có 

hiệu quả thì việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời của mạng lưới y tế cơ sở hết 

sức quan trọng, đặc biệt là y tế thôn, bản. Nghiên cứu của Junko Yasuoka tại 

Campuchia cho thấy kiến thức về dịch tễ sốt rét cũng như PCVT của nhân viên y 

tế thôn bản còn hạn chế, đã làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động PCSR. 
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Nguyễn Thị Thu Vân (2019), nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên 

quan đến nhiễm ký sinh trùng sốt rét ở vùng dân di biến động tại Bình Phước 

năm 2018 cho thấy các yếu tố nguy cơ đối với bệnh SR là do người dân qua lại 

biên giới, đi rừng ngủ rừng, đối tượng có thời gian đi rừng, ngủ rừng trên 14 

ngày, nhóm làm nương rẫy, trang trại, lâm nghiệp trong rừng [56]. Nghiên cứu 

của Nguyễn Xuân Xã (2016) về một số yếu tố liên quan đến mắc SR và hiệu quả 

của truyền thông PCSR cho cộng đồng người Gia Rai huyện Đức Cơ tỉnh Gia 

Lai đã xác định yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR  chủ yếu là người ngủ ở rẫy 

và ở rừng có tỷ lệ mắc SR cao nhất (9,53% và 13,91%). Tỷ lệ này cao hơn ở 

những người không ngủ màn ở rẫy và ở rừng: 20% và 20,83% và ngủ muộn sau 

21 giờ: 12,9%. Có mối liên quan giữa người không ngủ màn ở rẫy, giữa người 

không ngủ màn ở rừng với mắc SR (OR=1,49 [1,1-1,74] và OR =1,94 [1,0-3,81]. 

Có mối liên quan giữa người đi ngủ trước 21 giờ trong thời gian ở lại rẫy với 

mắc sốt rét (OR=2,0 [1,0-4,3]. Người mắc SR do không tuân thủ uống thuốc 

điều trị theo hướng dẫn cao hơn so với người tuân thủ uống thuốc điều trị 

(OR=2,19 [1,38-3,47] [72]. Trần Quang Hào (2018), Nghiên cứu về thực trạng 

nhiễm ký sinh trùng sốt rét và hiệu quả biện pháp kết hợp quân dân y trong 

phòng chống sốt rét tại 4 xã biên giới tỉnh Đắk Nông cho thấy những yếu tố liên 

quan đến mắc sốt rét bao gồm: giao lưu biên giới theo đường tiểu ngạch (chiếm 

66,98% tổng số ca do giao lưu biên giới), Kiến thức, thực hành đúng phòng 

chống sốt rét của người dân còn thấp (50,31%-72,36%). Tỷ lệ sử dụng màn thấp 

71,97% [21]. Đoàn Đức Hùng (2018), nghiên cứu đặc điểm dịch tễ và một số 

yếu tố nguy cơ mắc sốt rét của người dân vùng sốt rét lưu hành nặng tại huyện 

Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk năm 2018, cho thấy những người làm rẫy, khai thác 

lâm sản có nguy cơ mắc SR cao gấp 7,16 lần (OR = 7,16; 95%CI: 1,19-58,18) so 

với những người làm nghề khác. Nguy cơ nhiễm SR ở những đối tượng không 

ngủ màn cao gấp 17,2 lần (OR= 17,2; 95%CI: 1,65-162,41) so với những đối 

tượng ngủ màn thường xuyên. Tỷ lệ nhiễm SR ở những người hiểu biết sai về 
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bệnh SR cao gấp 14,85 lần (OR = 14,85; 95%CI: 2,18-107,45) so với những 

người hiểu biết đúng về bệnh SR [28]. Bùi Quang Hải (2018), nghiên cứu một số 

đặc điểm dịch tễ sốt rét và yếu tố liên quan nhiễm sốt rét tại xã Ia Hdreh, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai năm 2018 cho thấy tỷ lệ nhiễm KSTSR của người làm 

rẫy/rừng cao gấp 5,09 lần so với những người làm nghề khác (p <0,5). Tỷ lệ 

nhiễm KSTSR ở những người không ngủ màn cao gấp 4,26 lần so với ngủ màn 

(p<0,05) [19]. Nguyễn Quý Anh (2020), khi nghiên cứu thực trạng mắc SR ở 

dân di biến động tại một số xã sốt rét lưu hành nặng tỉnh Đắk Nông, cho thấy 

nam  giới có  nguy  cơ  mắc  sốt  rét  cao  hơn  5,80  lần  so với  nữ  giới. Những 

người không đi học có nguy cơ mắc sốt rét cao hơn 4,74 lần so với người có đi 

học. Những người không hiểu biết đúng nguyên nhân truyền bệnh sốt rét là muỗi 

có nguy cơ mắc SR 10,24 lần so với người hiểu đúng. Không hiểu đúng về bệnh 

sốt rét có thể phòng tránh có nguy cơ mắc sốt rét 8,45 lần so với người hiểu 

đúng. Những người không ngủ màn thường xuyên  có nguy cơ  mắc  SR cao gấp  

5,94  lần  so  với  những  người  có  ngủ  màn  thường  xuyên. Những người đi 

rừng thường xuyên có nguy cơ mắc sốt rét cao gấp  26,01 lần so với người 

không đi rừng [1]. 

1.3.3. Điều trị bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng sốt rét  

Nguyên tắc điều trị BNSR chủ yếu là phát hiện và điều trị sớm, đúng và đủ 

liều. Điều trị cắt cơn kết hợp với chống lây lan P. falciparum, P. knowlesi và P. 

malariae và điều trị tiệt căn do P. vivax, P. ovale ngay từ đầu. BNSR do P. 

falciparum không dùng đơn trị liệu mà phải dùng thuốc phối hợp để tăng hiệu 

lực và hạn chế kháng.  

Điều trị BNSR có bệnh lý kèm theo thì phải điều trị kết hợp bệnh lý kèm 

theo. Các ca SRAT phải chuyển về đơn vị HSCC của BVĐK tuyến tỉnh, huyện 

huyện trở lên, theo dõi chặt chẽ và hồi sức tích cực. Có thể chỉ định điều trị cho 

một số ca  nghi ngờ SR có dấu hiệu đe dọa đến tính mạng của BN sau khi đã loại 

trừ các nguyên nhân khác [5],[38]. 
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1.3.4. Thuốc điều trị KSTSR sử dụng trong nghiên cứu 

1.3.4.1. Sơ lược về P. falciparum kháng thuốc và thay đổi phác đồ 

Theo lộ trình tiến tới LTSR đến năm 2025 và tầm nhìn 2030, Việt Nam sẽ 

cơ bản LTSR do P. falciparum vào năm 2025. Trên cơ sở này, đến năm 2030 sẽ 

LTSR toàn bộ SR. Mục tiêu đặt ra là vậy nhưng gần đây, tại một số địa phương, 

tình hình P.falciparum  kháng artemisinin đang dùng có chiều hướng tăng làm 

giảm kết quả điều trị. Tỷ lệ thất bại điều trị là 31,6% tại Bình Phước; 27,3% tại 

Quảng Nam; 26,1% tại Đăk Nông; 22,2% tại Gia Lai và có khả năng lan rộng 

nơi khác [9],[10],[43]. 

Tại vùng có bằng chứng thất bại điều trị do P.falciparum với thuốc DHA-

PPQ > 10% trên tổng số ca điều trị, sẽ được bằng phác đồ chống kháng 

artesunate-mefloquin hoặc quinine sulfate - doxycyclin hoặc quinine sulfate 

clindamycin 7 ngày hoặc các thuốc phối hợp khác [5]. Tuy nhiên, trên thực tế 

nhiều khi các loại thuốc chống kháng này không có sẵn nên không thể thực hiện 

được theo hướng dẫn. Gần đây, thuốc artesunate-pyronaridine (Pyramax®) được 

đưa vào dùng tại các tỉnh có kháng thuốc trên phạm vi toàn quốc. Năm 2019-

2020 tại các tỉnh được cấp 23.000 viên Pyramax® để điều trị. 

1.3.4.2. Thuốc Pyramax® được đưa vào thay thế chống kháng 

Thuốc Pyramax® là thuốc phối hợp gồm pyronaridin tetraphosphat 180mg 

và artesunat 60mg có thể dùng điều trị cho tất cả SR do bất cứ loại KSTSR nào, 

kể cả P.falciparum đa kháng. Artesunat có tác dụng diệt thể vô tính trong hồng 

cầu của các loài KSTSR, thuốc không có tác dụng diệt giao bào và giai đoạn 

ngoại hồng cầu, thời gian tác dụng ngắn nên không dùng để chống tái phát. 

Pyronaridin có tác dụng ức chế hình thành beta-haematin, nên ngăn chặn KSTSR 

trung hòa Haem - một chất gây độc cho KSTSR; đồng thời qua cách tạo thành 

phức hợp thuốc-haematin nên pyronaridin sẽ ức chế sự thoái biến phụ thuộc 

glutathion và haematin và tăng ly giải hồng cầu do haematin; cả hai tác động này 

đều làm cho KSTSR bị hủy diệt. 
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Về tương tác, artesunat có tác dụng cộng lực với mefloquin, tetracyclin, 

chloroquin, primaquin và giảm tác dụng khi dùng chung với pyrimethamin, 

sulfamide, sulfon, các chất chống oxy hóa như vitamin E, vitamin C. Thuốc 

không nên dùng chung với corticoid, thiểu năng gan cấp, adrenaline, heparine, 

dextran, manitol, heptaminol, aspirin. Về tác dụng không mong muốn, artesunat 

có thể gây rối loạn tiêu hóa, chóng mặt, tăng men transaminase, thay đổi điện 

tim thoáng qua; pyronaridin có thể gây đau đầu, có sự bất thường về bạch cầu, 

đau bụng, giảm số lượng HC, tăng tiểu cầu, nôn mửa, hạ đường huyết. Điều trị 

sốt rét do P. falciparum ở trẻ em ≥ 7 tuổi và có cân nặng ≥ 20kg, thuốc uống 

ngày 1 lần, trong hoặc ngoài bữa ăn, liên tục trong 3 ngày [5]. 

Thuốc điều trị Pyramax đóng dạng viên nén, bao phim, hình tròn, màu 

cam, có 2 hoạt chất pyronaridin và artesunate và các thành phần tá dược 

cellulose vi tinh thể, crospovidon, mantitol, magnesi stearat, bột talc, 

hypromellose, macrogol, opadry OY-S-23068 cam, ngày sản xuất: 12/6/2019, 

hạn dùng ngày 11/6/2021. 

1.3.5. Quản lý điều trị bệnh nhân sốt rét có giám sát trực tiếp (DOT) 

Các nước trong Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) đang thúc đẩy tiến trình 

chia sẻ mục tiêu tiến tới LTSR vào năm 2030. Trong 6 nước Campuchia, Trung 

Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã đạt được nhiều thành công đáng 

kể, giai đoạn 2012-2014 thấy số BNSR giảm đi 75%, số TVSR giảm 93% so với 

với cùng kỳ. Đến năm 2018 thấy tổng số ca trong GMS tăng lên 32% so với 

cùng kỳ. Ước tính số ca tăng chủ yếu ở một vài tỉnh thuộc Campuchia, Việt Nam 

và phần lớn các ca đó là P. vivax [9],[133]. Một nghiên cứu thử nghiệm điều trị 

giám sát trực tiếp (Directly Observed Therapy - DOT) trên BNSR nhiễm P. 

vivax với dùng primaquin 14 ngày dọc theo biên giới Thái Lan-Myanmar từ 

2007-2009. Trong số 216 BNSR tham gia, 109 ca được chọn ngẫu nhiên để đưa 

vào nhóm DOT và 107 bệnh nhân đưa vào nhóm điều trị tự quản lý bởi bệnh 

nhân (Self-Administered Therapy-SAT). Tất cả bệnh nhân ở hai nhóm đều hồi 
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phục mà không có tác dụng phụ nghiêm trọng. Trong nhóm DOT, có 187 người 

(87%) hoàn thành chu kỳ theo dõi 90 ngày, bao gồm 90 ca (83%) trong nhóm 

DOT và 97 ca (91%) SAT. Tỷ lệ tái nhiễm P. vivax ở nhóm DOT thấp hơn so 

với nhóm SAT (3,4 /10.000 người-ngày so với 13,5/10.000 người-ngày; p < 

0,05). Tỷ lệ tái nhiễm P. vivax ở nhóm SAT là 11,2% cao hơn có ý nghĩa so với 

nhóm DOT là 2,8% (HR điểu chỉnh: 6,21; 95%CI:1,39-27,79), trong đó trẻ em 

từ 8-13 tuổi có nguy cơ thấp nhất và trẻ từ 3-7 tuổi có nguy cơ tái nhiễm cao 

nhất. Việc tuân thủ điều trị primaquine (PQ) trong nhóm SAT được xác định 

bằng việc phỏng vấn và ở đây đã phỏng vấn được 94% ca trong nhóm SAT tại 

ngày 7 và ngày 14.  

Kết quả có 15/101 bệnh nhân (15%) báo cáo rằng họ đã không dùng thuốc 

ít nhất một lần trong 14 ngày điều trị. Những ca bị mất một hoặc nhiều liều PQ 

sẽ có xu hướng nguy cơ cao tái nhiễm P. vivax so với những người đã hoàn 

thành đầy đủ liệu trình 14 ngày (13% so với 9%), mặc dù sự khác biệt này không 

có ý nghĩa thống kê. Trong số 15 mẫu máu của các ca có tái xuất hiện P. vivax 

đã được mang đi phân tích so sánh kiểu gen với mẫu máu ban đầu. Kết quả cho 

thấy chỉ có 10/15 mẫu phân tích thành công (2 mẫu không khuếch đại được và 3 

mẫu máu bị mất), trong số đó chỉ có 3/10 mẫu có cùng kiểu gen so với mẫu máu 

ban đầu, 5/10 mẫu cho kết quả khác kiểu gen và 2/10 mẫu còn lại kết quả không 

rõ ràng. Số liệu này cho thấy việc tuân thủ phác đồ PQ 14 ngày là hết sức quan 

trọng trong việc điều trị tiệt căn P. vivax. Thực hiện DOT làm giảm tỷ lệ xuất 

hiện KSTSR, có thể làm giảm sự lây lan của P. vivax trong cộng đồng [114]. 

Trước đó một nghiên cứu khác về điều trị có giám sát trực tiếp (DOT) với 

thuốc PQ để giảm tỷ lệ tái phát do nhiễm P. vivax dọc theo biên giới Thái Lan-

Myanmar cũng đã được thực hiện từ 2005-2006. Kết quả cho thấy sự tuân thủ 

của bệnh nhân điều trị PQ 14 ngày với DOT trong việc cải thiện kết quả. Nghiên 

cứu đã tuần tự gán 92 ca nhiễm P. vivax vào 2 nhóm. Cả hai nhóm đều nhận 

được một liều chuẩn của chloroquine trong 3 ngày và PQ trong 14 ngày. Nhóm 
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DOT có điều trị bằng liệu pháp quan sát trực tiếp hàng ngày, trong khi đối tượng 

ở nhóm chứng áp dụng liệu pháp tự quản (SAT) với việc được cấp thuốc cùng và 

các hướng dẫn cần thiết. Bệnh nhân được theo dõi trong 3 tháng vào các ngày 

14, 21, 28, 60 và 90. Có 5/46 ca ở nhóm SAT có sự tái phát vào ngày 21, 44, 60, 

72 và 87.  

Sự tái phát không thấy ở những bệnh nhân trong nhóm DOT. Qua phân tích 

sống còn thấy sự khác biệt đáng kể giữa nhóm SAT và DOT (p < 0,05). 

Một nghiên cứu tiếp theo về “giảm sự lây lan của sốt rét kháng artemisinin 

thông qua điều trị có giám sát trực tiếp ở quy mô cộng đồng tại khu vực phía Tây 

của Campuchia” được thực hiện từ 2011-2012 trên 327 ca P. falciparum cũng 

đưa ra kết luận rằng việc áp dụng mô hình DOT và theo dõi sau điều trị ở cộng 

đồng vùng SRLH là việc rất quan trọng nhằm giảm thiểu sự lây lan đa kháng 

thuốc. Một nghiên cứu quan sát 53 ca nhiễm P. vivax và nhiễm phối hợp (P. 

vivax + P. falciparum) được tiến hành tại Rio de Janeiro, Brazil. Kết quả có 21 

ca tái phát (39,6%), thời gian trung bình tái phát qua phương pháp Kaplan-Meier 

là 108 ngày và qua phân tích đã chứng minh mối liên quan giữa liều PQ không 

tính theo cân nặng với sự xuất hiện của tái phát (p < 0,03). Tổng liều PQ 

3,6mg/kg cho kết quả cải thiện trong việc ngăn ngừa tái phát.  

Theo Matthieu Hanf và cộng sự khi nghiên cứu từ 2001-2008 tại ngôi làng 

Camopi, trong rừng Amazon với thiết kế thuần tập theo dõi 325 trẻ em mắc SR, 

ghi nhận có 1042 đợt nhiễm SR, trong đó có 689 ca (66%) là do P. vivax đơn 

thuần và có 151/325 trẻ nhiễm P. vivax và 106 đã nhiễm hai lần. Trường hợp 

nhiễm P. vivax mà không điều trị PQ đã cho thấy tỷ lệ tái phát chủ yếu xảy ra 

trong 3 tháng đầu khi bị nhiễm lần đầu tiên, 30% trẻ không có tái phát, 42% có 

tái phát trước tháng thứ nhất sau khi bị nhiễm, 59% trước tháng thứ 2 và 63% 

trước tháng thứ 3. 

Thể ngủ của P. vivax là giai đoạn KSTSR không hoạt động ở gan gây ra các 

đợt tái phát sau nhiều năm sau, bệnh lặp đi lặp lại gây ra thiếu máu mãn tính và 
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suy nhược, đe dọa tính mạng, đặc biệt là ở trẻ em nhỏ. Thuốc PQ là một loại 

thuốc có hoạt tính chống lại thể ngủ của P. vivax, ngăn tái phát, làm giảm gánh 

nặng P. vivax. TCYTTG khuyến cáo tổng liều 3,5-7mg/kg PQ chia cho trong 14 

ngày điều trị P. vivax ở những người không thiếu enzyme G6PD, nhưng một liệu 

trình dài (14 ngày) thật khó kiểm soát sự tuân thủ điều trị từ bệnh nhân, nên sẽ 

khó điều trị tiệt căn. Những nơi có cả P. falciparum và P. vivax cùng tồn tại, việc 

dùng các biện pháp can thiệp có DOT thường có tác dụng tốt hơn đối với P. 

falciparum, nhưng P. vivax lại ít có hiệu quả hơn. 

Ở Việt Nam, DOT là một chiến lược thí điểm chính được dự án RAI quan 

tâm áp dụng và các BNSR sẽ dùng thuốc điều trị dưới sự giám sát và theo dõi 

trực tiếp của CBYT để bảo đảm liều đúng quy định. Theo dõi DOT này được áp 

dụng cho tất cả BNSR do P. falciparum hoặc P. vivax hay nhiễm phối hợp. Việc 

uống thuốc có giám sát DOT giúp cho bệnh nhân uống đúng số lượng, thời gian 

và đủ liệu trình, đảm bảo hiệu quả, hạn chế tái phát và giảm nguy cơ lây lan 

trong cộng đồng.  

Ngoài ra, việc dùng DOT tại các vùng kháng thuốc có tác dụng loại bỏ các 

yếu tố được cho là thất bại điều trị do sử dụng thuốc. Biện pháp DOT mang lại ý 

nghĩa trong việc đưa ra minh chứng việc thất bại điều trị đó có thể là do dùng 

thuốc hay do chính KSTSR mà bệnh nhân đang mắc phải. Tuy nhiên, biện pháp 

này không áp dụng rộng rãi và một số nghiên cứu thí điểm như “Nghiên cứu 

thực trạng mắc, đánh giá hiệu lực và hiệu quả điều trị của DHA-PPQ trên cộng 

đồng thuộc vùng SRLH nặng của Bình Phước giai đoạn 2009-2013” của tác giả 

Quách Ái Đức và cộng sự áp dụng mô hình DOT liệu trình điều trị ngắn ngày 

cho 121 ca nhiễm P. falciparum, kết quả cho thấy tất cả BNSR tuân thủ uống 

thuốc theo đúng hướng dẫn, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ và kết quả khẳng 

định DOT góp phần theo dõi đánh giá hiệu quả điều trị và hạn chế lây lan kháng 

thuốc sang các vùng lân cận. Tuy nhiên một điểm hạn chế ở đây là bệnh nhân 

đưa vào chủ yếu là người đang có sốt hoặc đã bị mắc SR đến TYT để khám, lấy 
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lam máu (phát hiện thụ động), nghiên cứu không có nhóm chứng, chưa theo dõi 

được sự tái phát của 121 ca được áp dụng DOT trong điều trị [17]. 

Điều trị có DOT đã được thực hiện tại một số nơi trên thế giới với kết quả 

được công bố với một số hiệu quả đáng khích lệ. Điều trị có DOT kết hợp với 

quản lý ca bệnh mang lại hiệu quả cao trong điều trị ca bệnh. Biện pháp này góp 

phần vào việc giám sát ca bệnh trước, trong và sau điều trị, làm giảm tỷ lệ mắc 

và TVSR trong cộng đồng. Tuy nhiên, biện pháp DOT còn các hạn chế nhất định 

như nguồn lực, sự chấp nhận của người bệnh nên cần có sự quan tâm của nhà 

làm chính sách và cộng đồng khoa học.  

Việc loại trừ P. falciparum cần phải có chiến lược mới để đảm bảo an toàn 

và nâng cao hiệu quả điều trị, đặc biệt trong bối cảnh đang tiến đến LTSR P. 

falciparum vào năm 2025, nhưng sự gia tăng P. falciparum tại nhiều nước sẽ là 

một trở ngại lớn. Đối với LTSR ở các nước thì mô hình xác định nhanh ca bệnh 

và ngăn lan truyền, thông qua chiến lược giám sát và xử lý ca bệnh là một mô 

hình rất hữu dụng, trong đó quản lý BNSR có DOT là chiến lược cần thiết. Vì 

vậy, việc ứng dụng DOT hiện này là cần thiết, đặc biệt khi đang thực hiện mục 

tiêu của lộ trình LTSR P. falciparum đến năm 2025 và LTSR vào năm 2030. 

1.4. Một số thách thức trong điều trị bệnh nhân sốt rét hiện nay 

Trong 5 năm qua, tình hình ở khu vực GMS đã được cải thiện đáng kể, 

phản ánh giảm tỷ lệ mắc và TVSR hàng năm. Tuy nhiên, các nước thuộc khu 

vực này vẫn phải đối mặt với các thách thức lớn như DTSR ở khu vực này thể 

hiện sự phức tạp và bệnh tập trung chủ yếu ở vùng sâu vùng xa. P. falciparum là 

loài chiếm 55% các ca TVSR ở khu vực này. Loài P. falciparum đa kháng thuốc, 

kể cả với ACTs, đã đạt đến mức đáng báo động, trải dài theo biên giới 

Campuchia-Thái Lan. Tuy nhiên, các nước trong khu vực không đồng nhất về 

địa lý, phân bố BNSR không đồng đều, được minh chứng bằng sự lan truyền 

mạnh xảy ra dọc theo biên giới, trong rừng và ven rừng.  
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Trong thời gian đến, có thể không điều trị được P. falciparum  bằng các 

loại thuốc hiện có và chưa có thuốc mới thay thế. Việc LTSR đa kháng thuốc là 

một trở ngại kỹ thuật lớn và những nỗ lực phải dựa trên bằng chứng, được giám 

sát và phối hợp thực hiện hiệu quả các biện pháp.  

Trước tình hình P.falciparum kháng artemisinin lan rộng, TCYTTG đã có 

những bước đi cần thiết nhằm ngăn chặn kháng thuốc toàn cầu. Năm 2014, 

TCYTTG đã xem xét đánh giá về tính khả thi LTSR, khuyến cáo các nước chịu 

ảnh hưởng ở khu vực thông qua các mục tiêu LTSR P. falciparum ở GMS vào 

năm 2030, để đối phó với mối đe dọa đa kháng thuốc, cần một cơ chế phối hợp 

quản lý hiệu quả ở GMS và sự thành công đòi hỏi sự tham gia nhiều hơn của y tế 

tư nhân, nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và phê chuẩn những can thiệp mới. 

Sự đồng thuận về LTSR không chỉ đối với P. falciparum, mà còn với các 

loài khác gây nhiễm ở người, có tính khả thi và cần được tuân theo bởi các nước. 

Quá trình này cần tiến hành ở cả cấp quốc gia và cấp khu vực như một vấn đề 

cấp bách, đồng thời cũng được sử dụng để hướng dẫn lập kế hoạch quốc gia.  

Chiến lược LTSR ở khu vực đã được xây dựng phù hợp “Chiến lược kỹ 

thuật toàn cầu bệnh sốt rét 2016-2030”. Mục tiêu chỉ đạt được nếu vấn đề đa 

kháng thuốc được giải quyết ở khu vực [10] bởi KSTSR kháng thuốc luôn là một 

vấn đề khó khăn tại khu vực GMS, song mỗi nước, mức độ kháng khác nhau 

theo không gian và thời gian. Tại Campuchia, năm 2007 đã phát hiện 

P.falciparum kháng artemisinin tại Pailin giáp biên giới Thái Lan. Tại Myanmar 

cũng đã phát hiện P.falciparum kháng artemisinin và triển khai ngay kế hoạch 

ngăn chặn [4]. 

Các nghiên cứu khẳng định rằng hiện tượng kháng artemisinin xuất hiện 

một cách độc lập ở nhiều nơi thuộc khu vực GMS. Phần lớn BNSR vẫn được 

điều trị thành công bằng thuốc ACTs nếu không bị kháng với thuốc. Tuy nhiên, 

ở một số nơi Campuchia và Thái Lan đã xuất hiện P. falciparum kháng với cả 

artemisinin và các thuốc đi kèm trong viên phối hợp. Sốt rét do P. falciparum ở 
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Campuchia và Thái Lan đang ngày càng khó điều trị hơn. Ngoài ra, tình trạng đa 

kháng còn có nguy cơ lan rộng đến nhiều nước và khu vực khác, gây hậu quả 

nghiêm trọng [4]. 

Thách thức trong PCSR giai đoạn tới là đối mặt với kháng thuốc và muỗi 

kháng hoá chất hiện dùng. Tỷ lệ kháng artemisinin ngày càng tăng tại Việt Nam 

và ba nước thuộc GMS gồm Thái Lan, Myanmar và Campuchia. Ở Việt Nam, 

kháng artemisinin được xác nhận ở Bình Phước năm 2010, Gia Lai, Đăk Nông 

(2012), Quảng Nam (2013), Khánh Hoà (2014), Đăk Lăk (2019), Phú Yên 

(2020) [4]. 

Các khó khăn kỹ thuật cũng là những thách thức không nhỏ, đặc biệt là 

chủng P. falciparum đã phát triển kháng với nhiều loại thuốc sốt rét có hiệu lực 

cao như artemisinin ở tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Gia Lai, Quảng Nam, Khánh 

Hòa, Đăk Lăk, Phú Yên; khó khăn hơn là chủng này ngày càng có nguy cơ lan 

rộng do quá trình di biến động dân lao động ngoài tầm kiểm soát cơ quan y tế và 

chính quyền. Ngoài ra, vector truyền bệnh thay đổi tập tính trú đậu, tìm mồi hút 

máu và kháng hóa chất là thách thức không hề nhỏ, vấn đề di cư tự do khó kiểm 

soát ở những vùng nguy cơ cũng gây khó khăn cho hoạt động kiểm soát PCSR. 

Vấn đề điều trị tiệt căn, hạn chế lây lan và tái phát là thách thức lớn trong 

cuộc chiến chống lại SR. Hiện nay, theo phác đồ điều trị Bộ Y tế (2016 và 2020), 

để điều trị tiệt căn SR do P. falciparum chỉ dùng DHA-PPQ ở những vùng chưa 

có kháng artemisinin, hoặc sử dụng Pyramax® phác đồ điều trị 3 ngày liên tục ở 

vùng có kháng DHA-PPQ. Đối với SR do P. vivax, điều trị bằng chloroquine 3 

ngày song song với liệu trình PQ 14 ngày liên tiếp, hiệu quả điều trị có giám sát 

trực tiếp (DOT) trên bệnh nhân nhiễm P. vivax đã được chứng minh qua một số 

nghiên cứu tại Thái Lan, Campuchia.  

Tuy nhiên, với liệu trình điều trị kéo dài thì việc tuân thủ điều trị của người 

bệnh rất khó thực hiện đầy đủ khi điều trị P. vivax là một vấn đề khó khăn, các 

triệu chứng cấp tính đã biến mất sau một vài ngày điều trị, nên động lực để bệnh 
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nhân tiếp tục uống thuốc là rất thấp. Ngoài ra, PQ có chống chỉ định ở những 

bệnh nhân thiếu enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) và phụ nữ 

mang thai hoặc trẻ em dưới 6 tháng tuổi. Việc kiểm tra sự thiếu enzyme G6DP 

nói chung không phù hợp với các tuyến YTCS - nơi mà bệnh nhân sẽ tiếp cận để 

điều trị lần đầu tiên trước khi chuyển tuyến. Trong khi đó, P. vivax gây ra sốt rét 

dai dẵng nhưng ít có biến chứng và khả năng chuyển thành SRAT, trong khi đó 

P. falciparum là loài KSTSR thường gây ra SRAT và đe dọa đến tính mạng, thời 

gian giám sát trực tiếp ngắn, chỉ có 3 ngày đạt hiệu quả cao hơn.  

P.falciparum là loài thường gây SRAT và có thể dẫn đến TVSR, nên việc 

uống thuốc điều trị dưới sự quan sát trực tiếp của CBYT giúp cho bệnh nhân 

uống đúng, đủ thuốc, đảm bảo hiệu quả điều trị, hạn chế tái phát bệnh và giảm 

nguy cơ lây lan bệnh trong cộng đồng. Ngoài ra việc áp dụng biện pháp DOT tại 

các vùng SR kháng thuốc còn có tác dụng loại bỏ các yếu tố được cho là thất bại 

điều trị do sử dụng thuốc, góp phần rất lớn trong điều trị BNSR trong giai đoạn 

hiện nay. 

1.5. Cây vấn đề về thực trạng nhiễm và thách thức trong tuân thủ điều trị  
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Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Khung mẫu là các hộ gia đình được chọn. 

- Điều tra tỷ lệ nhiễm KSTSR: Người dân và BNSR hiện đang sinh sống trong 

các HGĐ được chọn có độ tuổi từ 6 tháng tuổi trở lên; 

- Xác định một số yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR: Người dân trong các 

HGĐ có độ tuổi từ 18-65 tuổi, có khả năng trả lời tốt câu hỏi phỏng vấn và 

đồng ý tham gia nghiên cứu. 

- Quản lý điều trị BNSR có giám sát trực tiếp (DOT): Tất cả BNSR đơn nhiễm 

P. falciparum chưa biến chứng được xác định bằng lam máu nhuộm giêm sa 

soi trên KHV trong các đợt điều tra ở các HGĐ, đủ điều kiện tuyển chọn vào 

nghiên cứu. 

2.2. Thời gian nghiên cứu 

- Từ tháng 5-8/2019: Điều tra cắt ngang, xác định một số yếu tố liên quan. 

- Từ tháng 9/2019 - 12/2020: Điều tra để chọn người nhiễm P.falciparum đủ 

tiêu chuẩn vào hai nhóm điều trị có giám sát trực tiếp (DOT) và nhóm điều trị 

tự quản (SAT); 

- Từ tháng 04/2021 - 12/2021: Phân tích các mẫu giấy thấm phân biệt tái phát, 

tái nhiễm và các chỉ điểm phân tử liên quan đến kháng thuốc trên P. 

falciparum.   

2.3. Địa điểm nghiên cứu 

- Nghiên cứu được thực hiện tại 4 xã Chư R’căm, Ia D’reh, Ia R’sai và Krông 

Năng thuộc huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Các xã trong huyện có những đặc 

điểm tương đồng về địa lý, dân số, nghề nghiệp và có cùng yếu tố nguy cơ 

nhiễm bệnh SR nên chọn ngẫu nhiên 4 xã làm điểm nghiên cứu; 
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- Xã Chư R’căm có 8 thôn, buôn (H’lang, Hyu, Tu, Buôn Y, Cầu Đôi, Quỳnh 

Phú 2, Quỳnh Phú 3, Xóm Mới) với 6.532 người sinh sống trong 1421 hộ; Xã 

Ia Dreh có 7 buôn (Bầu, Dji Rông, Drai, Hdú, Hvứt, Nai và Trinh) với 4.871 

người sinh sống trong 584 hộ; Xã Ia R’sai có 11 thôn buôn (Búh, Chích, Chư 

Tê, Ekia,  Enan, Ktinh, Pan, Sai, Quỳnh 4 và Tân Lập) với 5.559 người sinh 

sống và 12 hộ tại xã; Xã Krông Năng có 7 thôn, buôn (H’lối, Ji A, Ji B, Jú, 

Pan, Tối, Tăng) với 3.573 người sinh sống trong xã.  

  

Hình 2.1. Bản đồ địa điểm nghiên cứu ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. 

Các xã trên được chọn thuộc vùng SRLH nặng, có mặt vector truyền bệnh 

chính, đồng thời có di biến động dân vào vùng SRLH lớn, tỷ lệ người đi rừng, 

ngủ rãy cao, tỷ lệ KSTSR cao, tỷ lệ P.falciparum cao trong cơ cấu KSTSR và 

các xã có tình hình SR đại diện cho huyện Krông Pa [13],[46]. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1. Thiết kế nghiên cứu 

- Thiết kế nghiên cứu ngang mô tả có phân tích (đối với Mục tiêu 1); 
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- Thiết kế nghiên cứu can thiệp có đối chứng đánh giá hiệu quả quản lý điều trị 

có giám sát trực tiếp (DOT) và điều trị do bệnh nhân tự quản (SAT) trên lâm 

sàng (đối với Mục tiêu 2).  

2.4.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu  

2.4.2.1. Cỡ mẫu và chọn mẫu cho nghiên cứu cắt ngang mô tả 

+ Cỡ mẫu: Mẫu điều tra tỷ lệ nhiễm KSTSR trong cộng đồng được tính toán 

theo công thức tính cỡ mẫu cho nghiên cứu cắt ngang có mô tả như sau: 

[16],[27],[107]. 

xDE
p

pp
Zn

2

2

)21(
).(

)1(




−
= − (1) 

Trong đó:  

n: Là cỡ mẫu tối thiểu cần đạt được.  

Z: là giá trị phân phối chuẩn; Z2
(1-/2) = (1,96)2  

α: Xác suất sai lầm loại I với α = 0,05 khoảng tin cậy CI95%; 

p: Là tỷ lệ nhiễm KSTSR trong cộng đồng từ kết quả nghiên cứu điều tra 

của Hồ Văn Hoàng và cộng sự [25] tại 3 xã của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai có 

tỷ lệ nhiễm KSTSR là 8,7% nên lấy p = 0,087. 

ε: Sai số cho phép, chọn ε = 0,29 

DE: Hệ số thiết kế với DE = 1,5; 

Thay các giá trị trên vào công thức (1), tính được cỡ mẫu n = 719 người.  

Để bổ sung các trường hợp không thu thập được số liệu vì nhiều lý do khác 

nhau, nên cỡ mẫu này cộng thêm 10%, khi đó cỡ mẫu tối thiểu cần: 791 

người/xã.  

Giả sử mỗi họ gia đình (HGĐ) có từ 4-6 người, số hộ cần điều tra cho 1 xã 

là 198 HGĐ. Tổng số mẫu tối thiểu cần thiết cho điều tra cắt ngang lấy lam máu 

XN KSTSR là: 791 người/xã  x 4 xã = 3164 người.  

Thực tế trong nghiên cứu này đã điều tra được 3.248 người. 
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+ Kỹ thuật chọn mẫu nghiên cứu 

Bước 1: Chọn xã nghiên cứu 

- Lập danh sách 14 xã thuộc huyện Krông Pa, từ danh sách này xếp tên xã theo 

thứ tự ABC và mã hóa số thứ tự từ 01 đến 14. Mỗi số được ghi vào tờ giấy, 

gấp hình vuông, bỏ 14 mẫu giấy có số thứ tự này vào cái cốc, trộn đều. Một 

CBYT bốc thăm ngẫu nhiên ra 4 số thứ tự và 4 số này là tên 4 xã ngiên cứu; 

- Kết quả xã được chọn là Ia R’Sai, Chư R’Căm, Ia Dreh và Krông Năng đều 

thuộc vùng SRLH nặng, giáp núi rừng, bìa rừng rậm, có lan truyền bệnh tại 

chỗ, có véc tơ truyền bệnh chính, tỷ lệ BNSR từ >10/1.000 DSC/năm. Đây là 

vùng chỉ định triển khai các biện pháp PCSR tích cực [13]. 

Bước 2: Chọn hộ gia đình 

- Chọn ngẫu nhiên hệ thống từ danh sách HGĐ của từng xã đã chọn, sắp xếp 

tên các chủ hộ theo thứ tự ABC;   

- Từ danh sách, tên chủ HGĐ được mã hóa số, dãy số thứ tự này sau đó xếp, 

điền ngẫu nhiên vào bảng tính Excel. Bốc ngẫu nhiên HGĐ được chọn được 

tính từ ô đầu tiên theo khoảng cách K = số hộ trong xã/198 cho đến khi đủ số 

lượng 198 HGĐ, trong các HGĐ được chọn, điều tra thành viên trong gia 

đình. 

Bước 3: Sau khi lựa chọn, thông báo và giải thích cho đối tượng tham gia nghiên 

cứu để thực hiện khám lâm sàng, lấy lam máu để XN tìm KSTSR; 

Bước 4: Điều tra tỷ lệ nhiễm KSTSR trên tất cả đối tượng trong 198 HGĐ được 

chọn/xã, chọn người từ 6 tháng tuổi trở lên. Đối tượng XN lam máu tìm KSTSR 

là người tự nguyện tham gia, nếu là trẻ em phải có sự đồng ý của cha/mẹ. Tất cả 

đối tượng được chọn theo khung mẫu đang sống, làm việc tại 4 xã đã chọn. 

+Cỡ mẫu điều tra một số yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR 

Chọn mỗi HGĐ một (01) người là chủ HGĐ hoặc người đại diện HGĐ 

trong 198 hộ/mỗi xã đã chọn, số mẫu cần phỏng vấn trong 4 xã là 792 người. 
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+ Kỹ thuật chọn mẫu điều tra một số yếu tố liên quan  

Chọn người là chủ HGĐ hoặc là người đại diện HGĐ có độ tuổi từ 18-65 

tuổi, có khả năng nghe, hiểu và trả lời tất cả câu hỏi của người phỏng vấn. Phỏng 

vấn trực tiếp và quan sát điền vào bảng câu hỏi có sẵn. 

Nhóm điều tra chào hỏi, giới thiệu mục đích buổi phỏng vấn, tạo niềm tin 

với người trả lời phỏng vấn để hạn chế từ chối. Trong quá trình tiếp cận đối 

tượng nghiên cứu cần có sự tham gia của CBYT của TYT xã và trưởng thôn với 

trách nhiệm là người dẫn đường, phiên dịch tiếng Gia Rai nếu họ không hiểu rõ. 

Trường hợp người được chọn vào lúc phỏng vấn nhưng vắng nhà hoặc 

chưa tiếp cận được thì NCV sẽ đến nhà hoặc nơi làm việc vào buổi tối hoặc hôm 

sau để phỏng vấn. Khi NCV đến nhà đối tượng đã chọn từ khung mẫu 3 lần 

nhưng không phỏng vấn được thì chọn người có số thứ tự liền kề sau đó từ 

khung mẫu. 

2.4.2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu cho nghiên cứu can thiệp có đối chứng  

+ Cỡ mẫu 

- Tất cả BNSR nhiễm P.falciparum chưa biến chứng được xác định bằng lam 

máu, đủ tiêu chuẩn trên địa bàn 4 xã được chọn vào mẫu [5],[133],[134]; 

- Đây là nghiên cứu có can thiệp đối chứng, so sánh hiệu quả điều trị có giám 

sát trực tiếp trường hợp bệnh SR (Directly-Observed Therapy-DOT) và theo 

dõi KSTSR sau điều trị so với biện pháp điều trị tự quản” (Self-Adminitered 

Therapy-SAT) theo thường quy và đánh giá trước và sau can thiệp;  

- Cỡ mẫu được tính theo công thức: 

𝑛1 = 𝑛2 = 𝑍(𝛼,𝛽)
2 𝑝1 (1 − 𝑝1) +  𝑝2(1 − 𝑝2)

(𝑝1 − 𝑝2)2
 

Trong đó:  

n1, n2: Cỡ mẫu tối thiểu trước và sau can thiệp ở nhóm DOT và nhóm SAT; 

α: Xác suất sai lầm loại I  và chọn α = 0,05; 

β: Xác suất sai lầm loại II và chọn β = 0,2; Z2
(α, β) = 7,9; 
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p1: Tỷ lệ ước đoán KSTSR ở nhóm DOT sau can thiệp,  p1 = 0,1;  

p2: Tỷ lệ ước đoán KSTSR ở nhóm SAT sau can thiệp, p2 = 0,26;  

Độ tin cậy 95% (CI95%), thay thế các giá trị, ta có n1 = n2 ≠ 87. Vì nghiên 

cứu theo dõi dài ngày, có nguy cơ mất mẫu, nên cỡ mẫu này +5%, khi đó cỡ 

mẫu  làm tròn 90 ca cho mỗi nhóm; 

Chọn tất cả BNSR nhiễm P.falciparum chưa biến chứng tại 4 xã đủ tiêu 

chuẩn. Đối tượng nghiên cứu được theo dõi trước và sau can thiệp giống nhau.  

+ Danh sách mẫu 

- Danh sách toàn bộ người đơn nhiễm P. falciparum chưa biến chứng được xác 

định bằng KHV thông qua các đợt điều tra trên địa bàn các xã; 

- Số người nhiễm KSTSR qua điều tra sẽ phân bổ đồng đều vào nhóm điều trị 

có giám sát trực tiếp (DOT) và nhóm điều trị thường quy (SAT). 

+ Kỹ thuật phân bổ bệnh nhân  

- Áp dụng kỹ thuật phân bổ ngẫu nhiên theo khối [16][27]; 

- Sử dụng kích thước, số lượng bằng nhau giữa nhóm DOT và nhóm SAT theo 

tỷ lệ tương ứng 1:1; 

- Không phân biệt thành phần dân tộc, nhóm tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình 

độ học vấn của người nhiễm P.falciparum khi phân bổ vào hai nhóm. 

+ Tiêu chuẩn chọn vào 

- Bệnh nhân là người lớn hoặc trẻ em từ 7 tuổi trở lên và có cân nặng từ 20 kg 

trở lên, không phân biệt giới tính, dân tộc; 

- Nhiệt độ đo ở nách ≥ 37,50C hoặc có sốt trong 24 giờ trước khi tham gia; 

- Đơn nhiễm P. falciparum chưa biến chứng được phát hiện bằng lam máu; 

- Mật độ thể vô tính P. falciparum trong máu: từ ≥ 500 - <100.000/µl máu; 

- Có khả năng uống và nuốt được thuốc sốt rét; 

- Đồng ý và cam kết tự nguyện tham gia theo lịch nghiên cứu, nếu là trẻ em <  

18 tuổi phải có sự đồng ý bố/mẹ hoặc người giám hộ và ký đơn chấp thuận. 
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+ Tiêu chuẩn loại ra 

- Trẻ em < 7 tuổi và có trọng lượng cơ thể < 20 kg; 

- Nhiễm phối hợp có P. falciparum hoặc nhiễm đơn các loài KSTSR khác; 

- Có sốt rét biến chứng hoặc mật độ P.falciparum ≥ 100.000 KST/µl máu;  

- Người có biến chứng nặng (hôn mê, rối loạn ý thức, suy hô hấp, thiếu máu 

nặng) cần nhập viện, nhiễm trùng khác hoặc có bệnh cấp tính khác kèm theo; 

- Bệnh nhân nôn và không uống được thuốc, người có tiền sử men gan cao; 

- Phụ nữ có thai (test β-HCG dương tính) hoặc đang cho con bú < 6 tháng tuổi;  

- Bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nhưng không đồng ý tham gia. 

2.4.3. Nội dung nghiên cứu 

2.4.3.1. Thực trạng nhiễm KSTSR trong cộng đồng  

- Khám lâm sàng trên số người dân trong HGĐ đã chọn để đánh giá tỷ lệ 

nhiễm; 

- Xác định tỷ lệ nhiễm KSTSR bằng XN lam máu nhuộm giêm sa trên KHV; 

- Phân tích BNSR, KSTSR theo đặc điểm nhóm tuổi, giới, dân tộc, nghề 

nghệp; 

- Phỏng vấn một số yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR trong cộng đồng. 
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Sơ đồ 2.1. Quy trình nghiên cứu và phát hiện ca bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm DOT  

(Điều trị giám sát trực tiếp) 

90 BN P.falciparum 
 

Nhóm SAT 

(Điều trị tự quản lý) 

90 BN P.falciparum 

Điều tra sau can thiệp  

 
- Tuân thủ điều trị BN P.falciparum 

- Thời gian cắt sốt trên BN 

- Thời gian sạch KST trung bình (h)  

- Sạch KST thể vô tính ngày D3 

- Xuất hiện lại KSTSR 

- Tái nhiễm KSTSR 

- Tái phát KSTSR 

- Điều trị khỏi trên BN P.falciparum 

 

Điều tra sau can thiệp  

 

- Tuân thủ điều trị BN P.falciparum 

- Thời gian cắt sốt trên BN 

- Thời gian sạch KST trung bình (h) 

- Sạch KST thể vô tính ngày D3 

- Xuất hiện lại KSTSR 

- Tái nhiễm KSTSR 

- Tái phát KSTSR 

- Điều trị khỏi trên BN P.falciparum 

 

206 P.falciparum 

 

180 P.falciparum 

(Đủ tiêu chuẩn NC) 
 

26 P.fal 

(Không đủ tiêu chuẩn NC) 
 

Điều tra chọn bệnh 

5.670 lượt XN 
Điều tra ngang (5-8/2019) 

3.248 người 

QUẦN THỂ NGHIÊN CỨU 

KST (-) 

3.177 
KST (+) 

71 

62 P.f 9 P.v 

KST (+) 

164 

KST (-) 

5.506 

144 P.f 18 P.v 2 PH 

So sánh hiệu quả 

▪ Trước và sau can thiệp 

▪ Nhóm DOT với nhóm SAT 
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- Thăm khám lâm sàng 

- Nhóm nghiên cứu dựa trên danh sách của 198 HGĐ đã chọn của mỗi xã, đi 

đến từng hộ gia đình để khám bệnh; 

- Tất cả thành viên trong HGĐ được lấy lam máu để XN tìm KSTSR. Trường 

hợp cá nhân trong HGĐ đang có biểu hiện sốt thì có thể dùng thêm test nhanh 

để phát hiện sớm, song kết quả cuối cùng xác định ca bệnh đưa vào nghiên 

cứu là phải dựa vào kết quả soi trên KHV tại TYT xã; 

- Bác sỹ hoặc nghiên cứu viên hỏi một số thông tin dân số học của BNSR để 

ghi vào phiếu xét nghiệm. Nếu đang sốt  37,50C đánh dấu vào ô có sốt; 

- Dùng lam kính sạch đã đánh số thứ tự như trong phiếu XN để trích máu lên 

lam kính. Đối với người lớn trích máu ở đầu ngón tay, kề ngón tay út. Đối 

với trẻ em trích máu ở đầu ngón chân cái hoặc gọt chân. 

- Lấy lam máu xét nghiệm soi kính hiển vi [3],[11],[14] 

Bước 1: Lấy máu từ bàn tay trái của BNSR, để ngửa lòng bàn tay lên trên, chọn 

ngón tay thứ 4 kể từ ngón cái (ít va chạm nên đầu ngón tay mềm, da không chai, 

dễ nặn máu). Dùng bông cồn lau sạch ngón tay, lau mạnh cho sạch bụi bẩn, dầu 

mỡ ở đầu ngón tay, đồng thời kích thích sự lưu thông máu; 

Bước 2: Dùng kim chích máu vô khuẩn đâm nhanh vào đầu ngón tay (sâu 1mm). 

Bóp nhẹ ngón tay, lau bỏ giọt máu đầu bằng bông khô để loại bỏ huyết tương và 

do giọt máu đầu dễ dính cồn, đảm bảo không có sợi bông nào tồn tại ở ngón tay 

sau này bị trộn lẫn với máu; 

Bước 3: Cầm lam kính dọc theo bờ lam, lấy máu nhanh chóng như sau: 

+ Bóp nhẹ ngón tay lấy 1 giọt máu nhỏ vào giữa lam kính để làm giọt 

mỏng; 

+ Tiếp tục bóp nhẹ nặn thêm 2-3 giọt lớn hơn để làm giọt dày, cách giọt 

máu định làm giọt mỏng khoảng 1 cm; 

+ Dùng bông hay gạc lau phần máu còn lại ở ngón tay. 
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Bước 4: Dùng góc của lam đàn giọt máu ra theo hình vòng tròn hay chữ nhật với 

đường kính từ 1-1,5cm và để giọt máu khô tự nhiên. Đối với ca đang có sốt, ghi 

nhiệt độ vào ô trong hồ sơ bệnh án. 

Bước 5: Làm khô và bảo quản lam máu bằng cách để lam nơi thoáng mát cho 

khô dần, không phơi nắng hoặc hơ lửa, có thể dùng máy sấy hoặc mu bàn tay ma 

sát để lam máu khô nhanh. Bảo quản 100 lam ở tư thế nằm ngang trong hộp làm 

khô mẫu máu, có cửa để chống ruồi và bụi.  

Trong trường hợp không có hộp làm khô mẫu máu, đặt lam máu vào giá 

lam, để mặt có máu xuống dưới để tránh bụi và ruồi ăn máu. 

Bước 6: Bảo quản lam máu sau khi máu đã thật khô, xếp lam máu úp thìa vào 

nhau, gói kín, kèm theo phiếu XN, bên ngoài gói lam ghi rõ số lượng lam, địa 

chỉ, ngày lấy máu, người lấy máu và chuyển về nhóm nghiên cứu soi ngay. 

Bước 7: Sau khi giọt máu khô, dung dung dịch giêm sa 3% được pha với dung 

dịch đệm (pH = 7,2) để nhuộm giọt máu trong 30-45 phút. Soi lam và đọc kết 

quả dưới vật kính dầu của KHV. Kết quả hiển thị bằng hệ thống dấu (+) (định 

tính) và đếm mật độ KSTSR/µl máu (định lượng dùng đánh giá hiệu quả thuốc). 

Khi kết luận một lam âm tính cần soi ít nhất 100 vi trường (mỗi vi trường chuẩn 

có 15-20 bạch cầu) mà không tìm thấy KSTSR. 

+ Phương pháp ghi chép trong điều tra lam máu KSTSR 

Tất cả BNSR có KSTSR đưa vào trong nghiên cứu ở nhóm DOT và SAT 

phải ghi vào sổ quản lý BNSR, ghi thông tin chi tiết từng bệnh nhân theo các tiêu 

đề của cột trong sổ. Sổ gồm 15 cột như sau: Cột 1 (thứ tự): Ghi số thứ tự từ 1 trở 

đi cho đến hết số bệnh nhân trong điều tra. Cột 2 (họ, tên): Ghi đầy đủ họ tên của 

bệnh nhân. Cột 3 (ngày, tháng): Ghi ngày, tháng, năm phát hiện. Cột 4 và 5 

(tuổi): Ghi số tuổi hoặc năm sinh ở cột (4) nếu là bệnh nhân nam, hoặc ghi số 

tuổi hoặc năm sinh ở cột (5) nếu là nữ. Cột 6 (địa chỉ): Ghi địa chỉ thường trú 

của bệnh nhân (làng, thôn, buôn). Cột 7 (nghề nghiệp): Ghi nghề nghiệp chính 

của bệnh nhân, trong trường hợp một người bệnh đến khám có nhiều nghề thì 
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ghi nghề nào mà sử dụng nhiều thời gian làm việc nhiều nhất. Cột 8 (dân tộc): 

Ghi cụ thể người bệnh thuộc dân tộc nào (Gia Rai, Kinh, Tày, Nùng, Ê Đê, 

Bana, Chăm, H’Mông, M’Nông). Cột 9 (có sốt): Đánh dấu (x) nếu bệnh nhân 

đang có sốt (≥37,50C). Cột 10 (xét nghiệm lam hoặc test nhanh): Nếu XN bằng 

lam thì ghi “lam” và nếu que thử thì ghi là “que thử”. Tuy nhiên, dùng que thử 

trong nghiên cứu chỉ để đánh giá nhanh khi ca đó đang sốt và giao thông đi lại 

khó khăn. Cột 11 (kết quả XN): Ghi cụ thể loài KSTSR mà XN viên trả lời khi 

soi KHV (P.falciparum, P.vivax, P.malariae, P.ovale, P.knơlesi, nhiễm PH). Cột 

12 (chẩn đoán xác định): Ghi cụ thể chẩn đoán như: SR thể thông thường, 

SRAT; Cột 13 (tên và số lượng thuốc điều trị SR): Ghi rõ tên thuốc, số lượng 

viên thuốc, số ngày điều trị, ví dụ như: Pyramax® + PQ. Cột 14 (kết quả điều 

trị): Ghi kết quả điều trị, nếu khỏi bệnh ghi “khỏi”, nếu chuyển viện thì ghi 

“chuyển viện”. Cột 15 (nơi phát hiện): Ghi nơi phát hiện BNSR tại cộng đồng 

khi sàng lọc; đến TYT xã hay nơi khác để thuận tiện cho tổng hợp [3],[11],[14]. 

+ Điều tra một số yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR 

- Chuẩn bị: 

- Phỏng vấn được thực hiện tại HGĐ, bàn phỏng vấn từ bàn của HGĐ; 

- Đối tượng được phỏng vấn là chủ HGĐ, người đại diện và có uy tín trong 

HGĐ của 198 HGĐ/xã đã được chọn ngẫu nhiên, mỗi HGĐ chọn 1 người; 

- Đối tượng có đủ điều kiện trả lời câu hỏi (không câm, điếc, không tâm thần). 

Tiến hành phỏng vấn: 

- Nghiên cứu viên (NCV) chào hỏi, giới thiệu mục đích của buổi phỏng vấn, 

tạo niềm tin với người trả lời phỏng vấn để hạn chế từ chối tham gia. Trong 

quá trình tiếp cận đối tượng cần có sự tham gia của CBYT của TYT xã và 

trưởng thôn với trách nhiệm là người dẫn đường, phiên dịch; 

- Mời đối tượng ngồi ghế đối diện với người phỏng vấn. NCV hỏi lần lượt từng 

câu hỏi trong bảng câu hỏi đã soạn sẵn, không tự ý sửa câu hỏi, không giải 

thích tùy tiện làm đối tượng hiểu sai câu hỏi hoặc hướng về một câu hỏi hay 
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câu trả lời nào đó, không gợi ý nội dung trả lời có sẵn khi phỏng vấn. Không 

ngắt lời đối tượng khi đang trả lời, không vặn vẹo khi trả lời chưa rõ ràng, 

nhất quán. Câu trả lời đầu tiên của đối tượng được công nhận, nếu đầu tiên là 

“Có” sau đó lại đính chính là “Không” thì phần đính chính không được công 

nhận;  

- Phỏng vấn kiến thức, thực hành về bệnh và PCSR, yếu tố liên quan đến 

nhiễm KSTSR theo bảng câu hỏi thiết kế sẵn, NCV không gợi ý để trả lời câu 

hỏi; 

- Tránh tập trung nhiều người trong HGĐ, họ nói theo sẽ làm sai lệch thông 

tin; 

- Sau khi phỏng vấn xong, lập phiếu hẹn mời các đối tượng trong hộ đến TYT 

xã để lấy máu XN tìm KSTSR nếu có sốt. 

2.4.3.2. Quản lý điều trị bệnh nhân trong nhóm có giám sát trực tiếp (DOT) 

+ Chọn lựa và phân nhóm bệnh nhân DOT 

- Tất cả BNSR đơn nhiễm P. falciparum chưa biến chứng đủ tiêu chuẩn được 

lấy mẫu máu lên giấy thấm ở ngày D0, sau đó chia số lượng BNSR vào nhóm 

DOT và nhóm SAT theo tỷ lệ tương ứng 1:1; 

- Đối với ca P. falciparum không đủ tiêu chuẩn lựa chọn vào hoặc nhiễm phối 

hợp hoặc nhiễm loài khác được điều trị theo Hướng dẫn Bộ Y tế 2016 [7]; 

- Mã hóa bệnh nhân: BNSR đủ tiêu chuẩn được lấy máu lên giấy thấm ngày 

D0, mã hóa mỗi mẫu giấy thấm bằng một mã số riêng như sau: 

+ Mã hóa bệnh nhân ở nhóm DOT: DC01, DC02; DIR01, DIR02; 

DK01, DK02; DID01, DID02. Trong đó D là ký hiệu BN ở nhóm DOT; C là ký 

hiệu xã Chư RCăm; IR: là ký hiệu xã Ia Rsai; DR là ký hiệu xã Ia Dreh; K: Ký 

hiệu xã Krông Năng; 01 và 02 là số thứ tự của BN; 

+ Mã hóa bệnh nhân ở nhóm SAT: SC01, SC02; SIR01, SIR02; SK01, 

SK02; SID01, SID02. Trong đó S là ký hiệu BN ở nhóm SAT; C là ký hiệu xã 
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Chư RCăm; IR: là ký hiệu xã Ia Rsai; DR là ký hiệu xã Ia Dreh; K: Ký hiệu xã 

Krông Năng; 01 và 02 là số thứ tự của BN. 

+ Điều trị bệnh nhân nhiễm P. falciparum 

- BNSR đơn nhiễm P. falciparum chưa biến chứng được điều trị bằng 

Pyramax® (Pyronaridin-Artesunat) do Công ty dược phẩm Shin Poong (Hàn 

Quốc) cung cấp, lô PYRAT U001, SĐK:VN2-21013, NSX: 12/6/2019, 

HSD:11/6/2021. Liệu trình dùng 3 ngày liên tiếp và primaquin phosphate 

(PQ) liều duy nhất vào ngày đầu tiên theo Hướng dẫn của Bộ Y tế 2016 [5];  

- Liều thuốc Pyramax® điều trị cho các BNSR đơn nhiễm P. falciparum có độ 

tuổi ≥ 7 tuổi và có trọng lượng cơ thể  ≥ 20 kg trở lên. Thuốc uống ngày 1 

lần, trong hoặc ngoài bữa ăn, liên tiếp 3 ngày, tùy theo cân nặng bệnh nhân 

theo hình và bảng sau đây [5]:  

  

Hình 2.2. Thuốc Pyramax® và primaquine phosphate dùng trong nghiên cứu 

 

Bảng 2.1. Liều lượng thuốc Pyramax® điều trị sốt rét do P.falciparum 

Cân nặng 
Liều dùng Pyramax® (artesunate- pyronaridin) 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 

≥ 20 - < 24 kg  1 viên 1 viên 1 viên 

≥ 24 - < 45 kg 2 viên 2 viên 2 viên 

≥ 45 - < 65 kg 3 viên 3 viên 3 viên 

≥ 65 kg 4 viên 4 viên 4 viên 
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- Thuốc PQ: Viên thuốc PQ 13,2 mg (7,5 mg base) do CTCP dược Danapha 

sản xuất, SĐK: VD-15691-11; Số lô: 021017, NSX:20/11/2017, HSD: 

20.11.2020. 

- Tính theo nhóm tuổi và cân nặng khi điều trị P.falciparum liều duy nhất 0,5 

mg base/kg vào ngày đầu tiên cùng thuốc Pyramax® để diệt giao bào; 

- Thuốc điều trị thay thế: Quinine sulfat + doxycyclin điều trị 7 ngày, liều 

lượng chia theo cân nặng trong trường hợp thất bại [5]; 

- Thuốc hoặc biện pháp dùng đồng thời: Điều trị triệu chứng sốt khi nhiệt độ ≥ 

38°C với acetaminophen ngay trước khi điều trị thuốc sốt rét ở ngày D0;  

- Khi theo dõi, bệnh nhân có nhiễm trùng khác đi kèm, phải điều trị kháng sinh 

thích hợp và thuốc sốt rét cho đủ liều và rút khỏi nghiên cứu;  

- Điều trị triệu chứng sốt được chỉ định và đặc biệt quan trọng ở trẻ em nhỏ, vì 

khi sốt trẻ có thể co giật và nhức đầu, nôn mửa. Các biện pháp hạ sốt cơ học 

khuyên được dùng như quạt hoặc lau mát làm giảm nhiệt độ thoáng qua [5]. 

+ Giám sát trực tiếp bệnh nhân uống thuốc ở nhóm DOT  

- BNSR nhiễm P. falciparum sau khi phân chia vào nhóm DOT, được bác sỹ 

điều trị thuốc Pyramax và PQ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế (2016) [5]. 

- Bệnh nhân uống thuốc dưới sự giám sát trực tiếp của CBYT trong mỗi lần 

uống thuốc, liên tục 3 ngày để đánh giá các thông số lâm sàng và KST được 

tiến hành vào các ngày D0, D1, D2, D3; 

- Nội dung giám sát trực tiếp: Giám sát trực tiếp quá trình uống thuốc của bệnh 

nhân đúng như cam kết giữa CBYT và bệnh nhân: 

Bảng 2.2. Lịch giám sát và theo dõi bệnh nhân sử dụng thuốc 

Hoạt động D0 D1 D2 D3 D7 D14 D21 D28 D khác 

Ký cam kết ICF x         

Làm bệnh án NC x         

Lấy giấy thấm x    x x X x x 
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Khám lâm sàng x x X x x x X x x 

Đo nhiệt độ cơ thể x x X x x x X x x 

Xét nghiệm KSTSR x x X x x x X x x 

Điều trị thuốc x x X       

TD tác dụng ngoại ý x x X x x x    

+ Giám sát uống thuốc: Đúng điểm hẹn (TYT xã, tại HGĐ hoặc địa điểm 

thuận tiện), đúng thời gian, liều dùng theo dõi dung nạp đường uống với thuốc.  

+ Giám sát tác dụng không mong muốn: Nhức đầu, nôn, đau dạ dày, nhìn mờ, 

ngứa ban, nhịp tim chậm, đường huyết thấp, tác dụng không mong muốn khác; 

+ Người giám sát: Là CBYT của nhóm nghiên cứu thuộc Viện và bác sỹ TYT 

cácxã nghiên cứu. Tại mỗi điểm, cử ra 02 người giám sát/điểm, được tập huấn và 

hỗ trợ; giám sát trực tiếp quá trình uống thuốc của BNSR, theo dõi trong 30 ngày 

sau khi điều trị; thu mẫu lam XN và báo cáo kết quả theo đề cương [6]; 

+ Người được giám sát trực tiếp: BNSR nhiễm P. falciparum chưa biến 

chứng, phải thực hiện đúng cam kết với CBYT về điểm uống thuốc tại TYT. 

Được hỗ trợ điều trị, thuốc hỗ trợ khác, có trách nhiệm báo CBYT khi có dấu 

hiện bất thường. 

+ Xử lý tình huống trong quá trình theo dõi điều trị có DOT: 

- Nếu BNSR bị nôn trong vòng 30 phút sau khi uống thuốc, thì cho uống lại 

một liều thuốc nguyên vẹn khác thay thế như trước khi bị nôn; 

- Nếu BNSR vẫn tiếp tục nôn thì dùng thuốc điều trị thay thế (artesunate tiêm 

truyền, hoặc quinine + clindamycine) và giám sát điều trị thường quy, đến khi 

sạch KSTSR và loại khỏi nghiên cứu; 

- Nếu BNSR nặng hơn hoặc 3 trong ngày điều trị mà vẫn còn sốt hoặc tình 

trạng bệnh xấu đi và còn KSTSR thì dùng thuốc thay thế; 

- Nếu BNSR nặng hơn hoặc 3 trong ngày điều trị mà vẫn còn sốt và không 

còn KSTSR thì tìm nguyên nhân khác [5]. 
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+ Xử trí các trường hợp thất bại:  

- BNSR sau khi uống thuốc được NCV giám sát trong 30 phút đầu tiên; nếu 

BN nôn mửa trong vòng 30 phút đầu được điều trị lại với liều tương tự và theo 

dõi tiếp 30 phút nữa, nếu nôn trở lại phải loại sau khi điều trị thay thế; 

- BNSR điều trị thất bại, phải lấy lam máu để XN lại và điều trị theo quy định 

của Bộ Y tế (2016) khi có triệu chứng nguy hiểm, SRAT; 

- Khi chẩn đoán các BNSR đe dọa ác tính hoặc SRAT, cần tiêm ngay 

artesunate, nếu là phụ nữ có thai 3 tháng đầu thì tiêm ngay quinine với liều đầu 

tiên và chuyển người bệnh lên trên gần nhất. Không chuyển ngay những người 

bệnh đang trong tình trạng sốc (mạch nhanh, nhỏ khi bắt, chân tay lạnh, vã mồ 

hôi, tụt huyết áp) phù phổi cấp, co giật. Những BNSR không thể chuyển lên 

tuyến trên, đề nghị tuyến trên xuống tăng cường bằng phương tiện nhanh nhất, 

đồng thời tích cực điều trị các triệu chứng trong khi chờ đợi [5]. 

2.4.3.3. Quản lý điều trị bệnh nhân trong nhóm tự quản (SAT) 

- BNSR nhiễm P.falciparum sau khi phân vào nhóm “điều trị tự quản lý” 

(SAT) được điều trị bằng Pyramax® và PQ thường quy theo Hướng dẫn Bộ Y 

tế (2016) [5];  

- Bác sỹ hướng dẫn về cách dùng thuốc, liều lượng uống và thời gian uống. 

CBYT lấy lam máu theo dõi diễn tiến sạch KSTSR nhưng không đề cập giám 

sát trực tiếp quá trình uống thuốc, bệnh nhân có thể uống liều thuốc đầu tiên 

tại TYT xã, không giám sát điều trực tiếp tại HGĐ, nơi làm việc các ngày 

tiếp theo và BNSR tự đến TYT xã lấy máu máu xét nghiệm KSTSR sau khi 

uống thuốc điều trị theo hướng dẫn của CBYT; 

- Thuốc được chia liều cho vào túi ni long được ghi sẵn địa chỉ, họ và tên, giới 

tính, cân nặng, loài KSTSR bị nhiễm, sau đó BN mang thuốc về tại HGĐ 

hoặc nơi làm việc để uống trong các ngày D0, D1, D2. BNSR được hướng dẫn 

theo dõi dấu hiệu bất thường khi quá trình điều trị cần đến CSYT (nếu có) 

[5]; 
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- Phỏng vấn: BNSR ở nhóm SAT sau khi uống thuốc 3 ngày liên tục, được 

phỏng vấn vào ngày D3 về quá trình tự điều trị dùng thuốc gồm thời gian 

uống, loại thuốc, số viên thuốc đã uống trong ngày, tổng số ngày uống, liều 

lượng. Nếu BNSR quên uống thuốc cần phỏng vấn thêm lý do không uống 

(quên thuốc, hết sốt không dùng nữa, mất thuốc, bỏ thuốc trên rẫy, các lý do 

khác); 

+ Theo dõi KSTSR sau điều trị ở nhóm SAT 

- Tất cả BNSR nhiễm P.falciparum ở cả nhóm DOT và nhóm SAT đều được 

CBYT khám lâm sàng, đo nhiệt độ cơ thể, lấy lam máu để kiểm tra KSTSR 

sau thời gian điều trị vào các ngày D3 , D7, D14, D21, D28 hoặc vào ngày bất kỳ 

mà bệnh nhân có sốt hoặc có dấu bât thường trở lại; 

- Tất cả BNSR được theo dõi trong thời gian tối đa 30 ngày tính từ ngày điều 

trị đầu tiên (ngày D0 và ngày quay trở lại của bệnh nhân ở D29/D28); 

+ Một số lưu ý trong quá trình giám sát và theo dõi bệnh nhân 

- BNSR được khuyên nên quay trở lại vào bất cứ ngày nào trong quá trình theo 

dõi nếu có triệu chứng khác thường xảy ra mà không cần đợi đến lịch hẹn; 

- Về quy trình thì BNSR được khuyến khích quay trở lại tái khám theo lịch 

hẹn, nhưng CBYT phải đến khám, lấy lam tại nhà nếu họ không đến TYT xã; 

- Liệu trình điều trị và lịch theo dõi đề cương phải chặt chẽ để đảm bảo số liệu 

chính xác. Sau ngày D3, nếu không đến được ở ngày D7 thì có thể quay lại và 

theo dõi tiếp vào D6/D8, ngày D13/15, D20/22 ,D27/29) vẫn chấp nhận. 

+ Một số trường hợp mất theo dõi trong quá trình nghiên cứu 

- BNSR đã được vào nhóm DOT và SAT đang trong lịch trình theo dõi hoặc 

sau khi đã dùng đủ liều, nhưng không đến điểm hẹn đúng lịch trình và NCV 

không thể tiếp cận được thì BNSR đó được phân loại vào hoặc mất theo dõi; 

- NCV chính phân loại sau khi phân tích toàn bộ dữ liệu; 

- BNSR có một hoặc các tiêu chuẩn sau phải được phân loại là rút khỏi nghiên 

cứu: BNSR xin rút đơn chấp thuận tham gia ở bất kỳ lúc nào, hoặc BNSR 
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không theo đủ liệu trình thuốc do nôn khi uống mà không cải thiện được dù 

đã 2 lần cho thuốc và điều trị thay thế bằng phác đồ khác, hoặc thất bại dùng 

đủ 3 ngày đầu, hoặc xuất hiện tác dụng phụ nghiêm trọng cần chấm dứt trước 

khi đủ liệu trình; 

- NCV chính quyết định vì lý do các tác dụng ngoại ý biểu hiện nặng, nghiêm 

trọng và phải ghi vào hồ sơ các thông tin (nếu có) và phải báo cáo ngay với 

người chịu trách nhiệm giám sát về mặt lâm sàng. 

+ Đánh giá hiệu quả điều trị trên hai nhóm DOT và SAT 

Sau thời gian điều trị 3 ngày liên tục, bệnh nhân nhiễm P.falciparum được 

khám lâm sàng, XN và theo dõi sự làm sạch KST vào ngày D3, D7, D14, D21, D28. 

Thất bại điều trị sớm (ETF-Early Treatment Failure) [5],[143],[144]. 

- Có dấu hiệu nguy hiểm hoặc SR nặng vào ngày D1, D2, D3 và có KSTSR (+); 

- Mật độ KST ngày D2 > ngày D0, ngay cả khi người bệnh không có sốt; 

- Còn KST vào ngày D3 và có sốt (nhiệt độ nách ≥ 37,50C); 

- Mật độ KST ngày D3 ≥ 25% so với mật độ KST ngày D0. 

Thất bại lâm sàng muộn (LCF-Late Clinical Failure) [5],[143],[144]. 

- Có dấu hiệu nặng có hiện diện thể vô tính trong máu vào bất cứ ngày nào từ 

D4 đến D28 trên các ca không hội đủ bất kỳ tiêu chuẩn nào của ETF; 

- Có mặt KST vào bất cứ ngày nào từ ngày D4 đến D28) với thân nhiệt ≥ 37,5ºC 

trên các ca không hội đủ tiêu chuẩn ETF trước đó.  

Thất bại KSTSR muộn (LPF-Late Parasitological Failure) [5],[143],[144]. 

- Có KST vào bất cứ ngày nào từ D7 đến D28 kèm theo thân nhiệt < 37,5ºC trên 

bệnh nhân không hội đủ tiêu chuẩn ETF hay LCF trước đó.  

Đáp ứng LS và KST (ACPR-Adequate clinical & parasitological response) 

- Không có KST trong máu vào ngày D7, D14, D21, D28, bất luận nhiệt độ nách 

như thế nào, trên các bệnh nhân không hội đủ tiêu chuẩn ETF, LCF hay LPF. 
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2.4.4. Phương pháp thu thập số liệu 

2.4.4.1. Bộ công cụ thu thập số liệu:  

Số liệu nghiên cứu được thu thập thông qua: 

- Bảng ghi thông số khám lâm sàng, kết quả xét nghiệm lam máu trên các đối 

tượng tham gia nghiên cứu trong các đợt điều tra và mẫu XN lam máu; 

- Sổ sàng lọc BNSR, Mẫu báo cáo THB sốt rét, sổ ghi kết quả điều trị BNSR; 

- Bảng ghi điều trị có giám sát trực tiếp BNSR (nhóm DOT và nhóm SAT); 

- Sổ theo dõi KSTSR khi theo dõi điều trị (XNV 1 và 2, bảng trị số trung 

bình); 

- Bảng ghi theo dõi tác dụng không mong muốn trên các BNSR (DOT và 

SAT); 

- Lịch theo dõi BNSR sử dụng thuốc theo các ngày; 

- Phiếu phỏng vấn BNSR ở nhóm DOT và SAT trong thời gian uống thuốc; 

- Bảng ghi số lượng BNSR được điều trị khỏi, thất bại điều trị, tái phát và tái 

nhiễm KSTSR P. falciparum trong 28 ngày theo dõi. 

2.4.4.2. Lựa chọn điều tra viên và giám sát viên 

- Điều tra viên: Là cán bộ Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn, có đủ kỹ năng, 

kinh nghiệm điều tra, trách nhiệm, nghiêm túc và có thời gian theo dõi 

BNSR; 

- Giám sát viên: Là cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và nghiên cứu 

sinh. 

2.4.4.3. Vật liệu nghiên cứu 

- Phiếu điều tra được thiết lập gồm các mẫu được đính kèm theo phụ lục gồm: 

Phiếu điều tra cá nhân, điều tra HGĐ, giám sát trực tiếp BNSR uống thuốc 

Pyramax®
 đối với BNSR P.falciparum chưa biến chứng, phiếu theo dõi hiệu 

quả điều trị Pyramax®
 , theo dõi tác dụng không mong muốn trên BNSR; 

- Dụng cụ dùng trong khám lâm sàng: nhiệt kế, ống nghe, cân sức khỏe; 
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- Bộ dụng cụ XN gồm kim chích máu, lam, dụng cụ, kính hiển vi Olympus 2 

mắt, que thử thai, test chẩn đoán nhanh (loại SD-Bioline Pf/P.v 

HRP2/pLDH), dung dịch giêm sa nhuộm lam, giấy thấm Whatmann 3MM, 

dầu soi KHV; 

- Thuốc viên Pyramax®, primaquine phosphate, một số thuốc hỗ trợ khác. 

- Hệ thống máy phân tích PCR: tách chiết DNA, máy ly tâm, máy đọc bản gel, 

máy rửa, tủ ấm, pipette. 

2.5. Kỹ thuật áp dụng trong nghiên cứu 

2.5.1. Kỹ thuật khám lâm sàng  

- Khám lâm sàng (LS) phát hiện sốt, khai thác yếu tố dịch tễ, lách sưng. Đối 

tượng được chẩn đoán dựa theo Hướng dẫn của Bộ Y tế (2016) [3],[11],[14]; 

- Ghi chi tiết bệnh sử, số ngày có sốt (đo nhiệt đọ nách), triệu chứng LS, thuốc 

đã dùng,  cân nặng, tuổi, giới tính, dân tộc, địa chỉ liên hệ, số điện thoại; 

- Thời điểm đánh giá các thông số trên trên tất cả BNSR vào thời điểm bắt đầu 

ngày D0 cũng như ngày D1, D2, D3, D7, D14 , D21, D28 [5]; 

- Cặp nhiệt độ nách 2 lần/ ngày (khoảng cách 12 giờ) trong các ngày đầu đến 

khi bệnh nhân sạch KSTSR qua 2 lần lấy lam máu liên tiếp, sau đó mỗi ngày 

1 lần (24 giờ) vào các ngày sau đồng thời với lấy lam máu;  

2.5.2. Kỹ thuật xét nghiệm máu lam nhuộm giêm sa  

- Lấy máu ngoại vi ở đầu ngón tay để làm giọt dày, giọt mỏng trên cùng 1 lam 

kính sạch, nhuộm dd giemsa 3%; 

- Lấy máu giọt dày trước, giọt mỏng sau, sau đó dàn giọt mỏng trước, giọt dày 

sau. Những lam máu sẽ được đánh dấu, dán nhãn cẩn thận theo quy định (số 

sàng lọc, số nghiên cứu, ngày theo dõi và lấy máu); 

- Cả 3 lam máu cho mỗi bệnh nhân, trong đó 1 lam sẽ nhuộm nhanh (dd giêm 

sa 10% trong 10-15 phút) đối với sàng lọc ban đầu, còn các lam khác vẫn 

nhuộm theo quy trình thường quy; 



55 

 

- Lam máu giọt dày cho sàng lọc ban đầu để đếm mật độ KSTSR thể vô tính 

vào ngày D0, xác định tiêu chuẩn chọn bệnh phù hợp. Lam giọt dày cũng sẽ 

kiểm tra vào các ngày từ D1 , D2, D3, D7, D14 , D21, D28. Khi đủ tiêu chuẩn 

chọn vào, nhuộm lam thứ 2 ở nồng độ giêm sa 2,5-3% trong 45-60 phút. 

Phương pháp nhuộm chậm sẽ dùng cho lam máu khác trong quá trình theo 

dõi;  

- Soi lam, đọc kết quả dưới KHV, khi kết luận một lam âm tính cần soi ít nhất 

200 vi trường mà không thấy KSTSR [3],[11],[14].  

2.5.3. Kỹ thuật lấy máu vào trên giấy thấm Whatman 3MM 

- Tất cả BNSR đủ tiêu chuẩn vào, trước điều trị ngày D0 và vào ngày xuất hiện 

lại, hoặc thất bại điều trị có thể vô tính P. falciparum trong máu đều được lấy 

100µl máu ở đầu ngón tay vào mẫu giấy thấm Whatman 3MM, để khô tự 

nhiên, bảo quản trong túi nilon riêng biệt có khóa và kèm gói hút ẩm; 

- Bảo quản ở tủ lạnh âm sâu để phân tích gen theo quy trình kỹ thuật PCR; 

- Phân biệt tái phát-tái nhiễm theo từng cặp mẫu D0 và Dxuất hiện [2],[11]. 

 

 

Hình 2.3. Kỹ thuật lấy máu vào lam và giấy thấm Whatmann 3MM 

2.5.4. Kỹ thuật xét nghiệm nước tiểu xác định phụ nữ có thai 

- Được dùng với mục đích xác định tình trạng mang thai của BNSR là nữ trước 

khi đưa vào chỉ định thuốc điều trị cho phù hợp hoặc loại nghiên cứu; 

- Đối với các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mắc sốt rét mà đủ tiêu chuẩn đưa 

vào, cần lấy mẫu nước tiểu đánh giá xem mang thai ở thời điểm D0. 
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2.5.5. Kỹ thuật quản lý điều trị có giám sát trực tiếp (DOT)  

- Trong quản lý điều trị có giám sát trực tiếp (DOT), tất cả BNSR đều phải 

uống thuốc dưới sự giám sát trực tiếp của CBYT vào các ngày D0, D1, D2. 

- Nếu BN nôn trong vòng 30 phút sau uống thì cho uống lại một liều như trước 

khi nôn. Nếu tiếp tục nôn thì loại khỏi và thay thuốc hay thuốc tiêm [7],[8]; 

- Nếu BNSR diễn biến nặng hơn hoặc trong 3 ngày điều trị mà người bệnh vẫn 

sốt hoặc tình trạng xấu đi và còn KSTSR thì dùng thuốc điều trị thay thế. Nếu 

bệnh diễn biến nặng hơn hoặc trong 3 ngày điều trị mà người bệnh vẫn sốt 

hoặc tình trạng bệnh xấu đi và không còn KSTSR thì tìm nguyên nhân khác; 

2.5.6. Kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp  

- Các NCV đều được tập huấn để phỏng vấn trực tiếp BNSR khi nghiên cứu ở 

nhóm SAT về thời gian uống thuốc trong ngày, số lượng viên thuốc trong 1 

lần uống, có uống đủ liều không; 

- Nếu BNSR không uống thuốc được phỏng vấn thêm về lý do không uống 

thuốc (do quên, hết sốt không dùng nữa, mất thuốc, bỏ thuốc, do uống rượu, 

hoặc lý do khác). Đồng thời phỏng vấn thêm về tác dụng ngoại ý của thuốc. 

2.5.7. Kỹ thuật đếm mật độ thể vô tính và theo dõi diễn tiến sạch KSTSR 

- XN lam máu giọt dày và mỏng, đếm KSTSR để sàng lọc ngày D0, xác định 

tiêu chuẩn chọn bệnh. Lam giọt dày cũng sẽ kiểm tra vào các ngày tiếp theo 

từ D2, D3, D7, D14 , D21, D28 [3],[6]; 

- Mật độ đủ tiêu chuẩn đưa vào là ít nhất 1 KST so với 3 bạch cầu (BC), 

khoảng 200 thể vô tính/µl. Mật độ KSTSR được tính bằng số thể vô tính trên 

200 BC trên lam giọt dày. Số thể vô tính/1µl máu được tính bằng cách lấy số 

thể vô tính chia cho số BC đếm được, sau đó nhân với 8000 (số BC chuẩn). 

Mật độ KST/ µl = 
Số KSTST thể vô tính đếm được x 8.000 

Số bạch cầu đếm được 

- Theo dõi, so sánh mật độ KSTSR các ngày sau với ngày D0 song song với lần 

lấy nhiệt độ và lấy lam máu ở tất cả các ngày D0, D1, D2, D3 [3],[11]; 
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- Sau điều trị các liều xong, vẫn tiếp tục theo dõi KSTSR vào các ngày hẹn để 

kiểm tra lại KSTSR thể vô tính vào các ngày D7, D14, D21, D28 (hoặc bất kỳ 

ngày nào mà bệnh nhân có sốt trở lại theo yêu cầu cần XN lại). 

2.5.8. Các kỹ thuật sinh học phân tử  

2.5.8.1. Kỹ thuật  tách chiết DNA tổng số  

         DNA tổng số của KSTSR được tách chiết bằng phương pháp tách muối 

(salting out- NUREX). Quy trình tách chiết tóm tắt như sau:  

- Mỗi mẫu máu được bảo quản trong microvette ở -20 0 C; 

- Sau rã đông, thêm dung dịch RCLB với tỷ lệ 4:1, trộn đều rồi đem đi ly tâm 

nhẹ trong vòng 1 phút, rửa lại với dung dịch RCLB 3 lần, thu cặn và thêm 

340µl dung dịch WCLB, 15µl proteinase K và 15µl SDS 10%, ủ ở nhiệt độ 

550C trong 20 phút; 

- Thêm 250µl dd NaCl và trộn đều, ly tâm 13.000 vòng/phút (5 phút); 

- Chuyển dịch nổi vào tube eppendorf mới, thêm isopropanol với tỷ lệ 1:1 hoặc 

ethanol với tỷ lệ 1:2, bảo quản ở -200C trong 120 phút; 

- Ly tâm 13.000 vòng/phút trong 2 phút và loại bỏ dịch nổi; 

- Rửa pellet DNA 2 lần với 1ml ethanol. Ly tâm 13.000 vòng/phút (1 phút); 

- Loại bỏ dịch nổi, làm khô pellet ở nhiệt độ phòng 5-10 phút; 

- Huyền phù pellet DNA bằng cách thêm 50µl nước cất vô trùng (chú ý thêm 

từng giọt), bảo quản ở nhiệt độ 40C trong 12 giờ. Ủ ở nhiệt độ 550C/10 phút; 

- Đo nồng độ DNA ở bước sóng 260/280 nm và cuối cùng bảo quản DNA ở -

200C hoặc -800C cho đến khi sử dụng. 

2.5.8.2. Phân tích phân tử phân biệt tái phát - tái nhiễm sau điều trị 

- Bệnh nhân ở cả nhóm DOT và nhóm SAT được theo dõi kể từ khi điều trị 

liều đầu tiên, nếu xét nghiệm KSTSR ngày D7, D14, D21, D28 (+), BN sẽ được 

lấy giọt máu vào giấy thấm để làm PCR xác định kiểu gen, phân biệt tái 

nhiễm - tái phát so với mẫu ngày D0 theo quy trình Georges Snounou (2003) 
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dựa trên sự đa dạng di truyền giữa các gen của KSTSR gồm msp1, msp2 và 

glurp; 

- Lấy 2 giọt máu (100 µl/giọt) thấm vào giấy lọc Whatman 3MM, để khô nhiệt 

độ phòng, bảo quản trong túi lylon có khóa cho từng ca, có gói hút ẩm, phân 

tích kiểu gen tái phát (cùng chủng KST) hay là tái nhiễm (khác chủng KST); 

- Phân tích đột biến gen K13 thực hiện tại la-bô sinh học phân tử Viện Sốt rét 

KST-CT Quy Nhơn và Đơn vị NC Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU); 

- KSTSR là đơn bào có các gen tương ứng nằm rải rác trên những nhiễm sắc 

thể khác nhau và chỉ gặp một lần trong hệ gen đơn bội ở giai đoạn HC. Một 

số gen kháng nguyên có những khác biệt nhỏ (đoạn lặp lại) trong chuỗi DNA 

tạo nên tính đa hình cao như kháng nguyên bề mặt thể thể hoa thị (merozoite 

surface protein 1-msp1), kháng nguyên bề mặt mps2 và kháng nguyên giàu 

glutamate (glutamate rich protein -glurp). Trình tự các đôi mồi sử dụng để 

nhân bản các locus mps1, mps2, glurp được thiết kế theo trình tự trong ngân 

hàng gen của ncbi/Malaria sequence database. Tổ hợp phân tích kiểu gen của 

3 gen đa hình này trên P. falciparum xuất hiện lại sau khi điều trị; 

- Nếu kiểu gen P.falciparum trước khi (D0) trùng khớp với kiểu gen P. 

falciparum xuất hiện lại sau điều trị thì kết luận là tái phát, ngược lại nếu 

khác kiểu gen P. falciparum ở ngày D0 thì kết luận tái nhiễm hay nhiễm mới 

[3],[11],[75]. 

Giấy thấm Whatman®cellulose chromatography papers 3MM, mã số 

Z270849, dùng để thu mẫu máu tại các thời điểm D0 và D ngày xuất hiện lại 

KST hay thời điểm nghi thất bại điều trị. Chelex resin 100 (bảo vệ DNA tránh 

tác động nhiệt trong quá trình tách DNA) và saponin dùng để tách chiết và tinh 

khiết DNA. Tag-polymerase, dNTPs, cặp mồi dùng phản ứng PCR. Đệm TBE 

1X là một dung dịch đệm chứa hợp chất (tris base, boric acid và EDTA) thường 

dùng trong quy trình liên quan đến acid nucleic. Agarose gel và ethidium 

bromide dùng để điện di sản phẩm DNA.  

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z270849?lang=en&region=US
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z270849?lang=en&region=US
http://en.wikipedia.org/wiki/Tris
http://en.wikipedia.org/wiki/Boric_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/EDTA
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Một số thiết bị chuyên dụng như máy PCR, bộ điện di, máy ly tâm siêu tốc, 

cân phân tích và hệ thống chụp kết quả điện di SDS-8000. Phần mềm Labwork 

3.0 dùng để phân tích ảnh kết quả điện di. 

Bảng 2.3. Các gen đa hình và trình tự mồi phân tích tái phát và tái nhiễm 

Mục 

đích 
Gen  Ký hiệu Trình tự mồi (Primers) 

Kích 

thước 

P
h

á
t 

h
iệ

n
, 
đ

ịn
h

 l
o
à
i 

 

1
8

S
-r

D
N

A
 

Plu5 5’-CCTGTTGTTGCCTTAAACTTC -3’ 
1200bp 

Plu6 5’-TTA AAATTGTTGCAGTTAAAACG-3’ 

Fal1 5’-TTAAACTGGTTTGGGAAAACCAAATATATT-3’ 
205bp 

Fal2 5’-ACACAATGAACTCAATCATGACTACCCGTC-3’ 

Viv1 5’-CGC TTCTAGCTTAATCCACATAACTGATAC-3’ 
120bp 

Viv2 5’-ACTTCCAAGCCGAAGCAAAGAAAGTCCTTA-3’ 

Mal1 5’-ATAACATAGTTGTACGTTAAGAATAACCGC-3’ 
144bp 

Mal2 5’-AAAATTCCCATGCATAAAAAATTATACAAA-3’ 

Oval1 5’-ATCTCTTTTGCTATT TTTTAGTATTGGAGA-3’ 
786bp 

Oval2 5- GGAAAAGGACACATTAATTGTATCCTAGTG-3’ 

P
h

â
n

 b
iệ

t 
tá

i 
p

h
á
t 

v
à

 t
á

i 
n

h
iễ

m
 

M
S

P
1
 

M1- OF 5-CTAGAAGCTTTAGAAGATGCAGTATTG-3  

M1- OR 5-CTTAAATAGTATTCTAATTCAAGTGGATCA-3  

M1-2KF 5-AAATGAAGAAGAAATTACTACAAAAGGTGC-3  

M1-2KR 5-GCTTGCATCAGCTGGAGGGCTTGCACCAGA-3  

M1-2MF 5-AAATGAAGGAACAAGTGGAACAGCTGTTAC-3  

M1-2MR 5-ATCTGAAGGATTTGTACGTCTTGAATTACC-3  

M1-2RF 5-TAAAGGATGGAGCAAATACTCAAGTTGTTG-3  

M1-2RR 5-CATCTGAAGGATTTGCAGCACCTGGAGATC-3  

M
S

P
2
 

M2-0F 5-ATGAAGGTAATTAAAACATTGTCTATTATA-3  

M2-0R 5-CTTTGTTACCATCGGTACATTCTT-3  

M2-ICF 5-AGAAGTATGGCAGAAAGTAAkCCTYCTACT-3  

M2-ICF 5-GATTGTAATTCGGGGGATTCAGTTTGTTCG-3  
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M2-FCF 5-AATACTAAGAGTGTAGGTGCARATGCTCCA-3  

M2-FCR 5-TTTTATTTGGTGCATTGCCAGAACTTGAAC-3  
G

L
U

R
P

 G-OF 5-TGAATTTGAAGATGTTCACACTGAAC-3  

G-OR 5-GTGGAATTGCTTTTTCTTCAACACTAA-3  

G-FN 5-GTGTCACACTGAACAATTAGATTTAGATCA-3  

 

Hình 2.4. Phân biệt tái phát và tái nhiễm sau khi điêu trị trong 28 ngày 

Xác định và phân loại Plasmodium spp. bằng kỹ thuật PCR, với P. 

falciparum có băng điện di kích thước 205bp, P. vivax 120bp, P. malariae 144bp 

và P. ovale 786 bp. Phân tích so sánh kiểu gen và alen giữa các mẫu máu thu 

nhận vào ngày D0 với ngày mà xuất hiện lại KSTSR trong quá trình theo dõi 28 

ngày. Xác định tái phát khi kiểu gen và alen ở ngày D0 giống hệt kiểu gen ngày 

có KST tái xuất hiện và tái nhiễm khi kiểu gen và alen ở D0 khác ngày D xuất 

hiện lại KST. Xác định dạng phối hợp tái phát cùng với tái nhiễm khi Dtái phát vừa 

có kiểu gen hoặc alen mới và cũ giống nhau ngày D0 [20]. 
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2.6. Tổ chức thực hiện nghiên cứu 

2.6.1. Đánh giá thực trạng và yếu tố liên quan nhiễm KSTSR  

- Dựa trên danh sách 198 HGĐ đã chọn tại mỗi xã, tổng số HGĐ tại 4 xã là 

792 hộ. Thông báo cho lãnh đạo và chính quyền xã, TYT xã, thôn trưởng và 

YTTB, các hộ dân về thời gian điều tra tại HGĐ;   

- CBYT đến từng HGĐ để khám bệnh, đo thân nhiệt, lấy lam máu XN toàn bộ 

các thành viên trong gia đình theo lịch đã định sẵn, soi KHV tại TYT xã; 

- Đồng thời, CBYT phỏng vấn yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR theo bảng 

câu hỏi thiết kế sẵn để phỏng vấn 1 người là chủ HGĐ (đại diện HGĐ) về 

tiền sử mắc bệnh SR và một số yếu tố liên quan nhiễm KSTSR. 

2.6.2. Nghiên cứu can thiệp trên BNSR nhiễm P. falciparum 

- Chia nhóm điều trị 

+ Tất cả BNSR nhiễm P.falciparum chưa biến chứng đủ tiêu chuẩn qua đợt 

điều tra cắt ngang được đưa vào theo tỷ lệ tương ứng 1:1 vào nhóm DOT và 

SAT; 

+ Làm bệnh án NC, lấy lam máu và giấy thấm ngày D0, sau đó can thiệp 

thuốc. 

- Điều trị BNSR 

+ Tất cả BNSR ở nhóm DOT và SAT đều được dùng Pyramax® và PQ (liều 

duy nhất vào ngày đầu tiên) như nhau điều trị theo Hướng dẫn của Bộ Y tế năm 

2016 [5],[38]; 

+ Đối với nhóm DOT: Điều trị có giám sát trực tiếp quá trình uống thuốc 

trong 3 ngày liên tiếp D0, D1, D2, lấy lam máu XN đánh giá tồn tại thể vô tính 

ngày D3 và theo dõi sự xuất hiện của KSTSR ở các thời điểm D7, D14, D21, D28; 

+ Đối với nhóm SAT: CBYT cấp thuốc và hướng dẫn cách uống hàng ngày, 

có thể cho BN tự uống liều đầu tiên (D0) tại TYT xã hoặc cho BNSR mang thuốc 

về nhà uống, không giám sát trực tiếp việc uống thuốc của họ, nhưng vẫn lấy 

lam máu để đánh giá sự sạch KSTSR. 
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- Giám sát bệnh nhân uống thuốc 

+ Trong nhóm DOT, tất cả BNSR đều phải uống thuốc dưới sự giám sát trực 

tiếp của CBYT trong 3 ngày liên tục, vào các ngày D0, D1, D2. Nếu có nôn trong 

vòng 30 phút sau khi uống thì cho uống lại một liều như trước khi nôn. Nếu vẫn 

tiếp tục nôn thì loại và thay thế thuốc hoặc dùng thuốc dạng tiêm [5],[38];  

+ Nếu bệnh diễn biến nặng hơn hoặc trong 3 ngày điều trị mà BN vẫn sốt 

hoặc tình trạng bệnh xấu đi và còn KSTSR thì dùng thuốc điều trị thay thế. 

+ Nếu bệnh diễn biến nặng hơn hoặc trong 3 ngày điều trị mà BN vẫn sốt 

hoặc tình trạng bệnh xấu đi và không còn KSTSR thì tìm nguyên nhân khác. 

-  Theo dõi KSTSR trong và sau điều trị 

+ Thông qua tiêu chuẩn chọn bệnh để chọn ca nhiễm P. falciparum trong các 

đợt điều tra cắt ngang có đủ điều kiện đáp ứng. BNSR đủ tiêu chuẩn được lấy 

lam máu, thân nhiệt, giấy thấm, cân trọng lượng cơ thể trước khi điều trị [5]; 

+ Lấy lam máu kiểm tra KSTSR hàng ngày trong các ngày D1, D2, D3 và các 

mốc thời gian sau điều trị là D7, D14, D21, D28; 

+ Các ca điều trị thất bại, lấy lam máu để XN lại và điều trị như sau: (i) Xuất 

hiện các dấu hiệu nguy hiểm trong vòng 3 ngày đầu và còn KSTSR thì phải điều 

trị như SRAT; (ii) Nếu xuất hiện lại KSTSR trong vòng 14 ngày đầu, điều trị 

bằng thuốc điều trị thay thế; (iii) Nếu xuất hiện lại KSTSR sau 14 ngày đầu, lấy 

lam máu và giấy thấm để so sánh với loài KSTSR ngày D0, xác định tái nhiễm-

tái phát. Đồng thời điều trị bằng thuốc lựa chọn ưu tiên ban đầu; (iv) Nếu kết quả 

XN chỉ có giao bào mà không có sốt thì không phải là điều trị thất bại [5]. 

2.6.3. Đánh giá sau can thiệp điều trị ở nhóm DOT và nhóm SAT 

- Hẹn bệnh nhân đến TYT xã hoặc địa điểm phù hợp để XN lại KSTSR ở các 

ngày D3, D7, D14, D21, D28 hoặc bất kỳ ngày nào mà BN có sốt trở lại. BNSR 

được khám, cặp nhiệt, lấy lam để kiểm tra KSTSR ngày D3, D7, D14, D21, D28; 

- Đánh giá các chỉ số giữa hai nhóm điều trị DOT và nhóm SAT về các thông 

số: 
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 + Tỷ lệ tồn tại thể vô tính sau điều trị ở ngày D3. 

+ Tỷ lệ BN tuân thủ đúng phát đồ điều trị ở ngày D3; 

+ Thời gian cắt sốt và sạch KSTSR trung bình sau liệu trình điều trị; 

+ Tỷ lệ bệnh nhân xuất hiện lại KSTSR các ngày D7, D14, D21, D28. 

+ Tỷ lệ BN tái nhiễm hoặc tái phát KSTSR các ngày D14, D21, D28; 

+ Tỷ lệ khỏi bệnh sau khi kết thúc liệu trình điều trị ngày D14, D21, D28. 

+ So sánh các tỷ lệ của các thông số trên giữa hai nhóm DOT với SAT. 

- Một số ca mất theo dõi nghiên cứu: BN đang trong lịch theo dõi hoặc sau khi 

dùng đủ liều trong 3 ngày, nhưng không đến đúng lịch; Những BN mất theo 

dõi nhưng sau đó quay trở lại trước ngày D28 thì sẽ không loại mà vẫn tiếp 

tục động viên đến khám vào các ngày tiếp theo; 

- Bệnh nhân không tiếp tục hoặc vi phạm: BN có bất kỳ 1 tiêu chuẩn nào sau 

đây được phân loại vào nhóm “rút khỏi nghiên cứu”: BN hoặc gia đình xin 

rút đơn chấp thuận bất kỳ thời điểm nào; BN không theo đủ liệu trình thuốc 

do nôn thuốc mà không cải thiện sau 2 lần cho thuốc, nên điều trị thay thế, 

hoặc thất bại không uống đủ 3 ngày đầu, hoặc có xuất hiện tác dụng ngoại ý 

nghiêm trọng cần phải chấm dứt, hoặc có thể gián đoạn nếu NCV chính quyết 

định vì lý do tác dụng ngoại ý nặng và thông tin phản ứng nghiêm trọng phải 

được ghi lại vào bệnh án NC và báo cáo ngay với người giám sát lâm sàng. 

- Bệnh nhân tạm ngừng hoặc rút khỏi: BN đồng ý nhưng không tham gia đủ 

lịch khám, theo dõi; BN hoặc gia đình rút khỏi do không chấp nhận cam kết; 

Thất bại không hoàn thành liệu trình điều trị (không tham gia đầy đủ lịch 

trình trong 3 ngày đầu tiên, xuất hiện tác dụng ngoại ý phải chấm dứt điều trị 

trước khi theo đủ liệu trình, BN nôn 2 lần khi theo dõi; vi phạm đề cương do 

dùng thuốc khác, hoặc kháng sinh có thành phần chống sốt rét, SRAT xảy ra 

ngày D0, phát hiện loài KSTSR khác khi theo dõi. 
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2.7. Biến số và chỉ số trong nghiên cứu 

+ Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu 

- Nhóm tuổi: Phân chia theo 5 nhóm: từ 6 tháng - < 3 tuổi; ≥ 3 - < 5 tuổi; ≥ 5 - < 

12 tuổi; ≥ 12 - < 15 tuổi và từ ≥ 15 trở lên. Trong phân tích số liệu gộp nhóm, 

chia thành 2 nhóm: Nhóm 1: Từ 6 tháng-<15 tuổi; Nhóm 2: từ 15 tuổi trở lên [5]; 

- Dân tộc: Gia Rai, Kinh, dân tộc khác (Ê Đê, Bana, Tày, Nùng). Trong phân 

tích gộp nhóm: Nhóm 1: Gia Rai; Nhóm 2: Dân tộc khác (Kinh, Ê Đê, Bana, 

Tày); 

- Trình độ học vấn: Là mức độ học vấn đạt được, xếp theo các mức: mù chữ, cấp 

1 (tiểu học), cấp 2 (trung học cơ sở), cấp 3 (trung học phổ thông), trên cấp 3 

(trung cấp, đại học, sau đại học). Trong phân tích số liệu gộp nhóm: Nhóm 1: 

Mù chữ, không biết đọc và viết tiếng phổ thông); nhóm 2: Tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông, trung cấp, đại học, sau đại học;  

- Nghề nghiệp chính: Là công việc thường ngày, mang lại nguồn thu nhập chính 

cho họ trong quần thể, được xếp theo mức độ có khả năng tiếp xúc với muỗi 

truyền: đi rừng, làm nương rẫy, nông, nội trợ/ở nhà, nghề khác. Trong phân tích 

gộp nhóm: Nhóm 1: Đi rừng, nương rẫy; nhóm 2: Làm ruộng/nông, nội trợ/ở 

nhà, nghề khác.  

+ Tiền sử bệnh sốt rét 

- Nơi ở 14 trong ngày qua: Là nơi cư trú hoặc làm việc của đối tượng chia theo: 

ở nhà, ở rừng, rẫy, qua lại biên giới, ở nơi khác. Trong phân tích gộp nhóm: 

Nhóm 1: ở rừng, ở rẫy, qua lại biên giới; Nhóm 2: ở nhà, ở nơi khác. 

- Người trong nhà mắc SR: Trong HGĐ có người mắc SR. Chia ra 2 giá trị: Có 

hoặc không (không có/không biết/không nhớ); 

- Đã từng mắc sốt rét: Đối tượng đã bị nhiễm KSTSR hoặc đã được điều trị SR, 

chia theo hai giá trị: Có hoặc không (không mắc/chưa mắc/không biết/không 

nhớ); 
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- Số lần mắc: Là số lần đối tượng đã nhiễm KSTSR trước đây. Chia ra theo mức 

độ: 1 lần, 2 lần, từ 3 lần trở lên. Trong phân tích gộp nhóm: Nhóm 1: 1 lần; 

Nhóm 2 (2 lần, từ 3 lần trở lên); 

- Lần mắc gần đây nhất: Là khoảng thời gian mà BN đã mắc. Chia ra theo: dưới 

1 năm, từ 1-2 năm, từ 3 năm trở lên. Trong phân tích gộp nhóm: Nhóm 1: dưới 1 

năm; Nhóm 2: Từ 1 năm trở lên. 

+ Thực trạng nhiễm KSTSR [5],[7],[11] 

- Mắc SR theo giới tính: Số lượng và tỷ lệ người mắc SR ở nhóm nam và nữ; 

- Mắc SR theo thành phần dân tộc: Số người nhiễm KSTSR theo từng dân tộc; 

- Mắc SR theo nhóm tuổi: Số người nhiễm KSTSR phân chia theo 5 nhóm tuổi: 

từ 6 tháng-<3 tuổi; ≥3-<5 tuổi; ≥5-<12 tuổi; ≥12-<15 tuổi và từ 15 tuổi trở lên; 

- Nhiễm giao bào: Số lượng và tỷ lệ người XN có nhiễm giao bào trong 

máu/Tổng số người đã được XN; 

- Loài KSTSR: Là số lượng và tỷ lệ của từng loài trong tổng số KSTSR phát hiện 

được trong các đợt điều tra; 

- Lách sưng: Lách sưng được đánh giá từ độ I đến độ IV theo phương pháp khám 

lách của Hackett (WHO,1963). 

- Trường hợp nghi ngờ SR: Là trường hợp đang có sốt và có yếu tố dịch tễ; 

- Sốt: Người bệnh đang có sốt hoặc có tiền sử sốt 3 ngày gần đây; 

- Trường hợp bệnh SR xác định: Là ca có KSTSR trong máu được xác định 

bằng lam máu hoặc XN test nhanh phát hiện kháng nguyên hoặc SHPT; 

- Người có KSTSR: Là người có xét nghiệm có KSTSR trong máu; 

- Sốt rét chưa biến chứng: Là ca mắc SR xác định, không có dấu hiệu đe dọa 

tính mạng người bệnh, có thể có triệu chứng lâm sàng hoặc không; 

- Sốt rét có biến chứng: SR xác định có biến chứng đe dọa tính mạng người 

bệnh, SRAT thường xảy ra trên BNSR nhiễm P. falciparum hoặc nhiễm phối 

hợp có P. falciparum. Các ca nhiễm P. vivax, P. knowlesi cũng có thể gây 

SRAT. 
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- Yếu tố tuân thủ điều trị bệnh SR: Người mắc SR có tuân thủ hoặc không tuân 

thủ việc uống thuốc theo đúng chỉ dẫn và phác đồ điều trị của Bộ Y tế [5]. 

- Quản lý BNSR: 

+ Giám sát bệnh nhân uống thuốc điều trị; 

+ Giám sát trực tiếp: Người bệnh uống thuốc trước sự chứng kiến của CBYT 

hay CBYT giám sát trực tiếp về thời gian uống thuốc, liều lượng thuốc, số ngày 

uống thuốc, có nôn, không nôn, có uống liều lặp lại, không uống liều lặp lại; 

uống thuốc đúng phác đồ, không đúng phác đồ. 

- Theo dõi bệnh nhân (trước, trong và sau khi điều trị) 

+ Theo dõi bệnh nhân: Là theo dõi uống thuốc, tác dụng không mong muốn, 

theo dõi lâm sàng và KSTSR;  

+ Lấy mẫu máu trên giấy thấm: Mỗi BN được lấy các giọt máu lên giấy thấm ở 

ngày D0, lưu lại để so sánh kiểu gen KSTSR giữa ngày D0 và ngày bất kỳ mà 

BN bị sốt có KSTSR (từ D4 đến D28);  

+ Theo dõi lâm sàng: Đánh giá tình diễn biến tốt (khỏi bệnh); chuyển nặng và 

KSTSR (+); diễn biến nặng hơn, nhưng KSTSR âm tính, tìm nguyên nhân 

khác. 

+ Theo dõi KSTSR sau điều trị: Kiểm tra KSTSR các ngày D3, D7, D14, D21, D28 

để đánh giá hiệu quả điều trị. Người bệnh khỏi khi hết sốt, KSTSR (-) 2 lần liên 

tiếp, nếu còn giao bào thì không phải là thuốc không có hiệu quả. Nếu BN xuất 

hiện dấu lâm sàng nặng phải XN lại KSTSR để đánh giá hiệu quả; 

+ Theo dõi tác dụng không mong muốn: Theo dõi bất kỳ biến cố nào xảy ra 

trong quá trình dùng thuốc nhưng không nhất thiết do thuốc gây ra, đồng nghĩa 

có thể không có mối liên hệ nhân-quả giữa thuốc-biến cố. Dấu hiệu xuất hiện 

sau khi dùng thuốc (nhức đầu, chóng mặt, mất ngủ, đánh trống ngực, nôn, buồn 

nôn, đau bụng, tiêu chảy, mẫn ngứa). 
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- Hiệu quả điều trị: 

+ Điều trị có giám sát trực tiếp (DOT): Là CBYT trực tiếp giám sát BNSR 

uống mỗi liều thuốc cho đến khi hết liệu trình, đảm bảo BNSR nhận và uống 

các thuốc theo quy định và theo dõi đáp ứng; 

+ Điều trị tự quản lý (SAT): Là điều trị thường quy trong thực hành điều trị tại 

các tuyến y tế, dựa trên kết quả KSTSR cho BN mang thuốc về nhà uống theo 

hướng dẫn, bản thân mỗi BN tự uống thuốc mà không có sự kiểm soát CBYT; 

+ Điều trị bệnh SR: Bao gồm điều trị cắt cơn sốt, diệt giao bào chống lây lan và 

điều trị tiệt căn; 

+  Tuân thủ điều trị: So sánh tỷ lệ % BNSR hoàn thành đầy đủ phát đồ điều trị 

(uống đúng số lượng thuốc; đúng thời gian quy định; đủ liệu trình điều trị) giữa 

nhóm DOT với nhóm SAT (được phỏng vấn vào ngày D3); 

+  Thời gian cắt sốt trung bình: Là thời gian tính bằng giờ từ khi uống thuốc đến 

khi nhiệt độ nách < 37,50C; 

+ Thời gian sạch KST trung bình: Tính bằng giờ kể từ khi uống thuốc liều đầu 

tiên cho đến khi xét nghiệm có 3 lam máu liên tiếp âm tính với P. falciparum;  

+ Tồn tại KSTSR thể vô tính ngày D3: Là tình trạng một BNSR sau điều trị thuốc 

sốt rét đủ liều còn tồn tại thể vô tính ngày D3 ở nhóm DOT với nhóm SAT; 

+ Tiêu chuẩn khỏi bệnh: Từ ngày D3 cho đến ngày D28 bệnh nhân SR không còn 

các triệu chứng lâm sàng và KSTSR âm tính sau 2 lần xét nghiệm liên tiếp. 

+ Tái nhiễm KSTSR: Bệnh nhân có xuất hiện lại P. falciparum sau điều trị (từ 

D14 đến D28) ở cả hai nhóm DOT Và SAT mà kiểu gen của KST này khác với 

kiểu gen mà BNSR đã mắc trong lần lấy giấy thấm ở ngày D0 qua phân tích 

PCR; 

+ Tái phát KSTSR: Bệnh nhân có xuất hiện lại P.falciparum sau điều trị (từ ngày 

D14 - D28 ở cả hai nhóm DOT và SAT mà kiểu gen của KST này giống với kiểu 

gen mà BNSR đã mắc trong lần lấy giấy thấm ở ngày D0 được xác định bằng 

PCR. 
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2.8. Phương pháp tính một số chỉ số trong nghiên cứu 

2.8.1. Tỷ lệ nhiễm và một số yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR 

+ Thực trạng nhiễm KSTSR 

- Tỷ lệ hiện mắc: Là số ca có KSTST dương tính trên 1000 hoặc 100.000 dân 

trong 1 năm hoặc trong 1 giai đoạn quy định. Mỗi ca chỉ được tính một lần 

[3],[6]; 

Tỷ lệ mắc SR = 
Tổng số bệnh nhân mắc SR 

x 1000 (hoặc x 100.000) 
Dân số 

- Chỉ số hiện mắc: Biểu hiện bằng số trường hợp SR điều tra ở một thời điểm 

nhất định, ở một địa điểm nhất định: 

Chỉ số hiện mắc SR  = 
Số mắc SR 

x 100 
Tổng số điều tra 

- Tỷ lệ giao bào: Tỷ lệ % số giao bào trên tổng số người được XN; 

Tỷ lệ giao bào = 
Số người có giao bào 

x 100 
Tổng số lam máu được XN 

- Tỷ lệ KSTSR: Là % lam có KSTSR (+) trên tổng số lam được XN;  

Tỷ lệ KSTSR = 
Số lượng KSTSR (+)  

x 100 
Tổng số lam XN 

- Cơ cấu KSTSR: Tỷ lệ % của từng loài KSTSR trên tổng số KSTSR; 

% loại KSTSR = 
Số lượng từng loài KSTSR 

x 100 
Tổng số KSTSR 

+ Một số yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR 

- Các mối liên quan giữa KSTSR: Gồm đặc điểm chung như giới tính, nhóm tuổi, 

dân tộc, nghề nghiệp, trình độ học vấn, nơi ở 14 ngày trước, đã từng mắc SR, số 

lần mắc SR, lần mắc SR gần đây nhất, ở cùng nhà với người mắc SR. 
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- Liên quan giữa yếu tố thực hành của người dân về bệnh và cách PCSR với 

nhiễm KSTSR: Xem có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa người mắc SR 

không thực hành đúng cách PCSR; 

- Liên quan giữa yếu tố tuân thủ điều trị theo Hướng dẫn với nhiễm KSTSR: 

Xem sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa BNSR không tuân thủ theo hướng 

dẫn với BNSR tuân thủ điều trị đúng liệu trình với xét nghiệm còn KSTSR. 

2.8.2. Chỉ số đánh giá hiệu quả biện pháp can thiệp DOT và SAT 

- Tỷ lệ nhiễm KSTSR: So sánh tỷ lệ nhiễm KSTSR ở nhóm DOT và nhóm SAT 

lúc trước và sau can thiệp; tỷ lệ nhiễm KSTSR sau can thiệp ở nhóm DOT và 

SAT; 

- Tỷ lệ tuân thủ điều trị: So sánh tỷ lệ BNSR hoàn thành đầy đủ phác đồ điều trị 

giữa nhóm DOT với nhóm SAT (phỏng vấn vào ngày D3); 

- Thời gian cắt sốt trung bình: So sánh thời gian cắt sốt trung bình trên BNSR 

sau khi điều trị ở nhóm DOT với nhóm SAT; 

- Thời gian sạch KSTSR trung bình: So sánh thời gian làm sạch thể vô tính sau 

dùng phác đồ trên hai bệnh nhân nhóm DOT với SAT; 

- Tỷ lệ KST thể vô tính ngày D3: So sánh tỷ lệ % BNSR còn tồn tại theerr vô tính 

P. falciparum ngày D3 ở nhóm DOT với SAT; 

- Tỷ lệ điều trị khỏi: So sánh tỷ lệ % BNSR không còn thể vô tính P. falciparum 

ở D14 ở nhóm DOT với SAT; 

- Tỷ lệ tái nhiễm: So sánh tỷ lệ % BNSR có xuất hiện lại KSTSR sau điều trị (từ  

ngày D14 - D28) ở nhóm DOT với nhóm SAT dựa trên phân tích kiểu gen 

KSTSR; 

- Tỷ lệ tái phát: So sánh tỷ lệ % BNSR có xuất hiện lại KSTSR sau điều trị ở 

nhóm DOT và nhóm SAT dựa trên phân tích kiểu gen KSTSR; 

- Hiệu quả điều trị BNSR do P.falciparum: So sánh tỷ lệ % KSTSR và khỏi bệnh 

thời điểm trước và sau điều trị ở nhóm DOT và nhóm SAT và so sánh tỷ lệ khỏi 

bệnh ở nhóm DOT với nhóm SAT.  
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2.8.3. Các chỉ số đánh giá trong nghiên cứu 

2.8.3.1. Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan nhiễm KSTSR 

Thực trạng nhiễm KSTSR 

- Tỷ lệ hiện mắc KSRTSR, tỷ lệ nhiễm giao bào, cơ cấu KSTSR; 

- Tỷ lệ nhiễm KSTSR theo địa điểm, theo giới tính, dân tộc, nhóm tuổi. 

Một số yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR 

- Liên quan giữa giới tính, dân tộc, nhóm tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn 

với nhiễm KSTSR; 

- Liên quan giữa nơi ở 14 ngày trước khi phát hiện nhiễm, tiền sử đã từng mắc 

sốt rét, số lần mắc, ở cùng người trong nhà có mắc, ngủ rừng/rẫy, với nhiễm 

KSTSR; 

2.8.3.2. Nghiên cứu can thiệp đánh giá ở nhóm DOT và SAT 

- So sánh tỷ lệ tuân thủ điều trị trên BNSR ở nhóm DOT với nhóm SAT; 

- So sánh thời gian sạch KSTSR, sạch giao bào, cắt sốt trung bình trên BNSR ở 

hai nhóm DOT với nhóm SAT; 

- So sánh tỷ lệ tồn tại thể vô tính ngày D3 (+) ở BNSR ở hai nhóm DOT với 

SAT; 

- So sánh tỷ lệ xuất hiện lại P. falciparum trong 28 ngày theo dõi trên hai nhóm 

DOT với nhóm SAT; 

- So sánh tỷ lệ tái nhiễm, hoặc tái phát P. falciparum trên nhóm DOT với SAT; 

- Đánh giá hiệu can thiệp dựa trên công thức sau:  

                       Chỉ số hiệu quả 100(%)
1

21
x

p

pp −
=  

p1: Tỷ lệ nhiễm P. falciparum trước can thiệp ở nhóm DOT và nhóm SAT. 

p2: Tỷ lệ nhiễm P. falciparum sau can thiệp ở nhóm DOT và nhóm SAT. 

Hiệu quả can thiệp (HQCT) sau can thiệp giữa nhóm DOT và SAT của giải 

pháp can thiệp là hiệu số của các chỉ số hiệu quả (CSHQ) tính toán ở trên tại 

nhóm DOT và nhóm SAT 
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                               HQCT = CSHQnhóm DOT - CSHQnhóm SAT 

2.9. Phân tích và xử lý số liệu 

- Số liệu sau khi thu thập được làm sạch, nhập mã hóa, vào phần mềm Epidata.  

- Phân tích số liệu bằng phần mềm STATA 16.0 hoặc phần mềm thống kê phù 

hợp khác.  

+ Các thông số thống kê, tính toán bao gồm: 

- Số lượng, tỷ lệ phần trăm, mean ± SD (Min-Max); 

- Tính tỷ suất chênh OR (Odds ratio) với khoảng tin cậy 95% (95%CI); 

- So sánh hai tỷ lệ bằng kiểm định X2, hiệu chỉnh chính xác Fisher, giá trị p; 

- So sánh chỉ số hiệu quả của nhóm DOT trước và sau can thiệp. 

- So sánh chỉ số hiệu quả của nhóm SAT trước và sau can thiệp. 

- Tính toán hiệu quả can thiệp giữa hai nhóm. 

+Phân tích dữ liệu bao gồm: 

- Số lượng, tỷ lệ BNSR rút khỏi hoặc mất theo dõi trong quá trình nghiên cứu; 

- Mô tả và giải thích lý do chính của từng BNSR rút khỏi hoặc mất theo dõi; 

- Tỷ lệ tuân thủ điều trị qua giám sát trực tiếp và phỏng vấn nhóm DOT và 

SAT; 

- Tỷ lệ tác dụng không mong muốn xảy ra trên BNSR khi uống thuốc ở cả hai 

nhóm DOT và SAT; 

- Thời gian cắt sốt trung bình (giờ) của BNSR ở nhóm DOT và nhóm SAT; 

- Thời gian sạch KSTSR thể vô tính ở ngày D3 đối với BNSR nhiễm 

P.falciparum ở nhóm DOT và nhóm SAT. 

2.10. Sai số và biện pháp khắc phục sai số  

2.10.1. Sai số có thể gặp 

- Sai số do bộ công cụ: Bộ công cụ điều tra dài và phải điều tra thông qua 

phiên dịch, kết hợp giọng điệu trong ngôn ngữ có sự khác biệt nên có thể dẫn 

đến tình trạng đối tượng không hiểu hết ý của câu hỏi nên việc thu thập đầy 
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đủ toàn bộ bộ câu hỏi gặp khó khăn do đó chưa giải thích thỏa đáng cho các 

mối liên quan; 

- Sai số thông tin: Sai số này gặp phải khi đối tượng nghiên cứu, không chia sẻ 

hết những kiến thức hay nhận thức của họ cho người điều tra vì cần có thời 

gian làm quen và có được niềm tin từ họ, hay trả lời không biết, không nhớ; 

- Sai số có thể gặp trong phỏng vấn người dân do ngôn ngữ bất đồng giữa 

người phỏng vấn và người được phỏng vấn. Sai số đo lường trong quá trình 

lấy mẫu và làm xét nghiệm như: cách pha, nhuộm giêm sa, kỹ thuật xét 

nghiệm KSTSR.  

2.10.2. Biện pháp khống chế sai số 

Để đảm bảo độ chính xác, hạn chế sai số cần thực hiện:  

- Cỡ mẫu được tính đủ lớn để hạn chế sai số, bộ công cụ thu thập số liệu phải 

được thiết kế rõ ràng, dễ hiểu, có sự cố vấn của chuyên gia về lĩnh vực YTCC 

và chuyên ngành ký sinh trùng. Tiến hành thử nghiệm bộ câu hỏi và chỉnh 

sửa cho phù hợp trước khi nghiên cứu chính thức; 

- Địa bàn nghiên cứu can thiệp và đối chứng phải tương đồng các chỉ số liên 

quan; 

- Tất cả cán bộ tham gia đều được tập huấn kỹ năng phỏng vấn, quan sát, hỏi, 

trình tự các bước tiến hành nghiên cứu trước khi tiến hành thu thập số liệu tại 

điểm. Giao nhiệm vụ cụ thể trước khi triển khai và được giám sát khi thực 

hiện các cuộc điều tra. Giải thích rõ mục tiêu với tất cả thành viên tham gia; 

- Nghiên cứu viên chính và cán bộ tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt theo đề 

cương đã duyệt trong suốt quá trình nghiên cứu. Mọi sai sót hoặc chỉnh sửa 

phải ghi lý do và ký tên tại chỗ, ghi ngày tháng ký; 

- Giải thích rõ ràng và đưa ra lịch hẹn tái khám cụ thể đối với BNSR, người 

giám hộ, người làm chứng, để ghi nhận các thông tin và phối hợp tốt nhất; 

- Kiểm tra chéo việc nhập dữ liệu đồng thời bởi hai người để khách quan và 

như một lần kiểm tra các sai số; 



73 

 

- Chọn người địa phương là CBYT xã hoặc YTTB cùng đi phỏng vấn và làm 

phiên dịch cho người dân để hạn chế sai số có thể gặp do bất đồng ngôn ngữ 

giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn; 

- Mời các XNV có chuyên môn cao, kinh nghiệm của Tổ kiểm tra kỹ thuật và 

Khoa Nghiên cứu lâm sàng của Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn để nhuộm 

giêm sa, kỹ thuật soi lam và đếm mật độ KSTSR;  

- Sử dụng điều tra viên có kinh nghiệm về cộng đồng, có kỹ năng giao tiếp tốt. 

Giải thích rõ ràng mục đích điều tra cũng như tính bí mật thông tin để cố 

gắng thuyết phục các đối tượng tham gia tự nguyện và cung cấp thông tin 

chính xác; 

- Tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong ngành để đưa ra những hướng 

phân tích phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Nhập và rà soát thông tin, làm 

sạch số liệu trước khi vào phân tích [16]. 

2.10.3. Quản lý dữ liệu 

- Nghiên cứu viên chính phải đảm bảo toàn bộ dữ liệu và bệnh án nghiên cứu 

phải đúng để cương ban đầu. Dữ liệu lâm sàng và XN phải được ghi lại hàng 

ngày vào dữ liệu “Mẫu báo cáo trường hợp bệnh”; 

- Tất cả dữ liệu nguồn phải giữ nguyên vẹn nếu có sao chép để đối chiếu. Tất 

cả mọi thay đổi hoặc sửa trong bệnh án đều giải thích, ghi lại thời gian và ký; 

- Tất cả bệnh án đều phải thường xuyên kiểm tra để đảm bảo các phần dữ liệu 

luôn đầy đủ, cập nhật liên tục. Sau khi hoàn tất dữ liệu, số liệu được nhập vào 

máy tính độc lập với hai người khác nhau kiểm tra. 

2.11. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu 

2.11.1. Thông qua chấp thuận của Hội đồng Đạo đức Y sinh  

- Đề tài được thực hiện sau khi đề cương được Hội đồng Đạo đức Y sinh của 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phê duyệt, Giấy chứng nhận của Hội đồng 

Đạo đức với số: HĐĐĐ 51/2018 ngày 21/12/2018, mã số: IRB-VN01057/IORG 

0008555;  
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- Tất cả thời điểm, tính an toàn và sự bồi hoàn phải luôn đảm bảo tối đa cho 

BN tham gia nghiên cứu, quản lý thích hợp mỗi BNSR và ưu tiên thử 

nghiệm; 

- Bất kỳ sự thay đổi nào phải xin ý kiến Hội đồng Đạo đức Y sinh của Viện Vệ 

sinh Dịch tễ Trung ương trước, trong khi thực hiện nghiên cứu; 

- Nghiên cứu viên chính có trách nhiệm tuân theo đánh giá của Hội đồng Đạo 

đức y sinh về quá trình thực hiện nghiên cứu được coi là thích hợp. 

2.11.2. Chấp thuận, cam kết tham gia nghiên cứu 

- Bệnh nhân hoặc người nhà, người giám hộ đồng ý ký vào mẫu đơn chấp 

thuận sau khi đọc và được giải thích hoặc nhờ người chuyển dịch bằng ngôn 

ngữ địa phương (nếu không biết tiếng Việt) và sẽ đọc toàn bộ cho BNSR 

hoặc người thân, người giám hộ nghe rõ trước khi tham gia nghiên cứu; 

- Tất cả câu hỏi của BNSR hoặc người thân đều phải được nhóm nghiên cứu 

trả lời rõ ràng, cụ thể. Nghiên cứu viên phải ghi nhận tất cả mọi đồng ý của 

trẻ em và đi kèm theo chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ; 

- Giải thích về lợi ích, quyền lợi và nguy cơ hoặc tác dụng ngoại ý có thể xảy 

ra khi uống thuốc. Viết cam kết giữa đối tượng nghiên cứu hoặc cha mẹ, 

người giám hộ (trẻ em hoặc người không biết chữ). Nếu đối tượng không biết 

chữ có thể nhờ một người địa phương hoặc CBYT địa phương làm chứng.  

2.11.3. Bảo mật thông tin và số liệu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Tất cả thông tin liên quan đến đối tượng sẽ được bảo mật và chỉ chia sẽ với 

các thành viên trong nhóm; 

- NCV chính phải đảm bảo cất giữ hồ sơ và các sản phẩm nghiên cứu (lam 

máu, giấy thấm, biểu mẫu ghi kết quả, sổ gốc, tài liệu nguồn) cẩn thận.  

2.11.4. Dịch vụ chăm sóc y tế 

- Chăm sóc y tế hoàn toàn miễn phí về bệnh SR trong quá trình nghiên cứu 

(XN, thuốc sốt rét, vitamin hỗ trợ, theo dõi BNSR trước, trong và sau uống 

thuốc); 
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- Trường hợp BNSR có vấn đề về y tế khác không liên quan đến sốt rét, nghiên 

cứu viên có trách nhiệm chuyển bệnh nhân điều trị trong khả năng tốt nhất. 

2.11.5. Sự khích lệ và động viên đối tượng tham gia 

- Tất cả BNSR trong diện nghiên cứu sẽ được XN và dùng thuốc miễn phí; 

- Luôn luôn khuyến khích và động viên BNSR đến địa điểm đã hẹn trước hoặc 

những nơi phù hợp để theo dõi mẫu như yêu cầu đề cương đã đề ra. 
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Chương 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

Qua gần 2 năm thực hiện nghiên cứu từ 2019-2020 tại 4 xã có sốt rét lưu 

hành của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai theo thiết kế nghiên cứu ngang mô tả, 

điều tra tỷ lệ nhiễm và một số yếu tố liên quan đến nhiễm ký sinh trùng sốt rét 

(KSTSR) và nghiên cứu can thiệp đánh giá hiệu quả có nhóm đối chứng giữa 

nhóm điều trị có giám sát trực tiếp (DOT) và nhóm điều trị thường quy do bệnh 

nhân tự quản (SAT), một số kết quả đã đạt được và trình bày dưới đây:  

3.1. Thực trạng và yếu tố liên quan đến nhiễm ký sinh trùng sốt rét 

3.1.1. Thực trạng nhiễm KSTSR tại các xã nghiên cứu 

3.1.1.1. Một số đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.1. Đặc điểm về giới tính của đối tượng nghiên cứu tại 4 xã 

Giới tính 

Xã nghiên cứu 
Tổng số 

Ia R’sai Chư R’căm Ia Dreh Krông Năng 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Nam 586 72,3 436 53,7 501 61,3 303 37,5  1826 56,2 

Nữ 225 27,7 376 46,3 316 38,7 505 62,5  1422 43,8 

Cộng 811 100 812 100 817 100 808 100 3248  100 

 

Tổng số 3.248 người tham gia nghiên cứu điều tra tại 4 xã được chọn, trong 

đó có 811 người phân bố ở xã Ia R’sai, 812 người ở Chư R’căm, 817 người ở Ia 

Dreh và 808 người ở Krông Năng. Về phân bố theo giới tính, nam giới chiếm 

56,2% cao hơn nữ giới (43,8%).  

Tỷ lệ nam giới cao nhất ở xã Ia R’sai (72,3%) và thấp nhất ở xã Krông 

Năng (37,5%). 
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Bảng 3.2. Đặc điểm về nhóm dân tộc của đối tượng nghiên cứu 

  Dân tộc 

Địa điểm nghiên cứu 
Tổng 

Ia R’sai Chư R’căm Ia Dreh Krông Năng 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Gia Rai 698 86,1 669 82,4 694 85,0 723 89,5 2.784 85,7 

Kinh 92 11,3 126 15,5 104 12,7 81 10,0 403 12,4 

Khác 21 2,6 17 2,1 19 2,3 4 0,5 61 1,9 

Cộng 811 100 812 100 817 100 808 100 3.248 100 

 

Trong mẫu nghiên cứu, nhóm người dân tộc Gia Rai chiếm đa số với 

85,7%, dân tộc Kinh (12,4%) và một số ít dân tộc khác chiếm thấp (1,9%). Dân 

tộc Gia Rai ở xã Krông Năng cao nhất (89,5%), xã Ia R’sai là 86,1%, ở xã Ia 

Dreh là 85,0% và thấp nhất ở Chư R’căm (82,4%).  

Bảng 3.3. Phân bố theo nhóm tuổi của đối tượng nghiên cứu 

Nhóm 

tuổi 

Địa điểm nghiên cứu 
Tổng số 

Ia R’sai Chư R’căm Ia Dreh Krông Năng 

SL % SL % SL % SL % SL % 

6th - < 3 4 0,5 6 0,7 7 0,9 7 0,9 24 0,7 

≥ 3- <5 6 0,7 10 1,2 2 0,2 9 1,1 27 0,8 

≥ 5- <12 42 5,2 31 3,8 49 6,0 65 8,0 187 5,8 

≥ 12- <15 81 10,0 102 12,6 204 25,0 166 20,6 553 17,0 

≥ 15 678 83,6 663 81,7 555 67,9 561 69,4 2.457 75,7 

Cộng 811 100 812 100 817 100 808 100 3.248 100 
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Đối tượng nghiên cứu tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 15 tuổi trở lên 

(75,7%), các nhóm tuổi khác thấp hơn: nhóm tuổi ≥12- <15 tuổi (17%), nhóm 

≥5- <12 tuổi (5,8%), nhóm ≥3- <5 tuổi (0,8%), thấp nhất ở nhóm 6th -< 3 tuổi 

(0,7%). Sự phân bố nhóm tuổi trên các đối tượng nghiên cứu giữa các xã tương 

đương. 

3.1.1.2. Tỷ lệ nhiễm KSTSR theo giới tính tại các xã nghiên cứu  

Bảng 3.4. Tỷ lệ nhiễm KSTSR theo giới tính tại các điểm nghiên cứu  

Địa điểm Giới tính Số XN 
Mắc sốt rét Giá trị  

p SL Tỷ lệ (%) 

Ia R’sai 

(811) 

Nam 586 18 3,07 
0,092 

Nữ 225 2 0,89 

Chư R’căm 

(812) 

Nam 436 21 4,82 
0,003 

Nữ 376 3 0,80 

Ia Dreh 

(817) 

Nam 501 13 2,60 
0,052 

Nữ 316 6 1,90 

Krông Năng 

(808) 

Nam 303 5 1,65 
0,159 

Nữ 505 3 0,59 

Chung 
Nam 1826 57 3,12 

0,0001 

Nữ 1422 14 0,98 

 

Tỷ lệ nhiễm KSTSR chung tại các xã trong huyện Krông Pa qua điều tra là  

2,18% (71/3.248), trong đó tỷ lệ cao nhất ở xã Chư R’Căm với 0,73% 

(24/3.248), ở xã Ia R’sai là 0,62% (20/3.248), ở xã Ia Dreh là 0,58% (19/3.248) 

và thấp nhất ở Krông Năng là 0,25% (8/3.248). Sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ 

mắc KSTSR chung giữa giới tính nam và nữ (p = 0,0001). 
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Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ nhiễm KSTSR giữa giới nam với 

nữ tại xã Chư R’căm (p=0,003). 

3.1.1.3. Tỷ lệ nhiễm giao bào trên bệnh nhân theo địa điểm nghiên cứu  

Bảng 3.5. Tỷ lệ nhiễm giao bào của người dân tại các xã nghiên cứu  

Địa điểm Số điều tra 

KSTSR Giao bào (+) 

Tần số TL % Tần số TL % 

Ia R’sai 811 20 2,47 6 0,73 

Chư R’căm 812 24 2,95 8 0,98 

Ia Dreh 817 19 2,32 4 0,49 

Krông Năng 808 8 0,99 3 0,37 

Chung 3248 71 2,18 21 0,65 

 

Qua xét nghiệm 3.248 người tại 4 xã nghiên cứu cho thấy có 71 người 

nhiễm KSTSR. Tỷ lệ nhiễm KSTSR chung chiếm 2,18%.  

Trong đó 20 người nhiễm KSTSR ở xã  Ia R’sai (2,47%), 24 người ở xã 

Chư R’căm (2,95%), 19 người ở xã Ia Dreh (2,32%), 8 người ở xã Krông Năng 

(0,99%) 

 Trong tổng số 3.248 người, có 21 người nhiễm KSTSR có giao bào. Tỷ lệ 

nhiễm giao bào chung tại các điểm nghiên cứu là 0,65%. Trong đó tỷ lệ nhiễm 

giao bào cao nhất ở xã Chư R’Căm (0,98%), ở xã Ia Rsai là 0,73%, ở xã Ia Dreh 

là 0,49% và thấp nhất ở xã Krông năng (0,37%). 
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3.1.1.4. Cơ cấu ký sinh trùng sốt rét theo từng xã nghiên cứu  

Bảng 3.6. Cơ cấu ký sinh trùng sốt rét tại các điểm nghiên cứu  

Chỉ số  

Địa điểm nghiên cứu  

Tổng số 
Ia R’sai 

(n=811) 

Chư R’Căm 

(n=812) 

Ia Dreh 

(n=817) 

  Krông Năng 

(n=808) 

SL %  SL %  SL %  SL %  SL %  

KSTSR 20 2,47 24 2,96 19 2,32 8 0,99 71  73,95 

P. falciparum 20 2,47 17 2,09 17 2,08 8 0,99 62  87,32 

P. vivax 0 0 7 0,86 2 0,25 0 0 9   12,68 

 

Số liệu phân tích trên 3248 đối tượng được điều tra cho thấy tỷ lệ BNSR 

là 2,95% (96/3248), tỷ lệ KSTSR là 2,18% (71/3248), số ca nhiễm loài 

P.falciparum chiếm 1,90% (62/3248) và nhiễm loài P.vivax chiếm 0,28% 

(9/3248).  

Tỷ lệ nhiễm KSTSR cao nhất ở xã Chư R’Căm là 0,74% (24/3248), xã Ia 

Rsai là 0,62% (20/3.248), xã Ia Dreh là 0,58% (19/3.248) và thấp nhất ở xã 

Krông Năng là 0,25% (8/3.248) trong tổng số người điều tra.  

Cơ cấu loài P. falciparum chiếm 87,32% và P. vivax là 12,68% trong tổng 

số KSTSR. 
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3.1.1.5. Tỷ lệ nhiễm KSTSR ở người dân theo địa điểm nghiên cứu 

Bảng 3.7. Tỷ lệ nhiễm KSTSR ở người dân tại các điểm nghiên cứu 

 

Tỷ lệ nhiễm KSTSR ở xã Chư R’Căm cao nhất (2,96%), ở Ia Rsai (2,47%), 

ở Ia Dreh (2,33%) và xã Krông Năng thấp nhất (0,99%). Không có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ nhiễm KSTSR giữa các xã Ia Rsai so với các xã Chư 

R’Căm, Ia Dreh và Krông Năng; giữa xã Chư R’Căm so với 3 xã còn lại; Giữa 

xã Ia Dreh (2,33%) so với 3 xã còn lại (p > 0,05). 

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ nhiễm giữa xã Krông Năng 

(0,99%) so với các xã Ia Rsai (2,47%), Chư R’Căm (2,96%) và Ia Dreh (2,33%), 

với p < 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

Địa điểm Số XN 

Nhiễm KSTSR Giá trị  

p SL Tỷ lệ (%) 

Ia Rsai(1) 811 20 2,47 p(1: 2;3;4) = 0,529 

Chư R’Căm(2) 812 24 2,96 p(2: 1;3;4) = 0,085 

Ia Dreh(3) 817 19 2,33 p(3: 1;2;4) = 0,752 

Krông Năng(4) 808 8 0,99 p(4: 1;2;3) = 0,009 

Tổng 3248 71 2,18  
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Bảng 3.8. Tỷ lệ nhiễm KSTSR theo giới tính tại các điểm nghiên cứu  

Địa điểm Giới tính 
KSTSR 

Tổng 

 

OR 

 

 95%CI 
Nhiễm Không 

Ia R’sai 

Nam 18 568 586 

3,53 0,81 - 15,35 Nữ 2 223 225 

Tổng 20 791 811 

Chư 

R’căm 

Nam 21 415 436 

6,13 1,81 - 20,75 Nữ 3 364 367 

Tổng 24 788 812 

Ia Dreh 

Nam 13 488 501 
 

 

1,37 
0,51 - 3,65 Nữ 6 310 316 

Tổng 19 798 817 

Krông 

Năng 

Nam 5 298 303  

 

2,80 
0,66 - 11,83 Nữ 3 502 505 

Tổng 8 800 808 

Chung 

Nam 57 1.769 1.826  

 

3,24 

 

 

1,79 - 5,83 
Nữ 14 1.408 1.422 

Tổng số 71 3177 3248 

 

Mức độ phơi nhiễm KSTSR ở Nam và Nữ không có sự khác biệt tại xã Ia 

R’sai, Ia Dreh, Krông Năng, vì 95%CI chứa giá trị 1. 
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Mức độ phơi nhiễm KSTSR tại xã Chư R’căm ở nhóm nam cao hơn gấp 

6,13 lần so với nhóm nữ với (95%CI:1,81 - 20,75), sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê. 

Mức độ phơi nhiễm KSTSR chung tại các xã nghiên cứu ở nhóm nam cao 

gấp 3,24 lần (95%CI:1,79 - 5,83) so với nữ, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

giữa mức độ phơi nhiễm KSTSR chung tại các xã ở giới Nam và giới Nữ. 

Bảng 3.9. Tỷ lệ nhiễm KSTSR theo thành phần nhóm dân tộc   

Địa điểm Dân tộc Số XN 
Nhiễm KSTSR Giá trị  

p SL Tỷ lệ (%) 

Ia R’sai 

(SL=811) 

Gia Rai 698 19 2,72 
0,267 

Khác 113 1 0,88 

Chư R’căm 

(SL=812) 

Gia Rai 669 21 3,13 
0,507 

Khác 143 3 2,09 

Ia Dreh 

(SL=817) 

Gia Rai 693 18 2,59 
0,249 

Khác 124 1 0,80 

Krông Năng 

(SL=808) 

Gia Rai 722 7 0,96 
0,864 

Khác 86 1 1,16 

Chung 

Gia Rai 2.782 65 2,33 

0,158 

Khác 466 6 1,28 

 

Tỷ lệ nhiễm KSTSR trên nhóm dân tộc Gia Rai tại xã Ia Rsai chiếm 2,72%, 

ở các dân tộc khác (0,88%). Tỷ lệ nhiễm tại xã Chư R’căm ở dân tộc Gia Rai là 

3,13%, ở dân tộc khác là 2,09%. Tại xã Ia Dreh ở dân tộc Gia Rai là 2,59%, ở 

các dân tộc khác là 0,8%. Tỷ lệ nhiễm ở dân tộc Gia Rai tại Krông Năng chiếm 

0,96%, ở các dân tộc khác là 1,16. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về 
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mức độ phơi nhiễm KSTSR ở nhóm dân tộc Gia Rai và nhóm dân tộc khác tại 

các xã Ia R’Sai (p=0,267), xã Chưa R’Căm (p= 0,507), xã Ia Dreh (p=0,249), xã 

Krông Năng (p=0,864). 

Mức độ phơi nhiễm KSTSR chung tại các xã nghiên cứu trên nhóm dân tộc 

Gia Rai tại xã Ia Rsai chiếm 2,33%, ở các dân tộc khác là 1,28%. Không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ phơi nhiễm KSTSR chung tại các xã 

nghiên cứu ở nhóm dân tộc Gia Rai và nhóm dân tộc khác, với p=0,158. 

Bảng 3.10. Tỷ lệ nhiễm KSTSR theo nhóm tuổi của người dân 

Địa điểm 
Nhóm 

tuổi 
Số XN 

Nhiễm KSTSR 
Giá trị p 

SL Tỷ lệ (%) 

Ia R’sai 

(SL=811) 

≥6th - < 15 133 1 0,75 
0,194 

≥ 15 678 19 2,80 

Chư R’căm 

(SL=812) 

≥6th - < 15 149 3 2,01 
0,456 

≥ 15 663 21 3,16 

Ia Dreh 

(SL=817) 

≥6th - < 15 262 1 0,38 
0,035 

≥ 15 555 18 3,24 

Krông Năng 

(SL=808) 

≥6th - < 15 247 1 0,40 
0,290 

≥ 15 561 7 1,24 

Chung 
≥6th - < 15 791 6 0,75 

0,003 

≥ 15 2457 65 2,64 

 

Tỷ lệ nhiễm KSTSR tại xã Ia Rsai ở trên nhóm tuổi ≥15 tuổi chiếm 2,34%, 

trong khi ở nhóm tuổi 6th -<15 tuổi chỉ 0,12%, không có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa tỷ lệ nhiễm ở nhóm tuổi  ≥15 tuổi với nhóm 6th -< 15 tuổi 

(p=0,194). 
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Tỷ lệ nhiễm KSTSR tại xã Chư R’Căm ở nhóm ≥15 tuổi chiếm 2,59%, 

nhóm tuổi 6th -<15 (0,37%). Tương tự, tỷ lệ nhiễm tại xã Krông Năng ở nhóm 

≥15 tuổi chiếm 0,87%; ở nhóm ≥ 6th -<15 tuổi chiếm 0,12%, không có sự khác 

biệt ý nghĩa giữa tỷ lệ nhiễm ở nhóm ≥15 tuổi với nhóm 6th -< 15 tuổi (p=0,456 

và p=0,290). Tỷ lệ nhiễm KSTSR tại xã Ia Dreh ở nhóm ≥15 tuổi là 2,2%, nhóm 

tuổi 6th -<15 tuổi (0,12%), sự khác biệt có ý nghĩa giữa tỷ lệ nhiễm ở nhóm ≥ 15 

tuổi với nhóm 6th -< 15 tuổi (p=0,035).  

Tỷ lệ nhiễm KSTSR chung ở nhóm ≥ 15 tuổi chiếm 2,64%, ở nhóm 6th -

<15 tuổi (0,75%). Sự khác biệt có ý nghĩa giữa tỷ lệ nhiễm chung ở nhóm ≥ 15 

tuổi với nhóm 6th-< 15 tuổi (p=0,003). 

3.1.2. Một số yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR của người dân 

3.1.2.1. Liên quan giữa nhiễm KSTSR với giới tính, nhóm tuổi 

Bảng 3.11. Liên quan giữa nhiễm KSTSR với giới tính, nhóm tuổi 

Biến số Khảo sát 
KSTSR 

Tổng số 

 

OR 

 

 95%CI 
Nhiễm Không 

Giới tính 

Nam 57 2028 2085  

2,30 

 

1,27 - 4,15 Nữ 14 1149 1163 

Tổng 71 3177 3248 

Nhóm 

tuổi 

≥ 15  65 1768 1833 
 

8,63 

 

3,73 - 19,98 
≥6th - < 15 6 1409 1415 

Tổng số 71 3177 3248 

 

Nam giới có khả năng nhiễm KSTSR gấp 2,3 lần (95%CI:1,27-4,15) so với 

nữ; nhóm ≥15 tuổi có khả năng nhiễm KSTSR gấp 8,63 lần (95%CI:3,73-19,98) 

so với nhóm từ 6th -< 15 tuổi. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ nhiễm 
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KSTSR giữa giới tính Nam và nữ; giữa nhóm tuổi ≥15 tuổi với nhóm từ 6th -< 15 

tuổi. 

3.1.2.2. Liên quan giữa nhiễm KSTSR với nhóm dân tộc, nghề nghiệp 

Bảng 3.12. Liên quan giữa nhiễm KSTSR với dân tộc, nghề nghiệp 

Biến số 
Dân tộc & 

N/nghiệp 

KSTSR 
Tổng 

 

OR 

 

 95%CI 
Nhiễm Không 

Dân tộc 

Gia Rai 67 2992 3059  

4,56 

 

1,65 - 12,54 
Khác 4 185 189 

Tổng 71 3177 3248 

Nghề 

nghiệp 

Đi rừng 53 1700 1753 

2,55 1,49 - 4,38 
Khác 18 1477 1495 

Tổng 71 3177 3248 

 

Qua điều tra cho thấy nhóm người dân tộc Gia Rai có khả năng nhiễm 

KSTSR cao gấp 4,56 lần (95%CI:1,20 - 9,15) so với nhóm các dân tộc khác 

(Kinh và dân tộc thiểu số khác), có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ 

nhiễm KSTSR giữa nhóm dân tộc Gia Rai và nhóm dân tộc khác. 

Người có nghề nghiệp liên quan đi rừng, rẫy có khả năng nhiễm KSTSR 

cao gấp 2,55 lần (95%CI:1,49 - 4,38) so với nhóm đối tượng khác không đi rừng 

(phần lớn làm ruộng, làm rẫy gần nhà và nghề khác). Có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê về tỷ lệ nhiễm KSTSR giữa nhóm người có nghề nghiệp liên quan đi 

rừng, rẫy và nhóm có nghề nghiệp không đi rừng. 
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3.1.2.3. Liên quan giữa nhiễm KSTSR với học vấn, nơi ở của người dân 

Bảng 3.13. Liên quan giữa nhiễm KSTSR với học vấn, nơi ở người dân  

Biến số Khảo sát 
KSTSR 

Tổng 

 

OR 

 

 95%CI 
Nhiễm Không 

Trình độ 

học vấn 

Mù chữ 49 2208 2257 

0,97 0,58 - 1,62 Khác 22 969 991 

Tổng 71 3177 3248 

Nơi ở 14 

ngày trước 

điều tra 

Ở rừng/rẫy 66 2816 2882 

1,69 0,67 - 4,22 Khác 5 361 366 

Tổng 71 3177 3.248 

 

Nhóm người không có học vấn hay mù chữ có khả năng nhiễm KSTSR gấp 

0,97 lần (95%CI:0,58 - 1,62) so với nhóm có học vấn cấp 1, cấp 2, cấp 3 và trên 

cấp 3. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ nhiễm KSTSR giữa 

nhóm người mù chữa và nhóm có học vấn, do CI chứa giá trị 1. 

 

Đồng thời, người có nơi ở và cư ngụ trong thời gian 14 ngày trước khi điều 

tra, phỏng vấn là trong rừng/rẫy có khả năng nhiễm KSTSR gấp 1,69 lần 

(95%CI:0,67 - 4,22) so với nhóm người có nơi ở cư ngụ là nơi khác (ở nhà, ở nơi 

khác). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ nhiễm KSTSR giữa 

nhóm người có nơi cư ngụ trong thời gian 14 ngày trước khi điều tra, phỏng vấn 

là trong rừng/rẫy và nhóm người có nơi ở cư ngụ là nơi khác, do 95%CI chứa giá 

trị 1. 
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3.1.2.4. Liên quan giữa nhiễm KSTSR với tiền sử đã từng mắc SR, hay ở 

cùng nhà với người mắc sốt rét 

Bảng 3.14. Liên quan giữa nhiễm KSTSR với tiền sử đã mắc, ở cùng nhà người 

mắc SR trước đó 

Biến số Khảo sát 
KSTSR 

Tổng 

 

OR 

 

 95%CI 
Nhiễm Không 

Đã từng 

mắc SR 

Có 58 884 942 

11,57 6,31 - 21,22 Không 13 2293 2306 

Tổng 71 3177 3248 

Người 

trong nhà 

mắc SR 

Có 4 48 52 

3,89 1,36 - 11,10 Không 67 3129 3196 

Tổng 71 3177 3248 

 

Người có tiền sử từng mắc SR sẽ có khả năng nhiễm gấp 11,57 lần (95%CI: 

6,31-21,22) so với người chưa mắc. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ 

nhiễm KSTSR giữa nhóm người có tiền sử từng mắc SR và nhóm người chưa 

mắc. 

Người đang ở cùng nhà với người từng mắc SR có khả năng nhiễm KSTSR 

gấp 3,89 lần (95%CI:1,36 - 11,10) so với người không ở cùng nhà với người 

mắc SR. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ nhiễm KSTSR giữa nhóm 

người đang ở cùng nhà với người từng mắc SR và nhóm người không ở cùng 

nhà với người mắc SR. 
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3.2. Hiệu quả của biện pháp điều trị có giám sát trực tiếp (DOT) và điều trị 

tự quản trong điều trị sốt rét (SAT) 

3.2.1. Đặc điểm chung của quần thể bệnh nhân phân bổ vào nghiên cứu 

3.2.1.1. Đặc điểm chung của quần thể bệnh nhân nghiên cứu 

Xét nghiệm 8918 lượt người bằng lam máu soi KHV tại 4 xã nghiên cứu 

cho thấy tỷ lệ nhiễm KSTSR chung là 2,64% và không nhiễm là 97,36%. 

  

Hình 3.1. Tỷ lệ P. falciparum trong số 

KSTSR dương tính 

Hình 3.2. Tỷ lệ P.falciparum chọn 

vào nghiên cứu DOT và SAT 

  

Trong tổng số 235 ca nhiễm Plasmodium spp. dương tính được phát hiện 

tại các điểm nghiên cứu, tỷ lệ nhiễm đơn P.falciparum là 87,66%, P. vivax 

(11,49%); nhiễm phối hợp đa loài có P.falciparum (0,85%).  

 Tại thời điểm bắt đầu (ngày D0), tỷ lệ BNSR nhiễm P.falciparum đủ điều 

kiện nghiên cứu là 88,83% (183/206), số ca còn lại bị loại khỏi do nhiều lý do. 

 

 

 

 

 

 

 

87.66

11.49 0.85

P.falciparum P.vivax PH

88.83

11.17

P.fal chọn vào P.fal loại ra
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3.2.1.2. Phân bố bệnh nhân đơn nhiễm P.falciparum vào 2 nhóm nghiên cứu 

Bảng 3.15. Phân bố bệnh nhân nhiễm P.falciparum vào hai nhóm nghiên cứu  

TT Bệnh nhân sốt rét SL 
Nhóm DOT Nhóm SAT 

SL % SL % 

1 Tổng ca nhiễm P.falciparum 206     

2 Đủ tiêu chuẩn nghiên cứu 183 91 49,73 92 50,27 

3 Bỏ cuộc không tham gia 3 1 1,10 2 2,17 

4 Theo dõi KSTSR 180 90 100 90 100 

5 Giám sát trực tiếp 90 90 100 0 0 

6 Phỏng vấn sau điều trị 90 0 0 90 100 

7 Theo dõi đến ngày D28 180 90 100 90 100 

 

Trong 206 BNSR đơn nhiễm P. falciparum phát hiện được, có 183 BN đủ 

tiêu chuẩn lựa chọn vào nghiên cứu, song có 1 ca ở nhóm DOT không đến điểm 

hẹn vào thời điểm ngày D1; có 2 ca ở nhóm SAT bỏ cuộc không tham gia trong 

lần phỏng vấn ở thời điểm ngày D3. Do vậy, số BNSR tham gia trong nghiên cứu 

là 180 người và phân vào nhóm DOT và SAT theo tỷ lệ tương ứng 1:1.  

Tất cả BNSR đơn nhiễm P. falciparum ở hai nhóm đều được dùng thuốc 

Pyramax® trong 3 ngày liên tiếp và primaquin (PQ) liều duy nhất ngày đầu tiên.  

Trong đó, số bệnh nhân ở nhóm DOT được “giám sát trực tiếp” quá trình 

uống thuốc trong 3 ngày liên tiếp.  

Bệnh nhân nhóm SAT được cấp thuốc và hướng dẫn mang thuốc về nhà tự 

uống, không giám sát trực tiếp quá trình uống thuốc, được phỏng vấn việc tuân 

thủ điều trị sau liệu trình 3 ngày điều trị. Tỷ lệ BNSR đơn nhiễm P.falciparum 

hoàn thành theo dõi diễn tiến sạch KSTSR đến hết ngày D28 ở cả hai nhóm là 

100%. 
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3.2.1.3. Một số nguyên nhân loại bệnh nhân ra khỏi nghiên cứu  

Bảng 3.16. Một số nguyên nhân loại bỏ bệnh nhân ra khỏi nghiên cứu  

Nguyên nhân Số BN Thời điểm Ghi chú* 

Nhiễm đơn loài P. Vivax 27 D0 Loại 

Nhiễm PH có P.falciparum 2 D0 Loại 

Tuổi và cận nặng khác quy định  2 D0 Loại 

SR biến chứng/ bệnh nặng 4 D0 Loại 

Không uống được thuốc 2 D0 Loại 

Bệnh gan đang dùng thuốc 2 D0 Loại 

Mắc nhiều bệnh nền cùng lúc 9 D0 Loại 

Phụ nữ có thai 1 D0 Loại 

Từ chối tham gia nghiên cứu 3 D0 Loại 

Không đến điểm hẹn theo lịch 1 D0 Loại 

Mất theo dõi 2 D3 Loại 

Tổng số 55   

* Loại nhưng vẫn được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, năm 2016 

Nguyên nhân các BNSR bị loại khỏi nghiên cứu đối với 55 BNSR trên là 

do có 27 ca nhiễm P. vivax, 2 ca nhiễm phối hợp có P. falciparum, 26 ca đơn 

nhiễm P. falciparum nhưng không đạt các tiêu chí nghiên cứu yêu cầu.  

Trong 26 ca đơn nhiễm P.falciparum bị loại thì có 2 ca có tuổi dưới 7 tuổi 

và cân nặng dưới 20 kg, 4 ca có nguy cơ biến chứng và bệnh nặng, 2 ca không 

uống được thuốc, 2 ca mắc bệnh gan đang dùng thuốc, 9 ca mắc nhiều bệnh nền 

cùng lúc, 1 ca là phụ nữ có thai 9 tuần tuổi, 3 ca từ chối tham gia, 1 ca không đến 

điểm hẹn ở ngày D1 và 2 ca không đồng ý tham gia phỏng vấn ở ngày D3.  

Tất cả BNSR bị loại khỏi nghiên cứu nhưng vẫn được xét nghiệm lam máu 

theo dõi, điều trị theo phác đồ Bộ Y tế năm 2016. 



92 

 

Các cán bộ của TYT từng xã và cán bộ nghiên cứu chịu trách nhiệm điều trị 

cho đến khi có kết quả âm tính trên lam máu ngoại vi như thực hành thường quy 

tại CSYT. 

3.2.1.4. Đặc điểm chung của bệnh nhân trong hai nhóm nghiên cứu 

Bảng 3.17. Đặc điểm chung của BNSR phân bổ trong nhóm nghiên cứu  

Đặc điểm phân tích 
SL 

(180) 

Nhóm nghiên cứu 
Giá trị 

p 
DOT (n1=90) SAT (n2=90) 

SL % SL % 

Giới tính 
Nam 160 84 52,5 76 47,5 

0,064 
Nữ 20 6 20,0 14 80,0 

Dân tộc 
Gia Rai 168 83 49,40 85 50,59 

0,551 
Khác 12 7 58,33 5 41,67 

Nhóm tuổi 
≥7 -<15 22 10 45,45 12 54,55 

0,649 
≥ 15 158 80 50,63 78 49,37 

 

Trong tổng số 180 BNSR đơn nhiễm P.falciparum đủ tiêu chuẩn lựa chọn 

vào hai nhóm nghiên cứu DOT và SAT được phân bổ theo tỷ lệ 1:1.  

Trong đó tỷ lệ giới tính nam chiếm ưu thế (88,89%), nữ chỉ có 11,11%; 

người dân tộc Gia Rai chiếm 93,33%, người Kinh và dân tộc khác chỉ chiếm 

6,67%;  

Độ tuổi từ 7 đến dưới 15 tuổi chỉ chiếm 12,22%, tuổi từ 15 tuổi trở lên 

chiếm cao với 87,78%.  

Hầu hết BNSR được lựa chọn vào hai nhóm nhiễm P.falciparum cao 

88,21% (206/233), chủ yếu là người có độ tuổi trên 7 tuổi. Trong khi đó tiêu 

chuẩn để lựa chọn trong điều trị bằng thuốc Pyramax® chỉ định ở độ tuổi trên 7 

tuổi và có cân nặng từ 20 kg trở lên, vì vậy chỉ có 180 BNSR đã được chọn.  

Tuổi trung bình các BNSR phân chia đều vào hai nhóm là 31,4 ± 5,2 tuổi, 



93 

 

người có độ tuổi nhỏ nhất là 7 tuổi, cao nhất là 46 tuổi. 

Không có sự khác biệt có ý nghĩa về các đặc điểm giới tính, thành phần dân 

tộc, nhóm tuổi ở hai nhóm nghiên cứu DOT và nhóm SAT (p>0,05). 

3.2.1.5. Đặc điểm lâm sàng và tiền sử sốt của bệnh nhân nghiên cứu 

    Bảng 3.18. Đặc điểm lâm sàng và tiền sử sốt của bệnh nhân nghiên cứu 

Đặc điểm lâm sàng của BN 

(SL=180) 

Thời điểm trước khi uống thuốc (D0) 

Trung bình ±SD (Nhỏ-Lớn) 

Thân nhiệt trung bình (0C) 38,7 ± 0,8 (36,7 - 40,6) 

Cân nặng trung bình cơ thể (kg) 53,5 ± 7,9 (20 - 71) 

Sốt trước ngày điều trị Do (ngày) 3,6 ± 1,1 (1 - 5) 

Thời gian có sốt trung bình (giờ) 48 ± 5,1   (12 - 56) 

 

Trong 180 BNSR đơn nhiễm P. falciparum đủ tiêu chuẩn nghiên cứu ở 

hai nhóm DOT và SAT đã được đánh giá một số chỉ số về đặc điểm lâm sàng và 

tiền sử sốt, cân trọng lượng cơ thể tại thời điểm trước khi uống thuốc (ngày D0), 

cho thấy: 

Thân nhiệt dao động từ 36,70C đến 40,60C (TB 38,70C ± 0,80C);  

Trọng lượng cơ thể của BN giao động từ 20 -71kg (trung bình 53,5 ± 7,9 

kg);  

Số ngày có sốt trước ngày điều trị D0 ở nhóm nghiên cứu từ 1-5 ngày (TB 

3,6 ±1,1 ngày); 

Thời gian TB có sốt trước khi điều trị từ 12-56 giờ (TB 48 ± 5,1 giờ).  
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3.2.2. Hiệu quả điều trị người nhiễm ký sinh trùng sốt rét P.falciparum  

3.2.2.1. Tuân thủ điều trị của bệnh nhân trong quá trình uống thuốc 

Bảng 3.19. Đặc điểm tuân thủ uống thuốc Pyramax® của BN nhiễm P.falciparum 

Tuân thủ  

điều trị 

SL 

(180) 

Nhóm DOT 

(n1=90) 

Nhóm SAT 

(n2=90) 
Giá trị 

P 
SL % SL % 

Đúng điểm hẹn 180 90 100 90 100 1,00 

Đúng thời gian 132 90 100 42 46,67 0,0002 

Đúng thuốc 180 90 100 90 100 1,00 

Đủ số viên 121 90 100 31 34,44 0,001 

Đủ 3 ngày, đủ liều 152 90 100 62 68,89 0,002 

Đúng phác đồ thuốc 152 90 100 62 68,89 0,002 

 

Ở nhóm bệnh nhân thực hiện giám sát trực tiếp việc uống thuốc (DOT) cho 

thấy toàn bộ 90 ca (100%) đều đến đúng điểm hẹn (tại TYT xã), đúng thời gian, 

uống đúng thuốc, đúng số lượng viên/lần, uống đủ 3 ngày liên tiếp theo phác đồ. 

 Ở nhóm phát thuốc về nhà và chỉ phỏng vấn xem bệnh nhân uống thuốc đủ 

liều không vào ngày D3 (SAT), toàn bộ 90 ca đến đúng điểm hẹn (tại TYT xã) 

và uống đúng loại thuốc; 

Chỉ có 46,67% (42/90) người phỏng vấn uống thuốc đúng thời gian, 

34,44% (31/90) trả lời uống đúng số lượng viên/lần uống/ngày.  

Tỷ lệ uống đủ thuốc 3 ngày, đủ liều và phác đồ chỉ là 68,89%, sự khác biệt 

có ý nghĩa về tỷ lệ tuân thủ điều trị giữa nhóm DOT và nhóm SAT với p = 

0,002. 
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Bảng 3.20. Tỷ lệ tuân thủ điều trị của bệnh nhân P.falciparum giữa hai nhóm 

Chỉ số theo dõi  

Tuân thủ điều trị 

 

Giá trị p 

Nhóm DOT  

(n1=90) 

Nhóm SAT  

(n2=90) 

SL % SL % 

Đủ liều lượng 90 100 62 68,89  

0,002 
Đúng phác đồ 90 100 62 68,89 

 

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ tuân thủ điều trị giữa nhóm 

điều trị có giám sát trực tiếp (DOT) với nhóm điều trị tự quản lý (SAT) với p = 

0,002. 

3.2.2.2. Thời gian làm sạch giao bào P. falciparum ở nhóm DOT và SAT 

Bảng 3.21. Thời gian làm sạch giao bào P. falciparum ở nhóm DOT và SAT 

Thời gian sạch giao bào 

P. falciparum 

BNSR P. falciparum nghiên cứu 

Nhóm DOT Nhóm SAT 

Số ca có giao bào P.falciparum 21 (23,33) 17 (18,89) 

Diễn tiến sạch giao bào P.falciparum SL (%) SL (%) 

Sau 12 giờ 0 (0) 3 (17,65) 

Sau 24 giờ 0 (0) 7 (41,18)  

Sau 36 giờ 7 (33,33) 10 (58,82) 

Sau 48 giờ 10 (47,61) 15 (88,24) 

Sau 60 giờ 14 (66,66) 17 (100) 

Sau 72 giờ 21 (100) 17 (100) 
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Phân tích 21 (23,33%) và 17 (18,89%) người đơn nhiễm P. falciparum có 

xuất hiện giao bào vào thời điểm xét nghiệm ngày D0 lần lượt ở nhóm DOT và 

SAT cho thấy: Trên nhóm DOT, không có ca nào sạch giao bào từ 12-24 giờ kể 

từ sau khi điều trị thuốc Pyramax® cộng liều duy nhất primaquin phosphate. 

Đến giờ thứ 36 có 33,33% (7/21) sạch giao bào, đến giờ 48 giờ có 47,61% 

(10/21), giờ 60 giờ có 66,66% (14/21), giờ 72 thì toàn bộ 100% (21/21) sạch 

giao bào. 

Trên nhóm SAT, tại thời điểm 12 giờ kể từ khi uống thuốc Pyramax® cộng 

liều duy nhất PQ có 17,65% (3/17) sạch giao bào, đến giờ thứ 24 có 41,18% 

(7/17) ca, đến giờ thứ 36 có 58,82% (10/17),  

Đến giờ thứ 48 giờ có 88,24% (15/17), đến giờ thứ 60 giờ có 100% (17/17) 

bệnh nhân đều sạch giao bào. 

3.2.2.3. Hiệu quả làm sạch KSTSR và cắt sốt trên bệnh nhân P.falciparum 

Bảng 3.22. Tỷ lệ làm sạch ký sinh trùng P.falciparum và cắt sốt trên bệnh nhân 

 

Kết quả phân tích 

 

Tổng số 

(180) 

Nhóm DOT 

(n1=90) 

Nhóm SAT 

(n2=90) 

Mean ± SD  

(Min - Max) 

Mean ± SD  

(Min - Max) 

MĐ KSTSR/µl ngày D0 180 
 6.018  ± 368 

(317 - 9.996) 

 5.796 ± 592 

(452 - 8.158) 

Thời gian TB sạch KST 180 
48,6 ± 15,2 

(24 - 72) 

87,1 ± 11,7 

(24 - 168) 

Thân nhiệt ngày D0 (°C) 180 
38,8 ± 0,8  

(36,8 - 40,6) 

38,6 ± 0,7 

(36,6 - 40,3) 

Thời gian TB cắt sốt (giờ) 180 
24,5 ± 3,1 

( 48 - 72) 

48,8 ± 13,2 

(48 - 120) 
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Mật độ KSTSR/µl máu ngày D0 ở nhóm DOT là 6.018 ± 368 (317-9.996) 

và ở nhóm SAT là 5.796 ± 592 (452-8158), thân nhiệt trung bình ngày D0 trên 

nhóm DOT là (38,8 ± 0,8)0C và nhóm SAT là (38,6 ± 0,7)0C. Sau điều trị 

Pyramax® thấy thời gian làm sạch KSTSR trung bình ở nhóm DOT là 48,6 ± 

15,2 giờ (24-72), ở nhóm SAT là 87,1 ± 11,7 giờ (24-68), thời gian cắt sốt trung 

bình ở nhóm DOT là 24,5 ± 3,1 giờ và ở nhóm SAT là 48,8 ± 13,2 giờ.  

3.2.2.4. Hiệu quả làm sạch KSTSR thể vô tính ở ngày D3 trên bệnh nhân 

Bảng 3.23. Tỷ lệ còn tồn tại thể vô tính P.falciparum vào ngày D3 sau điều trị 

Thời gian 

theo dõi 

(180) 

KSTSR thể vô tính P.falciparum 

 

Giá trị p 

Nhóm DOT  

(n1=90) 

Nhóm SAT  

(n2=90) 

SL % SL % 

Ngày D0 90 100 90 100 

0,002 

Ca có P.f ngày D3 (+) 4 4,44 19 21,11 

 

Tỷ lệ BNSR còn tồn tại thể vô tính P.falciparum ngày D3 chung ở cả hai 

nhóm là 12,77% (23/180). Trong đó, tỷ lệ KSTSR tồn tại ngày D3 ở nhóm DOT 

là 4,44% (4/90) và ở nhóm SAT là 21,11% (19/90). Tương tự như vậy, hiệu quả 

làm sạch P.falciparum thể vô tính ngày D3 trên nhóm DOT là 95,56% và ở nhóm 

SAT là 78,89%.  

Bệnh nhân nhiễm P.falciparum ở nhóm SAT có khả năng còn tồn tại thể vô 

tính P. falciparum ở ngày D3 cao gấp 5,75 lần so với nhóm DOT (95%CI:1,87 - 

17,68), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,002.  
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3.2.2.5. Tỷ lệ bệnh nhân xuất hiện lại P. falciparum theo thời điểm theo dõi 

Bảng 3.24. Phân tích trường hợp xuất hiện lại P. falciparum theo thời gian 

Thời điểm 

theo dõi 

Bệnh nhân xuất hiện lại KSTSR 

Giá trị  

P 
Nhóm SAT Nhóm DOT 

Số XN Số (+) TL (%) Số XN Số (+) TL (%) 

Ngày D7 90 1* 1,11 90 0 0  

Ngày D14 90 8 8,89 90 0 0  

Ngày D21 90 12 13,33 90 1 1,11 0,012 

Ngày D28 90 5 5,56 90 2 2,22 0,263 

Chung 90 26 28,89 90 3 3,33 0,0001 

*Ca dương tính kéo dài thể vô tính kể từ khi điều trị (không phải tái xuất hiện) 

 

Phân tích sự xuất hiện trở lại loài P.falciparum ở nhóm DOT và nhóm SAT 

tại các thời điểm theo dõi từ ngày D7, D14, D21 và D28 cho thấy: Thời điểm ngày 

D7, không có ca nào xuất hiện lại KST P. falciparum ở nhóm DOT (0%), nhưng 

tỷ lệ này ở nhóm SAT là 1,11% (1/90) và ca này là sự dương tính kéo dài thể vô 

tính liên tục kể từ khi điều trị, chứ không phải xuất hiện lại. Tiếp theo, tại thời 

điểm ngày D14, không có BNSR nào xuất hiện lại P.falciparum ở nhóm DOT 

(0%), nhưng ở nhóm SAT có 8,89% (8/90) xuất hiện lại KSTSR.  

Ngày D21, tỷ lệ ca xuất hiện lại P. falciparum ở nhóm SAT là 13,33% 

(12/90) và ở nhóm DOT là 1,11% (1/90), bệnh nhân ở nhóm SAT có khả năng 

xuất hiện lại P.falciparum ở ngày D21 cao gấp 13,69 lần (95%CI: 1,74 - 107,70) 

so với nhóm DOT, sự khác biệt có ý nghĩa (p=0,012). Vào ngày D28, tỷ lệ xuất 

hiện lại P. falciparum ở nhóm DOT là 2,22% (2/90) và nhóm SAT là 5,56% 

(5/90), bệnh nhân ở nhóm SAT có khả năng xuất hiện lại P.falciparum ở ngày 
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D28 cao gấp 2,58 lần (95%CI:0,48 - 13,70) so với nhóm DOT, song sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê với p=0,263.  

Tỷ lệ xuất hiện lại thể vô tính P. falciparum chung ở nhóm SAT là 28,89% 

và ở nhóm DOT thấp hơn nhiều (3,33%), tỷ lệ xuất hiện lại P.falciparum ở cả 

hai nhóm là 16,11% (29/180), bệnh nhân ở nhóm SAT có khả năng xuất hiện lại  

P. falciparum cao gấp 11,78 lần (95%CI: 3,41 - 40,62) so với nhóm DOT, sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,0001.  

Bảng 3.25. Tỷ lệ điều trị khỏi KSTSR P.falciparum cộng dồn đến thời điểm D28 

 

Tỷ lệ điều trị khỏi KSTSR P.falciparum cộng dồn đến ngày theo dõi cuối 

cùng D28 ở nhóm DOT là 99,16%, trong khi đó ở nhóm SAT là 92,82%. 

 

 

 

 

 

 

Thời điểm  

theo dõi  

khỏi bệnh 

Bệnh nhân sạch KST P. falciparum 

Nhóm DOT  

(n1=90) 

Nhóm SAT 

(n2=90) 

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 

Ngày D7 90 100 89 98,89 

Ngày D14 90 100 82 91,11 

Ngày D21 89 98,89 78 86,87 

Ngày D28 88 97,78 85 94,44 

Cộng dồn 357 99,16 334 92,82 
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Bảng 3.26. Tỷ lệ điều trị khỏi KSTSR P.falciparum ở các thời điểm theo dõi  

Thời điểm  

theo dõi  

khỏi bệnh 

BN sạch KST P. falciparum 

OR 

(95%CI) 

Giá trị 

P 

Nhóm DOT  

(n1=90) 

Nhóm SAT 

(n2=90) 

SL % SL % 

Ngày D7 90 100 89 98,89 
3,03 

(0,12 - 75,46) 
0,498 

Ngày D14 90 100 82 91,11 
18,64 

(1,05 - 328,17) 
0,045* 

Ngày D21 89 98,89 78 86,87 
13,69 

(1,74 - 107,70) 

 

0,012* 

Ngày D28 88 97,78 85 94,44 
2,58 

(0,48 - 13,7) 
0,263 

* Hiệu chỉnh chính xác Fisher 

Ở thời điểm ngày D7, tỷ lệ điều trị khỏi hay sạch P.falciparum ở nhóm 

DOT là 100% và ở nhóm SAT là 98,89% (89/90), bệnh nhân ở nhóm DOT có 

khả năng được điều trị khỏi P.falciparum ở ngày D7 cao gấp 3,03 lần 

(95%CI:0,12-75,46) so với nhóm SAT, nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với p=0,498.  

Ở thời điểm ngày D14, tỷ lệ điều trị khỏi trên nhóm DOT là 100% và ở 

nhóm SAT là 91,11% (82/90), bệnh nhân ở nhóm DOT có khả năng được điều 

trị khỏi P.falciparum ở ngày D14 cao gấp 18,64 lần (95%CI:1,05-328,17) so với 

nhóm SAT, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,045.  

Ở thời điểm ngày D21, tỷ lệ điều trị khỏi trên nhóm DOT là 98,89% (89/90) 

và ở nhóm SAT là 86,87% (78/90), bệnh nhân ở nhóm DOT có khả năng được 

điều trị khỏi P.falciparum ở ngày D21 cao gấp 13,69 lần (95%CI:1,74-107,70) so 

với nhóm SAT, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,012.  
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Ở thời điểm ngày D28, tỷ lệ điều trị khỏi của BN nhiễm P.falciparum ở 

nhóm DOT là 97,78% (88/90) và ở nhóm SAT là 94,44% (85/90), bệnh nhân ở 

nhóm DOT có khả năng được điều trị khỏi P.falciparum ở ngày D28 cao gấp 

2,58 lần (95%CI:0,48 - 13,70) so với nhóm SAT, không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê với p=0,263.  

 

Hình 3.3. Tỷ lệ tuân thủ điều trị và điều trị khỏi ở 2 nhóm DOT và SAT 

 

Phân tích tỷ lệ tuân thủ điều trị và điều trị khỏi khi chưa hiệu chỉnh PCR ở 

hai nhóm cho thấy: tỷ lệ tuân thủ điều trị ở nhóm DOT và SAT lần lượt là 100% 

và 68,89%, song song đó tỷ lệ điều trị khỏi vào ngày D28 lần lượt là 100%, và 

75,56% ở nhóm DOT và nhóm SAT. 
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3.2.2.6. Tỷ lệ tái phát và tái nhiễm P. falciparum theo thời gian theo dõi 

Bảng 3.27. Phân tích kiểu gen P.falciparum trên các ca xuất hiện lại KSTSR 

ở hai nhóm DOT và SAT sau dùng thuốc Pyramax®  

TT Các cặp mẫu SL 

Phân tích kiểu gen P.falciparum 

Nhóm DOT (3 ca) Nhóm SAT (26 ca) 

Tái phát Tái nhiễm  Tái phát Tái nhiễm  

1 D7/D0 1 0 0 
1 

(100) 
0 

2 D14/D0 8 0 0 
7 

(87,5) 

1 

(12,5) 

3 D21/D0 13 0 
1 

(100) 

10 

(83,33) 

2 

(16,67) 

4 D28/D0 7 0 
2  

(100) 

4 

(80,0) 

1 

(20,0) 

 Tổng số 29 0 
3 

(100) 

22 

(84,62) 

4 

(15,38) 

 

 

Hình 3.4. Kết quả điện di một số ca tái phát P. falciparum sau điều trị 
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Hình 3.5. Kết quả điện di một số ca tái nhiễm P. falciparum sau điều trị 

Dựa vào kết quả phân tích PCR với tính đa hình của P.falciparum dựa trên 

3 loại protein kháng nguyên bề mặt thể của thể hoa thị msp1, msp2 và glurp. Số 

liệu phân tích 29/180 mẫu máu có tái xuất hiện P. falciparum cho thấy: Cả 3 ca 

xuất hiện P. falciparum ở nhóm DOT vào ngày D21, D28 đều tái nhiễm. Tỷ lệ tái 

nhiễm chung P. falciparum ở nhóm DOT là 3,33% (3/90). 

Trong số 26 mẫu phân lập P.falciparum ở nhóm SAT xuất hiện ở ngày D7 

(1 ca), ngày D14 (8 ca), ngày D21 (12 ca) và ngày D28 (5 ca) sau phân tích chỉ ra 1 

ca ngày D7 là sự tồn tại kéo dài P. falciparum sau điều trị không đủ liều; Số ca 

còn lại đều là tái phát P. falciparum ở ngày D14 là 87,5% (7/8), chỉ có 12,5% 

(1/7) ca tái nhiễm P. falciparum.  

Tỷ lệ tái phát P.falciparum của 12 ca ở ngày D21 là 83,33% (10/12), chỉ có 

16,67% (2/12) là nhiễm mới. Tỷ lệ tái phát P.falciparum ở ngày D28 là 80% 

(4/5) và chỉ có 20% (1/5) nhiễm mới. Tỷ lệ tái phát P.falciparum chung trên 

nhóm SAT là 84,62% (22/26) và tái nhiễm P.falciparum là 15,38% (4/26).  
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3.2.2.7. Tỷ lệ tuân thủ điều trị và tái phát P. falciparum sau dùng Pyramax® 

 

Hình 3.6. Tỷ lệ tuân thủ điều trị và tái phát P.falciparum ở hai nhóm (n=180) 

Tỷ lệ tuân thủ điều trị có liên quan đến khả năng tái phát sau điều trị. Tỷ lệ 

tuân thủ điều trị ở nhóm DOT là 100% và không có ca nào tái phát lại P. 

falciparum đến thời điểm theo dõi D28. Ngược lại, tỷ lệ tuân thủ điều trị ở nhóm 

SAT chỉ có 68,89% và tỷ lệ tái phát ở nhóm này cao (24,44%). 

3.2.2.8. Đánh giá hiệu quả can thiệp giảm tỷ lệ nhiễm P. Falciparum 

 Sau khi có kết quả phân biệt tái phát với tái nhiễm KSRSR P.falciparum 

thì hiệu quả điều trị sau khi hiệu chỉnh PCR có sự thay đổi. Các trường hợp tái 

nhiễm sẽ không đưa vào tính hiệu quả. Do vậy, tỷ lệ điều trị khỏi KSTSR 

P.falciparum ở nhóm DOT là 100% (87/87); ở nhóm SAT là 74,41% (64/86).   
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 Hình 3.7. Tỷ lệ tuân thủ điều trị và điều trị khỏi sau khi hiệu chỉnh PCR ở 2 nhóm 

Phân tích tỷ lệ tuân thủ điều trị và điều trị khỏi sau khi hiệu chỉnh PCR ở 

hai nhóm cho thấy: tỷ lệ tuân thủ điều trị ở nhóm DOT và SAT lần lượt là 100% 

và 68,89%, song song đó tỷ lệ điều trị khỏi tính đến ngày D28 lần lượt là 100%, 

và 74,41% ở nhóm DOT và nhóm SAT. 

Bảng 3.28. Chỉ số hiệu quả quản lý bệnh nhân nhiễm P.falciparum ở hai nhóm  

TT 
KSTSR  

P.falciparum 

Nhóm DOT (n1=90) Nhóm SAT (n2=90) 

Trước CT Sau CT Trước CT Sau CT 

1 KSTSR (+) 
90 

(2,02) 

3 

(0,06) 

90 

(2,02) 

26 

(0,58) 

2 KSTSR (-) 
4.369 

(97,98) 

4.456 

(99,94) 

4.369 

(97,98) 

4.433 

(99,42) 

Tổng cộng 
4.459 

(100) 

4.459 

(100) 

4.459 

(100) 

4.459 

(100) 

CSHQ 97,03% 71,28% 

Giá trị p p < 0,001 p < 0,001 

HQCT 25,75% 
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Tỷ lệ nhiễm P. falciparum ở nhóm DOT giảm từ 2,02% xuống còn 0,06%, 

chỉ số hiệu quả đạt 97,03% (p< 0,05), trong khi đó tỷ lệ nhiễm P.falciparum ở 

nhóm SAT giảm từ 2,02% xuống 0,58%, chỉ số hiệu quả là 71,28% (p< 0,05).   

Hiệu quả can thiệp của biện pháp “điều trị có giám sát trực tiếp” DOT đạt 

25,75%. 

3.2.2.9. Theo dõi tác dụng không mong muốn trên hai nhóm DOT và SAT  

Bảng 3.29. Tác dụng không mong muốn của thuốc Pyramax® trên BNSR đơn 

nhiễm P.falciparum ở hai nhóm 

Tác dụng  

không mong muốn 
SL 

Nhóm DOT 

(n1=90) 

Nhóm SAT 

(n2=90) Thời điểm 

SL % SL % 

Đau bụng  4 1 1,11 3 3,34 D0- D1 

Đau đầu  7 3 3,34 4 4,45 D0- D2 

Nhìn mờ 1 0 0 1 1,11 D2 

Ngứa, ban đỏ 3 1 1,11 2 2,22 D0- D1 

Buồn nôn 6 3 3,34 3 3,34 D0- D2 

Nôn 4 0 0 4 4,44 D1 

Nhận xét:  

 Qua giám sát trực tiếp BNSR uống thuốc ở nhóm DOT và phỏng vấn sau 

thời gian uống thuốc ngày D3 ở nhóm SAT, cho thấy:  

- Tỷ lệ xuất hiện tác dụng không mong muốn trên BNSR trong thời gian 

uống thuốc Pyramax® qua phỏng vấn ở nhóm DOT và nhóm SAT là không đáng 

kể (dưới 5%); 
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- Triệu chứng đau bụng xuất hiện ở cả 2 nhóm tại thời điểm ngày D0- D1 

chiếm 2,22% (4/180 BN); đau đầu xuất hiện ở cả hai nhóm chiếm 3,88% (7/180 

BN); nhìn mờ ở nhóm SAT chiếm 0,5%; ngứa ban 1,67% (3/180 BN) và buồn 

nôn chiếm 3,33% (6/180 BN); Đặc biệt, trên các bệnh nhân ở nhóm SAT có 4 

(4,44%) có biểu hiện nôn thuốc sau khi uống lần đầu, sau đó khi hạ sốt bệnh 

nhân có ổn định hơn và không còn nôn mửa. 
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Chương 4 

BÀN LUẬN 

 

 Qua nghiên cứu thực địa và tại la bô để mô tả thực trạng và một số yếu tố 

liên quan đến nhiễm nhiễm KSTSR, phân tích đánh giá hiệu quả của biện pháp 

can thiệp quản lý ca bệnh, điều trị có giám sát trực tiếp (DOT) và điều trị sốt rét 

do bệnh nhân tự quản (SAT) như điều trị ngoại trú, xin đưa ra một số bàn luận 

như sau:  

4.1. Thực trạng nhiễm và một số yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR 

Nghiên cứu điều tra được thực hiện tại 4 xã có SRLH nặng gồm Ia Dreh, Ia 

R’Sai, Chư R’Căm và Krông Năng của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai và các xã 

này có những đặc điểm tương đồng về địa lý, dân số, dân tộc, nghề nghiệp và có 

cùng một số yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh và các xã này đều có đểm chung là quần 

thể dân cư đang sống trong khu vực núi rừng, có hiện diện các véc tơ truyền 

bệnh sốt rét chính và phụ, đồng thời có tỷ lệ BNSR và KSTSR hàng năm đại 

diện cho huyện Krông Pa.  

Năm 2018, Gia Lai là tỉnh có tình hình sốt rét phức tạp và tỷ lệ mắc cao 

nhất ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên và là tỉnh đứng thứ 2 so với cả nước về 

các chỉ số sốt rét. Trong đó, chỉ số BNSR của tỉnh chiếm 33,35% (1106/3317) và 

KSTSR chiếm 35,09% (1101/3138) so với toàn khu vực [58]. Dù tỷ lệ nhiễm 

KSTSR tại tỉnh Gia Lai giảm dần qua các năm nhưng hiện Gia Lai vẫn là tỉnh có 

số BNSR và KSTSR cao nhất cả nước. Trong đó, bệnh nhân tập trung chủ yếu ở 

huyện Krông Pa, KSTSR ở đây vẫn lưu hành dai dẳng và đặc biệt loài P. 

falciparum kháng thuốc artemisinin và dẫn xuất được ghi nhận. Đối với dân di 

biến động đi từ các vùng không còn sốt rét hoặc vùng SRLH thấp đi vào vùng 

SRLH nặng thì họ thường không có miễn dịch, bán miễn dịch hoặc có miễn dịch 

thấp chống lại bệnh sốt rét, nên khi mắc, đặc biệt nhiễm loài  P.falciparum sẽ dễ 
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dẫn đến SRAT và tử vong do sốt rét nếu không được phát hiện, chẩn đoán và 

điều trị kịp thời.  

Điều tra, đánh giá thực trạng và yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR ở 

người dân đang sinh sống, làm việc tại xã xã Ia Dreh, Ia R’Sai, Chư R’Căm và 

Krông Năng của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai trong thời gian tháng 5-8/2019 

cho thấy qua 3.248 người được điều tra và xét nghiệm, trong đó phân bố 811 

người ở xã Ia R’sai, 812 người ở xã Chư R’căm, 817 người ở xã Ia Dreh và 808 

người ở xã Krông Năng. Về phân bố theo giới tính cho thấy nam chiếm 56,2% 

cao hơn nữ, điều này là hoàn toàn phù hợp và có ý nghĩa quan trọng như một số 

tác giả khác đã từng làm điều tra tại các vùng SRLH khu vực miền Trung-Tây 

Nguyên đều cho thấy phần lớn nam giới là người lao động chính trong gia đình, 

thường xuyên đi rừng và làm rẫy dài ngày tại các nhà rẫy, lán trại thiết lập tạm 

bợ trong rừng, còn phụ nữ vẫn có đi làm trên rừng và rẫy gần nhà, đi về trong 

ngày, ít khi ngủ lại qua đêm ở nhà rẫy, nên thường cuối ngày họ đi về mang theo 

những gì đã làm và thu hoạch trong ngày. Tuy nhiên, không phải nhóm dân tộc 

nào cũng vậy, một số gia đình, cộng đồng dân tộc thiểu số, nhất là theo mẫu hệ 

cho thấy nhóm điều tra ở nữ và nam tương đương vì vai trò nữ giới và nam giới 

trong gia đình đi làm ở rừng, rẫy như nhau. Số liệu này ngược với nghiên cứu 

của Lek D và cộng sự (2016) trong một diều tra chỉ ra nam giới chiếm 46,4%,  

nữ chiếm 53,6%, tỷ lệ nam và nữ giới còn liên quan đến thời điểm điều tra và 

mùa vụ thu hoạch của cộng đồng nơi nghiên cứu. Tỷ lệ giới tính nam cao nhất ở 

xã Ia R’sai (72,3%), tiếp đến ở xã Ia Dreh (61,3%), xã Chư R’căm (53,7%) và 

thấp nhất ở xã Krông Năng (37,5%).  

Thành phần dân tộc Gia Rai chiếm đa số trong mẫu nghiên cứu (85,7%) bởi 

họ là nhóm dân tộc bản địa sống tại chỗ đặc trưng cho vùng, tiếp đến là dân tộc 

Kinh (12,4%) và một số dân tộc khác di cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc đi trở 

vào Tây Nguyên sinh sống và làm ăn ở đây thời gian dài chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ 

(1,9%) như Tày, Dao, Nùng, Thái. Phân tích chi tiết chỉ ra tỷ lệ dân tộc Gia Rai 
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ở nhóm điều tra tại xã Krông Năng cao nhất là 89,5%, xã Ia R’sai (86,1%), ở xã 

Ia Dreh (85%) và thấp nhất ở xã Chư R’căm (82,4%). Về độ tuổi của đối tượng 

nghiên cứu tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 15 trở lên, nghĩa là phần lớn trong 

độ tuổi lao động chiếm đa số (75,7%), thấp nhất ở độ tuổi từ 6 tháng đến < 3 tuổi 

(0,7%), nhóm tuổi từ 3 đến dưới 5 tuổi (0,8%), nhóm tuổi trên 5 đến dưới 12 

chiếm 5,8%, nhóm tuổi từ ≥ 12 đến <15 chiếm 17% và sự phân bố này không 

đồng đều. Sự phân bố theo nhóm tuổi của đối tượng nghiên cứu giữa các xã điều 

tra tương đồng với nhau va nhìn chung nhóm tuổi đối tượng tham gia nghiên cứu 

≥15 tuổi chiếm 75,7% cao hơn nhóm dưới 15 tuổi, số liệu này cao hơn so với 

nghiên cứu của Lek D và cộng sự (2016) cho biết tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có 

độ tuổi >15 tuổi chiếm 63,60%, dù việc tiếp cận những đối tượng này gặp nhiều 

khó khăn, song vì các mục đích của nghiên cứu khác nhau, có thể đó là nhóm 

đích, nhóm nguy cơ mắc sốt rét tại khu vực đang triển khai điều tra.  

Đặc biệt, nam giới và người từ 15 tuổi trở lên là thành phần lao động chính 

của mỗi hộ gia đình (HGĐ) nên họ thường xuyên đi làm ở rừng, rẫy vào sáng 

sớm và trở về nhà vào chiều tối, nhiều người trong số họ ngủ lại rừng, rẫy để làm 

việc tại nơi đang canh tác và đầu vụ mùa của các rẫy. Đặc thù công việc của các 

đối tượng nghiên cứu tại cộng đồng thông qua điều tra phỏng vấn theo các bộ 

câu hỏi nghiên cứu vào một thời điểm thích hợp. Thời gian sinh sống và làm việc 

của đối tượng nghiên cứu tại địa phương chủ yếu từ 1 năm trở lên, trên thực tế 

hầu hết họ đều đang sống và làm việc rất lâu dài tại chỗ thôn, buôn của xã đó, 

ngoại trừ khi lập gia đình có thể con trai sang thôn buôn, hay xã khác để ở rể, 

nên các số liệu điều tra phỏng vấn có độ tin cậy cao và thực tế tại thực địa, yếu 

tố di biến động dân đi nơi khác gần như hiếm xảy ra và không ghi nhận.  

Khi lấy máu xét nghiệm KSTSR và đồng thời phỏng vấn bệnh nhân hay 

trên các trẻ em có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ cho thấy cũng gặp 

không ít khó khăn trong việc thu thập thông tin, cũng như tiếp cận do rào cản 

ngôn ngữ, người dân tộc thiểu số tại các địa điểm nghiên cứu với 85,7% người 
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dân tộc Gia Rai và một số đối tượng được chọn, không hiểu hết tiếng phổ thông 

Kinh hoặc trả lời thông tin không rõ ràng cần phải có sự hỗ trợ các y tế thôn 

buôn tại điểm.  

4.1.1. Thực trạng nhiễm KSTSR tại thực địa 4 xã nghiên cứu 

4.1.1.1. Tỷ lệ nhiễm KSTSR qua điều tra cắt ngang tại huyện Krông Pa 

Nghiên cứu điều tra được ủng hộ của cộng đồng và sự đồng thuận, tạo điều 

kiện của y tế, chính quyền địa phương, điều tra cắt ngang (5-8/2019) tại 791 

HGĐ thuộc 4 xã Ia Dreh, Ia R’Sai, Chư R’Căm và Krông Năng thuộc vùng 

SRLH nặng của huyện Krông Pa. Trong quá trình triển khai nghiên cứu tại thực 

địa, phần lớn BNSR tập trung chủ yếu vào thời gian mùa mưa, trong khi đó địa 

bàn rừng núi của các xã hầu hết là dốc cao, suối nước chảy lớn, giao thông đi lại 

khó khăn. Việc thu thập mẫu máu xét nghiệm KSTSR, phỏng vấn thu thập thông 

tin ở đối tượng người dân tộc gặp nhiều khó khăn và một phần nữa là khó khăn 

khi giao tiếp bằng tiếng phổ thông nên cần sự hỗ trợ của các YTTB phiên dịch. 

Hơn nữa, do đặc thù công việc của người dân thường làm việc liên quan đến 

rừng, rẫy nên họ thường xuyên vắng nhà, đặc biệt là những người đi rừng, rẫy và 

ngủ lại rẫy dài ngày. Các kỹ thuật làm tiêu bản xét nghiệm KSTSR bằng lam 

máu soi kính hiển vi và lấy mẫu giấy thấm Whatmann 3MM được thực hiện 

ngay sau khi thu thập mẫu máu từ đối tượng nghiên cứu. Các nghiên cứu viên 

luôn đảm bảo tuân thủ các quy trình thu thập mẫu máu XN phát hiện KSTSR và 

mẫu được bảo quản, vận chuyển về phòng xét nghiệm và được kiểm soát tối đa 

các yếu tố môi trường tác động đến chất lượng mẫu thu thập được tại thực địa 

theo quy trình đề cương, hạn chế các sai số và lây nhiễm chéo giữa các đối tượng 

tham gia trong quá trình thu thập. 

Lam máu thu thập từ đối tượng tham gia, thực hiện xét nghiệm KSTSR 

bằng kỹ thuật soi KHV tại cộng đồng là khởi đầu quan trọng cho việc đề ra các 

biện pháp phòng chống phù hợp trong giai đoạn LTSR và phòng ngừa sốt rét 

quay trở lại sau loại trừ. Kỹ thuật phát hiện bằng lam máu soi KHV được 
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TCYTTG đánh giá là “chuẩn vàng” trong chẩn đoán bệnh sốt rét với độ nhạy và 

độ đặc hiệu cao, bao hàm cả xác định hình thái, giai đoạn, định tính và định 

lượng mà đến nay chưa có một phương pháp nào thay thế được cả về chi phí - 

hiệu quả, với ngưỡng phát hiện từ 50 KSTSR hoặc thậm chí 20/μL máu ngoại vi 

và được áp dụng thường quy tại các cơ sở y tế (CSYT) từ tuyến y tế cơ sở 

(huyện, xã) đến trung ương. Việc phát hiện KSTSR tại tuyến y tế cơ sở còn tùy 

thuộc vào kỹ năng và trình độ kinh nghiệm của xét nghiệm viên. Trong nghiên 

cứu, các nghiên cứu viên (NCV) sẽ trực tiếp lấy máu và xét nghiệm cho các đối 

tượng và người nhiễm KSTSR được phát hiện, tổng hợp và kết hợp với TYT tại 

địa điểm nghiên cứu để tiến hành điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế (2016).  

Số liệu điều tra cắt ngang từ tháng 5-8/2019 trên 3.248 lượt xét nghiệm lam 

máu nhuộm giêm sa soi cho thấy tỷ lệ nhiễm KSTSR/lam chiếm 2,18%, trong 

đó, nhiễm đơn loài P.falciparum là 87,32%, đơn loài P. vivax (12,68%), chưa 

thấy trường hợp nhiễm phối hợp hay loài Plasmodium spp. khác mà điều này 

thường hay gặp có sự pha trộn nhiều loài KSTSR trong các khu vực có SRLH 

nặng và rất nặng ở các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Bình Thuận, Khánh Hòa trước 

đây. Tỷ lệ nhiễm KSTSR được phát hiện trong điều tra này thấp hơn của tác giả 

Bùi Quang Hải và cộng sự (2018) khi nghiên cứu về một số đặc điểm dịch tễ sốt 

rét và yếu tố nguy cơ nhiễm sốt rét tại xã Ia Dreh, huyện Krông Pa là 3,2% [19]. 

Kết quả nghiên cứu này tương đồng với kết quả của Nguyễn Văn Quân và cộng 

sự (2020) khi nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp can thiệp phòng chống 

bệnh sốt rét cho vùng SRLH nặng có quần thể dân di biến động tại Bình Phước 

và Gia Lai, năm 2016- 2018 cho thấy tỷ lệ nhiễm KSTSR lần lượt tại huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai qua điều tra cắt ngang năm 2017-2018 là 1,11%, tại 

huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước có tỷ lệ nhiễm KSTSR là 2,04%, xã Đắk Ơ 

có tỷ lệ nhiễm KSTSR là 5,09% (26/511), đặc biệt tỷ lệ nhiễm KSTSR trên 

nhóm dân di biến động thường xuyên qua lại biên giới cao gấp 6,54 lần so với 

nhóm dân không qua biên giới (11,11% so với 1,88%). Tỷ lệ mắc sốt rét ở nhóm 
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dân tộc S’tiêng là 3,5% cao hơn so với các nhóm dân tộc khác (3,5% so với 

1,11%) [49]. Một nghiên cứu khác của Nguyễn Văn Khởi và cộng sự (2018) về 

thực trạng nhiễm KSTSR tại một số xã của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

là 2,13% [39]. 

So sánh với một số kết quả này tương đồng với nghiên cứu của nhóm 

nghiên cứu Lek D và cộng sự (2016) khi đánh giá tỷ lệ nhiễm KSTSR ở một số 

vùng SRLH tại Campuchia bằng lam máu nhuộm giêm sa soi dưới kính hiển vi 

là 2,74% và tỷ lệ nhiễm KSTSR được phát hiện trong nghiên cứu cắt ngang này 

chiếm 2,19%, thấp hơn kết quả nghiên cứu của tác giả Jung Mi Kang và cộng sự 

(2017) phát hiện KSTSR bằng soi lam máu nhuộm giêm sa soi kính hiển vi tại 

một số vùng SRLH của Myanmar với tỷ lệ nhiễm là 23,2% [92], và thấp hơn kết 

quả nghiên cứu của Lek D và cộng sự (2016) đánh giá tỷ lệ nhiễm KSTSR ở 

Campuchia bằng kính hiển vi với tỷ lệ nhiễm 2,74% và thấp hơn nghiên cứu 

Alexandre Macedo de Oliveira và cộng sự (2009) với tỷ lệ nhiễm KSTSR là 

11,6%, trong đó nhiễm loài P. falciparum chiếm 98,43%, tỷ lệ nhiễm KSTSR 

trong nghiên cứu này thấp hơn nghiên cứu của Zilig Liu và cộng sự (2019) được 

tiến hành ở khu vực miền Trung Myanmar là 3,6%.  

So sánh tỷ lệ nhiễm KSTSR ở đây với kết quả điều tra trước đó của Hồ Đắc 

Thoàn và cộng sự (2015) về đặc điểm dịch tễ và yếu tố liên quan đến mắc sốt rét 

ở người dân ngủ rẫy tại 2 huyện của tỉnh Khánh Hòa và Gia Lai cho thấy có sự 

tương đồng về tỷ lệ nhiễm tại điểm nghiên cứu: Tỷ lệ nhiễm KSTSR qua điều tra 

cắt ngang tại 3 thời điểm cho thấy tại huyện Krông Pa khi lúc BNSR gia tăng từ 

tháng 6/2015 (nhiễm là 1,97%) đến tháng 9 (2,12%) và tháng 12 (2,76%), trong 

khi đó ở các xã của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho thấy tỷ lệ BNSR 

cao hơn huyện Krông Pa vào thời gian cùng kỳ và không có sự khác biệt vào các 

thời điểm điều tra (tháng 6/2015: 3,23%; tháng 9/2015: 3,78% và tháng 12/2015: 

3,31%). Kết quả trong nghiên cứu này tương đồng với một số chỉ số nhiễm 

KSTSR so với nghiên cứu của Nguyễn Quang Thiều và cộng sự (2016) về đặc 
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điểm dịch tễ và hiệu quả phát hiện trường hợp bệnh tại huyện Hướng Hóa của 

tỉnh Quảng Trị cho tỷ lệ mắc KSTSR tại các điểm xã là 2,2% [53]. 

So sánh với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Xuân Xã và cộng sự (2016) về 

một số yếu tố liên quan đến mắc sốt rét và hiệu quả của truyền thông PCSR cho 

cộng đồng người Gia Rai tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho thấy có sự khác 

nhau về một số chỉ số, thì trong đó tỷ lệ nhiễm KSTSR chung của nghiên cứu 

này ở cộng đồng là 2,19%, thấp hơn nhiều so với của Nguyễn Xuân Xã (7,99%) 

[72] bởi các điểm của các huyện Đức Cơ, Chư Prông của tỉnh Gia Lai dọc theo 

biên giới Campuchia đó có tỷ lệ lưu hành sốt rét cao và hầu hết các tỉnh 

Campuchia có xảy ra kháng thuốc bởi chủng P. falciparum đã được ghi nhận bởi 

TCYTTG (2018).  

Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm KSTSR trong nghiên cứu này cũng thấp hơn kết quả 

nghiên cứu của Nguyễn Xuân Xã và cộng sự (2012) với tỷ lệ nhiễm chung 3,6%, 

trong đó tỷ lệ nhiễm P. falciparum trong nghiên cứu này là 81,25% cao hơn 

nghiên cứu của Nguyễn Xuân Xã (54,5%) và tỷ lệ nhiễm P.vivax là 18,75% thấp 

hơn nghiên cứu của Nguyễn Xuân Xã (40%) và nhiễm phối hợp có P. 

falciparum là 5,5% [71]. Kết quả nghiên cứu này cũng thấp hơn nghiên cứu của 

Phạm Vĩnh Thanh và cộng sự (2015) khi điều tra ở huyện Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam với tỷ lệ nhiễm KSTSR 7,8%. Tỷ lệ nhiễm KSTSR được phát hiện 

bằng lam máu soi KHV ở đối tượng nam giới 2,05% và trên nhóm tuổi > 15 

chiếm 1,95%, thấp hơn nghiên cứu Nguyễn Xuân Xã và cộng sự (2012) với 

nhóm tuổi mắc > 15 tuổi (3,72%), nghề nghiệp làm rẫy (3,85%) và nam giới 

4,17%, nữ giới là 3,06%, dân tộc Kinh chiếm 1,75%. Đối với những đối tượng 

thường xuyên đi rừng có ngủ lại trong rẫy, tỷ lệ nhiễm cao gấp 11,44 lần so với 

nhóm đối tượng không ngủ lại khi đi rừng, sự khác biệt có ý nghĩa giữa hai 

nhóm trên.  

Tuy nhiên, nếu so sánh với nghiên cứu Đoàn Đức Hùng và cộng sự (2018) 

về đặc điểm dịch tễ và một số yếu tố liên quan mắc SR của người dân vùng 
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SRLH nặng tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk thì ngược lại với tỷ 

lệ mắc SR chung của người dân tại các điểm thuộc huyện Buôn Đôn là 0,49% 

[28]. 

Tỷ lệ nhiễm KSTSR tại các điểm nghiên cứu cao hơn so với kết quả nghiên 

cứu của Nguyễn Duy Sơn và cộng sự (2016) về xác định tỷ lệ nhiễm KSTSR và 

hiệu quả quản lý ca bệnh do KSTSR P. vivax tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

với tỷ lệ nhiễm P. vivax chung tại các xã là 0,28%, trong đó ở xã Chư R’Căm là 

0,56%, xã Ia Dreh là 0,52%, chưa phát hiện P. vivax tại xã Chư Gu và Ia R’Mok, 

sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tỷ lệ nhiễm giao bào P. vivax 

là 0,28%, ở nam là 0,62%, ở nữ là 0% (p>0,05), ở nhóm người Gia Rai là 0,28%, 

trên nhóm tuổi ≥ 15 (0,49%), các nhóm tuổi khác chưa thấy mắc sốt rét (p>0,05) 

[50].  

Tỷ lệ nhiễm KSTSR tại các điểm nghiên cứu cao hơn so với kết quả của 

Nguyễn Quý Anh và cộng sự (2016) khi mô tả thực trạng mắc sốt rét và một số 

yếu tố liên quan ở các nhóm dân di biến động và đánh giá hiệu quả can thiệp 

bằng “Điểm sốt rét” tại 4 xã SRLH nặng của tỉnh Đắk Nông (2015) cho thấy tỷ 

lệ BNSR là 0,92% [2]. Tỷ lệ nhiễm KSTSR trong nghiên cứu này lại cao hơn kết 

quả của Trần Quang Hào và cộng sự (2019) về thực trạng nhiễm KSTSR và hiệu 

quả biện pháp kết hợp quân dân y trong PCSR tại 4 xã biên giới tỉnh Đắk Nông 

cho thấy tỷ lệ có KSTSR của cộng đồng dân cư khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông 

là 1,52%, tỷ lệ này cao hơn ở xã Quảng Trực của huyện Tuy Đức và xã Đắk Lao 

của huyện Đăk Mil. Tỷ lệ có KSTSR cao nhất ở lứa tuổi >15 (60%), tỷ lệ 

KSTSR trên nhóm dân tộc Kinh là 70%, dân tộc M’Nông chiếm 20%. Tỷ lệ 

KSTSR trên người làm nương, rẫy là 1,66%, nhóm người có giao lưu biên giới 

là 2,21%. Trong đó, tỷ lệ có KSTSR liên quan giao lưu biên giới chiếm 45,69% 

và chủ yếu là do giao lưu theo đường tiểu ngạch (66,98%) [21].  

Phân tích số liệu trên chỉ ra sự khác biệt về tỷ lệ mắc KSTSR ở các điều tra, 

sở dĩ có sự thay đổi và khác biệt về tỷ lệ nhiễm Plasmodium spp. giữa các 
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nghiên cứu trong nước với nhau, giữa các vùng với nhau và các nước có thể 

được giải thích liên quan đến thời điểm điều tra, mùa truyền bệnh đỉnh điểm của 

sốt rét ở mỗi vùng SRLH, mỗi nước, cơ cấu chuyển dịch của từng loài KSTSR 

(bởi thường nhiễm P. falciparum thì có mật độ cao hơn so với P. vivax, nên khi 

điều tra có thể bỏ sót P. vivax nếu chỉ dùng công cụ xét nghiệm lam máu soi 

KHV hay test nhanh), hoặc ở các tỉnh, các huyện khác nhau trong các giai đoạn 

khác nhau của tiến trình LTSR cũng sẽ cho tỷ lệ khác nhau. Đồng thời, sự khác 

nhau về tỷ lệ nhiễm còn lệ thuộc vào nhóm đích được điều tra của mỗi đợt điều 

tra (nhóm nguy cơ cao và thấp hay điểu tra toàn dân), hơn nữa các vùng điều tra 

có tình trạng kháng thuốc phức tạp hay không?   

4.1.1.2. Cơ cấu KSTSR qua điều tra cắt ngang tại điểm nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm KSTSR/lam máu chiếm 2,18%, 

trong đó loài P. falciparum chiếm 87,32%, P. vivax chiếm 12,68%. Khi so sánh 

cơ cấu này, số liệu tương đương và ghi nhận rằng loài P. falciparum luôn luôn 

chiếm tỷ lệ cao hơn so với P. vivax hoặc các loài KSTSR khác còn lại. So sánh 

với kết quả nghiên cứu điều tra của Bùi Quang Hải và cộng sự (2018) về một số 

đặc điểm dịch tễ và yếu tố nguy cơ nhiễm tại xã Ia D’reh, huyện Krông Pa, tỉnh 

Gia Lai cho thấy cơ cấu loài P. falciparum chiếm 76,93%, cao hơn so với P. 

vivax (23,07%), ngoài ra tỷ lệ nhiễm ở nhóm tuổi 0-<5 là 2,94%; nhóm ≥ 5-<15 

là 2,40%; nhóm ≥ 15 tuổi là 3,64%. Tỷ lệ mắc theo giới nam là 4,12% và nữ là 

2,12%. Tỷ lệ mắc ở nhóm người thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy chiếm cao 

(9,76%), nhóm đi rừng, ngủ rẫy thỉnh thoảng (3,66%), nhóm không đi rừng, ngủ 

rẫy (2,13%) [19]. Cơ cấu KSTSR trong nghiên cứu này tại tỉnh Gia Lai có sự 

tương đồng với kết quả của Nguyễn Văn Quân và cộng sự (2020) về thực trạng 

và giải pháp can thiệp PCSR cho vùng SRLH nặng có tình trạng dân di biến 

động tại hai tỉnh Bình Phước và Gia Lai (2016-2018) cho thấy tại huyện Krông 

Pa, tỉnh Gia Lai đã xác định có sự lưu hành 3 loài KSTSR, gồm loài P. 

falciparum với tỷ lệ 70%, P. vivax với 20%, P. malariae với tỷ lệ 10% [49]. 
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Tỷ lệ nhiễm P. falciparum tại các điểm nghiên cứu này cao hơn so với P. 

vivax, số liệu này phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Duy Sơn và cộng sự 

(2017) khi đánh giá về tỷ lệ nhiễm KSTSR và hiệu quả quản lý ca bệnh sốt rét 

do P. vivax tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho tỷ lệ nhiễm KSTSR loài P. 

vivax chung tại các xã là 0,28%, trong đó tại xã Chư R’Căm là 0,56%, xã Ia 

D’reh là 0,52%, chưa phát hiện P. vivax tại xã Chư Gu và Ia R’Mok (p>0,05). 

Tỷ lệ nhiễm giao bào của P. vivax là 0,28%, ở nam là 0,62%, ở nữ là 0% 

(p>0,05), trên nhóm người Gia Rai là 0,28%, ở nhóm tuổi ≥ 15 chiếm 0,49%, 

các nhóm tuổi khác chưa phát hiện BNSR (p>0,05) [50]. 

Cơ cấu loài P.falciparum chiếm tỷ lệ cao hơn so với các loài khác, có sự 

tương đồng với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Khởi và cộng sự (2018) về 

mô tả thực trạng nhiễm KSTSR tại 2 xã Đắk Ơ và Bù Gia Mập thuộc tỉnh Bình 

Phước cho thấy cơ cấu loài P. falciparum chiếm 67,41%, P. vivax chiếm 27,94% 

và nhiễm phối hợp có kèm P.falciparum là 4,65% [39]. Cơ cấu loài P. 

falciparum luôn cao hơn P.vivax, nhưng nếu so sánh với nghiên cứu của Đoàn 

Đức Hùng và cộng sự (2018) về đặc điểm dịch tễ và một số yếu tố liên quan đến 

mắc sốt rét của người dân vùng SRLH nặng tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk thì ngược lại, với tỷ lệ P. vivax là 83,33% và P. falciparum là 

16,16% [28].  

Cơ cấu KSTSR P. falciparum luôn cao hơn các loài khác, có sự tương đồng 

về cơ cấu P. falciparum với nghiên cứu của Trần Quang Hào và cộng sự (2019) 

khi nghiên cứu thực trạng nhiễm KSTSR và biện pháp kết hợp Quân dân y trong 

PCSR cho người dân vùng biên giới tỉnh Đắk Nông chỉ ra cơ cấu loài P. 

falciparum chiếm 55% và nhiễm phối hợp đa loài (15%), tỷ lệ BNSR nhiễm P. 

vivax có giao bào 100%, tỷ lệ P. falciparum có kèm giao bào (47,5%) [21]. 

So sánh với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Quý Anh và cộng sự (2020) 

đánh giá thực trạng mắc sốt rét ở dân di biến động tại một số xã SRLH nặng của 
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tỉnh Đắk Nông cho thấy loài P. vivax chiếm tỷ lệ cao (61,11%) hơn P. 

falciparum (33,34%),  có  2 ca nhiễm phối hợp P. falciparum và P. vivax [1].  

4.1.2. Một số yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR tại điểm nghiên cứu 

Với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống được sử dụng trong 

nghiên cứu này là xác suất mỗi đối tượng trong quần thể đều có cơ hội được 

chọn vào nghiên cứu, phân tích kết quả điều tra cho thấy, nam giới có khả năng 

nhiễm KSTSR cao gấp 2,3 lần so với nữ (95%CI:1,27 - 4,15), sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p = 0,005). Nhóm người từ ≥ 15 tuổi có khả năng nhiễm KSTSR 

cao gấp 8,63 lần so với nhóm tuổi khác (95%CI:3,73 - 19,98; p = 0,001) và sự 

khác biệt này có ý nghĩa. Người dân tộc bản địa Gia Rai có khả năng nhiễm 

KSTSR cao gấp 3,32 lần so với các nhóm dân tộc khác (95%CI:1,20 - 9,15; p = 

0,020), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhiễm KSTSR với các yếu tố giới 

nam, người ≥ 15 tuổi và dân tộc bản địa Gia Rai. Số liệu này hoàn toàn phù hợp 

với các điều tra dịch tễ về sốt rét tại các vùng SRLH với nam giới và có độ tuổi 

trưởng thành luôn luôn chiếm ưu thế do họ là những lao động chính trong hộ gia 

đình, thường xuyên đi rừng, khai thác lâm thổ sản hoặc làm rẫy ở lại qua đêm tại 

nhà rẫy dài ngày do công việc nương rẫy [1],[21],[28] trong khi nữ giới và các 

nhóm tuổi nhỏ hơn chỉ đi làm về trong ngày trở về gia đình, hiếm khi ở lại qua 

đêm và các nhóm tuổi trẻ hơn hay nhóm tuổi nhỏ thường đi cùng cha mẹ lên 

nương rẫy phụ giúp gia đình hoặc được địu theo mẹ lên rẫy trong các mùa thu 

hoạch và ở lại gia đình [19],[49],[50].  

Ngoài ra, vào các thời điểm mùa thu hoạch mì, sắn thường mỗi tối các nam 

giới gia đình người đồng bào dân tộc bản địa này còn làm công việc chặt, cắt lát 

củ sắn và mì ban đêm ở ngoài trời mà không có đồ bảo hộ gì phòng chống vector 

nên dễ phơi nhiễm muỗi sốt rét đốt, họ làm việc này vào ban đêm sau khi chở mì 

sắn từ rẫy về để kịp sáng mai phơi nắng như ở các vùng SRLH của tỉnh Đăk 

Nông, Bình Phước [21],[49].  
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Những người có nghề nghiệp liên quan đến đi rừng, trồng lúa rẫy có khả 

năng nhiễm KSTSR cao gấp 2,55 lần so với những người không đi rừng, rẫy 

(95%CI: 1,49 - 4,38; p = 0,0006). Các đối tượng được phỏng vấn mà trả lời rằng 

họ đã từng mắc sốt rét có khả năng nhiễm KSTSR cao gấp 11,5 lần so với nhóm 

người trả lời chưa từng mắc (95%CI: 6,3 - 21,2; p < 0,05). Người trả lời rằng họ 

có số lần mắc từ 2 lần có khả năng nhiễm KSTSR cao gấp 4,2 lần (95%CI: 2,4 - 

7,3) và có số lần mắc ≥ 3 lần có khả năng nhiễm KSTSR cao gấp 1,9 lần 

(95%CI: 1,0 - 3,7) so với số lần mắc ít hơn. Người ở cùng trong nhà có người 

mắc sốt rét có khả năng nhiễm KSTSR cao gấp 3,8 lần (95%CI: 1,3 - 11,1) so 

nhóm người mà trong nhà họ không có người mắc. Điều này phù hợp vì tại các 

vùng SRLH luôn có sự hiện diện KSTSR nội địa và vetor truyền bệnh chính. Do 

tập quán canh tác, nông trang nông trãi và lúa rẫy nên nhiều đối tượng dân di 

biến động từ vùng không còn sốt rét hoặc vùng SRLH thấp đi vào vùng SRLH 

vừa và cao, từ vùng SRLH cao đi vào vùng không còn sốt rét khi sẵn có muỗi 

truyền bệnh sẽ dễ dàng lây truyền bệnh từ người này sang người khác trong hộ.  

Một trong những vấn đề tồn tại hiện nay trong Chương trình Phòng chống 

và Loại trừ sốt rét đang phải đối mặt là tình trạng dân di biến động, đối tượng đi 

rừng, ngủ rẫy, giao lưu biên giới giữa Việt Nam với Lào và Campuchia. Nhiều 

cộng đồng dân cư có mức sống và trình độ dân trí thấp, tiếp cận thông tin phòng 

bệnh còn hạn chế, chủ yếu ở các vùng miền núi, vùng sâu xa và nơi có SRLH 

nặng. Tỷ lệ nhiễm KSTSR ở những đối tượng đi rừng, rẫy có ngủ lại nhà rẫy cao 

gấp 3,33 lần đối tượng không ngủ nhà rẫy và kết quả này thấp hơn so với kết quả 

nghiên cứu của Lê Thành Đồng và cộng sự tiến hành ở Bình Thuận và Quảng 

Bình (2005) trên các đối tượng đi rừng, ngủ rẫy và tỷ lệ nhiễm KSTSR ở đối 

tượng có giao lưu biên giới cao gấp 1,67 lần đối tượng không giao lưu biên giới, 

tỷ lệ này thấp hơn nghiên cứu của Hồ Văn Hoàng và cộng sự ở huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị trên nhóm người có giao lưu biên giới có tỷ lệ nhiễm 
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KSTSR cao gấp 5,37 lần so với nhóm người không có giao lưu biên giới, sự 

khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) [23]. 

Mặc khác, tỷ lệ nhiễm KSTSR ở những đối tượng có tiền sử đã từng mắc 

sốt rét cao gấp 1,8 lần đối tượng chưa từng mắc hoặc không nhớ đã từng mắc 

hay chưa, phù hợp với tình hình thực tế tại các vùng SRLH nặng là đối tượng 

nghi ngờ mắc sốt rét chủ yếu được phát hiện thụ động tại CSYT, những người 

nhiễm KSTSR được CBYT cấp thuốc điều trị sốt rét theo phác đồ Bộ Y tế quy 

định và hướng dẫn người bệnh về nhà tự uống thuốc điều trị theo hướng dẫn khi 

cấp.  

Mặc dù tỷ lệ nhiễm KSTSR ở đối tượng nghiên cứu có liên quan đến tiền 

sử mắc sốt rét nhưng tỷ lệ nhiễm KSTSR đối với số lần mắc sốt rét không có sự 

khác biệt có ý nghĩa. Đặc biệt, nam giới có khả năng nhiễm KSTSR cao gấp 2,3 

lần so với nữ giới (95%CI: 1,27 - 4,15). Nhóm người từ ≥15 tuổi có khả năng 

nhiễm KSTSR cao gấp 8,63 lần so với các nhóm tuổi khác (95%CI: 3,73 - 

19,98). Người có làm các nghề nghiệp liên quan đến đi rừng có khả năng nhiễm 

KSTSR cao gấp 2,55 lần so với người không đi rừng (95%CI: 1,49 - 4,38). 

Nhóm người trả lời rằng đã từng mắc sốt rét có khả năng nhiễm KSTSR cao gấp 

11,57 lần so với người trả lời chưa từng mắc sốt rét (95%CI: 6,31 - 21,22). 

Nhóm người trả lời mắc sốt rét  2 lần có khả năng nhiễm KSTSR cao gấp 4,21 

lần (95%CI: 2,42 - 7,30) và số lần mắc từ ≥ 3 có khả năng nhiễm KSTSR cao 

gấp 1,97 lần (95%CI: 1,02 - 3,79) so với số lần mắc thấp hơn. Những người ở 

cùng trong nhà có người đã từng mắc sốt rét có khả năng nhiễm KSTSR cao gấp 

3,89 lần so với người mà trong nhà họ không có người mắc sốt rét (95%CI: 1,36 

- 11,10; p<0,05). 

Phỏng vấn một số đặc điểm chung và yếu tố dịch tễ, tiền sử sốt rét cho thấy 

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) giữa nhiễm KSTSR với giới tính 

nam (p = 0,005), hay với yếu tố nhóm tuổi ≥ 15 tuổi (p = 0,001), hay nghề 

nghiệp đi rừng, làm rẫy (p = 0,006), hay người đã từng mắc sốt rét (p = 0,002), 
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số lần mắc sốt rét gần đây nhất (p = 0,001), người trong nhà có mắc sốt rét (p = 

0,011). Dữ liệu này tương đồng với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Khởi và 

cộng sự (2018) về tỷ lệ nhiễm KSTSR tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ nhiễm KSTSR với người đã từng 

mắc, thời gian mắc, nhóm người có nghề nghiêp thường làm việc ở rừng, nương 

rẫy trên rừng, người thường xuyên qua lại khu vực biên giới có xác định lưu 

hành sốt rét (p<0,05). Những người ngủ trong rừng có khả năng nhiễm KSTSR 

cao gấp 32,55 lần so với người không ngủ trong rừng, rẫy [39]. Kết quả này phù 

hợp với nghiên cứu của Hồ Văn Hoàng và cộng sự khi điều tra tại vùng biên giới 

Việt Nam - Lào của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết người không 

ngủ màn có nguy cơ mắc bệnh sốt rét cao hơn 5,45 lần so với ngủ màn, đi rừng 

ngủ lại trong rừng mắc cao 6,01 lần so với người không đi rừng, rẫy (p<0,01) 

[23]. 

Nghiên cứu của Đoàn Đức Hùng và cộng sự (2018) khi điều tra các đặc 

điểm dịch tễ và một số yếu tố liên quan đến mắc sốt rét của người dân vùng 

SRLH nặng tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk thì ngược lại. 

Trong nghiên cứu này cho thấy những người làm nông, nương rẫy và khai thác 

lâm sản có khả năng mắc cao gấp 7,16 lần so với những người làm nghề khác 

(CI95%OR:1,19-58,18); nguy cơ nhiễm sốt rét ở những người không ngủ màn 

cao gấp 17,2 lần so với những người ngủ màn (CI95%OR:1,65-162,41), nguy cơ 

nhiễm sốt rét ở những người hiểu biết sai về bệnh sốt rét cao gấp 14,84 lần 

(CI95%OR:2,18-107,45) so với những người hiểu đúng về bệnh [28].  

Trần Quang Hào và cộng sự (2019) nghiên cứu về thực trạng nhiễm 

KSTSR và hiệu quả biện pháp kết hợp quân dân y trong PCSR tại 4 xã biên giới 

của tỉnh Đắk Nông cho thấy rằng kiến thức, thực hành đúng PCSR của người 

dân còn thấp (50,31-72,36%), chỉ có 67,39% người dân hiểu đúng muỗi 

Anophen là nguyên nhân lan truyền bệnh sốt rét. Tỷ lệ người/màn là 1,84, tỷ lệ 

sử dụng màn 71,97%, tỷ lệ sử dụng võng, bọc màn võng khi vào khu vực giao 
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lưu biên giới 6,29% là những con số thấp nói lên nguy cơ dễ phơi nhiễm với sốt 

rét [21]. 

Kết quả điều tra về kiến thức, thái độ, thực hành của người dân về bệnh sốt 

rét của Nguyễn Quý Anh và cộng sự (2020) khi đánh giá thực trạng mắc SR ở 

dân di biến động tại một số xã LHSR nặng của tỉnh Đắk Nông cho thấy số người 

hiểu biết đúng về muỗi là nguyên nhân truyền bệnh chính chỉ có 67,24%, bệnh 

sốt rét có thể phòng chống được là 62,76%; ý thức người  dân  khi  bị  sốt  (bất 

cứ nguyên nhân gì) đến tiếp cận CSYT (trạm  y  tế  xã,  TTYT huyện) chỉ có 

85,95% và khâu thực hành ngủ màn thường xuyên là 74,87%. Phân tích một số 

yếu tố liên quan đến mắc sốt rét cho thấy nam giới có nguy cơ mắc sốt rét cao 

hơn 5,8 lần so với  nữ. Những người không đi học có nguy cơ mắc cao hơn 4,74 

lần so với nhóm người có đi học, những người không hiểu biết đúng nguyên 

nhân truyền bệnh là muỗi Anopheles có nguy cơ mắc 10,24 lần so với người hiểu 

đúng về muỗi. Không hiểu đúng về bệnh sốt rét có thể phòng tránh nguy cơ mắc 

sốt rét 8,45 lần so với nhóm người hiểu đúng. Những người không ngủ màn 

thường xuyên có nguy cơ  mắc cao gấp 5,94 lần so với những người có ngủ màn 

thường xuyên và những người đi rừng, làm rẫy thường xuyên có nguy cơ mắc 

sốt rét cao gấp 26,01 lần so với nhóm người không đi rừng, làm rẫy [1].  

Nghiên cứu của Hồ Đắc Thoàn và cộng sự (2015) về đặc điểm dịch tễ và 

yếu tố liên quan đến mắc sốt rét ở người dân ngủ rẫy tại 2 huyện của tỉnh Khánh 

Hòa và Gia Lai cho thấy người ngủ rẫy thường xuyên có nguy cơ mắc sốt rét cao 

gấp 3,11 lần so với nhóm người thỉnh thoảng ngủ rẫy (p<0,001). Người ngủ 

ngoài trời không có màn có nguy cơ mắc sốt rét gấp 3,7 lần (p<0,001) so với 

nhóm người ngủ trong rẫy. Người không ngủ màn khi đi rẫy, ngủ lại rẫy có nguy 

cơ mắc cao gấp 2,19 lần so với nhóm người thường xuyên ngủ màn khi ở rẫy 

(p<0,001). Đồng thời, nam giới khi ngủ rẫy có nguy cơ mắc sốt rét gấp 2,02 lần 

so với nữ (p<0,05),  nhóm tuổi từ ≥ 15 tuổi có nguy cơ mắc sốt rét cao gấp 1,76 

lần so với nhóm tuổi < 15 tuổi (p<0,05).  
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Nghiên cứu của Nguyễn Quý Anh và cộng sự (2016) về thực trạng mắc sốt 

rét và một số yếu tố liên quan ở dân di biến động tại 4 xã SRLH nặng của tỉnh 

Đắk Nông cho thấy  nhóm người không đi học có nguy cơ mắc sốt rét cao hơn 

4,74 lần so với người có đi học, người không hiểu biết đúng nguyên nhân truyền 

bệnh là muỗi có nguy cơ mắc gấp 10,24 lần so với người hiểu đúng. Nhóm 

người không hiểu đúng về bệnh sốt rét rằng có thể phòng tránh được thì có nguy 

cơ mắc cao 8,45 lần so với người hiểu đúng. Những người không ngủ màn 

thường xuyên có nguy cơ mắc cao gấp 5,94 lần so với những người có ngủ màn 

thường xuyên. Những người đi rừng thường xuyên có nguy cơ mắc cao gấp 

26,01 lần so với người không đi rừng [2]. Kết quả này tương đồng giữa một số 

chỉ số tỷ lệ nhiễm KSTSR so với nghiên cứu của Hoàng Hà (2014) về thực trạng 

và đánh giá kết quả can thiệp PCSR tại một số xã biên giới của huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị cho thấy tỷ lệ người dân có kiến thức đúng (69%), thái độ 

đúng (51%), thực hành đúng (50%), tỷ lệ bao phủ nằm màn trong dân chỉ 57,1%. 

Mắc sốt rét có liên quan đến một số yếu tố như đi rừng ngủ rẫy, không ngủ màn, 

có đi qua lại vùng biên giới với Lào, nhà xây dựng ở gần rừng, sát bìa rừng và 

đầu mùa mưa (p<0,05). Tỷ lệ người dân không ngủ màn bị mắc sốt rét 28,5%, tỷ 

lệ người dân đi rừng, ngủ rẫy mắc cao hơn so với người không đi rừng, ngủ rẫy 

(4,5% so với 2,3%). Những người dân có đi sang bên đất Lào, ngủ lại ở đó sẽ 

mắc sốt rét cao hơn người không đi sang Lào trong khu vực biên giới (5,6% so 

với 4,3%) và ở đây địa hình qua lại của dân hai bên như thường ngày vẫn xảy ra. 

Tỷ lệ người dân sống gần rừng mắc cao hơn người dân có nhà xây ở xa rừng, bìa 

rừng (3,7% so với 2,1%).  

Nguyễn Văn Quân và cộng sự (2020) nghiên cứu thực trạng và giải pháp 

can thiệp PCSR cho vùng SRLH nặng có dân di biến động tại hai tỉnh Bình 

Phước và Gia Lai, năm 2016-2018 cho thấy có 2,55% người nhiễm KSTSR 

thuộc nhóm dân thường làm việc ở rừng, nương rẫy, trong khi những người làm 

việc ở trang trại, lâm nghiệp có nguy cơ mắc thấp hơn 0,32 lần so với những 
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người làm việc ở rừng, rẫy (0,84% so với 2,55%). Tỷ lệ nhiễm KSTSR ở nhóm 

đi qua lại biên giới cao gấp 6,54 lần so với nhóm không qua biên giới (11,11% 

so với 1,88%). Tỷ lệ mắc ở nhóm dân tộc S’Tiêng là 3,5% cao hơn so với các 

nhóm dân tộc khác (3,5% so với 1,11%) [49]. Tương tự, Nguyễn Xuân Xã và 

cộng sự (2016) điều tra một số yếu tố liên quan đến mắc sốt rét và hiệu quả của 

các kênh truyền thông PCSR cho cộng đồng người Gia Rai ở huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai chỉ ra người ngủ ở nhà rẫy (nhà đầm) và ở các lán trại tạm bợ trong 

rừng có tỷ lệ mắc cao nhất (9,53% và 13,91%), tỷ lệ này cao hơn ở nhóm những 

người không ngủ màn ở rẫy và ở rừng (20% so với 20,83%) và những người 

thường ngủ muộn sau 21 giờ là 12,9% [72]. 

Có mối liên quan đa biến giữa nhóm người không ngủ màn ở nhà rẫy, giữa 

người không ngủ màn ở rừng với mắc sốt rét (OR=1,49:1,1-1,74 và 

OR=1,94:1,0-3,81), có mối liên quan giữa những người đi ngủ trước 21 giờ 

trong thời gian ở lại nhà rẫy với mắc sốt rét (OR=2,0:1,0-4,3). Người mắc sốt rét 

do không tuân thủ uống thuốc điều trị theo hướng dẫn cao hơn so với người tuân 

thủ uống thuốc điều trị (OR=2,19:1,38-3,47). Hiểu biết nguyên nhân mắc bệnh 

và triệu chứng điển hình của bệnh sốt rét ở nhóm can thiệp tăng 27,21% và 

17,50% và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,001). Sự hiểu biết ngủ màn để 

phòng chống muỗi đốt và phun hóa chất để xua, diệt muỗi ở nhóm can thiệp tăng 

16,11% và 56,81% (p<0,001). Thực hành thói quen mang màn và ngủ màn 

thường xuyên ở nhà rẫy ở nhóm can thiệp tăng 19,57%, gấp 1,25 lần so với 

nhóm đối chứng (p=0,03) [72]. 

4.2. Hiệu quả biện pháp can thiệp trong điều trị có giám sát trực tiếp (DOT) 

so với nhóm được điều trị sốt rét tự quản (SAT)  

4.2.1. Tuân thủ điều trị của bệnh nhân trong quá trình uống thuốc 

Việc uống thuốc điều trị bệnh nhân đơn nhiễm P.falciparum dưới sự quan 

sát trực tiếp của CBYT giúp cho bệnh nhân uống đúng số lượng thuốc, đúng thời 

gian và đủ liệu trình, đảm bảo hiệu quả điều trị, hạn chế tái phát và giảm nguy cơ 
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lây lan bệnh trong cộng đồng. Ngoài ra, việc áp dụng biện pháp điều trị có giám 

sat trực tiếp (DOT) tại các vùng sốt rét kháng thuốc còn có tác dụng loại bỏ các 

yếu tố được cho là thất bại điều trị do sử dụng thuốc, có ý nghĩa lớn đối với công 

tác điều trị các BNSR trong giai đoạn tiến tới LTSR hiện nay tại Việt Nam nói 

chung và khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói riêng. Các bệnh nhân nhiễm 

KSTSR được điều trị có giám sát trực tiếp của CBYT góp phần quan trọng nâng 

cao hiệu quả điều trị đúng, đủ liều và giám sát, theo dõi sau điều trị.  

Mặc dù, người nhiễm KSTSR được hướng dẫn, giám sát đảm bảo tuân thủ 

điều trị nhưng các biện pháp phòng chống vector như phun tồn lưu hóa chất, tẩm 

màn tại các vùng SRLH nặng cần phải được duy trì và phối hợp với các biện 

pháp truyền thông giáo dục sức khỏe. Giám sát, chẩn đoán và điều trị BNSR góp 

phần làm giảm nhẹ gánh nặng bệnh tật và tử vong sốt rét. Kết quả nghiên cứu 

này phù hợp với nghiên cứu của một số tác giả đã được đánh giá hiệu quả giám 

sát điều trị ở những người nhiễm KSTSR có triệu chứng hoặc không triệu chứng 

tại cộng đồng. Mặc dù, sốt rét là bệnh có thuốc điều trị đặc hiệu cho từng loại 

KSTSR và thuốc được phân bổ đến các CSYT từ trung ương đến địa phương, 

việc hướng dẫn, giám sát người dân sử dụng thuốc đúng quy định sẽ góp phần 

làm giảm nhẹ gánh nặng bệnh tật và trì hoãn diễn tiến kháng. Tuy nhiên, cần tiếp 

tục đầu tư, nghiên cứu các biện pháp PCSR tích cực tại các vùng SRLH nặng 

nhằm làm giảm khả năng lan truyền bệnh, tái nhiễm hoặc tái phát, góp phần thực 

hiện hiệu quả chiến lược Phòng chống và Loại trừ sốt rét tại các vùng SRLH 

nặng. 

So sánh với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Xuân Xã (2016) về một số yếu 

tố liên quan đến mắc sốt rét ở cộng đồng người Gia Rai, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai cho thấy nhóm người mắc sốt rét do không tuân thủ uống thuốc điều trị theo 

Hướng dẫn của Bộ Y tế cao hơn so với nhóm người tuân thủ đầy đủ uống thuốc 

điều trị với (OR=2,19; 95%CI:1,38-3,47) [72]. 
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Nhóm nghiên cứu Onyango E.O và cộng sự (2012) điều tra về một số yếu 

tố liên quan đến việc không tuân thủ liệu pháp thuốc phối hợp có thành phần 

artemisinins (ACTs) đối với bệnh sốt rét ở người dân nông thôn từ khu vực lưu 

hành bệnh ở phía Tây Kenya cho thấy việc tuân thủ theo đơn thuốc ACTs vẫn ở 

mức thấp, tương ứng là 42,1% và 57,9% ở những người trên 13 tuổi và dưới 13 

tuổi. Phân tầng theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh tế xã hội liên quan đến tuân 

thủ liệu pháp ACTs cho thấy độ tuổi (p < 0,05), trình độ học vấn (p < 0,01), khả 

năng đọc hiểu (p < 0,01) và thu nhập hàng tháng của hộ gia đình (p = 0,002) ảnh 

hưởng đáng kể đến mức độ tuân thủ ACTs. Phân tích mô hình hồi quy logistic về 

liên quan đến việc tuân thủ liệu pháp ACTs cho thấy phân tích theo tuổi thấp 

(OR=0,571; CI95%: 0,360-0,905; p = 0,017), trình độ học vấn cao hơn 

(OR=0,074; CI95%: 0,017-0,322; p < 0,01), khả năng đọc hiểu (OR=0,285; 

CI95%: 0,167-0,486; p < 0,01) và thu nhập cao (OR=0,340; CI95%: 0,167-

0,694; p = 0,003). 

Ngoài ra, khoảng 52,9% số người được hỏi cho biết liệu pháp ACTs không 

phải lúc nào cũng có sẵn tại nguồn và sự sẵn có của thuốc (p = 0,020) và khoảng 

cách đến nguồn thuốc (p <0,01) ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiếp cận và 

điều trị, điều đó chỉ ra nếu không tiếp cận sớm cũng có thể liên quan đến bệnh 

sau đó. 

4.2.2. Hiệu quả làm giảm tỷ lệ nhiễm KSTSR ở điểm nghiên cứu của DOT 

4.2.2.1. Hiệu quả cắt sốt và làm sạch KSTSR trên bệnh nhân P. falciparum 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy thời gian cắt sốt trung bình của các bệnh nhân  

đơn nhiễm P.falciparum ở nhóm DOT là 24,5 ± 3,1 giờ, trong khi đó ở nhóm 

SAT kéo dài đến 48,8 ± 13,2 giờ. Thời gian làm sạch KSTSR thể vô tính trung 

bình của thuốc Pyramax® ở nhóm DOT là 48,6 ± 15,2 giờ, tuy nhiên ở nhóm 

SAT là 87,1 ± 11,7 giờ, tỷ lệ KSTSR thể vô tính còn tồn tại vào ngày D3 ở nhóm 

DOT là 4,54% (1/22), trong khi ở nhóm SAT là 21,73% (5/23).  
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Phân tích 21 (23,33%) và 17 (18,89%) trường hợp đơn nhiễm P. 

falciparum có xuất hiện giao bào vào thời điểm xét nghiệm ngày D0 lần lượt ở 

nhóm DOT và SAT cho thấy rằng trên nhóm DOT, không có ca nào sạch giao 

bào từ 12-24 giờ kể từ sau khi điều trị thuốc Pyramax® cộng liều duy nhất 

primaquin phosphate (PQ), song đến giờ thứ 36 thì có 33,33% (7/21) sạch giao 

bào, đến giờ 48 giờ có 47,61% (10/21), giờ 60 giờ có 66,66% (14/21), giờ 72 thì 

toàn bộ 100% (21/21) sạch giao bào. Trong khi đó trên nhóm SAT, tại thời điểm 

12 giờ kể từ khi uống thuốc Pyramax® cộng liều duy nhất PQ có 17,65% (3/17) 

sạch giao bào P. falciprum, đến giờ thứ 24 có 41,18% (7/17) ca, đến giờ thứ 36 

có 58,82% (10/17), đến giờ thứ 48 giờ có 88,24% (15/17), đến giờ thứ 60 giờ có 

100% (17/17) bệnh nhân đều sạch giao bào. 

 So sánh với kết quả nghiên cứu của Tạ Thị Tĩnh và cộng sự (2017) khi 

đánh giá so sánh hiệu lực thuốc giữa Pyramax® với thuốc Arterakine® (DHA- 

PPQ) trong điều trị sốt rét do P. falciparum chưa biến chứng tại Gia Lai thấy 

rằng thời gian cắt sốt trung bình sau điều trị Pyramax® là 23,8 giờ và số ca cắt 

sốt tại các thời điểm sau 12 giờ, 24 giờ, 36 giờ, 48 giờ là như nhau khi so sánh 

giữa hai nhóm, song đến 60 giờ tất cả bệnh nhân được điều trị ở 2 nhóm đều 

không còn sốt. Nhiệt độ trung bình của bệnh nhân ở 2 nhóm điều trị như nhau tại 

thời điểm D0, cũng như tại các thời điểm theo dõi 12, 24, 36, 48 giờ sau uống 

liều đầu tiên thuốc điều trị. Kết quả này cho thấy Pyramax® với thuốc 

Arterakine® liều 3 ngày đều có thời gian cắt sốt trên bệnh nhân P. falciparum là 

như nhau. 

 Ngoài ra, trong nghiên cứu của Tạ Thị Tĩnh và cộng sự (2012) thấy mật độ 

KSTSR trước điều trị của 2 phác đồ tương đương, thời gian cắt KST thể vô tính 

tại từng thời điểm cũng tương đương, trung bình là 60 giờ với phác đồ Pyramax® 

(p>0,05) và đến giờ thứ 108 thì phác đồ mới làm sạch hoàn toàn thể vô tính, số 

liệu cũng cho thấy tỷ số giảm thể vô tính của thuốc Pyramax® tại thời điểm 24 

giờ (p = 0,02), nhưng tại các thời điểm 48 và 72 giờ thì tương đương. Tỷ lệ KST 
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thể vô tính dương tính ở ngày D3 với nhóm dùng thuốc Pyramax® là 18,6%, sự 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05), nhưng khi xét về hiệu lực thì tỷ 

lệ đáp ứng lâm sàng và ký sinh trùng đầy đủ của thuốc Pyramax® là 97,9%, sự 

khác biệt có ý nghĩa (p=0,048). Với thuốc Pyramax® có 6 ca tái phát và 1 tái 

nhiễm sau khi phân tích sinh học phân tử, và đặc biệt số liệu phân tích cũng thấy 

các ca tái phát liên quan đến sự tồn tại KSTSR ở ngày D3, cụ thể trong 7 ca tái 

phát thì có đến 5/7 ca vẫn còn thể vô tính ở ngày D3 và phân tích hồi quy tuyến 

tính tìm thấy mối tương quan chặt giữa tồn tại KSTSR ở ngày D3 và tái phát 

KST với tỷ suất chênh là 5,6 (p < 0,05) [55].  

 Huỳnh Hồng Quang và cộng sự (2019) thực hiện đánh giá hiệu lực và tính 

an toàn của phác đồ Pyramax® trong điều trị bệnh nhân sốt rét do P.falciparum 

chưa biến chứng tỉnh Gia Lai cho thấy đáp ứng lâm sàng và KST đầy đủ của 

thuốc này ở thời điểm ngày D28 là 100% và thời điểm D42 là 98,4% (n=62), thất 

bại KSTSR muộn là 1 ca (1,6%), thời gian sạch thể vô tính trung bình là 48 giờ 

và thời gian cắt sốt trung bình là 24 giờ. Đặc biệt, tỷ lệ KST thể vô tính còn tồn 

tại vào ngày D3 là 26,2% (17/65), thời gian làm sạch giao bào là sau 72 giờ, thời 

gian làm sạch thể vô tính trên tổng thể sau điều trị thuốc Pyramax® với các chỉ 

số sạch ký sinh trùng PC50, PC75, PC90, PC95 và PC99 lần lượt là 14,26 giờ, 19,72 

giờ, 24,49 giờ, 29,16 giờ và 31,36 giờ. Thời gian để làm sạch vi dung khối 

KSTSR với chỉ số bán thải loại trừ “Slope” là 6,72 giờ (nghĩa là kéo dài thời 

gian sạch KSTSR thể vô tính do kháng một phần với thuốc artesunate trong viên 

phối hợp).  

 Thuốc dung nạp đường uống tốt, tác dụng ngoại ý trên lâm sàng không 

đáng kể và không cần can thiệp sơ cấp cứu hay gián đoạn liều thuốc. Các biểu 

hiện tác dụng ngoại ý gồm có triệu chứng nhức đầu, chóng mặt 3 ca (4,3%), 

buồn nôn, chán ăn 2 ca (2,9%), đau bụng 2 ca (2,9%), tăng men gan 

transaminase ALT, AST và bilirubine ở ngày D7 và các thông số cận lâm sàng 

này đều trở về ngưỡng bình thường vào ngày D28 [46],[47]. 
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 Quách Ái Đức và cộng sự (2016) nghiên cứu về thực trạng mắc sốt rét, 

đánh giá hiệu lực điều trị của Arterakine® trên bệnh nhân sốt rét tai cộng đồng 

thuộc vùng SRLH nặng của tỉnh Bình Phước cho thấy thời gian cắt sốt trung 

bình là 31,8 ± 11,8 giờ, thời gian cắt sốt trung bình là 41,8 ± 17,2 giờ (n=119), 

thời gian làm sạch KSTSR trung bình là 41,4 ± 17,7 giờ (n=117), thời gian sạch 

thể vô tính tăng dần từ 44,1  18,6 giờ từ năm 2010 lên đến 48,7  19,1 giờ vào 

năm 2012, tỷ lệ ca có thể vô tính dương tính vào ngày D3 của năm 2012 là 

30,6%, tăng rất nhanh so với năm 2010 chỉ là 15,5%, tỷ lệ KSTSR còn dương 

tính ở ngày D3 là 4 trường hợp (3,31%), hiệu lực chữa khỏi của Arterakine® 

trong điều trị sốt rét P.falciparum chưa biến chứng còn rất cao với tỷ lệ là 98,2% 

[17]. 

4.2.2.2. Hiệu quả làm giảm tỷ lệ xuất hiện lại P. falciparum sau điều trị 

  Phân tích số liệu cho thấy tỷ lệ xuất hiện lại thể vô tính P.falciparum 

chung ở nhóm DOT sau điều trị thuốc Pyramax® là 3,33% (3/90) và ở nhóm 

SAT là 28,89% (26/90), tỷ lệ xuất hiện lại P.falciparum chung là ở cả hai nhóm 

là 16,11% (29/180) và cần phân tích phân tử để phân định ra tái phát và tái 

nhiễm.  

Chi tiết kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ xuất hiện lại thể vô tính 

P.falciparum qua theo dõi ở các thời điểm ngày D3, D7, D14, D21 và D28 ở nhóm 

SAT là 28,89% (26/90), trong khi đó tỷ lệ này ở nhóm DOT chỉ có 3,33% (3/90). 

Ở thời điểm ngày D7, không có bệnh nhân nào xuất hiện lại P.falciparum ở 

nhóm DOT (0%), nhưng tỷ lệ này ở nhóm SAT là 1,11% (1/90), tương tự như 

thế vào thời điểm D14, không có bệnh nhân nào xuất hiện lại P. falciparum ở 

nhóm DOT (0%), tuy nhiên tỷ lệ này ở nhóm SAT là 8,89% (8/90). Ở thời điểm 

ngày D21, tỷ lệ xuất hiện lại P. falciparum ở nhóm DOT là 1,11% (1/90) trong 

khi tỷ lệ này ở nhóm SAT là 13,33% (12/90). Đặc biệt, ở thời điểm ngày D28, tỷ 

lệ xuất hiện lại KST thể vô tính P.falciparum ở nhóm DOT là 2,22% (2/90), 

trong khi tỷ lệ này ở nhóm SAT là 5,56% (5/90).  
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Chỉ số nguy cơ tái phát trong điều trị sốt rét do P.falciparum chưa biến 

chứng có liên quan đến việc không tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị của bệnh 

nhân trong quá trình uống thuốc ở nhóm SAT. Hiệu quả của phương pháp “điều 

trị có giám sát trực tiếp” DOT bằng thuốc Pyramax® trên bệnh nhân đơn nhiễm 

P.falciparum cao hơn phương pháp “điều trị tự quản lý” SAT. Tỷ lệ điều trị khỏi 

cả trên triệu chứng lâm sàng và sạch KSTSR tính đến ngày D28 ở nhóm DOT là 

100% (90/90), tỷ lệ điều trị khỏi ở nhóm SAT là 75,56% (68/90).  

Dữ liệu kết qủa này tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Xuân Xã và 

cộng sự (2016) về một số yếu tố liên quan đến mắc sốt rét và hiệu quả của truyền 

thông PCSR cho cộng đồng người Gia Rai huyện Đức Cơ cho thấy việc nhiễm 

KSTSR ở nhóm không tuân thủ điều trị thuốc sốt rét theo Hướng dẫn ở người 

bệnh cao hơn so với người tuân thủ uống thuốc điều trị (OR=2,19; 1,38 - 3,47) 

[72].  

Trần Quang Hào và cộng sự (2019) nghiên cứu thực trạng nhiễm KSTSR 

và biện pháp kết hợp Quân dân y trong PCSR cho người dân vùng biên giới tỉnh 

Đắk Nông cho thấy hiệu quả can thiệp làm giảm tỷ lệ mắc là 23,91%, giảm tỷ lệ 

KSTSR trong cộng đồng là 37,58%, kiểm soát tỷ lệ mắc KSTSR do giao lưu 

biên giới đạt 64,47%, kiểm soát tỷ lệ mắc KSTSR do giao lưu tự do qua biên 

giới đạt 27,48%;  nâng cao kiến thức cho cộng đồng về PCSR cho cộng đồng là 

34,66%, nâng cao thực hành về PCSR cho cộng đồng là 26,82% [21].  

Kết quả nghiên cứu này cũng tương đương với số liệu của Quách Ái Đức 

và cộng sự (2016) về thực trạng mắc, hiệu lực điều trị của dihydroartemisinin- 

piperaquin phosphate (DHA-PPQ) trên cộng đồng thuộc vùng SRLH nặng của 

tỉnh Bình Phước cho thấy phương pháp điều trị có giám sát trực tiếp (DOT) đã 

góp phần ý nghĩa vào việc giám sát ca bệnh trước, trong, sau điều trị, làm giảm 

tỷ lệ mắc và chết do sốt rét trong cộng đồng. Tỷ lệ giảm bệnh nhân sốt rét và 

KSTSR chung tại 4 xã lần lượt Đắk Nhau giảm mắc đến 21,84%, xã Bom Bo 

giảm 60,45%, xã Đắk Ơ giảm 25,88% và xã Bù Gia Mập giảm 43,64% [17]. 



131 

 

4.2.2.3. Hiệu quả làm giảm tỷ lệ tái phát KSTSR trên bệnh nhân P. falciparum 

Sử dụng kỹ thuật PCR phân tích tính đa hình của P.falciparum dựa trên 3 

loại protein kháng nguyên bề mặt thể của thể hoa thị msp1 (Merozoite Surface 

Protein 1), msp2 (Merozoite Surface Protein 2) và kháng nguyên giàu glutamate 

glurp (Glutamate Rich Protein) để so sánh sự tái nhiễm P. falciparum (khác 

dòng) và tái phát (cùng dòng) giữa kiểu gen của mẫu máu trên giấy thấm lấy ở 

các ngày D7, D14, D21, D28 với kiểu gen của chính bệnh nhân đó ở ngày D0 (trước 

khi điều trị). Kết quả phân tích 29/180 mẫu máu có tái xuất hiện P. falciparum 

cho thấy cả 3 ca xuất hiện lại P. falciparum ở nhóm DOT vào ngày D21, D28 đều 

là ca tái nhiễm hay nhiễm mới sau khi điều trị đã khỏi, đồng thời tỷ lệ tái nhiễm 

chung P. falciparum ở nhóm DOT là 3,33% (3/90).  

Trong khi đó, trong số 26 mẫu phân lập P.falciparum ở nhóm SAT xuất 

hiện lại vào các ngày D7 (1 ca), ngày D14 (8 ca), ngày D21 (12 ca) và ngày D28 (5 

ca) sau phân tích chỉ ra 1 ca ngày D7 là sự tồn tại kéo dài P. falciparum sau điều 

trị không đủ liều; số ca còn lại đều là tái phát P. falciparum ở ngày D14 là 87,5% 

(7/8), chỉ có 12,5% (1/7) ca tái nhiễm P. falciparum. Tỷ lệ tái phát P. falciparum 

của 12 ca ở ngày D21 là 83,33% (10/12), chỉ có 16,67% (2/12) là nhiễm mới. Tỷ 

lệ tái phát P. falciparum ở ngày D28 là 80% (4/5) và chỉ có 20% (1/5) nhiễm 

mới.  

Tỷ lệ tái phát P.falciparum chung trên nhóm SAT là 84,62% (22/26) và tái 

nhiễm P.falciparum là 15,38% (4/26). Điều này cho thấy chỉ số nguy cơ tái phát 

trong điều trị BNSR đơn nhiễm P. falciparum ở nhóm SAT có liên quan đến 

việc không tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị trong quá trình uống thuốc. Đồng 

thời, kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tái phát thể vô tính P.falciparum qua theo 

dõi ở các thời điểm ngày D3, D7, D14, D21 và D28 ở nhóm SAT là 24,44% (22/90 

BN), trong khi đó tỷ lệ tái phát P.falciparum ở nhóm DOT là 0% (0/90), hiệu 

quả làm giảm tỷ lệ tái phát P. falciparum ở nhóm SAT là 75,56% và ở nhóm 

DOT là 100%. 
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So sánh với kết quả nghiên cứu Bùi Quang Phúc và cộng sự (2019) về hiệu 

quả và tính an toàn Pyramax® trong điều trị sốt rét do P. falciparum chưa biến 

chứng ở các vùng P. falciparum kháng artemisinin ở Việt Nam từ 2017-2018, 

thử nghiệm lâm sàng với thiết kế quan sát, nhãn mở, đơn nhánh, được thực hiện 

tại các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa và Ninh Thuận đã đánh 

giá tính an toàn và hiệu quả của đường uống Pyramax® một lần mỗi ngày trong 3 

ngày liên tiếp ở người lớn và trẻ em có P. falciparum xác định qua soi lam máu 

trên kính hiển vi. Bệnh nhân được điều trị nội trú trong các ngày 0-3, với các lần 

tái khám vào các ngày D7, D14, D21, D28, D35 và D42. Kết quả cho thấy tỷ lệ tích 

lũy của đáp ứng lâm sàng và KST đầy đủ sau điều chỉnh bằng PCR ở ngày D42 là 

96,1% (95%CI:91,4-98,2). Trong phân tích theo phác đồ, tỷ lệ bệnh nhân có tỷ lệ 

chữa khỏi sau điều chỉnh PCR vao ngày D42 là 96,1% (147/153; 95%CI:91,7-

98,5), tỷ lệ ca có lại KSTSR ở ngày D3 là 24% (40/167; 95%CI 17,7-31,2) 

[43][110]. 

Tiếp đó, Nguyễn Đức Mạnh và cộng sự thực hiện nghiên cứu từ năm 2018-

2019 tại các huyện Đăk Mil và Cư Jut của tỉnh Đắk Nông đã thử nghiệm thuốc 

Pyramax® liệu trình 3 ngày liên tiếp theo Hướng dẫn của Bộ Y tế để điều trị cho 

BNSR đơn nhiễm P. falciparum kháng artemisinin và piperaquine phosphate ở 

Tây Nguyên, số liệu phân tích cho thấy Pyramax® đã được chỉ ra dung nạp tốt 

theo đường uống, tỷ lệ bệnh nhân có đáp ứng lâm sàng và KSTSR phù hợp sau 

hiệu chỉnh PCR vào ngày D42 đã là 95,2% (95%CI:82,3-98,8; n = 40/42) trong 

điều trị sốt rét chưa biến chứng do P.falciparum. Thời gian bán thải thanh thải 

KSTSR trung bình là 6,7 giờ (95%CI:2,6-11,9) và thời gian thanh thải KSTSR 

trung bình là 72 giờ (95%:12 -132) và 44,9% (22/49) bệnh nhân có thể vô tính 

trên lam dương tính vào ngày D3. Hai bệnh nhân tái xuất hiện KSTSR P. 

falciparum có nồng độ pyronaridine trong máu ngày D7 tương đương lần lượt 

39,5 và 39,0 ng/ml và 40 bệnh nhân không tái xuất hiện lại KSTSR P. 

falciparum lại là 43,4 ng/ml (95%CI: 35,1-54,9). Các xét nghiệm trên lam máu 
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thấy giai đoạn thể nhẫn và khả năng sống sót 29 phân lập P.falciparum thu thập 

từ bệnh nhân trước khi điều trị Pyramax® cho thấy 22 ca (75,9%) đã giảm nhạy 

cảm với artemisinin và 17 ca (58,6%) kháng với piperaquine phosphate. Xác 

định kiểu gen xác nhận rằng 92% (46/50) bệnh nhân nhiễm KSTSR falciparum 

mang đột biến gen K13 loại C580Y liên quan đến kháng artemisinin. Trong số 

này, có 56% (28/50) phân lập P. falciparum cũng có nhiều bản sao Plasmepsine 

2/3 có thể kháng piperaquine. Nhìn chung, thuốc Pyramax® có hiệu quả trong 

điều trị sốt rét do P. falciparum ở Tây Nguyên [41],[105]. 

Nghiên cứu thử nghiệm mô hình “Điều trị có giám sát trực tiếp” bệnh nhân 

nhiễm KSTSR P. vivax với thuốc primaquin phosphate 14 ngày dọc theo biên 

giới Thái Lan-Myanmar đã thực hiện từ 2007-2009 trên 216 bệnh nhân tham gia, 

có 109 bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên để đưa vào nhóm DOT và 107 bệnh 

nhân đưa vào nhóm SAT (điều trị tự quản lý). Tất cả bệnh nhân ở nhóm đều hồi 

phục mà không có tác dụng phụ nghiêm trọng. Trong số 216 bệnh nhân, thì có 

187 người (87%) hoàn thành chu kỳ theo dõi 90 ngày, bao gồm 90 bệnh nhân 

(83%) trong nhóm DOT và 97 bệnh nhân (91%) nhóm SAT. Tỷ lệ tái nhiễm thể 

vô tính P. vivax ở nhóm DOT thấp hơn so với nhóm SAT (3,4/10.000 người so 

với 13,5/10.000 người; p = 0,021). Tỷ lệ tái nhiễm P. vivax ở nhóm SAT là 

11,2% cao hơn đáng kể so với nhóm DOT (2,8%) với tỷ suất nguy cơ điêu chỉnh 

là 6,21 (95%CI: 1,39-27,79), trong đó trẻ em từ 8-13 tuổi có nguy cơ thấp nhất 

và trẻ từ 3-7 tuổi có nguy cơ tái nhiễm cao nhất [114]. 

Việc tuân thủ điều trị thuốc PQ trong nhóm SAT được xác định thông bằng 

việc phỏng vấn trên 94% số bệnh nhân trong nhóm SAT tại ngày D7 và D14. Kết 

quả có 15% (15/101) số ca báo cáo rằng họ đã không dùng thuốc ít nhất một lần 

trong 14 ngày điều trị vừa qua. Những bệnh nhân bị mất một hoặc nhiều liều PQ 

sẽ có nguy cơ tái nhiễm P. vivax so với những người đã hoàn thành đầy đủ liệu 

trình PQ đủ 14 ngày (13% so với 9%) dù sự khác biệt này không có ý nghĩa 

thống kê. Trong số 15 mẫu máu của bệnh nhân có tái xuất hiện P. vivax đã được 
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phân tích so sánh kiểu gen với mẫu máu ban đầu. Kết quả cho thấy chỉ có 10/15 

mẫu phân tích thành công (2 mẫu không khuếch đại được và 3 mẫu máu bị mất), 

trong số đó chỉ có 3/10 mẫu có cùng kiểu gen so với mẫu máu ban đầu, 5/10 mẫu 

cho kết quả khác kiểu gen và 2/10 mẫu còn lại kết quả không rõ ràng. Nghiên 

cứu đã đưa ra kết luận rằng việc tuân thủ phác đồ PQ 14 ngày là rất quan trọng 

trong điều trị triệt căn nhiễm P. vivax. Thực hiện DOT làm giảm tỷ lệ xuất hiện 

KSTSR và sau đó có thể làm giảm lây lan của P. vivax trong cộng đồng [114]. 

Nghiên cứu của Nguyễn Quý Anh và cộng sự (2020) về hiệu quả can thiệp 

bằng “Điểm sốt rét” theo dõi được 409 người có đi rừng, ngủ rừng, ngủ rẫy, 

trong đó có 23,96% thường xuyên ngủ trong rừng, 76,03% có ngủ rẫy. Hiệu quả 

làm giảm ca mắc mới qua nghiên cứu ngang, cho thấy trước can thiệp tỷ lệ 

nhiễm KSTSR ở nhóm điều trị có giám sát là 0,25%, sau can thiệp giảm xuống 

còn 0%; qua nghiên cứu dọc cho thấy ở nhóm điều trị có giám sát, tỷ lệ mắc mới 

ở nhóm dân di biến động là 1,13% năm giảm xuống còn 0,46%, trong khi ở 

nhóm chứng, tỷ lệ này tăng từ 0,77% lên 1,46% và hiệu quả can thiệp là 

152,23%. Hiểu biết của người dân tại các xã can thiệp đã tăng lên rõ rệt, hiểu 

biết đúng về nguyên nhân truyền bệnh sốt rét đã tăng từ 65,92% lên 96,09% ở 

nhóm can thiệp, hiệu quả can thiệp là 23,31%, hiểu biết đúng về phòng bệnh 

tăng từ 61,19% lên 96,09% ở nhóm có quản lý điều trị [1]. 

Nguyễn Xuân Xã và cộng sự (2016) nghiên cứu hiệu quả truyền thông 

PCSR cho cộng đồng người Gia Rai huyện Đức Cơ cho thấy đi khám bệnh trong 

ngày đầu sau khi bị ốm và tuân thủ uống thuốc điều trị theo hướng dẫn ở nhóm 

can thiệp tăng 27,41% và 17,42% (p = 0,03). Tỷ lệ hiện mắc ở nhóm can thiệp từ 

10,36% xuống 3,95% (giảm 2,63 lần; p = 0,01) sau can thiệp. Tỷ lệ này ở nhóm 

chứng giảm 1,0% (5,90% xuống 4,90%), giảm 1,2 lần (p<0,05). Tỷ lệ mắc mới ở 

nhóm can thiệp giảm được 3,66% và giảm 1,43 lần so với nhóm chứng (p=0,02) 

[72]. Một nghiên cứu khác của Nguyễn Xuân Hùng và cộng sự trong thử nghiệm 

in vivo 28 ngày đánh giá hiệu lực thuốc Arterakin® phác đồ 3 ngày đã được tiến 
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hành tại tỉnh Đăk Nông và Quảng Trị từ năm 2008-2010 trên 124 BNSR cho 

thấy Arterakin® có hiệu lực cao trong điều trị sốt rét P.falciparum  tại  các điểm 

thử nghiệm, với tỷ lệ khỏi bệnh 100%, có 2 ca xuất hiện lại KSTSR vào ngày 

D21 và D28, thời gian cắt sốt trung bình là 1,31 ngày và thời gian cắt KSTSR 

trung bình là 1,52 ngày, tỷ lệ sạch thể vô tính ở ngày D3 là 100% tại Quảng Trị 

và 94,2% tại Đăk Nông.  

Nghiên cứu của Rithea Leang và cộng sự (2019) về hiệu quả và tính an toàn 

của Pyramax® cộng với liều duy nhất PQ để điều trị bệnh nhân sốt rét do P. 

falciparum chưa biến chứng ở miền Đông Campuchia, kết quả cho thấy 60 

BNSR được tuyển chọn đến từ Koh Gnek và 61 ca đến từ Veun Sai, số liệu phân 

tích chỉ ra đáp ứng lâm sàng và KST đầy đủ vào ngày D42 sau hiệu chỉnh PCR là 

98,3% (95%CI:88,4 - 99,8) ở Koh Gnek và 96,7% (95%CI:87,3 - 99,2) ở điểm 

Veun Sai. Trong một phân tích theo phác đồ, tỷ lệ bệnh nhân có tỷ lệ chữa khỏi 

sau hiệu chỉnh PCR vào ngày D42 là 98,3% (57/58; 95%CI: 90,8 - 100) ở điểm 

Koh Gnek và 96,7% (58/60; 95%CI: 88,5 - 99,6) tại Veun Sai. Đột biến gen K13 

loại C580Y có trong 70% (77/110) số phân lập P. falciparum. Số bản sao đã tăng 

lên 61,3% (73/119) đối với chỉ điểm phân tử Pfplasmepsin2 và 1,7% (2/119) đối 

với Pfmdr1. Không có mối quan hệ giữa kết cục và nồng độ ức chế 50% của 

thuốc pyronaridin. Các tác dụng ngoại ý tương tự như một số nghiên cứu khác và 

triệu chứng của bệnh nhân sốt rét và không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào 

ghi nhận và thuốc Pyramax có hiệu quả cao ở miền Đông Campuchia và có thể 

được dùng để tăng tính đa dạng của liệu pháp điều trị sốt rét trong khu vực 

kháng [115]. 

4.2.2.4. Đánh giá tác dụng không mong muốn của thuốc Pyramax®  

 Theo dõi các tác dụng không mong muốn trên 180 BNSR đang dùng thuốc 

Pyramax®, đánh giá các tác dụng không mong muốn trên lâm sàng từng bệnh 

nhân cho thấy tỷ lệ xuất hiện tác dụng không mong muốn trong thời gian uống 

thuốc Pyramax® qua phỏng vấn ở nhóm DOT và nhóm SAT chỉ dao động dưới 
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5%, các biểu hiện này không đáng kể, nhẹ và chấm dứt sau khi hết liệu trình 

thuốc. Triệu chứng đau bụng xuất hiện ở cả 2 nhóm tại thời điểm ngày D0-D1 là 

2,22% (4/180), đau đầu xuất hiện ở cả hai nhóm chiếm 3,88% (7/180), nhìn mờ 

ở nhóm SAT là 0,5%, ngứa, phát ban 1,67% (3/180) và buồn nôn là 3,33% 

(6/180), nôn 2,22%. 

 Kết quả này tương tự như các số liệu của Rithea Leang và cộng sự (2019) 

khi theo dõi hiệu lực và tính an toàn của Pyramax® cộng với liều duy nhất PQ để 

điều trị sốt rét P. falciparum chưa biến chứng (2017-2018) tại các TTYT Koh 

Gnek, tỉnh Mondulkiri và Veun Sai, tỉnh Rattanakiri thuộc ở miền Đông, 

Campuchia cho thấy thuốc dung nạp tốt, an toàn, không gặp các triệu chứng 

không mong muốn nghiêm trọng [115]. Các triệu chứng không mong muốn ghi 

nhận được trong nghiên cứu này so sánh với Artecan® là buồn nôn (3,9%), nôn 

(1,3%) và tiêu phân lỏng (1,3%). Với thuốc Arterakin® là buồn nôn (2,6%), hoa 

mắt, chóng mặt (1,3%). Hầu hết các bệnh nhân tự hết, không phải can thiệp sơ 

cấp cứu. Chỉ có 1 trường họp xuất hiện nôn và tiêu chảy ở 1 bệnh nhân nam 14 

tuổi và bệnh nhân này trước khi điều trị đã có dấu hiệu buồn nôn, sau khi điều trị 

liều đầu tiên của Artequick® thì 2 giờ sau bệnh nhân tăng phản xạ buồn nôn và 

nôn khan, kèm tiêu chảy phân lỏng. Bệnh nhân tiếp tục theo dõi, đến khi dùng 

liều thứ 2 của Artequick®, bệnh nhân xuất hiện nôn, đi ngoài phân lỏng. Bệnh 

nhân này phải chuyển sang điều trị artesunate tiêm thì bệnh nhân hết nôn. Do 

vậy, các nha nghiên cứu nghĩ đến triệu chứng không mong muốn do Artequick® 

gây nên trên bệnh nhân đã có các biểu hiện của tăng phản xạ kích ứng đường 

tiêu hóa.  

 Một nghiên cứu khác của Huỳnh Hồng Quang và cộng sự (2019) đánh giá 

hiệu lực và tính an toàn của phác đồ Pyramax® trong điều trị BNSR do P. 

falciparum chưa biến chứng tại tỉnh Gia Lai cho thấy thuốc dung nạp đường 

uống tốt, tác dụng ngoại ý trên lâm sàng không đáng kể và không cần can thiệp 

sơ cấp cứu hay dừng thuốc. Triệu chứng nhức đầu, chóng mặt trên cả 3 ca 
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(4,3%), buồn nôn, chán ăn 2 ca (2,9%), đau bụng 2 ca (2,9%), tăng men gan và 

bilirubine ngày D7 và trở về bình thường vào ngày D28 [47]. 
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MỘT SỐ ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 

 

1. Ưu điểm của nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu sử dụng (i) Thiết kế nghiên cứu ngang mô tả có 

phân tích để xác định tỷ lệ nhiễm KSTSR và mô tả một số yếu tố liên quan đến 

mắc sốt rét tại 4 xã và (ii) Thiết kế nghiên cứu can thiệp lâm sàng đánh giá hiệu 

quả điều trị có giám sát trực tiếp (DOT) trên bệnh nhân đơn nhiễm P.falciparum 

chưa biến chứng so sánh với biện pháp điều trị tự quản (SAT); 

- Lựa chọn mẫu ngẫu nhiên có đối chứng được dùng trong nghiên cứu này 

nhằm làm giảm các sai số và yếu tố nhiễu trong đánh giá hiệu quả của biện pháp 

DOT ưu điểm và hiệu quả so với biện pháp SAT trong quản lý điều trị BNSR; 

- Cỡ mẫu cho nghiên cứu ngang mô tả tỷ lệ nhiễm KSTSR và lựa chọn ca bệnh  

đưa vào nhóm can thiệp đủ lớn để xác định tỷ lệ hiện mắc, mô tả một số yếu tố 

liên quan nhiễm KSTSR và đánh giá hiệu quả can thiệp, nên kết quả có độ tin 

cao; 

- Số liệu chỉ ra thực trạng nhiễm KSTSR tại 4 xã SRLH nặng ở Tây Nguyên và 

việc quản lý điều trị ca bệnh DOT có ưu điểm và mang lại hiệu quả cao hơn rất 

nhiều so với SAT. Trên cơ sở đó, thông tin khoa học hữu ích này có giá trị và 

khả thi áp dụng nhân rộng tại các địa phương vẫn còn SRLH để đẩy nhanh tiến 

độ loại trừ sốt rét do P. falciparum từ nay đến năm 2025 và toàn bộ sốt rét vào 

năm 2030.  

2. Hạn chế của nghiên cứu 

- Địa bàn nghiên cứu chỉ thực hiện tại 4 xã nên chưa đại diện cho các huyện còn 

lại của tỉnh Gia Lai và khu vực Tây Nguyên. Đồng thời, bệnh nhân chủ yếu là 

người dân tộc thiểu số, sinh sống tại vùng rừng núi, vùng sâu và trình độ dân trí 

hạn chế, chất lượng phỏng vấn yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR chưa đầy đủ; 

- Vì chỉ định loại thuốc Pyramax chỉ áp dụng cho BNSR do P. falciparum ở độ 

tuổi từ 7 tuổi và có cân nặng từ 20 kg trở lên, nên trong thời gian đến cần đánh 
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giá trên nhóm có độ tuổi trẻ hơn và cận nặng thấp hơn nhằm đạt được độ bao 

phủ điều trị như một số nước châu Phi cũng như cơ quan FDA Mỹ đã cho phép 

sử dụng; 

- Hiệu quả điều trị có giám sát trực tiếp (DOT) ở đây mới chỉ làm trên BNSR 

P.falciparum mà chưa đánh giá trên nhóm P.vivax, nên trong giai đoạn tới nên 

mở rộng mô hình giám sát DOT này sẽ mang lại hiệu quả quản lý ca bệnh tốt 

hơn. 

3. Điểm mới của nghiên cứu 

- Công trình nghiên cứu một cách có hệ thống về thực trạng, yếu tố liên quan 

đến nhiễm KSTSR và hiệu quả của biện pháp quản lý điều trị BNSR có giám sát 

trực tiếp (DOT) mang lại hiêu quả về mặt thực tiễn lâm sàng và có tính chiến 

lược hơn so với quy trình điều trị tự quản thường quy (SAT) từ phía bệnh nhân. 

Điều này sẽ giúp điều trị tiệt căn KSTSR và giảm tỷ lệ tái xuất hiện, tái phát P. 

falciparum trên bệnh nhân và ở cộng đồng SRLH nặng; 

- Nghiên cứu phát hiện chủ động và thụ động ca bệnh P.falciparum trong cộng 

đồng để can thiệp bằng biện pháp DOT và theo dõi diễn tiến làm sạch KSTSR 

sau điều trị thuốc Pyramax® có hiệu quả hơn so với SAT qua các bằng chứng 

khoa học từ nghiên cứu này về mặt sạch KSTSR và hiệu quả điều trị, góp phần 

quan trọng vào chiến lược loại trừ P.falciparum đến năm 2025. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Thực trạng và yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR tại 4 xã của huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai, 2019.  

1.1. Thực trạng nhiễm KSTSR tại điểm nghiên cứu năm 2019 

- Tỷ lệ nhiễm KSTSR được phát hiện qua điều tra cắt ngang (tháng 5-8/2019) 

tại 4 xã nghiên cứu ở mức còn cao 2,18%. Trong đó người nhiễm KSTSR chủ 

yếu là nam giới, từ 15 tuổi trở lên, thuộc dân tộc Gia Rai.  

- Tỷ lệ nhiễm giao bào chung tại 4 xã là 0,65%. Cơ cấu KSTSR P. falciparum 

chiếm đa số (87,32%), P. vivax chiếm thấp hơn (12,68%). 

1.2. Một số yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR tại điểm nghiên cứu 

Đối tượng có liên quan đến nhiễm KSTSR chủ yếu là nam giới, từ 15 tuổi trở 

lên, là người đi rừng, đã từng mắc SR, mắc sốt rét từ 2 lần trở lên, ở cùng nhà 

với người mắc SR. 

2. Hiệu quả quản lý bệnh nhân nhiễm P. falciparum tại điểm nghiên cứu 

2.1. Hiệu quả quản lý bệnh nhân trong “điều trị có giám sát trực tiếp”-DOT 

- Tỷ lệ tuân thủ điều trị của BNSR do P.falciparum chưa biến chứng dùng 

thuốc Pyramax® trong 3 ngày liên tiếp kèm theo PQ (liều duy nhất) ở nhóm 

DOT là 100%, cao hơn so với nhóm SAT (68,89%); 

- Thời gian làm sạch thể vô tính trên BN ở nhóm DOT là 48,6 ± 15,2 giờ, ngắn 

hơn so với  nhóm SAT (87,1 ± 11,7 giờ). Tỷ lệ còn tồn tại P.falciparum thể 

vô tính ngày D3 ở nhóm DOT là 4,44%, thấp hơn so với nhóm SAT 

(21,11%); 

- Thời gian cắt sốt trung bình trên BN ở nhóm DOT là 24,5 ± 3,1 giờ, ngắn 

hơn so với nhóm SAT (48,8 ± 13,2 giờ). Tỷ lệ làm sạch thể vô tính ngày D3 

trên nhóm DOT là 95,56%, cao hơn so với nhóm SAT (78,89%). BNSR 

P.falciparum ở nhóm SAT có khả năng còn tồn tại KST ở ngày D3 cao gấp 

5,75 lần so với nhóm DOT (95%CI:1,87-17,68; p=0,002); 
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- Tỷ lệ tái xuất hiện P. falciparum ở thời điểm D7, D14, D21, D28 ở nhóm DOT 

là 3,33%, thấp hơn so với SAT (28,89%). Tỷ lệ tái nhiễm P.falciparum ở 

nhóm DOT là 3,33% thấp hơn so với SAT (4,44%). Tỷ lệ tái phát 

P.falciparum ở nhóm DOT là 0%, thấp hơn so với SAT (24,44%).  

- Tỷ lệ điều trị khỏi đến ngày D28 sau khi đã xác định tái phát, tái nhiễm bằng 

PCR ở nhóm DOT là 100%, còn nhóm SAT chỉ đạt 74,41%. 

2.2. Hiệu quả can thiệp làm giảm tỷ lệ nhiễm P. falciparum tại điểm nghiên 

cứu 

- Chỉ số hiệu quả làm giảm tỷ lệ P. falciparum ở nhóm DOT là 97,03% (giảm 

từ 2,02% xuống còn 0,06%). Trong khi chỉ số hiệu quả làm giảm tỷ lệ P. 

falciparum ở nhóm SAT thấp, chỉ 71,28% (giảm từ 2,02% xuống 0,58%); 

- Hiệu quả can thiệp của biện pháp quản lý BN trong điều trị DOT bằng 

Pyramax® trên BNSR P. falciparum cao hơn biện pháp SAT. 
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KHUYẾN NGHỊ 

 

Đối với Y tế cơ sở 

- Bổ sung biện pháp “điều trị có giám sát trực tiếp” cho bệnh nhân đơn nhiễm 

P.falciparum chưa biến chứng nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị, giảm tối đa khả 

năng tái phát bệnh, KSTSR kháng thuốc và lây lan mầm bệnh trong cộng đồng, hạn 

chế thấp nhất số ca SRAT, tử vong do người bệnh không tuân thủ điều trị. 

- Mở rộng và duy trì biện pháp “điều trị có giám sát trực tiếp” và theo dõi 

KSTSR sau điều trị ngày D3, D7, D14, D21, D28 trên BN đơn nhiễm P.falciparum 

chưa biến chứng ở những nơi có cùng đặc điểm tương tự như tỉnh Gia Lai, nơi 

người dân thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy và xem đây là một biện pháp tăng cường, 

bổ sung, nâng cao hiệu quả điều trị trong công tác phòng chống và LTSR hiện nay.  

- Nghiên cứu này chỉ thực hiện trên bệnh nhân đơn nhiễm P.falciparum  chưa 

biến chứng ở độ tuổi từ 7 tuổi và có trọng lượng cơ thể từ 20 kg trở lên, do vậy cần 

nghiên cứu đánh giá trên nhóm bệnh nhân có độ tuổi và trọng lượng cơ thể thấp hơn 

nhằm đạt được độ bao phủ toàn diện về độ tuổi điều trị bệnh sốt rét. 

Đối với người dân tại điểm nghiên cứu và khu vực có đặc điểm tương tự 

- Phối hợp với cán bộ y tế trong quá trình “điều trị có giám sát trực tiếp” và xét 

nghiệm KSTSR sau điều trị ở các ngày D3, D7, D14, D21, D28 để cải thiện tình trạng 

bệnh của mình nhằm hạn chế lây lan KSTSR ra cộng đồng.  

- Tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của cán bộ y tế, uống thuốc điều trị sốt rét 

đủ ngày, đúng liều lượng, đúng phác đồ, không bỏ thuốc khi có dấu hiệu hết sốt 

trong thời gian điều trị.  
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Phụ lục 1. PHIẾU KHÁM BỆNH SỐT RÉT 

 
I. Thông tin chung: 

Họ và tên: _____________________ Tuổi: □□            Giới tính: □ Nam,  □ Nữ 

Địa chỉ: Thôn: __________________; Xã: ___________Huyện: Krông Pa, Gia Lai 

Dân tộc: _______________________Nghề nghiệp chính: ___________________ 

II. Khám bệnh: 

Tiền sử mắc bệnh sốt rét: □ Chưa mắc,  □ Đã mắc      Số lần mắc______ 

Nhiệt độ cơ thể hiện tại: ______0C 

Tình trạng cơ thể: 

Dấu hiệu trên da: _______________________________________ 

Niêm mạc: ____________________________________________ 

Lách: ____ 

III. Kết quả xét nghiệm máu tìm KSTSR: 

□ Âm tính 

□ Dương tính 

□ P. falciparum           □ P. vivax                   □ P. ovale 

□ P. malarie                 □ P. knowlesi             □ Phối hợp 

 

Y, Bác sỹ khám bệnh 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

  



 

Phụ lục 2. QUY TRÌNH PHỎNG VẤN VÀ LẤY MÁU  

XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT 

1. Quy trình phỏng vấn: 

1.1. Chuẩn bị: 

- Phỏng vấn được thực hiện tại hộ gia đình; 

- Chuẩn bị bàn phỏng vấn (bàn của hộ gia đình); 

- Đối tượng phỏng vấn là chủ hộ gia đình trong số các hộ gia đình đã được chọn 

ngẫu nhiên, mỗi hộ gia đình chọn 1 người, có thể là chủ hộ hoặc người trưởng thành 

và có uy tín nhất trong hộ gia đình; 

- Đối tượng có đủ điều kiện trả lời câu hỏi (không câm, điếc, tâm thần kinh). 

1.2. Tiến hành phỏng vấn: 

- Mời đối tượng ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện với người phỏng vấn; 

- Sử dụng kỹ năng giao tiếp để tạo sự thoải mái cho đối tượng trước khi phỏng vấn; 

- Phỏng vấn kiến thức, thái độ, thực hành về PCSR; 

- Người phỏng vấn không gợi ý để trả lời các câu hỏi; 

- Tránh tập trung nhiều người trong hộ gia đình, họ nói theo sẽ làm sai lệch thông 

tin. 

- Sau khi phỏng vấn xong, lập phiếu hẹn mời các đối tượng trong hộ đến Trạm y tế 

xã để lấy máu xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét. 

2. Quy trình lấy mẫu máu xét nghiệm:  

 Lấy mẫu máu mao mạch ở đầu ngón tay (máu ngoại vi) làm tiêu bản giọt máu 

dày để chẩn đoán KSTSR. Dùng kim chích vào đầu ngón tay để lấy một thể tích 

máu nhỏ đủ để có thể phát hiện KSTSR và có thể quan sát KSTSR ngay cả khi số 

lượng rất ít. Giọt máu này chứa khoảng 15-20 lớp tế bào, KSTSR cho thấy nhân 

màu đỏ và nguyên sinh chất màu xanh da trời khi được nhuộm giemsa ở độ pH 7,2. 

2.1. Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất: (theo NIMPE.HD 07.PP.03) 

- Quần áo bảo hộ y tế, khẩu trang y tế, găng tay y tế không bột talc.  

- Kim chích máu vô khuẩn, găng tay, lam kính sạch, lam dàn giọt máu có cạnh 

phẳng, nhẵn vác 2 góc ở đầu lam, bông tẩm cồn sát trùng 700, bông khô. 



 

- Phiếu XN, sổ XN, bút bi, bút chì, bút ghi trên lam kính không phai, giá lam, giá 

cài lam, hộp đựng lam, hộp đựng bông khô, hộp đựng bông cồn, hộp đựng rác thải y 

tế; 

- Panh không mấu, khay men hoặc khay innox (20 x 30cm), máy sấy tóc; 

- Giêm sa, ống đong, khay men hoặc khay inox 20 x 30 cm để nhuộm lam, ống 

đong, pipet nhựa loại 3ml, phểu thủy tinh, đồng hồ báo phút; 

- Kính hiển vi, dầu bạch hương soi kính, giấy thấm khô.                  

2.2. Lấy mẫu và xử lý:  

- Mẫu máu XN: Máu mao mạch ngón tay, ngón chân cái, gót chân trẻ em, dáy tai. 

- Mẫu đối chứng: Bộ lam kiểm tra của TCYTTG hoặc lam mẫu tự tạo. 

2.3. Các bước tiến hành 

Bước 1: Ghi phiếu xét nghiệm Hỏi và ghi các thông tin về tên, tuổi, giới tính, địa 

chỉ, nhiệt độ cơ thể hiện tại (sốt/không sốt, tiền sử bệnh sốt rét, số hiệu BNSR ghi 

vào phiếu XN. Ghi số hiệu trên lam kính trùng khớp với số hiệu phiếu xét nghiệm. 

Bước 2: Sát trùng nơi chích máu: CBYT đi găng tay, dùng bông thấm cồn sát 

khuẩn đầu ngón tay giữa hoặc ngón tay áp út của người cần lấy máu (đối với trẻ em 

lấy máu ở ngón chân cái, gót chân hoặc dái tai) sau khi dùng bông có cồn 700 sát 

trùng theo chiều từ trong ra ngoài theo hình xoắn ốc và để khô tự nhiên. 

Bước 3: Lấy máu 

- Dùng kim sạch: Kim dùng 1 lần, chích nhanh, sâu khoảng 2mm vào ngón tay giữa, 

nếu máu không nhiều, nhẹ nhàng nặn máu, dùng bông khô lau sạch giọt máu đầu. 

- Lấy 1 giọt máu tiếp theo vào lam kính sạch ở bên phải phần mài của lam kính. 

Bước 4: Dàn giọt máu 

Dàn giọt máu dày bằng cách xoay tròn giọt máu bằng một lam kính sạch, có 

đường kính 1cm và độ mỏng đủ nhìn thấy mặt đồng hồ đeo tay hoặc đọc được chữ 

in nhỏ trên báo. Dùng bông cồn sát khuẩn vị trí lấy máu, giữ chặt đến khi cầm máu. 

Bước 5: Làm khô giọt máu  

- Để lam máu khô tự nhiên, nếu trường hợp cần trả lời kết quả sớm có thể sấy nhẹ 

bằng máy sấy tóc ở mức nhỏ nhất (máy sấy để cách lam 25-30 cm); 



 

- Đặt cố định lam trong hộp đựng mẫu và vận chuyển về phòng XN ở nhiệt độ 

thường.  

- Lam kính sau khi đóng gói, chuyển về phòng nhuộm lam (đính kèm danh sách 

mẫu gửi và bảng tổng hợp lam của các đơn vị). 

Bước 6: Nhuộm lam máu 

- Để sàng lọc đối tượng, lam máu giọt dày sẽ được nhuộm nhanh với thuốc nhuộm 

Giêm sa (Giêm sa 4% pha nước với dung dịch đệm pH=7,2 trong thời gian 45 

phút). 

Bước 7: Rửa lam máu sau khi nhuộm 

Sau khi nhuộm, rửa lam nhẹ nhàng dưới vòi nước trong vòng vài giây cho đến 

khi rửa sạch thuốc nhuộm trên lam, dựng đứng lam vào hộp giữ lam, để khô tự 

nhiên. 

Bước 8: Đóng gói và bảo quản 

- Đóng gói: dùng giấy sạch mềm gói lam kính và cho vào hộp giấy để bảo quản 

lam. 

- Bảo quản: nơi khô ráo, tránh ruồi và bụi, thời gian bảo quản tốt nhất không quá 1 

tuần cho đến khi nhuộm lam máu bằng dung dịch Giêmsa. 

Bước 9: Soi và đọc lam 

 Soi lam máu dưới KHV với 100 vi trường, sử dụng vật kính dầu ở độ phóng 

đại x10, x40 và x100 để xác định KSTSR chính xác hơn. Soi lam máu theo hình 

dích dắt (hình Z) để đảm bảo các vi trường phủ đều trên giọt máu. 

Bước 10: Ghi kết quả 

Lam âm tính: Ghi dấu (-). 

Lam dương tính: Ghi dấu (+), kèm theo tên loài P.f; P.v; P.m; P.o; P.k hoặc PH  

Một số lưu ý khi lấy lam: 

- Không dùng bút bi hoặc bút gel để ghi nhãn, vì mực sẽ lan ra khi lam được cố 

định; 

- Dàn máu đều, không loang lổ, không xước, không sóng; 

- Mang găng tay cao su y tế trước khi bắt đầu lấy máu, xử lý máu; 



 

- Mỗi người được lấy máu đầu ngón tay sẽ sử dụng 1 kim chích máu mới, lấy máu ở 

khu vực có ánh sáng thích hợp, sát khuẩn lại vị trí chích máu đến khi cầm máu;  

- Tránh va chạm kim vào chính mình khi đã tiếp xúc với máu bệnh nhân. Rửa kỹ 

tay bằng xà phòng và nước ngay sau khi hoàn thành kỹ thuật. Bông cồn, kim chích, 

lam máu sau khi sử dụng phải được bỏ vào hộp đựng kim an toàn và xử lý theo 

đúng quy định của Bộ Y tế. 

Phụ lục 3. PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN DÀNH CHO ÐỐI TUỢNG 

NGHIÊN CỨU VÀ CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU NGƯỜI LỚN 

 

Đây là phiếu cung cấp thông tin dành cho đối tượng nghiên cứu và chấp thuận 

tham gia nghiên cứu dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên hoặc người bảo trợ cho 

trẻ em dưới 18 tuổi được mời tham gia nghiên cứu với tên nghiên cứu: “Thực trạng 

nhiễm ký sinh trùng sốt rét và hiệu quả điều trị có giám sát trực tiếp trường hợp 

bệnh sốt rét tại huyện Krông Pa, Gia Lai, 2019-2020”. 

Nghiên  cứu viên chính: Thạc sỹ  Đoàn Đức Hùng 

Đơn vị chủ trì: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương & Viện Sốt rét-KST-CT Quy 

Nhơn 

Chúng tôi mời bạn tham gia vào một nghiên cứu. Bạn có thể nói “đồng ý” hoặc 

“không đồng ý” đối với việc tham gia vào nghiên cứu này và thay đổi ý kiến vào bất 

cứ thời điểm nào. Phiếu thông tin này có hai phần: 

Phần I. Thông tin về nghiên cứu (chia sẻ thông tin về nghiên cứu cùng với bạn) 

Phần II. Phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu (để ký nếu bạn đồng ý tham gia) 

PHẦN I. THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU 

1. Mục đích và tiến hành nghiên cứu 

Tên tôi là Đoàn Đức Hùng, đang làm việc tại Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn, 

Bộ Y tế. Hiện chúng tôi đang nghiên cứu về bệnh sốt rét. Mục đích mô tả thực trạng 

và xác định một số yếu tố liên quan đến nhiễm ký sinh trùng sốt rét (KSTSR), đánh 

giá hiệu quả điều trị có giám sát trực tiếp bệnh nhân sốt rét (DOT) để BNSR uống 

đủ số lượng thuốc, đủ số ngày, đủ liều lượng, đúng phác đồ nhằm hạn chế tình trạng 

KSTSR giảm nhạy hoặc kháng thuốc do điều trị, giảm khả năng tái phát bệnh và lây 

lan gen kháng ra cộng đồng. Thuốc điều trị là thuốc phối hợp có hiệu lực cao được 

Bộ Y tế cấp phép. Nghiên cứu sẽ được tiến hành tại 4 xã Ia R’Sai, Chư R’căm, Ia 

Dreh, và Krông Năng, huyện Krông Pa, Gia Lai từ tháng 01/2019-12/2020. 

Chúng tôi mời những người trong các hộ được chọn ngẫu nhiên, đang sống ở 

vùng này tham gia vào nghiên cứu để giúp đánh giá thực trạng nhiễm KSTSR và 

khẳng định hiệu quả của biện pháp điều trị có giám sát trực tiếp (DOT) tại nơi mình 



 

đang sinh sống. Chúng tôi sẽ lấy lam máu xét nghiệm tìm KSTSR cho người từ 6 

tháng tuổi đến 70 tuổi; phỏng vấn một số yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR ở 

cộng đồng đối với người là chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình, có độ tuổi từ 18-65 

tuổi. Điều trị cho những người nhiễm KSTSR để khỏi bệnh. Mỗi người tham gia sẽ 

được lấy vài giọt máu ở đầu ngón tay để xét nghiệm tìm KSTSR. Nếu bị nhiễm 

KSTSR, ông/bà  (hoặc con ông/bà) sẽ được điều trị miễn phí với thuốc sốt rét. 

Tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho ông/bà và mời ông/bà (hoặc con ông/bà) 

tham gia nghiên cứu này. Trước khi quyết định xem ông/bà (hoặc con ông/bà) có 

tham gia hay không, ông/bà có thể trao đổi thêm với bất kỳ ai nếu thấy phù hợp. Có 

thể có một số từ ngữ mà ông/bà không hiểu hoặc chưa rõ. Nếu không hiểu hoặc 

chưa rõ thì nhắc tôi dừng lại và tôi sẽ giải thích cho ông/bà. Nếu sau này ông/bà có 

vấn đề gì thì có thể hỏi tôi, bác sỹ khác hoặc cán bộ trong nhóm nghiên cứu. Nếu 

ông/bà đáp ứng tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu và nhiễm KSTSR, chúng tôi sẽ 

cung cấp cho ông/bà thuốc điều trị sốt rét sau: 

- Thuốc Pyronaridine tetraphospate 180mg+ Artesunate 60mg (Pyaramax®) điều trị 

KSTSR P.falciparum trong 3 ngày. Bạn sẽ uống từ 1-4 viên mỗi ngày tuỳ theo tuổi 

và cân nặng. Liều lượng theo đúng phác đồ mà Bộ Y tế đã qui định. 

- Thuốc chloroquin phosphat viên 250 mgđiều trị KSTSR P.vivax trong 3 ngày. Bạn 

sẽ uống từ ½ viên đến 4 viên, hai ngày đầu tiên sẽ chia 2 lần uống cách nhau 6 giờ, 

ngày thứ 3 uống 1 lần. Liều lượng tuỳ theo tuổi và cân nặng. Uống theo đúng phác 

đồ mà Bộ Y tế đã qui định. 

- Thuốc primaquin phosphate (viên 13,2 mg chứa 7,5 mg primaquin base). Nếu điều 

trị KSTSR P. falciparum, uống liều duy nhất 0,5 mg base/kg vào ngày đầu tiên để 

diệt giao bào. Nếu điều trị P. vivax, uống liều 0,25 mg base/kg/ngày x 14 ngày, điều 

trị vào ngày đầu tiên cùng chloroquin để diệt thể ngủ trong gan chống tái phát xa. 

Liều lượng theo độ tuổi, cân nặng của bạn, uống theo đúng phác đồ Bộ Y tế. 

Ông/bà (hoặc con ông/bà) tham gia nghiên cứu này là hoàn toàn tự nguyện. Nếu 

ông/bà (hoặc con ông/bà) không đồng ý thì vẫn tiếp tục được điều trị bệnh như bình 

thường. Nếu ông/bà (hoặc con ông/bà) đồng ý bây giờ, nhưng sau này thay đổi ý 

định không tiếp tục nữa, thì vẫn tiếp tục được chữa bệnh. 

2. Các nguy cơ và bất lợi  

Việc lấy mẫu máu ở đầu ngón tay để xét nghiệm KSTSR là theo quy trình thông 

thường của Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG) và Bộ Y tế quy định, nhằm mục đích 

định hướng cho chẩn đoán chính xác chủng loại KSTSR và điều trị khỏi bệnh. Tuy 

nhiên, việc lấy mẫu máu xét nghiệm ở đầu ngón tay có thể làm cho Ông/Bà (hoặc 

con Ông/Bà) cảm thấy hơi đau tại chỗ lấy máu thoáng qua. Chúng tôi đảm bảo ví trí 

lấy máu ở đầu ngón tay được khử trùng bằng cồn 700C và cầm máu rất nhanh, nguy 

cơ nhiễm trùng hoặc chảy máu sẽ không có. Mẫu máu sẽ lấy vào lam kính và mẫu 

giấy nhỏ. Mẫu máu dùng để đếm mật độ KSTSR nghiên cứu đặc điểm di truyền của 

chúng. Phân tích mẫu máu sẽ không ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Mẫu máu chỉ 

dùng vào mục đích như vậy, chứ không mục đích nào khác. Tất cả các thuốc đều có 



 

thể gây ra tác dụng không mong muốn. Ông/bà (hoặc con ông/bà) có thể bị hoa mắt, 

chóng mặt nhẹ (nhưng hiếm). Các tác dụng không mong muốn khác thỉnh thoảng 

xảy ra đó là đau bụng, buồn nôn. Ông/bà nên báo cho bác sỹ khi các tác dụng không 

mong muốn này xảy ra. Khi điều trị thời gian ngắn (không quá 3 ngày) có thể thấy 

vài trường hợp bị khó chịu ở đường tiêu hóa, gây cảm giác muốn nôn, nhức đầu. 

Thời gian ông/bà (hoặc con ông/bà) phải uống thuốc dưới sự giám sát trực tiếp 

của CBYT là từ 1 đến 3 ngày, hoặc từ 1 đến 14 ngày tùy theo loài KSTSR mà 

ông/bà (hoặc con ông/bà) mắc. Trong thời gian đó ông/bà (hoặc con ông/bà) sẽ 

được điều trị địa điểm đã hẹn trước như TYT xã hoặc tại hộ gia đình. Thời gian theo 

dõi KSTSR vào các ngày D3, D7, D14, D21, D28, hoặc thời gian nào ông/bà (hoặc con 

ông/bà) bị sốt thì đến TYT để khám bệnh và xét nghiệm KSTSR mà không chờ đợi 

đến lịch. Sau 90 ngày sẽ kết thúc thời gian theo dõi. Mỗi lần đến, sẽ được bác sỹ 

khám lại.  

Thông thường các tác dụng không mong muốn không nặng và hồi phục được mà 

không cần điều trị. Trong quá trình điều trị, ông/bà (hoặc con ông/bà) không được 

dùng thêm bất kỳ thuốc nào khác nếu không có sự đồng ý của bác sỹ điều trị. Chúng 

tôi sẽ theo dõi ông/bà (hoặc con ông/bà) chặt chẽ để phát hiện biểu hiện này nếu có 

hoặc theo dõi các vấn đề khác. Tôi sẽ cho ông/bà số điện thoại để gọi nếu có gì bất 

thường hoặc ông/bà cần hỏi. Ông/bà cũng có thể đến TYT bất kỳ lúc nào để gặp bác 

sỹ. Nếu ông/bà (hoặc con ông/bà) có xuất hiện các tác dụng không mong muốn của 

thuốc, chúng tôi có thể cấp một số thuốc miễn phí cho ông/bà để giúp giảm các triệu 

chứng hoặc có thể dừng thuốc và sẽ luôn hỏi ý kiến của ông/bà mỗi khi thay đổi. 

3. Lợi ích của đối tượng khi tham gia nghiên cứu 

Khi tiến hành nghiên cứu, bệnh nhân đủ tiêu chuẩn sẽ được các bác sỹ nghiên 

cứu giải thích kỹ về quyền lợi và nghĩa vụ của BNSR tham gia nghiên cứu. Họ sẽ 

được khám bệnh, lập phiếu theo dõi, lấy máu làm XN, uống thuốc điều trị đề ra theo 

đúng quy trình trong đề cương. Khi tham gia, ông/bà (hoặc con ông/bà) không phải 

chi trả bất cứ một chi phí XN nào liên quan đến XN tìm KSTSR. Các XN khi có kết 

quả sẽ thông báo cho ông/bà (hoặc con ông/bà), đồng thời tư vấn thêm thông tin về  

điều trị và các biện pháp phòng bệnh cho gia đình và cộng đồng. Tất cả chi phí 

trong suốt thời gian điều trị (thuốc điều trị sốt rét, vitamin hỗ trợ) đều được miễn 

phí. 

Tất cả đối tượng được khám bệnh kỹ, nếu bị nhiễm KSTSR được bác sỹ trực 

tiếp cho uống thuốc, được theo dõi sát trong thời gian nghiên cứu, được giải thích 

chu đáo, được quyền rút khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào nếu không muốn hợp tác. 

Việc tham gia nghiên cứu này của ông/bà (hoặc con của ông /bà) ngoài lợi ích bảo 

vệ cho sức khỏe của cá nhân, còn rất có lợi ích cho định hướng điều trị bệnh sốt rét, 

đồng thời rất hữu ích trong việc phòng tránh lây lan KSTSR cho cộng đồng dân cư 

nơi ông/bà (hoặc con ông/bà) sinh sống, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực góp 

phần tiến tới loại trừ sốt rét ở tỉnh Gia Lai nói riêng và miền Trung-Tây Nguyên nói 

chung. Đề cương này đã được thông qua và chấp thuận của Hội đồng y đức y sinh 



 

của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hội đồng khẳng định những người tham gia 

nghiên cứu không bị tác hại gì. Nếu ông/bà muốn tìm hiểu kỹ hơn về Hội đồng phê 

duyệt, ông/bà có thể liên hệ với họ. Nếu ông/bà có câu hỏi liên quan tới nghiên cứu 

này thì hãy tới địa điểm nghiên cứu. 

4. Sự tự nguyện tham gia nghiên cứu 

Ông/bà được quyền tự quyết định tham gia nghiên cứu này mà không hề bị ép 

buộc bất kỳ một điều kiện nào. Việc ông/bà (hoặc con ông/bà) có thể rút lui ở bất kỳ 

thời điểm nào của nghiên cứu mà không bị ảnh hưởng gì đến việc điều trị, chăm sóc 

mà mình được hưởng. Trong trường hợp là người vị thành niên, suy giảm trí tuệ 

hoặc mất khả năng, việc lấy chấp thuận tham gia từ người đại diện hợp pháp rất cần 

thiết. 

5. Bồi thường/điều trị khi có tổn thương liên quan đến nghiên cứu 

Nếu ông/bà (hoặc con ông/bà) quyết định tham gia, những ốm đau liên quan đến 

sốt rét hoặc điều trị sốt rét sẽ được điều trị miễn phí. Việc tham gia sẽ giúp chúng 

tôi đánh giá hiệu quả quản lý BNSR trong điều trị có giám sát trực tiếp (DOT), như 

vậy sẽ có lợi cho cộng đồng nơi mình sinh sống. 

6. Tính bảo mật 

Các thông tin liên quan đến danh tính ông/bà (con ông/bà) được CBYT chuyển 

sang dạng mã hóa thông tin vào trong máy tính để đảm bảo tính bảo mật thông tin 

cá nhân. Thông tin thu thập được giữa bí mật và chỉ có người tham gia trong nghiên 

cứu mới biết số nào là của ông/bà (con ông/bà). Chúng tôi chia sẽ kiến thức có được 

trong nghiên cứu với ông/bà (con ông/bà) trước khi công bố rộng rãi. Sẽ có cuộc 

họp nhỏ ở TYT xã và cuộc họp này sẽ không công bố công khai. Sau đó chúng tôi 

sẽ công bố kết quả và số liệu để những người khác quan tâm đến lĩnh vực này học 

hỏi. 

7. Địa chỉ liên hệ 

Tên, số điện thoại của chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Đức Hùng, Viện Sốt rét-KST-

CT Quy Nhơn, số điện thoại: 0917125679.  

Ngoài ra có địa chỉ liên hệ của tổ thư ký Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh 

học, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Số 1 Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, 

Điện thoại: 024 3972 1923 để bạn có thể trao đổi thêm về nghiên cứu này.  

 

PHẦN II. PHIẾU CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU 

Chấp thuận của người tham gia NGHIÊN CỨU hay người đại diện hợp pháp: 

Tôi đã đọc hoặc được nghe đọc bản cung cấp thông tin về nghiên cứu này, tôi đã 

được cán bộ nghiên cứu giải thích những thông tin và có cơ hội để hỏi các câu hỏi 

về nghiên cứu, các câu hỏi của tôi đều được trả lời. Tôi nhận một bản sao của Phiếu 

thông tin cho đối tuợng nghiên cứu và chấp thuận tham gia nghiên cứu. Tôi tự 



 

nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu này: □ ĐỒNG Ý                         □ KHÔNG 

ĐỒNG Ý  

Chữ ký của người tham gia: 

Họ tên___________________  Chữ ký _____________  Ngày     tháng     năm 

Chữ ký của người làm chứng hoặc của nguời đại diện hợp pháp (nếu có): 

 Họ tên___________________  Chữ ký _____________ Ngày    tháng      năm 

Chữ ký của nghiên cứu viên/người lấy chấp thuận: 

Tôi, người ký tên duới đây, xác nhận rằng bệnh nhân tham gia nghiên cứu ký 

bản chấp thuận đã đọc toàn bộ bản thông tin trên, các thông tin này đã được giải 

thích cặn kẽ cho tôi hiểu rõ bản chất, nguy cơ và lợi ích của việc tham gia. 

Họ tên __________________Chữ ký _____________  Ngày       tháng       năm 
 

  



 

Phụ lục 3. PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN DÀNH CHO TRẺ EM  

THAM GIA VÀ CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU 

 

Đây là phiếu cung cấp thông tin dành cho đối tượng nghiên cứu và chấp thuận 

tham gia nghiên cứu cho người tuổi vị thành niên được mời tham gia nghiên cứu 

với tên nghiên cứu: “Thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét và hiệu quả điều trị có 

giám sát trực tiếp trường hợp bệnh sốt rét tại huyện Krông Pa, Gia Lai, 2019-2020”. 

Nghiên  cứu viên chính: Thạc sỹ  Đoàn Đức Hùng 

Đơn vị chủ trì: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương & Viện Sốt rét-KST-CT Quy 

Nhơn. 

Chúng tôi mời bạn tham gia vào một nghiên cứu. Bạn có thể nói “đồng ý” hoặc 

“không đồng ý” đối với việc tham gia vào nghiên cứu này và thay đổi ý kiến vào bất 

cứ thời điểm nào. Phiếu thông tin này có hai phần: 

Phần I. Thông tin về nghiên cứu (chia sẻ thông tin về nghiên cứu cùng với bạn) 

Phần II. Phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu (để ký nếu bạn đồng ý tham gia) 

PHẦN I. THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU 

1. Mục đích và tiến hành nghiên cứu 

Tên tôi là Đoàn Đức Hùng, đang làm việc tại Viện Sốt rét-KST-CT Quy nhơn, 

Bộ Y tế. Hiện chúng tôi đang nghiên cứu về bệnh sốt rét và mục đích nghiên cứu là 

mô tả thực trạng nhiễm KSTSR, xác định một số yếu tố liên quan đến nhiễm 

KSTSR, đánh giá hiệu quả biện pháp quản lý BNSR trong điều trị có giám sát trực 

tiếp (DOT) bằng thuốc phối hợp có hiệu lực cao đang dùng tại Việt Nam là 

artesunat 60mg và pyronaridin tetraphosphat 180mg (Pyramax®) + primaquin liều 

duy nhất vào ngày đầu tiên để điều trị KSTSR P. falciparum. 

Nghiên cứu sẽ được tiến hành tại 4 xã Ia R’Sai, Chư R’căm, Ia Dreh và Krông 

Năng của huyện Krông Pa, Gia Lai. Thời gian từ tháng 01/2019-12/2020. Chúng tôi 

mời những người trong các hộ được chọn, đang sống ở vùng này tham gia nghiên 

cứu để giúp đánh giá thực trạng nhiễm KSTSR và khẳng định hiệu quả của biện 

pháp điều trị có giám sát trực tiếp (DOT) tại nơi mình đang sinh sống. Chúng tôi sẽ 

lấy lam máu xét nghiệm tìm KSTSR cho người từ 6 tháng đến 70 tuổi; phỏng vấn 

một số yếu tố liên quan đến nhiễm KSTSR ở cộng đồng đối với người là chủ hộ 

hoặc đại diện hộ gia đình, có độ tuổi từ 18-65 tuổi; Điều trị cho tất cả người bị 

nhiễm KSTSR. Mỗi người tham gia sẽ được lấy vài giọt máu đầu ngón tay để XN 

KSTSR. Nếu bị nhiễm KSTSR, bạn sẽ được điều trị miễn phí. 

Tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho bạn và mời bạn tham gia nghiên cứu này. 

Trước khi quyết định xem bạn có tham gia hay không, bạn có thể trao đổi thêm với 

bất kỳ ai nếu bạn thấy phù hợp. Nếu bạn đồng ý tham gia vào nghiên cứu này thì 

cha/mẹ hoặc người bảo trợ của bạn cũng đồng ý, nếu bạn không muốn tham gia vào 



 

nghiên cứu nàu thì thì không bắt buộc, thậm chí ngay cả khi cha/mẹ của bạn đồng ý. 

Nếu bạn không đồng ý, bạn vẫn tiếp tục được chữa bệnh như thường, thậm chí nếu 

bạn đồng ý bây giờ, nhưng sau này thay đổi ý định không tiếp tục nữa, bạn vẫ tiếp 

tục được chữa bệnh. Bạn có thể thảo luận bất kỳ thông tin gì trong mẫu này với 

cha/mẹ, bạn bè hoặc ai đó mà bạn thấy phù hợp. Có thể có một số từ bạn khó hiểu 

hoặc có những điều bạn muốn tôi giải thích rõ hơn vì bạn quan tâm hoặc lo lắng. 

Hãy yêu cầu tôi dừng lại để giải thích. Nếu bạn đáp ứng tiêu chuẩn tham gia và bị 

nhiễm KSTSR, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thuốc điều trị sốt rét sau: 

- Thuốc pyronaridine tetraphospate 180mg + artesunate 60mg (Pyaramax®) điều trị 

KSTSR P.falciparum trong 3 ngày liên tục. Bạn sẽ uống từ 1 -4 viên/ngày tuỳ theo 

tuổi và cân nặng của bạn. Liều lượng theo đúng phác đồ Bộ Y tế qui định. 

- Thuốc primaquin (viên 13,2 mg). Nếu điều trị KSTSR P. falciparum, uống liều 

duy nhất 0,5 mg base/kg vào ngày đầu tiên để diệt giao bào. Liều lượng tuỳ theo độ 

tuổi và cân nặng, uống theo đúng phác đồ Bộ Y tế qui định. 

Bạn tham gia nghiên cứu này là hoàn toàn tự nguyện. Nếu Bạn không đồng ý thì 

vẫn tiếp tục được điều trị bệnh như bình thường. Nếu Bạn đồng ý bây giờ, nhưng 

sau này thay đổi ý định không tiếp tục nữa, thì vẫn tiếp tục được chữa bệnh. 

Người phỏng vấn: Tôi đã kiểm tra với cháu và cháu đã hiểu mục đích thực hiện 

nghiên cứu.......................................(ký). 

2. Các nguy cơ và bất lợi  

Việc lấy mẫu máu ở đầu ngón tay để xét nghiệm KSTSR là theo quy trình thông 

thường của TCYTTG và Bộ Y tế quy định, nhằm mục đích định hướng cho chẩn 

đoán chính xác loài KSTSR và điều trị khỏi bệnh. Tuy nhiên, việc lấy mẫu máu XN 

ở đầu ngón tay có thể làm cho bạn cảm thấy hơi đau tại chỗ lấy máu thoáng qua. 

Chúng tôi đảm bảo ví trí lấy máu ở đầu ngón tay được sát trùng bằng cồn 700 và 

cầm máu rất nhanh, nguy cơ nhiễm trùng hoặc chảy máu sẽ tối thiểu. Mẫu máu sẽ 

lấy vào lam kính hoặc mẫu giấy thấm nhỏ. Mẫu máu sẽ dùng để đếm số lượng 

KSTSR trong máu. Các KSTSR sẽ được phân tích. Phân tích mẫu máu sẽ không 

ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Mẫu máu chỉ dùng vào mục đích như vậy, chứ 

không mục đích nào khác. 

Tất cả các thuốc đều có thể gây ra tác dụng không mong muốn. Bạn có thể bị hoa 

mắt, chóng mặt nhẹ. Tác dụng không mong muốn khác thỉnh thoảng xảy ra đó là 

đau bụng, buồn nôn. Bạn nên báo cho bác sỹ khi các tác dụng không mong muốn 

này xảy ra. Khi điều trị thời gian ngắn (không quá 3 ngày) có thể thấy vài trường 

hợp bị khó chịu ở đường tiêu hóa, gây cảm giác muốn nôn, nhức đầu. 

Thời gian Bạn phải uống thuốc dưới sự giám sát trực tiếp của cán bộ y tế là từ 1 

đến 3 ngày, hoặc từ 1 đến 14 ngày tùy theo chủng loại KSTSR mà bạn mắc phải. 

Trong thời gian đó Bạn sẽ được điều trị địa điểm đã hẹn trước như TYT xã hoặc tại 

hộ gia đình. Thời gian theo dõi KSTSR vào các ngày D7, D14, D21, D28  hoặc thời 

gian nào Bạn bị sốt thì đến TYT để khám và XN KSTSR mà không chờ đợi đến 



 

lịch. Sau 30 ngày sẽ kết thúc thời gian theo dõi. Mỗi lần đến, Bạn sẽ được Bác sỹ 

khám lại. Thông thường các tác dụng không mong muốn không nặng và hồi phục 

được mà không cần điều trị. Trong quá trình điều trị, bạn không được dùng thêm 

bất kỳ thuốc nào khác nếu không có sự đồng ý của bác sỹ điều trị. Chúng tôi sẽ theo 

dõi Bạn chặt chẽ để phát hiện biểu hiện này nếu có hoặc theo dõi các vấn đề khác. 

Tôi sẽ cho bạn số điện thoại để gọi nếu có gì bất thường. Bạn cũng có thể đến TYT 

bất kỳ lúc nào để gặp bác sỹ. Nếu bạn có xuất hiện các tác dụng không mong muốn 

của thuốc, chúng tôi có thể cấp một số thuốc miễn phí cho bạn để giúp giảm các 

triệu chứng hoặc chúng tôi có thể dừng thuốc và luôn hỏi ý kiến bạn mỗi khi thay 

đổi. 

Người phỏng vấn: Tôi đã kiểm tra và cháu đã hiểu nguy cơ và bất 

lợi....................(ký)  

3. Lợi ích của đối tượng khi tham gia nghiên cứu 

Khi tiến hành, những BNSR đủ tiêu chuẩn sẽ được bác sỹ nghiên cứu giải thích 

kỹ về quyền lợi và nghĩa vụ của BNSR tham gia nghiên cứu. Họ sẽ được khám 

bệnh, lập phiếu theo dõi, lấy máu làm XN, uống thuốc sốt rét theo quy trình trong 

đề cương. 

Khi tham gia, bạn không phải chi trả bất cứ một chi phí XN liên quan đến XN 

tìm KSTSR. Các XN trong nghiên cứu này khi có kết quả sẽ thông báo cho bạn, 

đồng thời tư vấn thêm thông tin về biện pháp phòng bệnh cho gia đình và cộng 

đồng. Tất cả chi phí điều trị (thuốc điều trị sốt rét, vitamin hỗ trợ) đều được miễn 

phí. Tất cả BNSR được khám bệnh kỹ, nếu bị nhiễm KSTSR sẽ được cho uống 

thuốc, theo dõi sát trong thời gian nghiên cứu, được giải thích chu đáo, được quyền 

rút khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào nếu không muốn hợp tác. Việc tham gia này của 

bạn ngoài lợi ích bảo vệ cho sức khỏe, còn rất có lợi ích cho định hướng điều trị sốt 

rét, đồng thời rất hữu ích trong việc phòng tránh lây lan KSTSR cho cộng đồng dân 

cư nơi bạn sinh sống, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tiến tới LTSR ở 

tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói chung. 

Đề cương đã được thông qua và chấp thuận của Hội đồng Đạo đức y sinh của 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hội đồng khẳng định những người tham gia 

nghiên cứu không bị tác hại gì. Nếu Bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về Hội đồng phê 

duyệt, Bạn có thể liên hệ với họ. Nếu Bạn có câu hỏi liên quan tới nghiên cứu này 

thì hãy tới địa điểm nghiên cứu. 

Người phỏng vấn: Tôi đã kiểm tra và cháu đã hiểu lợi ích khi tham gia 

.................(ký)  

4. Sự tự nguyện tham gia nghiên cứu 

Bạn được quyền tự quyết định tham gia nghiên cứu này mà không hề bị ép buộc 

bất kỳ một điều kiện nào. Việc Bạn có thể rút lui ở bất kỳ thời điểm nào mà không 

bị ảnh hưởng gì đến việc điều trị, chăm sóc mà bạn đáng được hưởng. Trong trường 



 

hợp là người vị thành niên, suy giảm trí tuệ hoặc mất khả năng, việc lấy bản chấp 

thuận tham gia từ người đại diện hợp pháp là rất cần thiết. 

Người phỏng vấn: Tôi đã kiểm tra và cháu đã hiểu rằng tham gia là hoàn toàn tự 

nguyện .......................................(ký)  

5. Bồi thường/điều trị khi có tổn thương liên quan đến nghiên cứu 

Nếu Bạn quyết định tham gia nghiên cứu này, những ốm đau liên quan đến 

bệnh sốt rét hoặc tới điều trị sốt rét sẽ được điều trị miễn phí. Bạn tham gia sẽ giúp 

chúng tôi đánh giá hiệu quả quản lý BNSR trong điều trị có giám sát trực tiếp 

(DOT), như vậy sẽ có lợi cho cộng đồng nơi mình sinh sống. 

Người phỏng vấn: Tôi đã kiểm tra, cháu hiểu những tổn hại đến nghiên cứu 

........(ký)  

6. Tính bảo mật 

Các thông tin liên quan đến danh tính của bạn được CBYT chuyển sang dạng mã 

hóa thông tin vào trong máy tính để đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân. Chúng 

tôi sẽ không chia sẽ thông tin về những người tham gia trong nghiên cứu này với 

bất kỳ ai. Thông tin thu thập được giữa bí mật và chỉ có người tham gia trong 

nghiên cứu này mới biết số nào là của bạn. Khi kết thúc nghiên cứu, chúng tôi sẽ 

ngồi với bạn, cha/mẹ của bạn hoặc người bảo trợ để nói về những gì chúng tôi học 

được. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn kết quả. Sau đó chúng tôi sẽ nói với nhiều 

người, các nhà khoa học và các đối tượng khác về kết quả điều trị sốt rét và những 

gì chúng tôi phát hiện.  

Bạn có thể hỏi tôi câu hỏi bây giờ hay sau này. Bạn có thể hỏi CBYT. Tôi đã cho 

số điện thoại và địa chỉ bạn liên hệ, nếu bạn ở gần thì có thể đến chỗ chúng tôi. Bạn 

cũng có thể trao đổi thêm với ai đó mà bạn biết như thầy giáo, bác sỹ cũng được. 

PHẦN II. PHIẾU CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU 

Chấp thuận của người tham gia nghiên cứu hay người đại diện hợp pháp:  

     Tôi đã đọc hoặc được nghe đọc bản cung cấp thông tin về nghiên cứu này, được 

cán bộ nghiên cứu giải thích những thông tin về nghiên cứu, có cơ hội để hỏi các 

câu hỏi về nghiên cứu này và câu hỏi của tôi đều được trả lời. Tôi nhận một bản sao 

Phiếu thông tin cho đối tuợng nghiên cứu và chấp thuận tham gia nghiên cứu này. 

Tôi tự nguyện đồng ý tham gia nghiên cứu này:  □ ĐỒNG Ý        □ KHÔNG 

ĐỒNG Ý  

Chữ ký của người tham gia: 

Họ tên___________________  Chữ ký _____________  Ngày     tháng     năm 

Chữ ký của người làm chứng hoặc của nguời đại diện hợp pháp (nếu áp dụng): 

 Họ tên___________________  Chữ ký _____________ Ngày    tháng      nam 

Chữ ký của nghiên cứu viên/người lấy chấp thuận: 



 

Tôi, người ký tên dưới dây, xác nhận rằng bệnh nhân tham gia nghiên cứu ký bản 

chấp thuận đã đọc toàn bộ bản thông tin trên đây, thông tin này đã được giải thích 

cặn kẽ cho đối tượng nghiên cứu hiểu rõ bản chất, nguy cơ và lợi ích khi tham gia 

vào nghiên cứu này.  

Họ tên ________________Chữ ký _____________  Ngày       tháng       năm 

  



 

Phụ lục 4. BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC NGUYÊN TẮC 

VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU  

 

Kính gửi: Hội đồng Đạo đức Y sinh - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 

 

1. Họ và tên nghiên cứu viên chính: ĐOÀN ĐỨC HÙNG 

Đơn vị công tác: Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn 

Điện thoại: 0917125679  Fax: 02563 846571  Email: hungimpe@yahoo.com 

2. Tên đề tài xin đánh giá đạo đức nghiên cứu: “Thực trạng nhiễm ký sinh trùng 

sốt rét và hiệu quả điều trị có giám sát trực tiếp trường hợp bệnh sốt rét tại huyện 

Krông Pa, Gia Lai, 2019-2020”. 

3. Tên đơn vị chủ trì: Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn. 

Chủ nhiệm đề tài là người chịu trách nhiệm cao nhất trong suốt quá trình thực 

hiện nghiên cứu. Trưởng mỗi nhóm nghiên cứu có trách nhiệm giải thích rõ ràng và 

đầy đủ các vấn đề mà bệnh nhân hỏi liên quan đến thuốc nghiên cứu, quyền lợi và 

nghĩa vụ của họ. Tất cả thành viên nhóm nghiên cứu đều hiểu rằng thử nghiệm là 

một nghiên cứu đặc biệt, cần phải hết sức thận trọng và nghiêm túc vì nó được 

nghiên cứu trực tiếp trên con người, hơn nữa đây là người bệnh sốt rét, mà hầu hết 

bệnh nhân là người dân tộc thiểu số. Nhóm nghiên cứu hết sức trân trọng và cảm ơn 

những BNSR đã tình nguyện tham gia trong nghiên cứu này. Các thành viên trong 

nhóm nghiên cứu luôn nêu cao tinh thần phục vụ BNSR nghiên cứu: tận tình, chu 

đáo, niềm nở, lắng nghe mọi điều than phiền từ phía BNSR và sẵn sàng chia sẻ với 

họ nếu có thể. Trước khi tiến hành nghiên cứu, trưởng nhóm nghiên cứu phải giải 

thích kỹ về quyền lợi và nghĩa vụ cho BNSR hiểu và lựa chọn hoàn toàn tự nguyện.  

Điều hết sức quan trọng là không được và không bao giờ ép buộc BNSR phải 

tham gia vào nghiên cứu này. Những BNSR được nghiên cứu, hoàn toàn là bệnh 

nhân tình nguyện hợp tác nghiên cứu, nếu khi đang nghiên cứu vì bất cứ lý do nào 

đó mà họ muốn rút khỏi nghiên cứu, thì nhóm nghiên cứu phải hoàn toàn tôn trọng 

ý kiến của họ. Đối với những BNSR mà không đủ điều kiện để đưa vào nghiên cứu 

cũng sẽ được điều trị theo đúng phác đồ quy định của Bộ Y tế. Nhóm nghiên cứu 

cam kết thực hiện theo đúng các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu, đúng đề 

cương nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức Y sinh trong nghiên cứu y sinh học 

của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phê duyệt. 

Tôi xin cam kết thực hiện theo đúng các nguyên tắc đạo đức trong đề cương 

nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức phê duyệt. Trân trọng cám ơn. 

                                                           Chủ nhiệm đề tài 

 

                                                 Đoàn Đức Hùng 



 

Phụ lục 5. BẢN MÔ TẢ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ 

ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA NGHIÊN CỨU 

 

Khi tiến hành nghiên cứu, những bệnh nhân đủ tiêu chuẩn sẽ được các bác sĩ 

trưởng nhóm nghiên cứu giải thích kỹ về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia nghiên 

cứu. Bệnh nhân đó chỉ được đưa vào nghiên cứu nếu họ tình nguyện và cam kết 

tham gia nghiên cứu. Họ sẽ được khám bệnh, cặp nhiệt độ, lập phiếu theo dõi, lấy 

lam máu làm xét nghiệm, uống thuốc của nghiên cứu đề ra (thuốc sốt rét và một số 

thuốc bổ trợ khác) theo đúng quy trình trong đề cương nghiên cứu. Tất cả chi phí 

điều trị (thuốc sốt rét, thuốc điều trị triệu chứng, vitamin, các xét nghiệm,…) trong 

suốt thời gian nghiên cứu đều được miễn phí.  

Mọi phí tổn đi lại để khám hoặc xét nghiệm lại đúng lịch trình nghiên cứu, 

nhóm nghiên cứu sẽ chi trả hỗ trợ đầy đủ (xe khách, xe mô tô, xăng xe, nhờ xe ôm 

và ăn ở trong ngày đến tái khám nếu đang đi ở xa nơi nghiên cứu). Tuy nhiên, hầu 

hết bệnh nhân sốt rét sẽ được các Bác sỹ và nhóm nghiên cứu đến tại nhà để khám, 

xét nghiệm và điều trị. 

Tất cả bệnh nhân được khám bệnh kỹ, được bác sĩ trực tiếp cho uống thuốc, 

được theo dõi sát trong thời gian nghiên cứu, được giải thích chu đáo, được quyền 

rút khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào nếu họ không muốn hợp tác. Đồng thời, khi làm 

xét nghiệm, đếm ký sinh trùng, họ được thù lao đầy đủ.  

Thực tế nhóm nghiên cứu muốn giá trị thù lao này cao hơn nữa, nhưng do 

kinh phí đề tài hạn hẹp nên nhóm nghiên cứu chưa thể đáp ứng được. Về phần 

nghĩa vụ, họ sẽ phải đến khám bệnh, uống thuốc và làm xét nghiệm theo đúng lịch 

hẹn mà cán bộ nghiên cứu đã hướng dẫn, cũng như trả lời trung thực các câu hỏi mà 

bác sỹ hoặc cán bộ nghiên cứu hỏi khi theo dõi các tác dụng không mong muốn trên 

lâm sàng (nếu có) đối với thuốc điều trị sốt rét trong nghiên cứu này.  

           

 Chủ nghiệm đề tài  

  



 

Phụ lục 6. BIẾN SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP  

TT Tên biến số Định nghĩa/chỉ số Loại biến  PP thu thập 

I Thông tin chung 

1 Tuổi Tuổi tính theo năm Rời rạc Phỏng vấn 

2 Giới tính Giới tính của đối tượng Phân loại Quan sát 

3 Dân tộc Cộng đồng người dân sống  Phân loại Phỏng vấn 

4 
Nghề nghiệp 

chính 

Nghề hiện tại mang lại thu 

nhập chính 
Phân loại Phỏng vấn 

5 
Trình độ học 

vấn 

Cấp học cao nhất 
Thứ bậc Phỏng vấn 

II Tiền sử mắc sốt rét 

6 
Nơi ở 14 ngày 

trước 

Nơi ở và làm việc cố định 

trong 14 ngày qua 
Phân loại Phỏng vấn 

7 
Đã từng mắc sốt 

rét 

Người đã nhiễm KSTSR 
Nhị phân Phỏng vấn 

8 Số lần mắc SR 
Tính từ lần mắc SR đầu 

tiên 
Rời rạc Phỏng vấn 

9 
Lần mắc SR gần 

đây nhất 

Thời điểm mắc SR trước 

khi điều tra 
Phân loại Phỏng vấn 

10 
Người trong nhà 

mắc SR 

Số người trong HGĐ mắc 

SR 
Phân loại Phỏng vấn 

III Thực trạng nhiễm KSTSR 

11 
Số người được 

XN 

Số người XN lam máu phát 

hiện KSTSR 
Rời rạc 

Ghi, đếm, 

XN. 

12 BNSR 
Số người có sốt/số người 

được khám, XN 
   Rời rạc 

Khám LS, 

Kẹp nhiệt 

13 
Tỷ lệ mắc sốt 

rét 
% số BNSR/1.000 DSC  Liên tục 

Khám, XN 



 

14 Tỷ lệ KSTSR 
% số người có KSTSR/ 

tổng số người XN x 100 
Liên tục 

Soi KHV. 

Thử test  

15 Cơ cấu KSTSR 
% loài P.f, P.v, P.m, P.o, 

P.k/Tổng KSTSR phát hiện 
Danh mục Soi KHV 

IV Hiệu quả quản lý BNSR 

 Giám sát bệnh nhân uống thuốc 

16 Đúng điểm hẹn 
BN đến đúng điểm đã hẹn 

trước 
Nhị phân 

Quan sát, 

phỏng vấn 

17 Đúng giờ 
BN uống thuốc đúng giờ 

quy định 
Nhị phân 

Quan sát, 

phỏng vấn 

18 Đủ số viên 
BN uống đủ số viên 

thuốc/lần/ngày 
Nhị phân 

Quan sát, 

phỏng vấn 

19 Đúng phác đồ 

BN uống đủ số viên 

thuốc/lần/ngày trong 3 

ngày liên tiếp. 

Nhị phân 
Quan sát, 

phỏng vấn 

V Theo dõi KSTSR (trước, trong và sau điều trị) 

20 
Theo dõi trước 

điều trị 

Lấy giấy thấm, lam ngày 

D0 

Rời rạc Xét nghiệm 

21 
Theo dõi trong 

điều trị 

Khám, nhiệt độ, lấy lam 

máu ngày D0 ,D1 ,D2 
Rời rạc Khám, XN 

22 
Theo dõi sau 

điều trị 

Khám, kẹp nhiệt, lam máu 

ngày D3, D7, D14, D21, D28 
Rời rạc Khám, XN 

VI Đánh giá hiệu quả điều trị 

23 
Tỷ lệ nhiễm 

KST 

Còn KSTSR ở cả nhóm 

DOT và nhóm SAT 
Rời rạc Xét nghiệm 

24 Tuân thủ điều trị 
Hoàn thành đầy đủ phác đồ 

điều trị của BYT 
Nhị phân 

Giám sát, 

phỏng vấn 

25 Thời gian cắt sốt Thời gian cắt sốt trung bình Rời rạc Đo nhiệt độ 



 

trung bình trên BN trong 3 ngày ĐT 

26 
Thời gian sạch 

KSTSR 

Số giờ làm sạch KSTSR 

thể vô tính trên BN 
Rời rạc Xét nghiệm 

27 
Tồn tại thể vô 

tính D3 

BN còn thể vô tính ở D3 

Rời rạc Xét nghiệm 

28 
Tỷ lệ điều trị 

khỏi 

Không còn KSTSR ở D14  
Nhị phân Xét nghiệm 

29 Tỷ lệ tái nhiễm Kiểu gen khác D0 (D14-D28) Nhị phân Phân tích gen 

30 Tỷ lệ tái phát Kiểu gen giống D0 (D14-28) Nhị phân Phân tích gen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 7. PHIẾU ĐIỀU TRA YẾU TỐ LIÊN QUAN NHIỄM KSTSR  

CỦA NGƯỜI DÂN Ở HUYỆN KRÔNG PA, TỈNH GIA LAI 

Xã: ______________ huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.  

Họ tên người trả lời: ___________________________ Số thứ tự:   

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Tuổi: 

2. Giới tính:   

1. Nam     2. Nữ 

3. Dân tộc: 

1. Kinh     2. Gia Rai (Jrai)   

3. Ê đê      4. Bana  

5.Tày     6. Khác (ghi rõ): ______ 

4. Nghề nghiệp chính:  

1. Làm nông/ruộng   2. Đi rừng/ ngủ rừng 

3. Làm nương rẫy    4. Nội trợ/ở nhà 

5. Khác (ghi rõ): ___________ 

5.  Trình độ học vấn: 

1. Mù chữ     2. Cấp I 

3. Cấp II     4. Cấp III 

5. Trên cấp III    6. Khác (ghi rõ): ________ 

PHẦN II. TIỀN SỬ MẮC BỆNH 

6. Nơi ở và làm việc của Anh/Chị trong 14 ngày qua:  

1. Ở nhà     2. Ở rừng 

3. Ở rẫy     4. Nơi khác (ghi rõ): _____ 

7. Anh/chị đã từng bị mắc bệnh sốt rét chưa? 

1. Có      2. Không  

8. Anh/chị đã bị mắc sốt rét bao nhiêu lần rồi?   

1. Một lần     2. Hai lần 

3. Từ 3 lần trở lên 

9. Thời gian Anh/chị mắc bệnh sốt rét gần đây nhất?   

1. Dưới 1 năm    2. Từ 1 đến < 2 năm 



 

3. Trên 2 năm    4. Khác (ghi rõ): ________ 

10. Trong gia đình có ai bị mắc bệnh sốt rét không? 

1. Có      2. Không  

PHẦN III. HIỂU BIẾT VỀ BỆNH SỐT RÉT 

11. Bệnh sốt rét gây ra do các loại côn trùng nào đốt? 

1. Ruồi     2. Muỗi  

3. Kiến     4. Gián 

5. Rệp     6. Khác (ghi rõ): ________ 

12. Bạn có thể bị nhiễm KSTSR do: 

1.Truyền máu    2. Yếu tố di truyền 

3. Muỗi sốt rét đốt   4. Ma quỷ bắt 

5. Uống nước bẩn    6. Khác (ghi rõ): ________ 

13. Triệu chứng nào sau đây xuất hiện khi bị sốt rét? 

1. Đau đầu     2. Rét run 

3. Đau bụng    4. Vã mồ hôi, khát nước 

5. Nôn mữa    6. Khác (ghi rõ): ________ 

14. Anh/chị phòng tránh muỗi đốt bằng cách nào? 

1. Ngủ màn, ngủ màn tẩm  2. Đốt nhang xua muỗi 

3. Dùng kem bôi da   4. Phun hóa chất diệt  

5. Mặc quần áo dài tay ban đêm  6. Khác (ghi rõ): _______ 

15. Anh/chị cần làm gì để phòng chống sốt rét khi đi vào rừng? 

1. Mang theo màn để ngủ  2. Mang theo kem xua muỗi 

3. Ngủ võng có bọc võng   4. Khác (ghi rõ): ________ 

 

PHẦN IV. THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT 

TT Câu hỏi điều tra 
Có/luôn 

luôn 

Thỉnh 

thoảng 

Không/ 

không 

bao giờ 

16 Anh/Chị có thường xuyên ngủ màn không?   
 

17 
Anh (chị) có thường xuyên mặc quần áo dài tay 

khi làm việc ngoài trời vào ban đêm không? 
  

 



 

18 
Anh/chị có thường xuyên sử dụng kem bôi da 

để xua muỗi vào buổi tối không?  
  

 

19 
Anh/chị có thường xuyên đi khám bệnh ở cơ sở 

y tế không? 
  

 

20 
Nhân viên y tế có thường xuyên đến nhà 

Anh/chị truyền thông PCSR không? 
  

 

21 
Nhân viên y tế có đến khám bệnh và cấp thuốc 

định kỳ ở gia đình Anh (chị) không? 
  

 

 

PHẦN V. THÓI QUEN LỰA CHỌN DỊCH VỤ Y TẾ KHI BỊ SỐT RÉT 

22. Anh/chị có biết xét nghiệm sốt rét miễn phí không? 

 1. Có      2. Không/không biết 

23. Anh/chị xét nghiệm sốt rét ở đâu? 

 1. Trạm Y tế xã     2. Đến Y tế tư nhân 

 3. Đến Y tế thôn     4. Không cần xét nghiệm 

 5. Không biết      6. Khác (ghi rõ): ______ 

24. Anh/chị làm gì khi biết mình bị mắc bệnh sốt rét: 

 1. Đến Y tế công     2. Đến Y tế tư nhân 

 3. Mua thuốc tự điều trị    4. Cúng ma  

 5. Không biết      6. Khác (ghi rõ): ______ 

25. Anh/chị có biết thuốc sốt rét được cấp miễn phí không? 

 1. Có      2. Không/không biết 

 

Ngày ……tháng……năm 2019 

 

Người phỏng vấn: ________________                           Ký tên:______________ 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 8. PHIẾU SÀNG LỌC BỆNH NHÂN ĐƯA VÀO NGHIÊN CỨU 

Địa điểm nghiên cứu: 

Thôn (buôn/làng):  Số sàng lọc:  

Xã:  Ngày sàng lọc (……/…../……..) 

Huyện: Krông Pa Tỉnh: Gia Lai 

Số liệu nhân khẩu 

Tuổi:           Cân nặng (kg):   

Giới tính:      Nam       Nữ   

Nếu là nữ : có thai hay không ?     Có            Không          Không biết 

Nhiệt độ cơ thể trước khi điều trị 

Có tiền sử sốt trong vòng 24 giờ?               Có           Không               

Nhiệt độ:            C    (  Hố nách        Tai) 

Xét nghiệm lam máu 

Chủng KST đơn nhiễm:   P. falciparum        PH có P.falciparum  

 chủng khác, ghi rõ ________ 

Số lượng P. falciparum thể vô tính: Có từ  1-100  KST/6 bạch cầu?    

 Có    Không  (Nếu không, bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn) 

Có giao bào của  P. falciparum không ?     Có       Không 

Kết luận: bệnh nhân đủ điều kiện tham gia nghiên cứu:  Có     Không    

Có thu thập mẫu máu vào giấy thấm không ?    Có       Không 

Kết quả xét nghiệm nước tiểu xác định có thai 

Kết quả HCG nước tiểu :  Âm tính        Dương tính    

(Nếu dương, không đưa vào nghiên cứu) 

Tiêu chuẩn chọn vào nghiên cứu 

1. Tuổi  ≥7 tuổi và cân nặng ≥ 20 kg. 

2. Đơn nhiễm P. falciparum (khẳng định trên lam máu soi KHV). 

3. Mật độ KSTSR từ  1.000- < 100.000 thể vô tính /µl. 

4. Nhiệt độ cơ thể ≥ 37,50C (đo ở nách) hoặc có sốt trong vòng 24 giờ. 

5. Có khả năng uống được thuốc. 

6. Không có các dấu hiệu của sốt rét ác tính hoặc đe dọa ác tính. 

7. Đồng ý chấp thuận tham gia nghiên cứu. Người dưới 18 tuổi có thêm sự 

chấp thuận của bố, mẹ hoặc người bảo hộ.  

Bệnh nhân có đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển vào?    Có         Không   



 

(Nếu không, bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn vào nghiên cứu) 

Tiêu chuẩn loại khỏi nghiên cứu 

 Có các dấu hiệu hoặc triệu chứng của SRAT: 

- Rối loại ý thức. 

- Thiếu máu nặng, suy hô hấp, vàng da, RL chảy máu từ tổn thương tĩnh 

mạch. 

- Tiền sử dị ứng với artemisinin, pyronaridin, primaquine (qua hỏi tiền sử); 

 Nhiễm phối hợp với 1 chủng  Plasmodium  spp. khác; 

 Phụ nữ có thai và đang cho con bú; 

 Trẻ em dưới 7 tuổi và trọng lượng cơ thể dưới 20 kg; 

 Có tiền sử bệnh gan; 

 Mật độ KSTSR < 1.000 hoặc > 100.000 KSTSR/µl; 

BN có các tiêu chuẩn loại trừ nào không?     Có         Không  

(Nếu có, BN không đáp ứng tiêu chuẩn tuyển chọn) 

Nếu có, đề nghị ghi rõ lý do tại sao phải loại trừ: ______________ 

Bệnh nhân được chấp thuận tham gia nghiên cứu 

Phiếu chấp thuận đã được ký:   Có      Không Ngày (…./…../20….) 

 
 

 

  



 

Phụ lục 9. MẪU BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP BỆNH SỐT RÉT 

Ngày D0 

Thôn (buôn/làng):  Số nghiên cứu:  

Xã:  Tên tắt bệnh nhân:  

Huyện: Krông Pa | Tỉnh Gia Lai Ngày khám: …./…./……..  

Số liệu nhân khẩu học 

Tuổi:  Giới tính:    Nam       Nữ   Cân nặng:        (kg)        

Nếu là nữ: có thai hay không ?       Có             Không               Không biết  

Nhiệt độ cơ thể trước khi điều trị 

Có tiền sử sốt trong vòng 24 giờ?    Có              Không               

Nhiệt độ:                  C  ( Hố nách       Tai) 

Xét nghiệm lam máu định tính và định lượng (thể vô tính và giao bào) 

Số lượng ký sinh trùng thể vô tính/l:  P. falciparum :________     

Có giao bào không?     Có       Không    

Có loài khác ngoài P. falciparum         Có             Không 

Nếu có, loài nào?   Nhiễm PH      P. malarie     P. ovale    P. vivax      

Có thu thập mẫu máu vào giấy thấm không ?     Có             Không 

Thuốc sử dụng trước khi nghiên cứu 

Thuốc bệnh nhân đã sử dụng trong vòng 14 ngày gần đây, kể cả thuốc điều trị bệnh thông 

thường, hay thuốc thuốc nam hoặc thuốc khác: ________________________ 

Bệnh nhân đã dùng bất cứ thuốc điều trị sốt rét nào trước đây?    Có     Không 

Nếu có, hãy nêu rõ thời gian dùng: ngày/tháng/năm  (……/…..../………..) 

Thuốc dùng đồng thời 

Tên thuốc  Ngày dùng  
Đang dùng 

hay không  

Tổng 

liều/ngày  

Đường 

dùng  

Lý do sử 

dụng  

 
Bắt đầu:  

    
Kết thúc: 

Thuốc điều trị  

Tên thuốc điều trị sốt rét Thời gian 

uống thuốc 

Số viên 

uống 

BNcó nôn hay 

không 

Thời gian 

nôn 

Pyronaridine-Artesunate    
  Có           

  Không 
 



 

+ Primaquine (ngày đầu)   
  Có           

  Không 
 

Ngày D1 (phiếu này có thể áp dụng từ ngày D1, D2, D3) 

Số nghiên cứu :                                             Tên tắt bệnh nhân: 

Ngày đến khám (ngày/tháng/năm):  …../…../………   

Tình trạng lâm sàng 

Có các dấu hiệu sốt rét nặng hoặc SRAT không?       Có              Không 

Nhiệt độ:            C   (  Nách           Tai ) 

Xét nghiệm và đếm mật độ KSTSR 

Số lượng ký sinh trùng thể vô tính/l:  P. falciparum:__________     

Có giao bào không?    Có       Không     

Có loài khác ngoài P. falciparum          Có             Không 

Nếu có, loài nào?   Nhiễm PH      P. malarie     P. ovale    P. vivax      

Biến cố bất lợi 

Có biến cố không?        Có           Không       Nếu có, ghi rõ: ___________________ 

Biến cố có nghiêm trọng không?      Có           Không 

Nếu có, thông báo cho nhà tài trợ, Hội đồng đạo đức của Viện VSDT Trung ương 

Thuốc điều trị   

Tên thuốc điều trị sốt rét Thời gian 

uống thuốc 

Số viên 

uống 

Bệnh nhân  có 

nôn không 

Thời gian 

BN nôn 

Pyronaridine- Artesunate   
  Có           

  Không 
 

+ Primaquin (ngày đầu)   
  Có           

  Không 
 

Tên các thuốc khác  

   
  Có           

  Không 
 

Ngày D7
  (Phiếu này áp dụng cho ngày D14, D21 và D28, D42) 

Mã số nghiên cứu:                            Tên tắt bệnh nhân: 

Ngày đến khám (ngày/tháng/năm):  …../…../………  

Tình trạng lâm sàng 

Có dấu hiệu sốt rét nặng hoặc SRAT không?       Có              Không 

Có sốt trong vòng 24 giờ trước đó không?            Có              Không 

Nhiệt độ:                  C  (  Nách         Tai ) 



 

Xét nghiệm và đếm mật độ KSTSR 

Số lượng ký sinh trùng thể vô tính/l:  P. falciparum :______     

Có giao bào không?    P. falciparum:   Có       Không     

Có loài khác ngoài P. falciparum          Có             Không 

Nếu có, loài nào?   Nhiễm PH      P. malarie     P. ovale    P. vivax      

Có thu thập mẫu máu vào giấy thấm không?   Có        Không 

Biến cố bất lợi 

Có biến cố không?        Có         Không         Nếu có, ghi rõ: _____________ 

Biến cố có nghiêm trọng không?        Có           Không 

Nếu  có, thông báo cho nhà tài trợ, Hội đồng đạo đức Viện VSDT Trung ương 

Ngày D…. (Một ngày bất kỳ, không phải là ngày khám theo quy trình) 

Số nghiên cứu:                                  Tên tắt bệnh nhân: 

Ngày đến khám (ngày/tháng/năm):  …../…../………  

Tình trạng lâm sàng 

Có các dấu hiệu sốt rét nặng hoặc SRAT không?       Có              Không 

Có sốt trong vòng 24 giờ trước đó không?                  Có              Không 

Nhiệt độ:                  C  (  Nách         Tai ) 

Xét nghiệm và đếm mật độ KSTSR 

Số lượng ký sinh trùng thể vô tính/l:  P. falciparum:______     

Có giao bào không?    P. falciparum:   Có       Không    

Có loài khác ngoài P. falciparum?          Có             Không 

Nếu có, loài nào?   Nhiễm PH      P. malarie     P. ovale    P. vivax     

Có thu thập mẫu máu vào giấy thấm không?   Có        Không 

Biến cố bất lợi 

Có biến cố không?        Có         Không      Nếu có, ghi rõ: __________________ 

Biến cố có nghiêm trọng không?        Có           Không 

Nếu  có, thông báo cho nhà tài trợ, Hội đồng Đạo đức Viện VSDT Trung ương 

Thuốc điều trị 

Tên thuốc điều trị sốt rét 
Thời gian 

uống thuốc 

Số viên 

uống 

Bệnh nhân  

có nôn không 

Thời gian 

nôn 

   
  Có           

  Không 
 



 

Tên các thuốc khác  

   
  Có            

  Không 
 

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT 

Kết quả lâm sàng                   Đáp ứng lâm sàng và ký sinh trùng 

                                                Bệnh nhân bỏ theo dõi 

           Bệnh nhân được ngừng nghiên cứu   

Kết quả PCR: 

                                             Tái phát P. falciparum 

                                             Tái nhiễm P. falciparum 

 - Các loài khác: tên loài……………………… 

                                              Nhiễm cùng tái phát P.falciparum 

                                              Nhiễm cùng tái nhiễm P.falciparum   

Kết quả hiệu chỉnh PCR:   Đáp ứng lâm sàng và ký sinh trùng 

                                               Bệnh nhân bỏ theo dõi 

                                               Bệnh nhân được ngừng nghiên cứu   

Lý do bệnh nhân rút khỏi nghiên cứu: __________________________________ 

Bàn luận khác: _____________________________________________________ 

 

  



 

Phụ lục 10. PHIẾU THEO DÕI BỆNH NHÂN SỐT RÉT 

Họ và tên bệnh nhân: __________________________; Tuổi: ___________ 

Giới tính: ____ ;      Cân nặng: ___  kg;          Mã bệnh nhân: ___________ 

 

  

Nội dung theo dõi D0 D1 D2 D3   D7 D14 D21 D28 D≠ 

Ngày, tháng, năm          

Giờ lấy tiêu bản          

Nhiệt độ cơ thể (0C)          

KSTSR thể vô tính          

Số bạch cầu (200)          

MĐ KSTSR/µl máu          



 

Phụ lục 11. PHỎNG VẤN BỆNH NHÂN SAU UỐNG THUỐC SỐT RÉT 

(Nhóm điều trị tự quản lý-SAT) 
 

Tên bệnh nhân: ……………………KSTSR nhiễm: P.falciparum       Mã số:------  

Thôn, buôn: ……………………     Xã:………………… Huyện: Krông Pa 

Tuổi:   Giới tính:  Nam           Nữ  Cân nặng:  kg 

1. Vừa qua Anh (chị) có bị mắc bệnh SR không?   

 Có     Không 

2. Anh (chị) mắc bệnh SR khi nào?   

 3 ngày trước  4 ngày trước   5 ngày trước     6 ngày trước 

3. Anh (chị) đã được nhân viên y tế cấp thuốc điều trị SR chưa? 

 Đã cấp thuốc   Chưa cấp thuốc 

4. Anh (chị) đã được hướng dẫn uống thuốc điều trị SR không? 

 Có         Không   Không nhớ rõ 

5. Anh (Chị) có uống thuốc điều trị SR không?  

 Có     Không 

6. Anh (chị) đã uống hết thuốc điều trị SR chưa? 

 Hết     Còn 

7. Anh (chị) có uống thuốc theo chỉ dẫn của BS không? 

 Có         Không   Không nhớ 

8. Anh (chị) uống thuốc trong thời gian bao nhiêu ngày? 

 1 ngày     2 ngày       3 ngày   Không nhớ rõ 

9. Anh (chị) uống thuốc điều trị SR mỗi ngày bao nhiêu lần? 

 01 lần     02 lần        03 lần   Không nhớ 

10. Thời điểm Anh (chị) uống thuốc trong ngày? 

 Sáng       Trưa  Chiều    Tối   Không nhớ 

11. Số lượng viên thuốc Anh (chị) đã uống trong 01 lần? 

 1 viên    2 viên    3 viên   4 viên   Không nhớ 

12. Anh (chị) đã uống hết toàn bộ lượng thuốc điều trị SR chưa? 

 Hết     Còn 

13. Có ngày nào Anh (chị) quên uống thuốc không? 

 Có     Không 



 

14. Anh (chị) quên uống thuốc vào ngày thứ mấy? 

 Ngày thứ nhất   Ngày thứ hai 

 Ngày thứ ba   Ngày khác (ghi rõ):______ 

15. Anh (chị) quên uống thuốc mấy ngày trong liệu trình? 

 1 ngày     2 ngày  3 ngày  Khác (ghi rõ):______ 

16. Lý do Anh (chị) quên uống thuốc? 

 Cảm thấy hết sốt   Đánh rơi thuốc 

 Do uống rượu   Khác (ghi rõ):______ 

17.  Sau khi uống thuốc SR, Anh chị có tác dụng không mong muốn nào? 

 Có     Không 

18. Anh (chị) hãy kể tên tác dụng không mong muốn sau khi uống thuốc? 

 Đau bụng    Đau đầu   Nhìn mờ   

 Ngứa ban    Mệt mỏi    Khác (ghi rõ):______ 

19. Anh (chị) có đề xuất gì đối với cán bộ y tế không? 

 

  



 

Phụ lục 11. Khám và đánh giá độ lách sưng theo Hackett (WHO,1963) 

         Khám lâm sàng và phân độ lách sưng như dưới đây: 

+ Lách số 0: Không thể sờ chạm được, ngay cả khi hít sâu vào; 

+ Lách số 1: Có thể sờ chạm khi hít vào, không quá bờ sườn; 

+ Lách số 2: Sờ chạm khi thở bình thường, giữa bờ sườn và đường rốn; 

+ Lách số 3: Sờ chạm ngang rốn; 

+ Lách số 4: Sờ chạm quá rốn; 

+ Lách số 5: Sờ chạm lách xuống gần xương mu. 

 

 

 

 

 

  



 

Phụ lục 12. PHIẾU THEO DÕI TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN 

Họ và tên BN:…………………; Mã bệnh nhân: ……………………… 

 Uống thuốc Lý do không uống thuốc Do tác dụng ngoại ý 
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Phụ lục 13. BẢNG KIỂM QUY TRÌNH TRONG NGHIÊN CỨU 

                                                 Mã bệnh nhân:_____ 

Tài liệu Có  Không  
Ký và ghi rõ họ tên  

trưởng nhóm 

NGHIÊN CỨU  Hoàn chỉnh đầy đủ bản chấp thuận    

Tiêu chuẩn chọn bệnh hoàn tất    

Thử xem có thai hoàn tất    

Liệu trình cho thuốc hoàn tất 
   

Đánh giá dung nạp thuốc hoàn tất    

Đánh giá nhiệt độ hoàn tất    

Đánh giá KSTSR hoàn tất    

Lấy mẫu phân tích tái phát/tái nhiễm 
   

 

 



 

Phụ lục 14. PHIẾU ĐỒNG Ý THỬ NƯỚC TIỂU XÁC ĐỊNH CÓ THAI 

 

Tôi được mời tham gia nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh nhân có giám sát 

trực tiếp (DOT). Nhóm nghiên cứu yêu cầu tôi lấy nước tiểu vào ngày đầu tiên và 

ngày thứ 14 hoặc vào ngày tôi không đồng ý tham gia nghiên cứu, mẫu nước tiểu 

này sẽ được xét nghiệm để xác định tôi có thai hay không. Tôi hiểu rằng kết quả xét 

nghiệm sẽ được giữ kín và không điền tên. Tôi hiểu tôi phải tránh có thai trong thời 

gian nghiên cứu vì thuốc tôi uống có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi đã thảo luận 

với bác sĩ về các biện pháp tránh thai và họ đã yêu cầu tôi sử dụng bao cao su. Tôi 

hiểu rằng nếu xét nghiệm dương tính tôi sẽ không được tham gia vào trong nghiên 

cứu.  

Chữ ký của người tham gia:               

Tôi đồng ý thử: __________________(chữ ký của người tham gia)  

Tên của người tham gia   

Chữ ký của người tham gia   

Thời gian   

Chữ ký của người làm chứng: 

Chỉ cần chữ ký của người làm chứng và điểm chỉ của của tham gia, nếu người 

tham gia không biết chữ. Trong trường hợp người làm chứng biết chữ cần phải ký. 

Nếu có thể, thì người tham gia sẽ chọn người làm chứng và không liên quan gì với 

nhóm nghiên cứu. 

Tôi xác nhận đã đọc chính xác các mẫu đồng ý tham gia nghiên cứu cho người 

sắp tham gia nghiên cứu và họ đã có điều kiện để hỏi kỹ hơn. Tôi khẳng định rằng 

người tham gia đã tự nguyện tham gia nghiên cứu. 

Tên của người làm chứng:  Điểm chỉ của người tham gia: 

Chữ ký của người làm chứng   

Ngày:   

Chữ ký của người phỏng vấn: 

Tôi đã đọc chính xác /người làm chứng đã đọc chính xác mẫu đồng ý tham gia 

nghiên cứu cho người tham gia nghiên cứu, và người tham gia đã có cơ hội được 

hỏi. Tôi xác định là người tham gia hoàn toàn tự nguyện. 

Tên của người điều tra:  

Chữ ký của người điều tra:  

Ngày:  
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

 

 

 

Địa hình đường đi nghiên cứu  Lấy lam máu tại thực địa 

 

 

 

Nhuộm lam máu xét nghiệm  Mẫu giấy thấm các ngày 

 

 

 

Xét nghiệm lại KSTSR sau điều trị  Theo dõi Bệnh nhân sau điều trị 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGHIÊN CỨU 



 

 

  

          Thu thập thông tin của bệnh nhân               Làm RDTs tìm KSTSR 

  

        Thực hành các bước PCR mẫu máu       Thực hành tách chiết DNA mẫu 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGHIÊN CỨU 


