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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

   

BYT Bộ Y tế  

D Đi-ốp  

DiD Hiệu số thay đổi (Difference-in-Difference) 

ĐC Đối chứng  

CI Khoảng tin cậy (Confidence Interval) 

CT Can thiệp  

OR Tỷ suất chênh (Odds Ratio) 

QĐ Quyết định  

TCYTTG Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cận thị là mắt có độ hội tụ quá mạnh so với độ dài trục nhãn cầu, vì thế 

ánh sáng từ vật thể đến mắt tập trung phía trước võng mạc làm cho ảnh của 

vật bị mờ.  Theo ước tính trong năm 2016, trên toàn thế giới có khoảng 1,4 tỷ 

người mắc cận thị, tương ứng 22,9%, trong đó khoảng 163 triệu người (2,7% 

dân số thế giới) mắc cận thị nặng. Tại khu vực Châu Á, tỷ lệ mắc tật cận thị 

học đường đã và đang có xu hướng tăng lên nhanh chóng theo từng năm và 

lan rộng ở nhiều quốc gia.   

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ cận thị cao và tỷ lệ cận thị 

có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Báo cáo công tác phòng chống mù lòa 

năm 2006 cho thấy tỷ lệ mắc cận thị ở lứa tuổi học đường của Việt Nam dao 

động từ 10% - 12% ở học sinh nông thôn và từ 17% - 25% ở học sinh thành 

thị. Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng tỷ lệ cận thị đã lên tới 40% - 50% 

trong các học sinh tại khu vực thành thị.   
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Thành phố Điện Biên Phủ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Điện Biên với 

dân số ước tính vào năm 2018 là 73 nghìn người, trong đó 1/3 dân số là các 

dân tộc ít người. Hầu hết người dân của thành phố Điện Biên Phủ đều sống tại 

khu vực đô thị (khoảng 97%). Tình trạng cận thị học đường đã được đề cập 

nhiều trong một số báo cáo về y tế của thành phố Điện Biên Phủ, tuy nhiên 

hiện chưa có nghiên cứu nào được tiến hành tại các trường tiểu học thành phố 

Điện Biên Phủ để đánh giá thực trạng cận thị học đường của học sinh. Quan 

trọng hơn, tại thành phố Điện Biên Phủ cũng chưa có các giải pháp can thiệp 

để giảm thiểu tình trạng cận thị học đường ngày càng tăng của học sinh trên 

địa bàn.  

Cung cấp thông tin về cận thị là rất quan trọng, vì qua đó sẽ góp phần 

tăng cường công tác giáo dục sức khỏe về cận thị học đường cho học sinh bậc 

tiểu học. Vì thế, câu hỏi nghiên cứu của chúng tôi là tỷ lệ cận thị của học sinh 

tiểu học tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên là bao nhiêu, thực trạng 

cận thị đã ở mức độ báo động chưa? Những yếu tố nào liên quan đến cận thị 

của học sinh tiểu học tại đây? Biện pháp dự phòng cận thị nào có thể hiệu quả 

trong việc giảm tỷ lệ cận thị của học sinh tiểu học?  

Trước thực trạng mà chúng tôi vừa nêu, đồng thời để trả lời các câu hỏi 

nghiên cứu chúng tôi đề cập, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Thực trạng 

cận thị ở học sinh tiểu học thành phố Điện Biên Phủ và hiệu quả một số 

giải pháp can thiệp”. Với các mục tiêu sau: 

1. Mô tả thực trạng cận thị ở học sinh và thực trạng vệ sinh học đường tại 

các trường tiểu học thành phố Điện Biên Phủ năm 2016.  

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến cận thị ở học sinh tiểu học thành 

phố Điện Biên Phủ năm 2016.  

3. Đánh giá hiệu quả một số giải pháp dự phòng cận thị cho học sinh tiểu 

học thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2016-2018. 
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NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI 

 VÀ Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN 
 

 Nghiên cứu đầu tiên và có phạm vi lớn nhất tìm hiểu về tình hình cận 

thị tại thành phố Điện Biên Phủ. Mặc dù địa điểm tiến hành nghiên cứu là 

thành phố, nhưng nằm trong khu vực miền núi với những điều kiện khó khăn 

nhất định về kinh tế xã hội. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng về tỷ lệ cận thị 

và xu hướng mắc cận thị theo khối lớp đối với học sinh tiểu học tại thành phố 

Điện Biên Phủ. Một số hạn chế về điều kiện vệ sinh học đường của các 

trường tiểu học tại thành phố Điện Biên Phủ đã được phát hiện. Kết quả 

nghiên cứu cũng cung cấp bằng chứng về các yếu tố liên với cận thị của học 

sinh tiểu học tại thành phố Điện Biên Phủ. 

 Trong vòng 18 tháng can thiệp, nghiên cứu đã ghi nhận tác động hiệu 

quả của giải pháp can thiệp dựa vào truyền thông và các hoạt động dự phòng 

cận thị. Từ kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc nhân rộng mô hình can 

thiệp cho các trường tiểu học trong thành phố Điện Biên Phủ, cũng như các 

khu vực khác có cùng điều kiện về tự nhiên và xã hội. 

BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN 

 Nội dung chính của Luận án gồm 103 trang và được chia thành các 

phần: Đặt vấn đề ( 02 trang); Tổng quan tài liệu (28 trang); Phương pháp 

nghiên cứu (16 trang); Kết quả nghiên cứu (28 trang); Bàn luận (26 trang); 

Kết luận ( 02 trang); Khuyến nghị (01 trang). Luận án gốm 36 bảng, 11 hình 

(bản đồ, biểu đồ, sơ đồ) và 153 tài liệu tham khảo ( 30 tài liệu tiếng Việt, 123 

tài liệu tiếng Anh), trong đó số tài liệu được xuất bản trong vòng 5 năm trở lại 

đây là 46/153, cùng các phụ lục liên quan. 
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Chương 1: TỔNG QUAN 

Cận thị là tật khúc xạ phổ biến của mắt, có công suất quang học quá 

cao so với độ dài trục nhãn cầu. Ở mắt cận không điều tiết, ánh sáng từ vật thể 

đến mắt tập trung phía trước võng mạc thay vì tập trung trên võng mạc. Điều 

này làm cho vật thể ở xa bị mờ và các đối tượng ở gần xuất hiện bình thường. 

Cận thị học đường là thuật ngữ để chỉ trẻ em bị mắc cận thị trong độ tuổi đi 

học. Cận thị ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng và phúc lợi xã hội. Cận 

thị được coi là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy giảm thị lực và mù lòa. 

Người bị mù do cận thị là gánh nặng cho bệnh nhân, gia đình và xã hội.  

Cận thị là một bệnh nhãn khoa phổ biến trên toàn thế giới, ước tính với 

khoảng 1,4 tỷ người ( tương ứng 22,9% dân số thế giới) chịu ảnh hưởng, 

trong đó khoảng 163 triệu người (2,7% dân số thế giới) mắc cận thị nặng. 

Gánh nặng bệnh tật liên quan đến cận thị dự kiến tăng lên 4,8 tỉ người (50% 

dân số thế giới) và ước tính khoảng 1 tỷ người bị cận thị nặng (khoảng 10% 

dân số thế giới) vào năm 2050. Ở các khu vực có nguy cơ cao, suy giảm thị 

lực không thể điều trị được ước tính tăng gấp 7 đến 13 lần vào năm 2055. 

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ cận thị đang có xu hướng 

tăng nhanh hiện nay. Trong những năm gần đây tỷ lệ cận thị gia tăng nhanh 

chóng không chỉ ở khu vực thành thị mà ở cả khu vực nông thôn và miền núi. 

Vào năm 2006, theo nghiên cứu của tác giả Tôn Thị Kim Thanh và cộng sự 

báo cáo trong công tác phòng chống mù lòa, tỷ lệ mắc cận thị ở lứa tuổi học 

đường của Việt Nam là từ 10% - 12% ở học sinh nông thôn và từ 17% - 25% 

ở học sinh thành thị. Tuy nhiên, đến năm 2014, nghiên cứu của tác giả Đỗ 

Như Hơn cho thấy tỷ lệ mắc cận thị ở học sinh nông thôn là 10% -15%, trong 

khi đó tỷ lệ cận thị của học sinh thành thị đã tăng tới 40% - 50%.  
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Các yếu tố liên quan đến cận thị hiện vẫn đang được thảo luận. Tiếp tục 

nghiên cứu để tìm ra những yếu tố nguy cơ có tác động đến cận thị là hết sức 

cần thiết nhằm đối phó với tỷ lệ cận thị đang ngày một gia tăng. Hiện tại, đối 

với cận thị có ba nhóm nguyên nhân chính thường được nhắc tới đó là yếu tố 

liên quan đến di truyền, yếu tố liên quan đến môi trường và những yếu tố 

khác. Trong đó, điều kiện vệ sinh học đường là vấn đề đáng quan tâm trong 

yếu tố môi trường vì ảnh hưởng trực tiếp đến các đối tượng học sinh. Bên 

cạnh đó, điều kiện sống và thói quen sinh hoạt không phù hợp cũng là các vấn 

đề của yếu tố môi trường liên quan đến cận thị.  

Tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng chống cận thị và các 

bệnh về mắt là một trong những nhiệm vụ được Bộ Y tế quy định. Mô hình 

truyền thông giáo dục sức khỏe học đường tập trung vào một số nội dung chủ 

yếu, bao gồm việc tuyên truyền giáo dục sức khỏe về các bệnh thường gặp tại 

trường học của học sinh và cung cấp kiến thức phòng chống cận thị học 

đường. Về phía học sinh, nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc 

thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục sức khỏe trong các giờ giảng 

và tổ chức các hoạt động phòng chống cận thị học đường thường xuyên để 

hình thành các hành vi đúng cho học sinh. Những nội dung phòng chống bệnh 

về mắt cũng cần được phổ biến rộng rãi trên các dụng cụ học tập và đồ dùng 

văn phòng phẩm, qua đó nâng cao đáng kể hiểu biết của học sinh và cha mẹ 

về cận thị.  

 

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu  

 Đối tượng nghiên cứu đối với khảo sát tình trạng cận thị là học sinh 

tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Đối tượng đối với khảo sát mối liên quan với cận 

thị là những học sinh học khối lớp 4 và 5 của trường tiểu học Bế Văn Đàn và 
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Him Lam. Đối tượng nghiên cứu đánh giá can thiệp bao gồm các học sinh 

khối lớp 3 và 4 của trường tiểu học Him Lam (can thiệp) và Bế Văn Đàn (đối 

chứng). 

2.2. Thiết kế nghiên cứu  

 Đề tài áp dụng 2 thiết kế nghiên cứu chính đó là thiết kế nghiên cứu cắt 

ngang mô tả để tìm hiểu thực trạng cận thị và mối liên quan và thiết kế 

nghiên cứu can thiệp cộng đồng đánh giá trước sau, có đối chứng. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu   

 Thời gian triển khai nghiên cứu từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2018. 

Toàn bộ nghiên cứu được tiến hành tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. 

2.4. Cỡ mẫu nghiên cứu   

Cỡ mẫu đối với nghiên cứu xác định tình trạng cận thị và nghiên cứu 

tìm hiểu mối liên quan của cận thị được ước tính dựa theo công thức ước 

lượng một tỷ lệ. Công thức này được khuyến nghị bởi TCYTTG như sau: 

n = Z1−α/2
2

p(1 − p)

(εp)2
 × 𝑘      (1) 

Trong đó: n là cỡ mẫu tối thiểu cần chọn, p là tỷ lệ ước tính, 𝑍1−α/2 là 

hệ số tin cậy, 𝜀 là độ chính xác tương đối. Đối với nghiên cứu xác định tình 

trạng cận thị, sử dụng tỷ lệ cận thị ước tính p=9,86% theo một nghiên cứu đã 

được tiến hành trước đây, hệ số tin cậy 95% với 𝑍1−α/2=1,96, độ chính xác 

tương đối lựa chọn là 𝜀=15%. Lấy hệ số k = 2, áp dụng công thức, tính được 

cỡ mẫu tối thiểu là 3122. Thực tế đã nghiên cứu trên tổng số 4.757 học sinh 

do nằm trong khuôn khổ dự án nghiên cứu của tỉnh. Đối với nghiên cứu xác 

định mối liên quan với cận thị, sử dụng tỷ lệ cận thị ước tính là 16% (tỷ lệ cận 

thị có được sau khi điều tra thí điểm trên một nhóm 100 học sinh), hệ số tin 

cậy 95% với 𝑍1−α/2=1,96, độ chính xác tương đối lựa chọn là 𝜀=25%. Áp 
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dụng công thức 1, không nhân hệ số k, tính được cỡ mẫu tối thiểu là 323 học 

sinh. Do điều tra theo lớp học nên thực tế đã nghiên cứu trên tổng số 402 học 

sinh.  

Cỡ mẫu đối với nghiên cứu can thiệp được dựa theo công thức ước tính 

sự khác biệt của hai tỷ lệ. Công thức này được khuyến nghị bởi TCYTTG như 

sau : 

n =
{Z1−α/2√2p(1−p)+Z1−β√p1(1−p1)+p2(1−p2)}

2

(p1−p2)
          (2) 

Trong đó, n là cỡ mẫu tối thiểu của mỗi nhóm can thiệp và nhóm chứng, p1 

là tỷ lệ cận thị của nhóm can thiệp tại thời điểm trước can thiệp, ước tính 16 

% (dựa vào kết quả điều tra thí điểm), p2 là tỷ lệ cận thị của nhóm can thiệp 

tại thời điểm sau can thiệp, ước tính 26 %, p là trung bình thay đổi của tỷ lệ 

cận thị  p= (p1+ p2)/2, 𝑍1−α/2=1,96 (ứng với độ tin cậy 95%), Z1−β=0,84 (ứng 

với lực mẫu 80%). Cỡ mẫu tính được cho mỗi nhóm là 260 đối tượng. Thực 

tế, số đối tượng được ghi nhận đầy đủ thông tin của nhóm can thiệp là 265 và 

nhóm đối chứng là 263 học sinh được đưa vào phân tích. 

 Tại mỗi trường nhóm nghiên cứu lựa chọn một phòng học đại diện cho 

từng khối từ lớp 1 đến 5. Mỗi trường tham gia đã được chọn 5 lớp học tương 

ứng từ khối lớp 1 đến 5. Tổng số 45 phòng học đã được lựa chọn khảo sát từ 9 

trường tiểu học tham gia nghiên cứu.  

2.5. Nghiên cứu can thiệp  

2.5.1. Cơ sở xây dựng can thiệp 

 Các tiêu chuẩn về vệ sinh học đường theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

 Tình hình mắc cận thị ở học sinh tại thành phố Điện Biên Phủ. 

 Kết quả nghiên cứu mối liên quan với cận thị.   

 Khả năng đáp ứng giải pháp can thiệp của đối tượng nghiên cứu. 
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2.5.2. Tiến hành can thiệp 

 Thời gian tiến hành can thiệp là từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2018, gồm 

2 năm học liên tiếp của học sinh. Không kể 3 tháng nghỉ hè, tổng thời gian 

can thiệp được tiến hành tại trường là 18 tháng. Đối tượng can thiệp là học 

sinh tiểu học lớp 3 và lớp 4 tại trường tiểu học Him Lam. Nội dung can thiệp 

bao gồm: 1) Thay đổi nhận thức và hành vi bằng cách tuyên truyền trực tiếp 

và phát tờ rơi, 2) phối hợp gia đình và nhà trường kiểm soát thời gian làm 

việc tập trung mắt của học sinh 3) Hướng dẫn xây dựng góc học tập ở nhà 

đảm bảo các điều kiện cần thiết, 4) Thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh 

học đường theo quy định, 5) Luân chuyển vị trí ngồi học của học sinh theo vị 

trí đối nghịch 01 tháng/ lần.   

2.6. Đo lường hiệu quả can thiệp   

Sử dụng phân tích hiệu số thay đổi (Difference-in-Difference) để ước 

tính tác động của can thiệp làm thay đổi kết quả trong nhóm can thiệp so với 

thay đổi kết quả trong nhóm đối chứng trong một khoảng thời gian. Tác động 

can thiệp đối với tỷ lệ mắc cận thị trong nghiên cứu này được ước tính dựa 

vào hiệu số thay đổi. Công thức để ước tính hiệu số thay đổi như sau:  

DiD = (CT2 − C2) − (CT1 − C1)   (3) 

Trong đó, DiD là hiệu số thay đổi của tỷ lệ cận thị (tác động có được từ 

can thiệp), CT1 là tỷ lệ cận thị của nhóm can thiệp ở thời điểm trước can 

thiệp, C1 là tỷ lệ cận thị của nhóm chứng ở thời điểm trước can thiệp, CT2 là 

tỷ lệ cận thị của nhóm can thiệp ở thời điểm sau can thiệp, C2 là tỷ lệ cận thị 

của nhóm chứng ở thời điểm sau can thiệp. Các trường hợp sau khi mắc cận 

thị sẽ không thể hồi phục và thường có xu hướng tăng nặng lên. Vì thế khi áp 

dụng công thức 3, nếu can thiệp có hiệu quả thì giá trị của DiD sẽ mang số 

âm, điều này có nghĩa là can thiệp đã hạn chế tăng tỷ lệ cận thị trong nhóm có 

can thiệp so với nhóm chứng.    
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2.7. Thu thập số liệu    

 Công cụ và thiết bị thu thập số liệu bao gồm: Bảng thị lực vòng hở 

Landolt, hộp kính với các số kính khác nhau, phiếu khám thị lực, phiếu phỏng 

vấn học sinh, thước mét dây với độ chính xác 1 cm, máy đo cường độ ánh 

sáng Luxmetre, bảng kiểm về vệ sinh học đường. Các hoạt động thu thập số 

liệu được nhóm nghiên cứu thực hiện bao gồm: Khám mắt và thu thập thông 

tin liên quan, phỏng vấn học sinh về hiểu biết và thói quen liên quan đến cận 

thị, khảo sát điều kiện vệ sinh học đường và điều tra sau can thiệp. 

2.8. Sai số và cách khống chế    

Để khắc phục sai số thu thập thông tin về xác định cận thị, các bác sĩ tham 

gia đã được thống nhất quy trình khám và kết luận. Các điều tra viên thu thập 

số liệu được tuyển chọn và tập huấn để nắm rõ các bộ câu hỏi điều tra. Bộ 

nhập liệu được thiết kế bằng phần mềm Epidata với các thuật toán kiểm tra để 

tránh sai sót.    

2.9. Quản lý và phân tích số liệu 

Số liệu thu thập được nhập và quản lý bằng phần mềm Epidata 3.1. 

Làm sạch, xử lý và phân tích số liệu bằng phần mềm STATA 14.0. Phương 

pháp thống kê mô tả và phân tích được sử dụng. Tác động can thiệp được ước 

tính dựa vào phân tích hiệu số thay đổi. Mức ý nghĩa thống kê được sử dụng 

là p<0,05. 

2.10. Đạo đức nghiên cứu  

Nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học tại 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương chấp thuận trước khi tiến hành nghiên cứu 

tại biên bản CT: IRB – VN 01057-37/2016 ngày 6 tháng 10 năm 2016. 
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Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng cận thị và điều kiện vệ sinh học đường 

3.1.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu  

Bảng 3. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo trường và giới tính 

Trường tiểu học n 
Nam Nữ  

Số lượng  Tỷ lệ(%) Số lượng  Tỷ lệ(%) 

Hà Nội- Điện Biên Phủ 910 467 52,3 443 47,7 

Nam Thanh 614 362 58,9 252 41,1 

Him Lam 883 492 55,7 391 44,3 

Bế Văn Đàn 879 505 57,4 374 42,6 

Tô Vĩnh Diện 614 337 54,8 277 45,2 

Hoàng Văn Nô 101 51 50,5 50 49,5 

Thanh Minh 114 56 49,1 58 50,9 

Thanh Trường 275 131 47,6 144 52,4 

Noong Bua 367 183 49,8 184 50,2 

Chung  4757 2584 54,3 2173 45,7 

 Tổng số 4.757 học sinh đã tham gia vào nghiên cứu, trong đó bao gồm 

2.584 nam (54,3%) và 2.173 nữ (45,7%). Trường tiểu học Hà Nội- Điện Biên 

Phủ có số lượng học sinh nhiều nhất (910 học sinh), tiếp theo là trường tiểu 

học Him Lam (883 học sinh) và Bế Văn Đàn (879 học sinh). Số lượng học 

sinh thấp nhất là tại trường tiểu học Hoàng Văn Nô (101 học sinh). 
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Hình 3.1: Phân bố của đối tượng nghiên cứu theo thành phần dân tộc 

 Phần lớn học sinh trong nghiên cứu là dân tộc Kinh, chiếm tới 83,3%. 

Học sinh dân tộc Thái cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể (14,2 %). Toàn bộ học 

sinh thuộc nhóm dân tộc thiểu số khác, bao gồm H' Mông, Khơ Mú, Hà 

Nhì,v.v., chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ (2,5%).  

3.1.2. Tình hình cận thị của học sinh tiểu học   

Bảng 3.1. Tỷ lệ học sinh tiểu học mắc cận thị theo trường 

Trường tiểu học n 
Mắc cận thị 

Số lượng  Tỷ lệ (%) 

Hà Nội- Điện Biên Phủ 910 247 27,1 

Nam Thanh 614 106 17,2 

Him Lam 883 137 15,5 

Bế Văn Đàn 879 140 15,9 

Tô Vĩnh Diện 614 125 20,3 

Hoàng Văn Nô 101 0 0 

Thanh Minh 114 0 0 

Thanh Trường 275 20 7,2 

Noong Bua 367 43 11,7 

Chung 4.757 818 17,2 

Trong số 4.757 học sinh tham gia nghiên cứu đã phát hiện 818 học sinh 

mắc cận thị, chiếm tỷ lệ là 17,2% (Bảng 3.1). Học sinh mắc cận thị tại trường 
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tiểu học Hà Nội- Điện Biên Phủ (27,1%) chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là học 

sinh của trường tiểu học Tô Vĩnh Diện (20,3%) và trường tiểu học Nam 

Thanh (17,2%). Không ghi nhận học sinh mắc cận thị tại trường tiểu học 

Hoàng Văn Nô và Thanh Minh (Bảng 3.2). 

Bảng 3.2. Tỷ lệ mắc cận thị của học sinh theo khối lớp 

Khối lớp Tổng số  
Mắc cận thi 

Số lượng  Tỷ lệ (%) 

Khối lớp 1 955 99 10,3 

Khối lớp 2 960 95 9,8 

Khối lớp 3 1013 182 17,9 

Khối lớp 4 958 209 21,8 

Khối lớp 5 871 233 26,7 

Chung 4.757 818 17,2 

Tỷ lệ mắc cận thị của học sinh tiểu học theo khối lớp được mô tả trong 

Bảng 3.2. Nhìn chung, tỷ lệ mắc cận thị có xu hướng tăng dần theo khối lớp, 

dao động từ 9,8% lên đến 26,7%. Tại khối lớp thấp (khối 1 và 2), tỷ lệ mắc 

cận thị chỉ khoảng 10%. Tuy nhiên, đối với học sinh khối 5, tỷ lệ mắc cận thị 

đã tăng lên tới 26,7%.  

Bảng 3.3. Tỷ lệ mắc cận thị của học sinh tiểu học theo mức độ cận thị 

Mức độ cận thị Số lượng  Tỷ lệ (%) 

Nhẹ (<3 Đi-ốp) 671 82,0 

Trung bình (từ 3 - 6 Đi ốp) 131 16,0 

Nặng (>6 Điốp) 16 2,0 

Chung 818 100 

Bảng 3.6 cho thấy trong tổng số 818 học sinh mắc cận thị, số học sinh 

mắc cận thị mức độ nhẹ chiếm 82%, trong khi đó, mắc cận thị mức độ trung 

bình là 16%. Tỷ lệ học sinh mắc cận thị nặng chỉ chiếm 2% tổng số các học 

sinh mắc cận thị.  
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Bảng 3.4. Tỷ lệ mắc cận thị của học sinh theo đặc điểm cận thị  

Đặc điểm cận thị Số lượng  Tỷ lệ (%) 

Cận thị 1 mắt 113 13,8 

Cận thị cả 2 mắt 705 86,2 

Chung 818 100 

Trong số 818 trường hợp ghi nhận mắc cận, 705 trường hợp mắc cận 

thị ở cả 2 bên mắt, chiếm tỷ lệ 86,2%. Ngoài ra, có tới 113 trường hợp chỉ 

mắc cận thị ở một bên mắt, chiếm tỷ lệ là 13,8% (Bảng 3.7). 

3.1.3. Tình hình vệ sinh học đường của các trường tiểu học    

 Trong nghiên cứu, tổng số 45 phòng học được khảo sát tương ứng với 

các phòng học từ khối lớp 1 đến 5 tại 9 trường tham gia nghiên cứu. Đối với 

tiêu chí về kích thước phòng học (chiều dài 8,5m, rộng 6,5m và cao 

3,6m), 34/45 phòng học đạt tiêu chuẩn về kích thước phòng học. Chỉ 20/45 

phòng học đạt tiêu chuẩn về khoảng cách đầu bàn đến bảng. Đặc biệt, chỉ 

1/45 phòng học đạt tiêu chí về khoảng cách bàn cuối đến bảng, tức là khoảng 

cách này phải nhỏ hơn hoặc bằng 8m (Bảng 3.10).  

Bảng 3.5. Điều kiện vệ sinh học đường đối với phòng học   

Tiêu chí  Đạt tiêu chuẩn (n=45)  

Số lượng (%) 

Kích thước phòng học (chiều dài 8,5m, rộng 

6,5m và cao 3,6m) 

34 (75,6) 

Khoảng cách bàn đầu đến bảng (từ 1,7-2m)  20 (44,4) 

Khoảng cách bàn cuối đến bảng (8m) 1 (2,2) 

Hiệu số bàn ghế (từ 20-25cm) 9 (20,0) 

Bảng học  

-Kích thước dài 1,8-2m, rộng 1,2-1,5m 

-Màu sắc: Xanh hoặc đen 

-Treo: Giữa tường, cách nền 0,8-1m 

45 (100) 

Toàn bộ các tiêu chí  1 (2,2) 
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 Chỉ có 9/45 số phòng học đạt tiêu chuẩn về hiệu số bàn ghế. Đối với 

tiêu chuẩn về bảng học thì 100% số lớp học được khảo sát đều đạt yêu cầu. 

Đối với toàn bộ các tiêu chí chỉ 2,2% (1/45) số lớp học đạt được yêu cầu. 

Trong tổng số 45 phòng học được khảo sát, chỉ 35 lớp học (77,8%) đạt tiêu 

chuẩn về chiếu sáng. Nếu xét về các điểm phía trên, giữa lớp và cuối lớp thì 

đều có hơn 90% số lớp đạt yêu cầu. Tuy nhiên, tại vị trí gần bảng thì chỉ có 

37/45 số lớp đạt yêu cầu về ánh sáng, tương đương với 82,2% (Bảng 3.10).  

3.2. Cận thị và các yếu tố liên quan 

3.2.1. Liên quan giữa cận thị và thói quen của học sinh  

Tổng số có 402 học sinh đã tham gia vào nghiên cứu để tìm hiểu giữa 

cận thị và một số yếu tố liên quan. Tỷ lệ học sinh nam là 42,5%, trong khi đó 

tỷ lệ nữ chiếm 57,5%. Toàn bộ học sinh tham gia nghiên cứu là học sinh của 

khối 4 và 5, trong đó học sinh khối lớp 4 là 49% và học sinh khối lớp 5 là 

51%.  

Bảng 3.6. Một số yếu tố liên quan đến cận thị của học sinh (phân tích đa biến) 

Biến độc lập  OR hiệu chỉnh  KTC 95% Giá trị p 

Cha mẹ mắc cận thị    

Có  2,67 1,45-4,91 <0,01 

Không 1   

Học thêm liên tục>1 giờ    

Có  2,48 1,34-4,61 <0,01 

Không 1   

Dùng máy tính liên tục>1 giờ    

Có  2,25 1,13-4,49 0,02 

Không 1   

Xem tivi liên tục>1 giờ    

Có  1,38 0,70-2,73 0,35 

Không 1   

Chơi điện tử liên tục>1 giờ    

Có  2,38 1,12-5,03 <0,01 

Không 1   
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 Kết quả phân tích đa biến giữa cận thị và một số yếu tố liên quan được 

trình bày trong Bảng 3.6. Cha mẹ mắc cận thị, học thêm với thời gian liên tục 

trên 1 giờ, dùng máy tính liên tục trên 1 giờ và chơi điện tử liên tục trên 1 giờ 

có mối liên quan với cận thị. Cụ thể, học sinh có cha mẹ mắc cận thị có khả 

năng mắc cận thị cao gấp 2,67 lần so với học sinh có cha mẹ không mắc cận 

thị (p<0,01). Học sinh học thêm liên tục trên 1 giờ có khả năng mắc cận thị 

cao hơn 2,48 lần so với học sinh không học thêm liên tục trên 1 giờ (p<0,01). 

Học sinh dùng máy tính liên tục trên 1 giờ có khả năng mắc cận thị cao gấp 

2,25 lần so với học sinh không dùng máy tính liên tục trên 1 giờ (p=0,02). 

Học sinh chơi điện tử liên tục trên 1 giờ có khả năng mắc cận thị cao hơn 2,38 

lần so với học sinh không chơi điện tử liên tục trên 1 giờ (p<0,01). Trong mô 

hình hồi quy đa biến, xem tivi liên tục trên 1 giờ không có mối liên quan đến 

cận thị (p=0,35). 

3.3. Đánh giá kết quả các giải pháp can thiệp 

3.3.1. Các nội dung can thiệp và kết quả can thiệp 

Bảng 3.7. Kết quả can thiệp tại trường tiểu học Him Lam 

Các nội dung can thiệp Đối tượng Số lượng 

Hội thảo: Cận thị học đường, biện pháp 

dự phòng và điều trị   

Giáo viên trường tiểu học 

Him Lam 

01 buổi 

Tuyên truyền: Cận thị, nguyên nhân, 

hậu quả cách phòng tránh mắc cận thị.  

Hướng dẫn cách bố trí sắp xếp góc học 

tập tại nhà cho học sinh. 

Lãnh đạo phòng giáo dục 

thành phố, Phụ huynh 

học sinh, Giáo viên và 

toàn thể học sinh trường 

tiểu học Him Lam  

01 buổi 

Phát tờ rơi: Cách phát hiện và phòng 

tránh một số bệnh mắt thường gặp 

Học sinh và phụ huynh 

học sinh trường tiểu học 

Him Lam 

500 tờ 

Hướng dẫn cách phát hiện bất thường 

về mắt: Trang bị bảng thử thị lực và 

Cán bộ y tế trường tiểu 

học Him Lam 

01 bảng thử 

thị lực 
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Các nội dung can thiệp Đối tượng Số lượng 

hướng dẫn cán bộ y tế nhà trường cách 

thử thị lực và phát hiện các bất thường 

về thị lực cho học sinh 

Hướng dẫn thay đổi luân phiên vị trí 

ngồi học: 1 tháng/ lần  

Giáo viên chủ nhiệm và 

học sinh lớp 3,4 trường 

tiểu học Him Lam 

01 buổi 

Trao đổi và hướng dẫn: đảm bảo về 

điều kiện vệ sinh học đường 

Đại diện phòng giáo dục, 

ban giám hiệu, cán bộ 

chủ chốt trường tiểu học 

Him Lam 

01 buổi 

 Các nội dung can thiệp đã được thực hiện đúng như kế hoạch đã định. 

Hội thảo, tuyên truyền và phát tờ rơi đã theo được thực hiện tác động trực tiếp 

tới các học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên và cơ quan quản lý giáo dục 

của địa phương. Hơn thế nữa, cán bộ y tế của trường đã được tập huấn và 

nâng cao kiến thức phát hiện sớm cận thị cho học sinh. Các giáo viên chủ 

nhiệm lớp đã được hướng dẫn cách thay đổi vị trí của học sinh trong lớp học 

và đã cam kết thực hiện. Ban giám hiệu và cán bộ chủ chốt của trường đã 

được hướng dẫn để đảm bảo các điều kiệu vệ sinh học đường theo đúng quy 

định (Bảng 3.27). 

3.3.2. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu  

Bảng 3.8. Đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng nghiên cứu 

 Can thiệp (n=263) 

Số lượng (%) 

Đối chứng (n=265) 

Số lượng (%) 

Giá trị p 

Giới tính      

Nam 142 (54,0) 148 (55,9) 0,67 

Nữ 121 (46,0) 117 (44,2) 

Khối lớp    

Lớp 3 lên lớp 4 131 (49,8) 118 (44,5) 0,22 

Lớp 4 lên lớp 5 132 (50,2) 147 (55,5) 
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Bảng 3.9 thể hiện về đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng tham gia 

nghiên cứu can thiệp với tổng số 263 học sinh thuộc nhóm can thiệp và 265 

học sinh thuộc nhóm đối chứng. Về giới tính, tỷ lệ học sinh nam và nữ trong 

nhóm can thiệp và nhóm đối chứng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p=0,67). Đối với khối lớp, tỷ lệ học sinh của các khối lớp cũng tương đối 

tương đồng nhau, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p=0,22).  

3.3.3. Tác động của can thiệp 

Bảng 3.9. Tỷ lệ cận thị trước và sau can thiệp  

 Nhóm can thiệp (n=263) 

Số lượng (%) 

Nhóm đối chứng (n=265) 

Số lượng (%) 

 Trước CT Sau CT p Trước CT Sau CT p 

Giới tính       

Nam 27 (19,0) 33 (22,9) 0,42 24 (16,2) 43 (30,7) <0,01 

Nữ 16 (13,2) 19 (16,0) 0,55 21 (17,9) 38 (30,4) 0,02 

Khối lớp       

Lớp 3 lên 

4 

19 (14,5) 21 (16,0) 0,73 15 (12,7) 29 (24,6) 0,02 

Lớp 4 lên 5 24 (18,2) 31 (23,5) 0,29 30 (20,4) 52 (35,4) <0,01 

Chung 43 (16,4) 52 (19,8) 0,31 45 (17,0) 81 (30,6) <0,01 

 Bảng 3.10 cho thấy tỷ lệ cận thị của nhóm can thiệp và nhóm đối chứng 

tại thời điểm trước và sau can thiệp. Trong nhóm can thiệp, tỷ lệ cận thị có gia 

tăng tại thời điểm trước và sau can thiệp, tuy nhiên sự khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê (tất cả các giá trị p>0,05). Trong khi đó, đối với nhóm đối 

chứng, tỷ lệ cận thị đã gia tăng đáng kể giữa thời điểm trước và sau can thiệp, 

sự khác biệt đều có ý nghĩa thống kê (tất cả các giá trị p<0,05). 
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Bảng 3.10. Tác động can thiệp ước tính theo hiệu số thay đổi (DiD) 

 Mắc cận thị 

Số lượng (%) 

Giá trị p 

Trước can thiệp   

Nhóm đối chứng (n=265) 45 (17,0)   

Nhóm can thiệp (n=263) 43 (16,4)  

Khác biệt (CT-ĐC) -0,6 0,86 

Sau can thiệp    

Nhóm đối chứng (n=265) 81 (30,6)  

Nhóm can thiệp (n=263) 52 (19,8)  

Khác biệt (CT-ĐC) -10,8 <0,01 

Hiệu số thay đổi (DiD)  -10,2 0,04 

 Bảng 3.11 mô tả kết quả ước tính sự khác biệt và hiệu số thay đổi giữa 

nhóm can thiệp và nhóm đối chứng tại thời điểm trước và sau can thiệp. Tỷ lệ 

cận thị của nhóm can thiệp (16,4%) và nhóm đối chứng (17,0%) tại thời điểm 

trước can thiệp tương đối đồng đều nhau, không có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p=0,86). Tỷ lệ cận thị trong nhóm đối chứng (30,6%) đã tăng đáng 

kể so với nhóm can thiệp (19,8%), sự khác biệt là 10,8% và có ý nghĩa thống 

kê (p<0,01). Theo kết quả tính toán, hiệu số thay đổi của can thiệp được ước 

tính là -10,2%, hiệu số thay đổi này có ý nghĩa thống kê (p=0,04). 

Chương 4: BÀN LUẬN 

4.1. Thực trạng cận thị và điều kiện vệ sinh học đường 

Khám thị lực cho 4.757 học sinh của 9 trường tiểu học trên địa bàn 

thành phố Điện Biên Phủ, chúng tôi thấy số lượng cận thị ở học sinh tiểu học 

là 818 học sinh chiếm tỷ lệ 17,2%. So với các nghiên cứu trước tại Việt Nam, 

tỷ lệ cận thị học đường ở học sinh tiểu học thành phố Điện Biên Phủ cao hơn 

so với các báo cáo trước ở các tỉnh/thành phố khác. Theo kết quả nghiên cứu 

của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Ngà tại ba vùng Hải Phòng, Thái Nguyên và 

thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ học sinh tiểu học bị cận thị là 6,9%. Tương tự, 
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tỷ lệ cận thị trong nghiên cứu này cao hơn tỷ lệ cận thị trong nghiên cứu của 

tác giả Vũ Quang Dũng tại Thái Nguyên (16,8%). Trong nghiên cứu của 

chúng tôi, mặc dù tỷ lệ cận thị chung là 17,2% tuy nhiên cận thị cũng thể hiện 

không đồng đều giữa các trường. Tỷ lệ cận thị cao tập trung ở các trường 

vùng trung tâm của thành phố Điện Biên Phủ, có 2 trường ở vùng ngoài 

không phát hiện được trường hợp mắc cận thị nào, nếu trừ số học sinh đó đi 

thì tỷ lệ học sinh vùng trung tâm có tỷ lệ là 18%.    

Số lượng cận thị trong nghiên cứu của chúng tôi là 818 trường hợp, trong 

đó số học sinh cận thị hai mắt là 705 trường hợp, chiếm tỷ lệ cao 86,2%. Số 

học sinh mắc cận thị một mắt phải hoặc trái là 113, chiếm 13,8%. Tuy nhiên, 

cận thị một mắt có tác hại lớn hơn rất nhiều so với cận thi cả hai mắt. Đối với 

cận thị một mắt thì mắt cận thị ngày càng không tham gia vào quá trình nhìn, 

các tế bào cảm thụ võng mạc ngày càng lười hoạt động từ đó dẫn tới bị nhược 

thị do tật khúc xạ, nếu không được phát hiện và điều trị sẽ không thể phục 

hồi.  

Khi tiến hành phân tích tình trạng cận thị theo khối lớp, nghiên cứu của 

chúng tôi cho thấy tỷ lệ cận thị của học sinh tiểu học có xu hướng tăng dần 

theo khối lớp từ thấp đến cao. Tỷ lệ mắc cận thị của khối 1 và 2 chỉ là 10,3% 

và 9,8%, nhưng khi lên đến khối 5 tỷ lệ cận thị đã là 26,7%. Kết quả nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng, khối lớp học càng cao thì tỷ lệ cận thị càng tăng, hay độ 

tuổi học sinh bậc tiểu học càng lớn thì tỷ lệ cận thị càng cao (tương ứng với 

độ tuổi học sinh từ 6 đến 10). Kết quả này phù hợp với một số nghiên cứu 

khác trên thế giới.  

 Điều kiện vệ sinh học đường đóng vai trò quan trọng đối với sức khoẻ 

và khả năng học tập của học sinh. Trong đó, một số tiêu chuẩn về điều kiện vệ 

sinh học đường có ảnh hưởng và liên quan trực tiếp tới cận thị học đường. 

Toàn bộ các phòng học được khảo sát trong nghiên cứu đều đảm bảo về tiêu 
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chí diện tích phòng học trên một học sinh. Tuy nhiên, liên quan đến kích 

thước phòng học thì chỉ 75,6% số lớp đạt. Đặc biệt tiêu chí về khoảng cách từ 

bàn cuối đến bảng chỉ 1/45 lớp học đạt yêu cầu, cụ thể là hầu hết các lớp học 

đều có khoảng cách từ bàn cuối đến bảng lớn hơn 8m. Khoảng cách từ bàn 

cuối đến bảng xa sẽ khiến cho mắt của học sinh phải làm việc nhiều hơn, gây 

ảnh hưởng đến thị lực của học sinh.  

 Trong nghiên cứu của chúng tôi, chỉ 9/24 (20%) số lớp học được khảo 

sát đạt tiêu chuẩn về hiệu số bàn ghế. Hầu hết các trường tuy đã được đầu tư 

nhưng mức độ đồng bộ của bàn ghế trong các lớp học chưa cao. Chiếu sáng 

phòng học cũng là một tiêu trí quan trọng vì đây là một yếu tố trực tiếp ảnh 

hưởng đến thị lực của học sinh. Khi điều kiện ánh sáng tốt thì khả năng và 

hiệu quả làm việc của mắt càng cao. Trong trường hợp ánh sáng trong lớp học 

không đủ, học sinh sẽ phải điều tiết mắt nhiều hơn. Tuy nhiên, khảo sát của 

chúng tôi chỉ 35/45 (77,8%) số phòng học đạt yêu cầu về chiếu sáng.   

4.2. Các yếu tố liên quan đến tình hình cận thị của học sinh tiểu học 

Phát hiện các yếu tố liên quan đến cận thị học sinh đóng vai trò quan 

trọng nhằm đưa ra các giải pháp can thiệp phù hợp cho học sinh. Nhóm học 

sinh và khu vực khác nhau sẽ có những đặc điểm và thói quen khác nhau liên 

quan đến khả năng bị mắc cận thị. Trong nghiên cứu của chúng tôi đã phát 

hiện mối liên quan giữa cận thị và một số thói quen của học sinh, bao gồm 

học thêm liên tục trên 1 giờ, dùng máy tính liên tục trên 1 giờ và chơi điện tử 

liên tục trên một giờ. Ngoài ra, cận thị ở học sinh tiểu học cũng có mối liên 

quan chặt chẽ với tiền sử cận thị của cha mẹ. Đây là bằng chứng khoa học 

giúp các nhà hoạch định chính sách tại địa phương định hướng xây dựng các 

chương trình can thiệp cho học sinh tiểu học.  

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có mối liên quan chặt chẽ giữa học 

thêm và cận thị. Theo đó, những học sinh đi học thêm có khả năng mắc cận 
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thị cao hơn 1,72 lần so với nhóm không học thêm. Hơn nữa, những học sinh 

có học thêm liên tục trên 1 giờ có khả năng mắc cận thị cao hơn 2,48 lần (mô 

hình hồi quy đa biến) so với nhóm không học thêm liên tục trên 1 giờ. Kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với những nghiên cứu trước của một số 

tác giả khác khi đều cho thấy những học sinh bị cận thị thường dành nhiều 

thời gian cho việc học thêm hơn những học sinh không bị cận thị. Theo kết 

quả nghiên cứu của tác giả Dương Hoàng Ân và cộng sự tại trường đại học 

Thăng Long năm học 2013 – 2014, sinh viên thường học thêm trên 10 giờ/ 

tuần có nguy cơ bị cận thị độ II trở lên cao gấp 1,96 lần sinh viên có thời gian 

đi học thêm dưới 10 giờ/tuần. Trong kết quả nghiên cứu của tác giả Vũ Quang 

Dũng, học sinh học thêm trên 5 giờ/ngày có nguy cơ cận thị là 3,2 lần so với 

những học sinh học thêm dưới 2 giờ/ngày. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 

việc đánh giá các biến về lượng thời gian học thêm khác với các nghiên cứu 

khác vì đối tượng của chúng tôi là học sinh ở bậc tiểu học nên nhu cầu học tập 

ít hơn so với các học sinh ở bậc trung học cơ sở hay bậc đại học như các 

nghiên cứu trước, cũng như việc dành thời gian cho học tập khác so với các 

học sinh ở bậc học cao hơn.  

Các công việc gần mà mắt phải nhìn gần liên tục được coi là một yếu tố 

nguy cơ quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của cận thị. Sử dụng máy 

tính, xem tivi, chơi điện tử và đọc sách truyện là các hoạt động khiến mắt phải 

nhìn gần liên tục. Tuy nhiên, những nhóm đối tượng khác nhau và cách phơi 

nhiễm khác nhau với các yếu tố nguy cơ này có thể dẫn đến tỷ lệ mắc cận thị 

khác nhau. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng có mối liên quan giữa cận thị, sử 

dụng máy tính, xem tivi, chơi điện tử và đọc sách truyện. Nhiều tác giả đã báo 

cáo rằng đọc sách, viết và sử dụng máy tính thường xuyên trong thời gian dài 

dẫn đến tỷ lệ cận thị cao hơn.  
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 Trong phân tích đơn biến và đa biến, chúng tôi đều nhận thấy mối liên 

quan giữa cận thị và tình trạng cận thị của cha mẹ học sinh. Nhiều nghiên cứu 

đã chỉ ra mối liên quan giữa cận thị ở cha mẹ và cận thị của con cái. Điều này 

có thể một phần là do yếu tố di truyền. Tuy nhiên, cũng có thể có sự phối hợp 

với những thói quen xấu ảnh hưởng đến thị lực mà trẻ em học theo từ cha mẹ. 

Đối với những cha mẹ mắc cận thị, cần chú ý hơn trong việc phòng chống cận 

thị cho con. Đặc biệt, cần nắm được các kiến thức về biểu hiện cận thị để sớm 

phát hiện ra những bất thường và đưa con đi khám và tư vấn từ bác sĩ.  

4.3. Hiệu quả can thiệp đối với tình trạng cận thị của học sinh tiêu học 

Trong thời gian 18 tháng can thiệp, toàn bộ các hoạt động can thiệp đều 

được hoàn thành và đảm bảo theo đúng kế hoạch dự kiến. Hội thảo về cận thị 

học đường, biện pháp dự phòng và điều trị đã được triển khai đối với toàn bộ 

các giáo viên của trưởng tiểu học Him Lam. Chúng tôi cũng đã tổ chức một 

buổi tuyên truyền về cận thị đối với lãnh đạo phòng giáo dục thành phố, phụ 

huynh học sinh, giáo viên và toàn thể học sinh trường tiểu học Him Lam. Các 

học sinh được phát tờ rơi có các kiến thức cơ bản về phòng chống cận thị. 

Đặc biệt, chúng tôi đã phối hợp với các giáo viên của trường lên kế hoạch và 

thực hiện việc thay đổi luân phiên hàng tháng vị trí ngồi của học sinh trong 

lớp học. Cán bộ y tế học đường của trường được hướng dẫn cách khám và 

phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ cần thị. Các cán bộ chủ chốt của 

trường được thảo luận và hướng dẫn cách đảm bảo điều kiện vệ sinh học 

đường tại trường. 

Đánh giá sau thời gian can thiệp, chúng tôi đã ghi nhận sự cải thiện 

đáng kể các chỉ số về điều kiện vệ sinh học đường tại trường được can thiệp. 

Hầu hết các chỉ số về vệ sinh học đường đều đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn của 

BYT. Đặc biệt toàn bộ các lớp học tại trường được can thiệp đều đã được cải 

thiện về điều kiện ánh sáng và hiệu số bàn ghế. Trong khi đó tại trường tiểu 
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học đối chứng, các chỉ số về điều kiện vệ sinh học đường hầu như không thay 

đổi. Kết quả này cũng phù hợp với một số nghiên cứu can thiệp khác. Điều 

này thể hiện giải pháp can thiệp là có khả thi và có thể thực hiện được nếu 

được quan tâm và chú ý của nhà trường. 

Đánh giá sau can thiệp được tiến hành sau thời gian can thiệp tại cả hai 

trường can thiệp (Him Lam) và đối chứng (Bế Văn Đàn). Tỷ lệ cận thị trước 

và sau can thiệp trong cả nhóm can thiệp và nhóm đối chứng đều tăng tại thời 

điểm khảo sát sau can thiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ cận thị trong nhóm đối chứng đã 

tăng nhiều hơn so với trong nhóm được can thiệp. Hiệu số thay đổi được ược 

tính là -10,2% (p=0,04), có nghĩa là can thiệp đã hạn chế tăng tỷ lệ cận thị 

10,2%. Kết quả nghiên cứu này sẽ là bằng chứng giúp các nhà hoạch định 

chính sách đưa ra những giải pháp can thiệp phù hợp để nhân rộng mô hình 

phòng chống cận thị học đường tại thành phố Điện Biên Phủ. Phương pháp 

hiệu số thay đổi được dùng để đánh giá hiệu quả can thiệp đã được khuyến 

nghị bởi TCYTTG và đã được sử dụng trong rất nhiều nghiên cứu y sinh. 

Phương pháp hiệu số thay đổi được khuyến nghị vì có thể giúp xác định được 

hiệu quả của can thiệp sau một khoảng thời gian tiến hành can thiệp. 

  

KẾT LUẬN 

1. Thực trạng cận thị và điều kiện vệ sinh học đường 

- Tỷ lệ cận thị của học sinh tiểu học tại thành phố Điện Biên Phủ là 17,2%. 

Trong trong số những học sinh mắc cận thị (818 trường hợp) có 82% là 

cận thị ở mức độ nhẹ, 16% mắc cận thị trung bình và 2% mắc cận thị nặng. 

- Tỷ lệ cận thị không có khác biệt giữa học sinh nam và nữ. 

- Tỷ lệ cận thị có xu hướng tăng dần từ khối lớp 1 đến khối lớp 5, từ 

10,3% ở khối lớp 1 đã tăng lên 26,7% ở khối lớp 5. 
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- Trong số các trường hợp cận thị có 13,8% trường hợp mắc cận thị chỉ ở 

một bên mắt. 

- Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn về kích thước phòng học là 75,6% nhưng chỉ  44,4% 

số phòng học đạt tiêu chuẩn về khoảng cách từ bàn đầu đến bảng. Khoảng 

cách từ bàn cuối đến bảng chỉ 2,2% đạt yêu cầu.  

- Tỷ lệ các phòng học đạt yêu cầu về hiệu số bàn ghế  là 20%.  

- Đối với tiêu chuẩn về ánh sánh, chỉ 77,8% số phòng học được khảo sát 

đạt yêu cầu. 

2. Một số yếu tố liên quan tới cận thị học đường 

- Những học sinh có cha mẹ mắc cận thị có khả năng mắc cận thị cao gấp 

2,67 lần so với những học sinh có cha mẹ không mắc cận thị. 

- Học sinh có học thêm liên tục trên 1 giờ có khả năng mắc cận thị cao hơn 

gấp 2,48 lần so với những học sinh không học thêm liên tục trên 1 giờ.  

- Những học sinh có thời gian sử dụng máy tính liên tục trên 1 giờ có khả 

năng mắc cận thị cao hơn 2,25 lần so với những học sinh không dùng máy 

tính liên tục trên 1 giờ.  

- Những học sinh có chơi điện tử liên tục trên 1 giờ có khả năng mắc cận 

thị cao hơn 2,38 lần so với những học sinh không chơi điện tử liên tục trên 

1 giờ.  

3.  Hiệu quả một số giải pháp can thiệp dự phòng cận thị đối với học 

sinh tiểu học.  

Các hoạt động can thiệp đã được triển khai trong vòng 18 tháng tại trường 

tiểu học Him Lam, trường tiểu học Bế Văn Đàn là trường đối chứng. Kết quả 

như sau: 
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- Mô hình can thiệp dự phòng, bao gồm các nội dung chính sau:  

 + Hội thảo và tuyên truyền về cận thị học đường 

 + Thiết kế và cung cấp tờ rơi về cách phát hiện và phòng tránh các bệnh 

mắt thường gặp. 

 + Tập huấn phát hiện các dấu hiệu về mắt cho cán bộ y tế trường. 

 + Hướng dẫn đảm bảo về điều kiện vệ sinh học đường. 

 + Thực hành thay đổi luân phiên vị trí của học sinh trong lớp 1 

tháng/lần. 

- Tỷ lệ cận thị trước can thiệp là 16,4% ở nhóm can thiệp và 17% ở nhóm 

đối chứng, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Sau thời gian can 

thiệp, tỷ lệ cận thị là 19,8% ở nhóm can thiệp và 30,6% ở nhóm đối chứng, 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,01). 

- Hiệu số thay đổi sau 18 tháng can thiệp là 10,2%, sau khi tiến hành can 

thiệp đã hạn chế tăng 10,2% số mắc cận thị so với nhóm đối chứng. 

 

NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 

 Nghiên cứu được tiến hành trên toàn bộ các trường tiểu học của thành 

phố Điện Biên Phủ để tìm hiểu tình trạng cận thị, tuy nhiên nghiên cứu các 

yếu tố liên quan đến cận thị chỉ được thực hiện đối với học sinh khối lớp 4 và 

5. Thực hiện phỏng vấn và tìm hiểu thông tin đối với học sinh khối lớp 4 và 5 

sẽ cho kết quả chính xác hơn vì những học sinh nhóm tuổi này có khả năng 

nhận thức tốt hơn đối với các học sinh thuộc khối lớp nhỏ hơn. Tuy nhiên, kết 

quả này có thể chưa phản ánh đầy đủ mối liên quan của toàn bộ học sinh các 

khối tiểu học. Hơn nữa, đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang nên các kết luận 

chỉ thể hiện mối liên quan, không cho phép suy diễn về quan hệ nhân quả. 
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Nghiên cứu can thiệp cũng chỉ theo dõi ở nhóm học sinh khối lớp 3 và 4 bởi 

vì ở nhóm tuổi này đã tình trạng quang học của mắt đã ổn định. Tuy nhiên, 

việc theo dõi hiệu quả can thiệp chỉ ở nhóm đối tượng này có thể đã chưa ước 

lượng đầy đủ hiệu quả của can thiệp.   

 

KHUYẾN NGHỊ 

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu về thực trạng cận thị, điều kiện vệ sinh 

học đường và phân tích các yếu tố liên quan, qua đó triển khai một số giải 

pháp can thiệp cùng với sự tham gia của cộng đồng, chúng tôi xin có một số 

kiến nghị như sau: 

      Ngành giáo dục cần rà soát, chỉ đạo các trường học chú trọng và đảm bảo 

các tiêu chí về vệ sinh học đường theo quyết định 2112/QĐ- BYT về tiêu 

chuẩn vệ sinh học đường, trong đó cần cải thiện khoảng cách bàn ghế và hiệu 

số bàn ghế dần phù hợp với thể trạng học sinh.  

Ngành giáo dục và y tế cần phối hợp tốt trong việc khám, chẩn đoán theo 

dõi và phát hiện sớm các trường hợp bất thường về thị lực để có biện pháp 

can thiệp kịp thời. Đồng thời, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh học 

sinh để có thể xây dựng thời gian học tập và nghỉ ngơi phù hợp cho học sinh. 

Tránh để cho học sinh có thời gian học tập, chơi điện tử và sử dụng máy tính 

liên tục quá dài. Khuyến nghị không nên dùng mắt tập trung liên tục trên 1 

giờ. Cần có sự phối hợp, cam kết của gia đình và nhà trường trong việc quản 

lý giám sát thời gian và thói quen sử dụng mắt của học sinh. 

Khi áp dụng các mô hình giáo dục mới, ngành giáo dục cần phải quan 

tâm để đảm bảo các điêù kiện vệ sinh trường học theo quy định. 

Qua kết quả bước đầu từ mô hình can thiệp, khuyến nghị các nhà hoạch 

định chính sách sử dụng kết quả từ mô hình nghiên cứu này để xây dựng các 
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giải pháp can thiệp phù hợp và hiệu quả nhất nhằm phòng chống cận thị cho 

học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

Cần có sự phối hợp, chung tay và vào cuộc mạnh mẽ của các ban ngành 

trong việc phòng chống cận thị học đường, mới hy vọng giảm tỷ lệ học sinh 

đeo kính và có nguồn nhân lực tốt cho tương lai. 

 


