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TÓM TẮT1 
Mục tiêu: Khảo sát một số đặc điểm bệnh nhân, 

bệnh lý kèm theo, việc sử dụng thuốc của bệnh nhân 
đái tháo đường típ 2 đang điều trị tại phòng khám nội 
tiết ở bệnh viện Trà Vinh. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: Thực hiện nghiên cứu cắt ngang mô tả 
từ 6/2017 đến 5/2018 tại phòng khám, khoa Nội tiết, 
bệnh viện Trà Vinh (TV). Chọn ngẫu nhiên bệnh nhân 
đái tháo đường típ 2, loại trừ phụ nữ có thai hoặc cho 
con bú, không tái khám; tử vong. Sử dụng tỷ lệ %, 
trung bình. Kết quả: có 234 bệnh nhân được chọn, 
trong đó, độ tuổi trung bình là 56.4± 7.7 tuổi, có tăng 
huyết áp cao nhất (37.6%), rối loạn lipid máu (28.9%), 
nữ (64.1%) chiếm tỷ lệ gấp đôi nam. ≥ 60 tuổi, làm 
ruộng, có trình độ học vấn tiểu học, nơi cư trú ở thành 
phố, giáo dục tiểu học, thời gian phát hiện từ 1-5 năm, 
béo phì độ 1 chiếm tỷ lệ cao nhất. Hoạt chất trung bình 
là 5.7 ±1.7, kết hợp thuốc chiếm tỷ lệ cao nhất 
(70.1%), gliclazide được sử dụng phổ biến nhất trong 
sulfonylurea (SU. Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho 
biết được một số đặc điểm về dân số, bệnh kèm theo, 
việc sử dụng thuốc của bệnh nhân đái tháo đường típ 
2 đang điều trị tại phòng khám nội tiết ở Bệnh viện Trà 
Vinh.  

Từ khóa: đái tháo đường típ 2, sử dụng thuốc, Trà Vinh 
 

SUMMARY 
SURVEY OF CHARACTERISTICS AND THE 

USE OF DRUGS IN TYPE 2 DIABETES AT 
GENERAL HOSPITALS TRA VINH 2018 
Objectives: To investigate some characteristics, 

including disease of patients and medication use status 
type 2 diabete is being treated at the clinic at the 
hospital endocrine Tra Vinh. Methods: cross - sectional 
descriptive study was conducted from June 2017 to May 
2018 described in the clinic, endocrinology, Tra Vinh 
hospital. Results: Total of 234 patients was chosen in 
the study. The mean age of patients was 56.4 ± 7.7 
years old, patients with type 2 diabete with 
hypertension are the highest (37.6%), dyslipidmedia 
(28.9%), women (64.1%) accounted for a higher 
proportion. Research subjects ≥ 60 years old, farming, 
have primary education level, place of residence in the 
city, primary education, detection duration from 1-5 
years, obese 1 accounted for the highest percentage. 
Average active substance is 5.7 ± 1.7, drug 
combinations accounted for the highest percentage 
(70.1%), gliclazide is most commonly used in 
sulfonylurea. Conclusions: The study results indicate 
a number of characteristics of the population, including 
disease of patients and medication use status type 2 
diabete is being treated at the clinic at the hospital 
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endocrine Tra Vinh. Further research needed for 
effective monitoring before and after treatment to 
patients. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong số các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển 

hóa, nhất là đái tháo đường típ 2 đã và đang được 
xem là vấn đề cấp thiết của thời đại. Các rối loạn 
này có thể đưa đến các bệnh lý mạn tính rất nguy 
hiểm, các tình trạng dễ nhiễm trùng và về lâu dài 
sẽ gây ra các biến chứng ở mạch máu lớn và mạch 
máu nhỏ hoặc theo cơ quan tổn thương như bệnh 
lý mạch máu gồm xơ vữa mạch vành, xơ vữa 
mạch não, bệnh võng mạc, bệnh lý thần kinh và 
mạch máu gồm loét chân, loét ổ gà.[1][2][5]. Tìm 
hiểu đặc điểm vể dân số, các bệnh lý mắc kèm 
theo đái tháo đường típ 2, việc sử dụng thuốc là 
bước cơ bản nhất cho hoạt động phòng chống và 
quản lý bệnh cần được quan tâm một cách đúng mức.  

Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu “Khảo sát đặc điểm bệnh nhân và việc 
sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường típ 2 tại 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh 2018” với hai 
mục tiêu: 

1. Khảo sát đặc điểm về dân số, bệnh kèm theo 
của bệnh nhân đái tháo đường típ 2 đang điều trị 
tại phòng khám nội tiết ở bệnh viện. 

2. Khảo sát việc sử dụng thuốc trên bệnh nhân 
đái tháo đường típ 2 tại bệnh viện. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu: chọn ngẫu nhiên 

bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại phòng khám 
khoa nội tiết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. 

Phương pháp nghiên cứu 
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang 

mô tả 
Cỡ mẫu: Số lượng mẫu được tính theo công thức: 

N = 
2

2

2/1 )1(

d
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Trong đó: N là số BN cần phỏng vấn, do chưa 

có số liệu nghiên cứu trước nên chọn P= 0,5. Z là 
hệ số tin cậy ở mức xác suất 95%, Z=1.96. d là 
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khoảng sai lệch cho phép giữa tỷ lệ thu được từ 
mẫu và tỷ lệ của quần thể, chọn d = 0.07. 

Tính được số bệnh nhân cần phỏng vấn là N = 
196, thực tế lấy 234 mẫu. 

Phương pháp chọn mẫu: phỏng vấn ngẫu 
nhiên 234 bệnh nhân (BN) đến khám bệnh, bị đái 
tháo đường típ 2 tại phòng khám vào các ngày từ 
thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng thời gian từ 6/2017 
đến 5/2018 đến khi đủ số lượng; loại trừ phụ nữ 
có thai hoặc cho con bú, không tái khám, tử vong. 

Nội dung nghiên cứu: Khảo sát đặc điểm về 
dân số, bệnh kèm theo như tuổi, giới tính, nghề 
nghiệp, trình độ học vấn, nơi cư trú, chỉ số khối cơ 
thể BMI [2], thời gian phát hiện bệnh, lối sống, 
các bệnh kèm theo. Khảo sát việc sử dụng thuốc 
như loại thuốc, số lượng dùng thuốc, các dạng 
phối hợp thuốc, các thuốc sử dụng trong bệnh 
mắc kèm theo theo phác đồ bệnh viện 2016 và 
ADA 2017. 

Thu thập số liệu: Thu thập số liệu dựa trên 
bảng câu hỏi phỏng vấn đã thiết kế sẵn. 

Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được 
trình bày ở dạng tỷ lệ phần trăm, trung bình với 
độ lệch chuẩn. 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu: Trong 234 

đối tượng nghiên cứu, thì nữ là 150 (64.1%) cao 
hơn gần gấp đôi so với nam là 84 (35.9%). 

Tuổi trung bình là 56.4 ± 7.7 tuổi, thấp nhất là 
28 tuổi, cao nhất là 67 tuổi. Tỷ lệ phân bố nhóm 
tuổi theo giới tính của mẫu nghiên cứu theo bảng 
3.1. 

Bảng 3.1. Tỷ lệ phân bố nhóm tuổi theo 
giới tính của mẫu nghiên cứu 

Nhóm 
tuổi 

Giới tính Tần số (%)  

theo nhóm 

tuổi 
Nam Nữ 

0-40 2 (0.9%) 6 (2.6%) 8 (3.4%) 

40-49 16 (6.8%) 25 (10.7%) 41(17.5%) 

50-59 34 (14.5%) 51 (21.8%) 85 (36.3%) 

≥ 60 32 (13.7%) 68 (29.1%) 100 (42.7%) 

Tổng 
số 

84 (35.9%) 150 (64.1%) 234 (100%) 

Tỷ lệ làm ruộng chiếm cao nhất là 29.1% trong 
mẫu nghiên cứu, các nhóm như hưu trí, công chức 
viên chức, già và khác có tỷ lệ gần như nhau là 
9.0% đến 13.2%. Trong mẫu nghiên cứu, làm 
ruộng, làm vườn được xếp vào nhóm làm ruộng, 
vừa làm vườn. Nhóm nội trợ là nữ. Nhóm công 
chức viên chức bao gồm các cán bộ công chức - 
viên chức, giáo viên. Các bệnh còn lại với các nghề 
khác nhau như: thợ may, nấu ăn, uốn tóc, sửa xe, 

làm thuê, nuôi tôm, làm thợ bánh bao,…chiếm tỷ 
lệ gần như nhóm hưu trí, công chức viên chức, 
già. Tỷ lệ có trình dộ học vấn tiểu học chiếm cao 
nhất là 50%, thấp nhất có trình độ học vấn trên 
trung học phổ thông là 6.4%. Mẫu nghiên cứu 
được khảo sát tại phòng khám, Bệnh viện Đa khoa 
Tỉnh nên đối tượng đến khám chủ yếu ở thành 
phố là 46.2%, Còn huyện là nơi đến khám ít nhất 
với 2.1%. 

Tần suất BMI được phân bố của mẫu nghiên 
cứu theo bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Tần suất BMI được phân bố của 
mẫu nghiên cứu 

Phân loại 
BMI 

(kg/m2) 
Tần suất 

Tỷ lệ 

(%) 

Thiếu cân <18.5 9 3.8 

Bình thường 18.5-22.9 74 31.6 

Thừa cân ≥ 23 149 63.7 

Tiền béo phì 23-24.9 54 23.1 

Béo phì độ I 25-29.9 79 33.8 

Béo phì độ II ≥ 30 18 7.7 

Tỷ lệ có thời gian phát hiện đái tháo đường 
trong khoảng 1- 5 năm cao nhất là 58.5% và thấp 
nhất phát hiện bệnh trên 15 năm là 6.8%. Ở tất 
cả các nhóm thời gian phát hiện, tỷ lệ gia đình 
không tiền sử bị đái tháo đường luôn chiếm tỷ lệ 
cao hơn là 62.8%, chiếm gần 3/4 so với nhóm gia 
đình có tiền sử bị đái tháo đường là 37.2%. Tỷ lệ 
có tiền sử đang uống rượu chiếm cao nhất là 
54.8%, đang hút thuốc lá là 45.2%. Tỷ lệ phân bố 
bệnh kèm theo của mẫu nghiên cứu theo bảng 
3.3. 

Bảng 3.3. Tỷ lệ phân bố bệnh kèm theo 
của mẫu nghiên cứu 

Bệnh lý kèm theo Tần số 
Tỷ lệ 

(%) 

Tăng huyết áp 173 37.6 

Rối loạn lipid huyết 133 28.9 

Bệnh về dạ dày 23 5.1 

Loãng xương 20 4.3 

Rối loạn tiền đình 12 2.6 

Bệnh về gan 12 2.6 

Bệnh về Khớp 9 2.1 

Bệnh về thận 8 1.7 

Bệnh về tai-mũi - 
họng 

8 1.7 

Rối loạn giấc ngủ 6 1.3 

Gút 4 0.9 

Bệnh về não 2 0.4 
3.2. Đặc điểm sử dụng thuốc trên bệnh 

nhân ĐTĐ típ 2 trong nghiên cứu  



Số lượng hoạt chất trung bình là 5.7 ± 1.7, ít nhất 
là 2 hoạt chất và nhiều nhất là 11 hoạt chất. 

Tần số sử dụng thuốc theo chế độ điều trị theo 
bảng 3.4. Tỷ lệ cao nhất của phối hợp giữa 

metformin + sulfonylurea là 70.1% và trong nhóm 
sulfonylurea có gliclazid là 42.7%. 

 
Bảng 3.4. Tần số sử dụng thuốc theo chế độ điều trị 

Lựa chọn điều trị Tần số Tỷ lệ % 

Đơn 

trị 

 Insulin 10 4.3 

 Metformin 1 0.4 

 Sulfonylurea(SU) 5 2.1 

Phối 
hợp 

Phối hợp 2 thuốc Metformin + SU 164 70.1 

Phối hợp thuốc 
uống & insulin 

Metformin + Insulin 3 1.3 

SU + Insulin 3 1.3 

Phối hợp 3 thuốc 

Metformin + SU + Ức chế dipeptidylpeptidase-4(DPP4) 13 5.6 

Metformin + SU + Acarbose 8 3.4 

Metformin + SU + Insulin 24 10.3 

Phối hợp 4 thuốc 

Metformin + SU + Ức chế DPP4 + Acarbose 1 0.4 

Metformin + SU + Ức chế DPP4 + Insulin 1 0.4 

Metformin + SU + Acarbose  + Insulin 1 0.4 

Tần số sử dụng các thuốc kiểm soát đường huyết theo bảng 3.5. 
 

Bảng 3.5. Tần số sử dụng các thuốc kiểm 
soát đường huyết 

Thuốc kiểm soát đường huyết Tần số Tỷ lệ % 

Insulin 42 8.4 

Metformin 216 42.9 

Sulfonylurea 220 43.7 

Ức chế DPP4 15 3.0 

Ức chế α-glucosidase 

(Acarbose) 
10 2.0 

 

IV. BÀN LUẬN 
4.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu: Kết quả 

khảo sát cho thấy nữ (64.1%) chiếm tỷ lệ gấp đôi 
nam trong mẫu nghiên cứu, tương tự với nghiên 
cứu của Kumar Raj (2013) là 51.7%, Nguyễn Thị 
Thùy Trang (2013) là 67.9% [3]. Tuổi trung bình 
là 56.4 ± 7.7. Tỷ lệ tăng dần theo độ tuổi, gặp 
nhiều nhất ở lứa tuổi ≥ 60, tương tự với Nguyễn 
Thị Thuỳ Trang (2013) là 65.8% [3]. Tỷ lệ thừa 
cân khá cao, thừa cân, béo phì là một yếu tố nguy 
cơ và cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết 
quả điều trị, do đó cần có sự tư vấn hợp lý để cải 
thiện chỉ số BMI cho BN. Phát hiện bệnh từ 1 - 5 
năm chiếm cao nhất, tương tự như Nguyễn Văn 
Tùng (2013) là 52.6%, Phạm Thị Minh Hiền 
(2015) là 48.8% [4], đây chỉ là thời gian từ lúc 
phát hiện bệnh đến thời điểm nghiên cứu, bệnh 
đã tiến triển từ rất lâu trước đó nhưng không được 
tầm soát và phát hiện sớm; tỷ lệ làm ruộng, có 
trình độ tiểu học, có tiền sử uống rượu cao nhất. 

Nếu không kiểm soát tốt đường huyết, sẽ làm 
giảm chất lượng cuộc sống và gây phức tạp, khó 
khăn cho điều trị. Tỷ lệ có tiền sử gia đình bị đái 
tháo đường khá cao, gấp đôi có tiền sử gia đình, 
tương đồng với Phạm Thị Minh Hiền (2015) là 
29.2%, Nguyễn Văn Tùng (2013) là 27.2% [4]. 
Mặc dù có vai trò của yếu tố di truyền trong sự 
khởi phát bệnh đái tháo đường, thực tế cho thấy 
việc khởi phát bệnh phần lớn phụ thuộc lối sống, 
chế độ ăn uống.  

Các bệnh lý kèm theo như tăng huyết áp, rối 
loạn lipid huyết chiếm đa số, tương tự với Phạm 
Thị Minh Hiền (2015) là 95.4%, Nguyễn Thị Thúy 
Hằng (2014) là 96% [4], Kumar Raj (2013) là 
78.7% [3], khiến cho việc điều trị phức tạp hơn, 
khó đạt mục tiêu điều trị hơn và nguy cơ xảy ra 
tương tác thuốc cao hơn. Kế đến là tỷ lệ kèm 2 
bệnh lý, kèm tăng huyết áp, kèm rối loạn lipid 
huyết, tương tự của Nguyễn Thị Thúy Hằng 
(2014) [4]. 

4.2. Đặc điểm sử dụng thuốc trên bệnh 
nhân ĐTĐ típ 2 trong nghiên cứu 

Các nhóm thuốc kiểm soát đường huyết có 
trong điều trị gồm insulin, sulfonylurea, ức chế 
dipeptidylpeptidase-4, ức chế α-glucosidase…Số 
lượng hoạt chất trung bình là 5.74 ± 1.74, ít nhất 
là 2 và nhiều nhất là 11 hoạt chất, tương tự như 
Huỳnh Ngọc Thảo (2016) [3]. Số lượng thuốc sử 
dụng trong các nghiên cứu có sự chênh lệch có 
thể do khác nhau về mô hình bệnh tật, chính sách 
thuốc… Phối hợp thuốc chiếm tỷ lệ cao là 



metformin + sulfonylurea, tương đồng với Phạm 
Thị Minh Hiền (2015) là 73.4% [4], gliclazid là 
hoạt chất được sử dụng nhiều nhất trong nhóm 
sulfonylurea, theo Nguyễn Thị Bích Đào (2015) 
gliclazid có trong danh muc thuốc thiết yếu (ELM) 
lần thứ 18 của WHO, 2013, ngoài kiểm soát đường 
huyết tốt gliclazid còn thấy góp phần bảo vệ tế 
bào β -tụy, giảm chết theo chương trình, tác dụng 
chống xơ vữa trong đái tháo đường típ 2 [3]. 
Sulfonylurea chiếm tỷ lệ cao nhất, phù hợp với 
phác đồ điều trị 2016 của bệnh viện trong phối 
hợp thuốc sulfonylurea với thuốc khác như lựa 
chọn phối hợp metformin… và phù hợp với phác 
đồ của ADA 2017 trong phối hợp hai hay ba thuốc 
thì lựa chọn đầu tiên của phác đồ là thuốc 
sulfonylurea. Điều này có liên quan đến BMI <23 
áp dụng cho người trưởng thành khu vực Châu Á 
[6] của người bệnh bình thường chiếm tỷ lệ 
31.6% cao nhất và thời gian phát hiện bệnh trong 
một đến ba năm chiếm tỷ lệ 34.6% cao nhất; nên 
sử dụng thuốc sulfonylurea chiếm tỷ lệ cao nhất. 

V. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu trên 234 bệnh nhân, kết quả cho 

thấy, tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 
56.4 ± 7.7, tỷ lệ đái tháo đường kèm tăng huyết 
áp, rối loạn lipid huyết, ≥ 60 tuổi, các yếu tố có 
thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị như làm 
ruộng, có trình độ học vấn tiểu học có tỷ lệ cao 
nhất, nơi cư trú ở thành phố, thời gian phát hiện 
bệnh từ 1 - 5 năm, có tiền sử uống rượu, béo phì 
độ 1 chiếm tỷ lệ cao nhất, không liên quan đến 
tiền sử gia đình. Nữ chiếm hơn 2/3. Số lượng hoạt 
chất trung bình là 5.7 ± 1.7. Phối hợp thuốc chiếm 
tỷ lệ cao là metformin+sulfonylurea. Gliclazid là 
hoạt chất được sử dụng nhiều nhất trong nhóm 
sulfonylurea và phù hợp với một số nghiên cứu. 
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