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TÓM TẮT NỘI DUNG 

Cận thị học đƣờng đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng vì là tật khúc xạ 

phổ biến và cho đến nay cơ chế bệnh sinh vẫn chƣa rõ. Nghiên cứu của chúng tôi tiến 

hành với mục đích xác định thực trạng tật cận thị ở học sinh tại thành phố Trà Vinh 

trong năm 2014. Đồng thời khảo sát một số yếu tố liên quan đến vấn đề bệnh tật 

nhằm có cơ sở đề xuất các giải pháp hạn chế và dự phòng cận thị tại địa phƣơng. 

1.431 học sinh tại thành phố Trà Vinh trong năm học 2014 – 2015 đƣợc chọn ngẫu 

nhiên theo trƣờng và lớp học vào nghiên cứu. Kết qủa điều tra cắt ngang có 21,87% 

học sinh mắc cận thị (nữ:23,61%; nam:19,94%). Học sinh mắc tật cận thị cao nhất ở 

cấp học THPT (35,09%) và thấp hơn ở cấp THCS, Tiểu học (16,14%, 16,03%; 

p=0,00). Ánh sáng phòng học liên quan đến tật cận thị ở học sinh cấp THCS (p=0,00; 

p=0,02). Mặc khác, kết quả nghiên cứu chƣa tìm thấy mối liên quan giữa cận thị với 

kích thƣớc và cách bố trí bàn ghế học sinh. Tiền sử mắc cận thị của ngƣời thân trong 

gia đình, trình độ học vấn và nghề nghiệp phụ huynh học sinh có liên quan đến cận thị 

ở học sinh (p=0,00; p=0,00; p=0,00). Cận thị ở học sinh cũng liên quan đến thói quen 

vệ sinh trong học tập, hoạt động giải trí và nghỉ ngơi. Tỷ lệ cận thị cao hơn ở những 

học sinh có thói quen ngồi học không đúng tƣ thế (28,51%; p=0,00), có thời gian học 

hàng ngày ≥9 giờ (43,78%; p=0,00) và thời gian học thêm >=11 giờ/tuần (57,20%; 

p=0,00). Thời gian sử dụng máy vi tính trung bình hàng ngày ở các học sinh cận thị 

cao hơn học sinh không cận thị (p=0,00). Học sinh cận thị có thời gian vui chơi, thể 

thao và thời gian ngủ trong ngày thấp hơn nhóm học sinh không cận thị (p=0,00; 

p=0,00). Nhằm kiểm soát và phòng chống tật cận thị học đƣờng cần đẩy mạnh truyền 

thông giáo dục sức khỏe cho học sinh, gia đình và giáo viên giúp nâng cao nhận thức 

đúng về vệ sinh trong học tập và thói quen giải trí tốt cho mắt. Cải thiện điều kiện học 

tập tại trƣờng để hạn chế các nguy cơ bệnh tật và đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe trong 

trƣờng học giúp phát hiện sớm cận thị ở học sinh.  
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Cận thị học đƣờng là một loại tật khúc xạ của mắt, thƣờng xuất hiện và tiến triển ở 

lứa tuổi học sinh. Cận thị gây tác hại trƣớc mắt là làm giảm thị lực nhìn xa, giảm khả 

năng khám phá thế giới xung quanh và ảnh hƣởng trực tiếp đến khả năng học tập, sức 

khỏe và thẩm mỹ của con ngƣời, nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể 

dẫn đến thoái hóa võng mạc, nặng hơn hơn có thể bong võng mạc dẫn đến mù.  

Hiện nay, cận thị học đƣờng chiếm tỷ lệ cao trong lứa tuổi học sinh và trở thành 

vấn đề sức khỏe của cộng đồng nhiều quốc gia trên thế giới. Theo nhiều nghiên cứu 

trên thế giới, ƣớc tính có đến 1/6 tỷ ngƣời trên toàn cầu mắc cận thị [6]. Tại Việt 

Nam, cận thị học đƣờng chiếm tỷ lệ khá cao và tăng nhanh nhất là khu vực đô thị. 

Theo Trần Thị Hải Yến và cộng sự năm 2003 khảo sát 5112 học sinh đầu cấp ở 29 

trƣờng trên 4 quận tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tỷ lệ mắc tật khúc xạ là 

25,3%; trong đó cận thị chiếm tỷ lệ 17,2% [23]. Tại Hà Nội năm 2001, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo cũng tiến hành nghiên cứu tỷ lệ cận thị ở học sinh phổ thông là 29,8% [1]. 

Là một bệnh khó điều trị đƣợc nhƣng có thể phòng ngừa đƣợc, tỷ lệ cận thị học 

đƣờng cao cho thấy nhận thức của cộng đồng về các biện pháp can thiệp, dự phòng 

nhằm giảm tỷ lệ cận thị chƣa đƣợc quan tâm. Măc̣ dù đã có những nghiên cứu về vấn 

đề c ận thị học đƣờng và các yếu tố liên quan , gần đây nhất Nguyễn Văn Lơ cùng 

cộng sự đã mô tả thực trạng vệ sinh học đƣờng và bệnh, tật học đƣờng tại các trƣờng 

tiểu học của huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (2012) với tỷ lệ tật cận thị là 7,08% 

[14]. Nhƣng hiêṇ taị chƣa có nh ững nghiên cƣ́u làm rõ thƣc̣ traṇg và đ ặc điểm các 

yếu tố liên quan tật cận thị ở các cấp học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh . Kết quả công 

trình nghiên cứu sẽ làm cơ sở xây dựng các giải pháp thiết thực nhằm hạn chế gánh 

nặng bệnh tật và góp phần chăm sóc sức khỏe học đƣờng tại địa phƣơng. Vì thế, 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng cận thị học đƣờng và một 
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số yếu tố có liên quan đến cận thị ở học sinh trên địa bàn thành phố Trà Vinh với ba 

mục tiêu sau: 

- Mục tiêu 1: Xác định tỷ lệ cận thị ở học sinh tại Thành phố Trà Vinh năm 2014. 

- Mục tiêu 2: Mô tả một số yếu tố liên quan tật cận thị ở đối tƣợng học sinh tại 

thành phố Trà Vinh năm 2014. 

- Mục tiêu 3: Đề xuất một số biện pháp nhằm dự phòng và hạn chế tật cận thị ở 

học sinh trên địa bàn thành phố Trà Vinh 

Nội dung triển khai nghiên cứu: 

Xác định thực trạng cận thị học đƣờng tại Thành phố Trà Vinh bao gồm:  

- Tỷ lệ cận thị chung  

- Tỷ lệ cận thị theo giới, dân tộc, cấp học 

- Tỷ lệ học sinh có đeo kính cận trong các trƣờng hợp cận thị 

Mô tả một số yếu tố liên quan đến tật cận thị ở đối tƣợng học sinh tại Thành phố 

Trà Vinh bao gồm: yếu tố vệ sinh trƣờng học; đặc điểm về kinh tế, xã hội ở đối 

tƣợng; bệnh tật gia đình (có cha/mẹ và anh/chị/em ruột mắc tật cận thị); các thói quen 

sinh hoạt, học tập và giải trí có liên quan đến vấn đề sức khỏe quan tâm ở học sinh. 

Một số biện pháp dự phòng tật cận thị ở học sinh có thể triển khai tại địa phƣơng, 

trƣờng học, cũng nhƣ những khuyến cáo rộng rãi cho các học sinh. 

Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Đề tài tiến hành khảo sát trên kích thƣớc cở mẫu còn 

hạn chế do điền kiện về nguồn lực và thời gian của chủ nhiệm đề tài  

 Thiết kế nghiên cứu cắt ngang tiến hành trên 1.431 học sinh các cấp tại thành phố 

Trà Vinh nhằm mô tả thực trạng tật cận thị và các yếu tố liên quan trong năm học 

2014 – 2015. 
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PHẦN NỘI DUNG 

Chƣơng 1. TỔNG QUAN 

1.1. Tổng quan tài liệu về vấn đề nghiên cứu. 

1.1.1. Khái niệm 

Mắt chính thị là mắt bình thƣờng, khi mắt chính thị ở trạng thái không điều tiết 

thì các tia sáng phản chiếu từ các vật ở xa sẽ đƣợc hội tụ trên võng mạc [3], [22]. 

 

 

 

Hình 1.1. Mắt chính thị 

Các tia sáng song song đi vào mắt được hội tụ trên võng mạc  

khi mắt ở trạng thái nghỉ không điều tiết 

Xét trên phƣơng diện quang học có thể xem con mắt nhƣ một máy chụp ảnh trong 

đó vật kính là hệ thống: giác mạc - thuỷ tinh thể, màng chắn là mống mắt và phim là 

võng mạc. Để nhìn rõ một vật đòi hỏi hình ảnh của vật phải rơi đúng trên võng mạc, 

đây là sự hài hòa giữa các yếu tố quang học của mắt nhƣ giác mạc, thể thuỷ tinh, các 

chất dịch trong mắt, trục nhãn cầu… Trong quá trình hình thành và phát triển của 

những yếu tố quang học này nếu có sự cố, trục trặc thì sẽ dẫn đến những khiếm 

khuyết về khúc xạ mà ta thƣờng gọi là tật khúc xạ [15]. 

Tật khúc xạ đƣợc chia ra làm 2 loại 

+   Tật khúc xạ hình cầu (cận thị, viễn thị): Cận thị là tình trạng hình ảnh của vật 

đƣợc hội tụ phía trƣớc võng mạc, ngƣời mắc cận thị muốn nhìn rõ vật phải đƣa vật 

lại gần hay gọi theo cách khác là mắt nhìn gần. Viễn thị là tình trạng hình ảnh của 

vật đƣợc hội tụ phía sau võng mạc, ngƣời mắc viễn thị muốn nhìn rõ vật phải đƣa 

vật ra xa hay gọi theo cách khác là mắt nhìn xa [4]. 
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+   Tật khúc xạ không phải hình cầu (loạn thị): Loạn thị là tình trạng hệ quang học 

của mắt có công suất khúc xạ không đều trên các kinh tuyến khác nhau. Loạn thị có 

thể gặp do giác mạc, thể thuỷ tinh, võng mạc, chấn thƣơng… Bình thƣờng mặt giác 

mạc ở trung tâm có hình cầu giống nhƣ bề mặt một quả bóng. Nếu nó không có hình 

cầu thì mắt sẽ bị loạn thị, làm cho hình ảnh sẽ hội tụ ở hai điểm khác nhau, loạn thị 

có thể điều chỉnh đƣợc bằng kính phức hợp không phải hình cầu (kính trụ) [4]. 

Cận thị là mắt có công suất quang học quá cao so với độ dài trục nhãn cầu. Ở 

mắt cận thị không điều tiết, các tia sáng song song đi từ một vật ở xa đƣợc hội tụ ở 

phía trƣớc võng mạc. 

- Phân loại cận thị, cận thị đƣợc chia làm 2 loại 

+ Cận thị học đƣờng là loại cận thị mắc phải trong lứa tuổi đi học, độ cận thị ≤-

6D, là cận thị do sự mất cân xứng giữa chiều dài trục nhãn cầu và công suất hội tụ 

của mắt làm cho ảnh của vật đƣợc hội tụ ở phía trƣớc của võng mạc, nhƣng chiều 

dài trục nhãn cầu và công suất hội tụ của mắt chỉ tăng ít và không kèm theo những 

tổn thƣơng bệnh lý khác [4], [22].  

Ở mắt cận thị học đƣờng, các tia sáng song song đi từ một vật ở xa sau khi bị 

khuất triết sẽ đƣợc hội tụ ở phía trƣớc võng mạc bất kể mắt có điều tiết hay không. 

Trên thực tế, sự điều tiết ở mắt cận thị học đƣờng sẽ làm cho mắt bị mờ hơn. Cận thị 

học đƣờng thƣờng gặp do trục trƣớc sau nhãn cầu quá dài hoặc các thành phần khúc 

xạ quá mạnh [4], [3], [22]. 

 

 

 

Hình 1.2. Mắt cận thị học đƣờng 

Các tia sáng song song đi vào mắt được hội tụ trước võng mạc 

khi mắt ở trạng thái nghỉ không điều tiết 
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+ Cận thị bệnh lý là cận thị mà chiều dài trục nhãn cầu và độ hội tụ của mắt vƣợt 

quá giới hạn bình thƣờng. Có thể gặp các loại cận thị bệnh lý nhƣ cận thị có kèm 

theo những thoái hoá ở đĩa thị và hắc võng mạc. Cận thị bệnh lý do biến dạng giác 

mạc và thể thuỷ tinh nhƣ giác mạc hình chóp, thể thuỷ tinh hình cầu trong các hội 

chứng bẩm sinh [2], [22]. 

Thị lực là khả năng của mắt phân biệt rõ các chi tiết của vật. Hay nói cách khác, 

thị lực là khả năng của mắt phân biệt đƣợc hai điểm ở gần nhau [22]. 

- Phân loại mức độ thị lực của tổ chức Y tế Thế giới [10], [22] 

+ Thị lực > 7/10 : Bình thƣờng 

+ Thị lực > 3/10 - 7/10 : Giảm 

+ Thị lực ĐNT 3m - 3/10: Giảm nhiều 

+ Thị lực < ĐNT 3m : Mù  

1.1.2. Nguyên nhân bệnh sinh 

Nguyên nhân gây nên cận thị thƣờng do trục trƣớc sau của nhãn cầu dài hơn bình 

thƣờng, công suất hội tụ của thể thuỷ tinh và giác mạc tăng hơn bình thƣờng [3], [22]. 

Độ dài của trục nhãn cầu tăng lên thƣờng do sự mất cân xứng giữa áp lực nội 

nhãn với độ cứng và tính đàn hồi của củng mạc. 

 Áp lực nội nhãn gia tăng thƣờng do nguyên nhân là sự tăng tiết thuỷ dịch. 

Nguyên nhân quan trọng dẫn đến tăng tiết thuỷ dịch thƣờng do mắt điều tiết quá mức 

trong điều kiện mắt phải nhìn gần nhiều hoặc do sự mất cân bằng và rối loạn của thần 

kinh thực vật và vận mạch [1], [40].  

Điều tiết quá mức thƣờng do hiện tƣợng co quắp cơ thể mi gây ra. Co quắp cơ thể 

mi thƣờng có những triệu chứng nhƣ đau đầu, nhức mắt, nhìn xa mờ từng lúc và cận 

điểm quá gần. Co quắp cơ thể mi thƣờng xảy ra sau khi mắt phải nhìn gần kéo dài và 

làm nặng thêm cận thị học đƣờng [20].  

Độ cứng và tính đàn hồi của củng mạc cũng là nguyên nhân gây gia tăng độ dài 

trục nhãn cầu, làm cho mắt trở thành cận thị. Khi thiếu các chất dinh dƣỡng, đặc biệt 
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là thiếu vitamin A, vitamin E, vitamin C cũng làm cho độ cứng của củng mạc suy 

giảm nên dễ mắc cận thị [3]. 

Hiện nay, các tác giả đều thống nhất có các nguyên nhân phát sinh bệnh chính là 

di truyền và yếu tố môi trƣờng, lối sống.  

1.1.2.1. Yếu tố di truyền. 

Tình trạng khúc xạ phụ thuộc vào sự phối hợp các lực khúc xạ của giác mạc, thể 

thủy tinh và độ dài trục, các chỉ số khúc xạ của thủy dịch, dịch kính và tuổi của ngƣời 

đó. Thông thƣờng các ảnh hƣởng của thủy dịch và dịch kính là hằng định, với mỗi 

loại có chỉ số khúc xạ là 1,33620. Vì vậy, các phần khúc xạ có khả năng bị thay đổi 

chính là giác mạc, thể thủy tinh và độ dài trục. Kích cỡ, hình dạng và lực khúc xạ toàn 

bộ đƣợc xác định phần lớn do di truyền. Các yếu tố cấu tạo nhƣ cấu trúc xƣơng ở hốc 

mắt và mi mắt cũng có thể ảnh hƣởng tới hình dạng và sự phát triển của mắt. 

1.1.2.2. Yếu tố lối sống, thói quen sinh hoạt 

Các nghiên cứu cho thấy rằng hiện nay, nhiều học sinh có các các đam mê với 

các hoạt động vui chơi giải trí phải sử dụng nhiều đến chức năng thị giác và ngồi với 

tƣ thế bất động lâu làm hạn chế sự lƣu thông tuần hoàn. Sự vận động của thể lực đóng 

vai trò quan trọng có tác dụng làm tăng cƣờng lƣu thông tuần hoàn, giúp quá trình 

nuôi dƣỡng, phát triển hệ thống cơ xƣơng và thải trừ các chất phát sinh trong quá 

trình chuyển hóa ra khỏi cơ thể. Các hoạt động thể lực thƣờng có tầm nhìn xa, còn 

giúp cho sự thƣ giãn của mắt, giúp cho mắt phục hồi sau thời gian phải điều tiết quá 

mức khi nhìn gần. Nhƣng nhiều em do kém hiểu biết lại dành thời gian thƣ giãn cho 

các sở thích đòi hỏi sự tập trung của thị giác, làm tăng gánh nặng và dẫn đến những 

tác động có hại cho cơ quan thị giác. 

1.1.2.3. Yếu tố vệ sinh trƣờng học 

Nguyên nhân của tật cận thị đã đƣợc nhiều nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu 

và đã có một số bằng chứng chứng tỏ rằng điều kiện vệ sinh học đƣờng, thói quen 

sinh hoạt của học sinh là các yếu tố nguy cơ có ảnh hƣởng tới hoạt động thị giác nói 
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chung và tỷ lệ tật cận thị nói riêng. Các yếu tố nguy cơ này bao gồm: gánh nặng học 

tập căng thẳng, điều kiện chiếu sáng phòng học không đủ, bàn ghế không đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh, tƣ thế học tập không đúng, chế độ sinh hoạt và vui chơi giải trí không 

hợp lý.... 

1.1.2.3.1. Vệ sinh chiếu sáng 

Chiếu sáng có một vị trí quan trọng trong vệ sinh học đƣờng. Chiếu sáng không 

đủ sẽ ảnh hƣởng xấu tới các quá trình sinh học của cơ thể. Các chức năng thị giác tỷ 

lệ thuận với cƣờng độ chiếu sáng nhƣ: thị lực (khả năng phân biệt các vật của mắt), 

thời gian nhận biết (thời gian nhỏ nhất để nhận biết vật), cảm nhận sáng tối (khả năng 

phân biệt giữa các cƣờng độ chiếu sáng khác nhau). Thiếu hụt ánh sáng ảnh hƣởng 

thực sự đến sự hình thành và tiến triển của cận thị [18]. 

1.1.2.3.2. Bàn ghế và tƣ thế ngồi học 

   Nhiều tác giả nhận thấy kích thƣớc bàn ghế ở trƣờng không phù hợp với chỉ số 

nhân trắc học sinh góp phần tạo nên tƣ thế ngồi xấu, gây đau mỏi lƣng và khoảng 

cách nhìn quá gần gây mệt mỏi cho mắt. 

1.1.3. Cách đánh giá cận thị học đƣờng 

  Có nhiều phƣơng pháp khám xác định cận thị học đƣờng. Trên lâm sàng thƣờng 

áp dụng một số phƣơng pháp đánh giá cận thị học đƣờng sau: 

-   Phƣơng pháp thử kính chủ quan (Dondes) phƣơng pháp này đơn giản, thuận 

tiện vì chỉ cần một hộp kính và một bảng đo thị lực. Tuy nhiên do chỉ căn cứ vào 

chủ quan của bệnh nhân nên còn chƣa thật chính xác. Do đó khi áp dụng trong 

nghiên cứu để loại trừ đƣợc sự điều tiết của mắt nên kết hợp thăm khám kỹ và cho 

đối tƣợng nghỉ ngơi trƣớc khi đánh giá thị lực [3], [22]. 

-   Phƣơng pháp soi bóng đồng tử (Streak retinoscopy) là phƣơng pháp khách 

quan, ngƣời đo có thể xác định chính xác tình trạng khúc xạ của mắt với gƣơng hoặc 

máy soi bóng đồng tử. Tuy nhiên, phƣơng pháp này ít đƣợc áp dụng trong các 
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nghiên cứu tại cộng đồng vì sẽ mất nhiều thời gian khi khám và đòi hỏi ngƣời khám 

phải có nhiều kinh nghiệm mới có kết quả chính xác [10], [3], [9]. 

-   Đo khúc xạ tự động (Autorefratometer) là một phƣơng pháp khách quan để xác 

định cận thị học đƣờng. Có ƣu điểm là khám và cho kết quả nhanh, khách quan [4], 

[3], [22]. 

-  Tiêu chuẩn xác định cận thị học đƣờng khi đo thị lực giảm <=7/10 kết hợp số 

đo kính thử ở trong giới hạn - 0,5D ≤ cận thị học đƣờng ≤ - 6D [10], [3], [22]. 

1.2.Tình hình nghiên cứu trong nƣớc 

Ở Việt Nam, kết quả điều tra của Trung tâm Mắt Hà Nội (1994) cho thấy tỷ lê ̣câṇ 

thị có xu hƣớng tăng nhanh theo cấp h ọc, tỷ lệ bệnh này ở cấp  I (TH) là 1,57%; ở cấp 

II (THCS) là 4,75% nhƣng đến cấp III (THPT) là 10,34% gần gấp 7 lần cấp I và gấp 2 

lần cấp II [8]. Năm 2001, Bô ̣Giáo duc̣ và Đào taọ tiến hành nghiên cƣ́u và nhâṇ thấy 

tỷ lệ cận thị c ủa hoc̣ sinh phổ thông Hà Nôị năm hoc̣ 2000 – 2001 ở khối Tiểu học là 

11,3 %, THCS là 23,3% và THPT là 29,8%. Trong đó, khu vƣc̣ n ội thành (Hoàn 

Kiếm) là 30,9% và ngoại thành là 21,8 % [8]. Những số liệu gần đây nhất theo thống 

kê năm 2009 của Viện khoa học giáo dục Việt Nam cho thấy tỷ lệ học sinh bị tật khúc 

xạ là 26,14%, trong đó cận thị chiếm 80% và gia tăng nhanh theo cấp học [24]. Điển 

hình một điều tra khác trong năm 2009 của Bệnh viện Mắt Trung ƣơng tỉ lệ cận thị ở 

tiểu học là 18%, cấp trung học cơ sở là 25,5% và cấp trung học phổ thông là 49,70% 

[19]. Xu hƣớng mắc tật cận thị gia tăng theo độ tuổi của học sinh hay cấp học đƣợc 

làm rõ ở nhiều nghiên cứu và giả thuyết về ảnh hƣởng của thời gian học tập, làm việc 

bằng mắt cũng nhƣ áp lực học tập tại các trƣờng, đang đƣợc quan tâm trong các 

nghiên cứu trong cộng đồng. Nhóm tác giả Vũ Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Minh 

Thái (2010) nghiên cứu trên 332 học sinh tại Trƣờng THCS Phan Chu Trinh, Hà Nội, 

đồng thời phát vấn ngƣời chăm sóc chính. Kết quả cho thấy yếu tố nguy cơ của cận 

thị là thời gian sử dụng mắt tập trung cho các hoạt động xem tivi, sử dụng máy tính, 

đọc sách báo dài (>5h/ngày) và tổng thời gian học thêm trong tuần dài (>10h/tuần) 
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[13]. Theo các tài liệu thống kê cho thấy học sinh tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh 

có thời khóa biểu học 2 buổi chính khóa tại trƣờng là 96,41%; ở Hải Phòng là 22,4%; 

ở Huế là 31,58%; ở Thái Nguyên là 62,3% và ở Lai Châu là 64,84%; học sinh trung 

học cơ sở hầu hết chỉ học một buổi chính khóa nhƣng lại có tỷ lệ học thêm rất cao 

[16], [17]. Nghiên cứu khác của Vũ Quang Dũng (2008) ở Thái Nguyên, Hoàng Ngọc 

Chƣơng (2010) ở Huế cho thấy có nhiều yếu tố liên quan giữa cận thị học đƣờng với 

việc học sinh không thực hiện đúng vệ sinh trong học tập, cụ thể là thói quen cúi đầu 

khi học, chơi điện tử >= 2 giờ/ngày, thói quen thƣờng xuyên nằm học ở nhà và không 

chơi thể thao [9], [11]. Theo nhóm tác giả Hoàng Thị Giang và cộng sự (2014), cận 

thị ở học sinh trung học cơ sở Quán Toan, Hải Phòng có liên quan thời gian học thêm, 

việc học máy tính, không đƣợc trang bị góc học tập và tƣ thế ngồi không hợp lí . Đồng 

thời, thói quen giải trí ảnh hƣởng đến cận thị học đƣờng là chơi điện tử và đọc truyện 

[12]. Những nghiên cứu đã phần nào cho thấy nguyên nhân sự gia tăng tỷ lệ mắc cận 

thị là do áp lực học tập và sự thay đổi thói quen giải trí của học sinh. Các yếu tố liên 

quan về phía học sinh khi học tập tại nhà ảnh hƣởng không nhỏ và có xu hƣớng tác 

động mạnh đến bệnh tật học đƣờng hơn là điều kiện học tập tại trƣờng. Mặc khác, 

thời gian học tập trong ngày phản ánh hoạt động học tập hằng ngày của học sinh, bao 

gồm thời gian học tập tại trƣờng và tại nhà, chƣa đƣợc nhấn mạnh trong các nghiên 

cứu trên. Đồng thời, tác giả cũng chƣa tìm thấy mối liên quan giữa trình độ học vấn, 

nghề nghiệp của cho mẹ học sinh với tật cận thị ở học sinh. Bởi các thói quen sinh 

hoạt vui chơi và học tập của học sinh phần nào chịu ảnh hƣởng bởi gia đình nói riêng 

và môi trƣờng sống nói chung. Trên cơ sở nhận biết nhiều hơn các yếu tố liên quan 

đến tật cận thị, đặc biệt môi trƣờng xung quanh học sinh, các chiến lƣợc truyền thông 

sức khỏe trở nên thiết thực và hiệu quả hơn. 

1.3.Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc 

Nhƣ̃ng năm gần đây , câṇ thi,̣ một rối loạn về mắt phổ biến nhất trên thế giới và là 

vấn đề sức khỏe cộng đồng, phân bố theo từng vùng điạ lý . Tỷ lệ hiện mắc c ận thị 
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không chỉ khác nhau tùy theo vùng mà còn khác biêṭ b ởi những đăc̣ trƣng củ a tƣ̀ng 

nƣớc, cũng nhƣ theo xu hƣớng về kinh tế , xã hội, hê ̣thống và trình đô ̣giáo duc̣ , lƣ́a 

tuổi,... Khuynh hƣớng chung là tỷ lê ̣hiêṇ mắc câṇ thi ̣ cao n hất ở các thành phố  thuộc 

Châu Á. Trong số trẻ vị thành niên ở độ tuổi 15 khu vực thành thị Trung Quốc, tỷ lệ 

hiện mắc cận thị là 78,4%. Trong khi khu vực nông thôn tỷ lệ này là 36,7% ở nam và 

nữ là 55% trong cùng nhóm tuổi [29]. Hadi Ostadi-Moghaddam et. al kiểm tra thị lực 

ở 974 học sinh phổ thông cho kết quả tỷ lệ cận thị là 24,1% [28]. Mặc khác, ở Mỹ, 

cận thị trong học sinh phổ thông xấp xỉ 25%, nhƣng tại khu vực Nam Phi, khi nghiên 

cứu trên 595 học sinh trong độ tuổi 11-18 ở Ghana chỉ có 1,7% hiện mắc cận thị [27].  

Nhiều nghiên cứu đã xác định đƣợc mối liên quan giữa trình độ học vấn cao, 

thành tích đạt đƣợc trong học tập và tăng tỷ lệ cận thị [35]. Đồng thời, yếu tố gia đình 

của vấn đề sức khỏe cũng đƣợc quan tâm, cụ thể tỷ lệ hiện mắc cận thị cao hơn ở 

những trẻ có cha mẹ mắc cận thị. Theo nghiên cứu của Mutti et al. (2002), tỷ lệ hiện 

mắc cận thị cao nhất ở đối tƣợng có cả cha và mẹ cùng mắc cận thị (40%), thấp hơn ở 

trẻ chỉ có cha hoặc mẹ mắc bệnh (20-25%), và thấp nhất là trẻ không có cha mẹ mắc 

bệnh (10%) [34]. Yếu tố di truyền góp phần vào tình trạng cận thị nặng và bẩm sinh ở 

trẻ. Nhƣng mối liên quan này ở các đối tƣợng mắc tật cận thị học đƣờng vẫn chƣa 

đƣợc làm rõ vì chịu tác động mạnh bởi môi trƣờng học tập. Mặt khác, mối liên quan 

chặt chẽ giữa tăng các hoạt động bên ngoài và giảm tỷ lệ bệnh cận thị trong nghiên 

cứu của Rose KA, Ip JM, Robaei D, et al.(2006) ở các trƣờng tại Úc nhƣ một biện 

pháp hạn chế bệnh cận thị học đƣờng [36]. 
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Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

2.1.1. Đối tƣợng 

- Đối tƣợng nghiên cứu là học sinh đang học tại các trƣờng Tiểu học, THCS, THPT 

trên địa bàn Thành phố Trà Vinh trong năm học 2014 – 2015. Cơ sở vật chất và 

điều kiện vệ sinh trƣờng học nhƣ bàn ghế học sinh, ánh sáng phòng học. 

-  Trong đó dân số đích là 13.377 học sinh độ tuổi từ 7 đến 18, học sinh nữ chiếm tỷ 

lệ 47,25%, thuộc 16 trƣờng tiểu học, 5 trƣờng THCS, 5 trƣờng THPT trên địa bàn 

thành phố Trà Vinh. 1.431 học sinh đƣợc chọn điều tra từ danh sách mẫu tại 6 

trƣờng học bao gồm trƣờng Tiểu học phƣờng 6, Tiểu học Lê Văn Tám, THCS 

Minh Trí, THCS Long Đức, THPT thành phố Trà Vinh, THPT Nguyễn Thiện 

Thành. 

2.1.2. Tiêu chuẩn chọn 

- Học sinh hiện đang học tập tại các trƣờng Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn 

thành phố Trà Vinh năm 2014 – 2015 đồng ý tham gia vào nghiên cứu. 

2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ 

- Các đối tƣợng không đồng ý hoặc gia đình không cho phép tham gia vào nghiên 

cứu. 

- Đối tƣợng mắc các bệnh ảnh hƣởng đến thị lực: bệnh mắt cấp tính, cận thị bệnh lý, 

viễn thị, loạn thị.  

- Đối tƣợng vắng mặt khi đƣợc gọi. 

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

2.2.1. Thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu đƣợc thực hiện trong 10 tháng (từ tháng 8/2014 đến 5/2015) 

2.2.2. Địa điểm nghiên cứu 

Tại các trƣờng học trên địa bàn thành phố Trà Vinh 
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2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 

Dùng phƣơng pháp nghiên cứu mô tả thiết kế cắt ngang  

2.3.2. Cỡ mẫu nghiên cứu: 

Dựa trên công thức tính cỡ mẫu ước lượng một tỷ lệ: 

 

  Trong đó: 

n: là cỡ mẫu tối thiểu cần thiết cho nghiên cứu  

Z: là trị số tùy thuộc vào mức độ tin cậy tƣơng ứng (95% = 1,96) 

c: mức chính xác của nghiên cứu (chấp nhận 3%) 

k: hệ số điều chỉnh là 2 

p: là tỷ lệ mắc bệnh tại cộng đồng dựa trên khảo sát tác giả Trần Thị Hải 

Yến và cộng sự (2003) cận thị chiếm tỷ lệ 17,2% [23]. Giá trị n tƣơng ứng 

đƣơc̣ tính là 608. Sau khi hiệu chỉnh cở mẫu chọn là: 1.216. 

2.3.3. Phƣơng pháp chọn mẫu/Kỹ thuật chọn mẫu 

Chọn mẫu nhiều giai đoạn 

- Lập danh sách tất cả các trƣờng học ở ba cấp: 16 trƣờng tiểu học, 5 trƣờng 

THCS, 5 trƣờng THPT tại Thành phố Trà Vinh. 

- Chọn trƣờng: chọn ngẫu nhiên 2 trƣờng ở mỗi cấp học bằng cách bốc thăm. Các 

trƣờng học đƣợc chọn là trƣờng Tiểu học phƣờng 6, Tiểu học Lê Văn Tám, THCS 

Minh Trí, THCS Long Đức, THPT thành phố Trà Vinh, THPT Nguyễn Thiện Thành. 

- Chọn học sinh: chọn ngẫu nhiên 2 đến 3 lớp ở mỗi khối (đối với các trƣờng tiểu 

học chỉ phỏng vấn học sinh khối lớp 3, 4, 5). Cỡ mẫu là tất cả học sinh ở 54 lớp học 

đƣợc chọn. 
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- Do số lƣợng học sinh các lớp học đƣợc chọn và cỡ mẫu đƣợc tính ban đầu 

không chênh lệch nhiều, nên hiệu chỉnh cỡ mẫu bằng với số học sinh từ các lớp chọn 

ngẫu nhiên. Vậy cỡ mẫu nghiên cứu là 1.431.  

2.4. Các chỉ số nghiên cứu 

2.4.1. Các chỉ số thực trạng cận thị học sinh 

-  Cận thị học đƣờng là loại cận thị mắc phải trong lứa tuổi đi học có độ cận thị ≤-6D. 

Tiêu chuẩn xác định cận thị học đƣờng khi đo thị lực giảm <=7/10 kết hợp số đo 

kính thử ở trong giới hạn - 0,5D ≤ cận thị học đƣờng ≤ - 6D. Các chỉ số cần xác 

định: 

+   Tỷ lệ cận thị chung trong mẫu nghiên cứu 

+   Tỷ lệ cận thị theo giới tính, dân tộc, cấp học 

+   Tỷ lệ học sinh đeo kính cận. 

2.4.2. Các chỉ số về các yếu tố liên quan tật cận thị ở học sinh 

-   Vệ sinh phòng học: đo đạc và đánh giá dựa trên Tài liệu Tập huấn công tác sức 

khỏe trường học 2011, Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trƣờng, Bộ Y tế. [6] 

+   Kích thƣớc bàn ghế học sinh đƣợc xác định bởi chiều cao bàn học, chiều cao 

ghế ngồi và hiệu số chiều cao trên, đƣợc tính bằng đơn vị centimet (cm) 

+   Khoảng cách từ bàn đầu tiên đến bảng là tiêu chuẩn bố trí bàn ghế trong phòng 

học, đƣợc tính bằng đơn vị mét (m) 

+   Khoảng cách từ bàn cuối lớp học đến bảng là tiêu chuẩn bố trí bàn ghế trong 

phòng học, đƣợc tính bằng đơn vị mét (m) 

+   Chiếu sáng phòng học độ rọi ánh sáng trong phòng học đƣợc đo bằng máy đo 

ánh sáng và đúng kỹ thuật (Đánh giá dựa trên TCVN 7114:2008 tiêu chuẩn độ rọi và 

chất lượng ánh sáng phòng học các trường trung học) [2]. 

-   Yếu tố gia đình là đặc điểm ở học sinh trong gia đình có ngƣời bị cận thị (cha, mẹ, 

anh, chị, em ruột) 

-   Đặc điểm độ học vấn, nghề nghiệp của cha/mẹ đối tƣợng nghiên cứu. 
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-   Thói quen của học sinh liên quan đến vấn đề sức khỏe:  

+   Thói quen liên quan tƣ thế ngồi học: tƣ thế cơ thể học sinh khi đọc sách, 

truyện, viết, vẽ, …  

+   Bố trí góc học tập là cách trang bị bàn học và hệ thống chiếu sáng bao gồm ánh 

sáng đèn và ánh sáng tự nhiên. 

+   Thời gian sử dụng mắt cho hoạt động giải trí và học tập 

 Thời gian học tập hàng ngày là thời gian dành cho các hoạt động nhƣ đọc 

sách, viết, vẽ,… liên quan đến việc học của bản thân tại nhà và trƣờng học. 

 Thời gian học thêm các môn trong tuần là thời gian tham gia các lớp học 

(các môn: toán, văn, lý, hóa, ngoại ngữ, tin học, sinh học) ngoài giờ học chính 

khóa ở trƣờng. 

 Thời gian xem Ti vi hàng ngày. 

 Thời gian sử dụng máy tính hàng ngày bao gồm các hoạt động đánh chữ, 

tìm tài liệu, đọc sách, báo, xem video, chơi game trên máy vi tính. 

 Thời gian hoạt động thể thao và vui chơi bên ngoài bao gồm các hoạt 

động: chơi thể thao, tập thể dục, dạo phố, dã ngoại, đi rạp chiếu phim. 

+   Thời gian ngủ trong ngày là thời gian ngủ vào buổi trƣa và ban đêm. 

+   Số quyển sách, truyện đọc hết trong tuần là sách, truyện các loại liên quan đến 

việc học và giải trí. 

+   Khám mắt định kỳ là học sinh đƣợc khám mắt định kỳ (đo thị lực) tại các cơ sở 

y tế 6 tháng/lần. 

2.5. Phƣơng pháp thu thập số liệu 

- Thu thập số liệu về tình trạng cận thị học sinh 

+ Khám lâm sàng: đo thị lực nhìn xa, thử kính lỗ. 

+ Tiêu chuẩn chẩn đoán cận thị: trong nghiên cứu này các trƣờng hợp đƣợc ghi 

nhận cận thị khi thi lực nhìn xa giảm, thử kính lỗ để chẩn đoán cận thị [6]. 
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- Thu thập số liệu về các yếu tố liên quan đến tật cận thị học sinh. 

+ Yếu tố vệ sinh trƣờng học 

 Kích thƣớc bàn, ghế học sinh; khoảng cách từ bàn đầu tiên đến bảng và 

khoảng cách từ bàn cuối cùng đến bảng đƣợc đo bằng thƣớc dây. Kết quả đo đạc 

đƣợc đánh giá theo các quy định vệ sinh hiện hành (Dựa theo Qui định “Vệ sinh 

trường học” ban hành kèm Quyết định số 1221/2000/QĐ – BYT ngày 18/4/2000) 

[5]. 

 Ánh sáng phòng học: phƣơng pháp đo trực tiếp bằng máy đo ánh sáng 

điện tử số hiện số Extech 401025 Teiwan. Tiêu chuẩn ánh sáng phòng học (độ 

rọi): >= 300 lux (Theo tiêu chuẩn TCVN 7114:2008 tiêu chuẩn độ rọi và chất 

lượng ánh sáng phòng học các trường trung học) [2]. 

+ Các hành vi sức khỏe liên quan: phỏng vấn bằng bộ câu hỏi. 

2.6. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

- So sánh các chỉ số bằng phép thống kê y học, đƣợc kiểm định bằng các test 

thống kê. Khi so sánh hai tỷ lệ (%) sử dụng X
2
 test và so sánh hai giá trị trung bình 

của hai nhóm quan sát sử dụng t-test (phân phối chuẩn), Mann-Wihney U test (phân 

phối không chuẩn). Khi so sánh nhiều giá trị trung bình của nhiều nhóm quan sát sử 

dụng test ANOVA (đối với phân phối chuẩn), Kruskal-Wallis (phân phối không 

chuẩn). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê đánh giá ở ngƣỡng xác suất p<0,05. 

- Các số liệu đƣợc nhập vào phần mềm Epidata 3.1, sau đó đƣợc xử lý và phân 

tích trên máy vi tính bằng phần mềm STATA 12. 

2.7. Phƣơng pháp xử lý và hạn chế sai số 

- Hạn chế các yếu tố gây nhiễu do kỹ thuật thu thập thông tin 

+ Cán bộ tham gia nghiên cứu đƣợc tuyển chọn là những cán bộ có kinh nghiệm 

trong nghiên cứu sức khỏe cộng đồng: giảng viên của khoa; các bác sỹ công tác lâu 

năm của bệnh viện… Trƣớc khi tiến hành nghiên cứu, cán bộ nghiên cứu đựơc tập 

huấn kỹ thuật và thống nhất tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh, kỹ thuật thu thập thông tin. 



16 

 

+ Các phiếu thu thập thông tin đƣợc biên sọan bởi chủ nhiệm đề tài trên cơ sở 

tham khảo ý kiến các chuyên gia có kinh nghiệm và đƣợc thử nghiệm trƣớc khi đƣa 

vào nghiên cứu chính thức. 

- Các phƣơng tiện nghiên cứu 

+ Các thƣớc đo, máy đo đƣợc chuẩn hóa, đo theo đúng kỹ thuật 

- Loại bỏ những đối tƣợng không hợp tác và không tuân thủ nghiên cứu ra khỏi mẫu 

nghiên cứu 

- Sai số nhớ lại 

+ Khắc phục: Các câu hỏi phỏng vấn trong khoảng thời gian 1 tháng. 

- Sai số do chọn mẫu đƣợc hạn chế bằng cách sử dụng hệ số k khi chọn học sinh từ 

danh sách. 

2.8. Đạo đức trong nghiên cứu 

- Nghiên cứu này đƣợc sự đồng ý của lãnh đạo địa phƣơng và Ban Giám hiệu nhà 

trƣờng. 

- Các đối tƣợng trong diện nghiên cứu đều đƣợc thông báo, giải thích rõ về mục 

đích nghiên cứu và họ tự nguyện tham gia.  

- Việc nghiên cứu chỉ phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe, chứ không phục 

vụ mục đích nào khác. 

- Quá trình nghiên cứu không gây tổn hại tới sức khỏe đối tƣợng nghiên cứu. 

- Các đối tƣợng đƣợc khám, tƣ vấn điều trị và chăm sóc các vấn đề về thị lực. 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng cận thị học đƣờng ở học sinh tại thành phố Trà Vinh năm 2014 

Trong năm học 2014 – 2015, có tổng số 13.377 học sinh trên địa bàn thành phố 

Trà Vinh. Các học sinh trong độ tuổi từ 7 đến 18, học sinh nữ chiếm tỷ lệ 47,25% 

trong tổng số. Nghiên cứu tiến hành điều tra về tình hình cận thị tại 6 trƣờng học 

trong tổng số các trƣờng học tại thành phố Trà Vinh, với 1.431 học sinh đƣợc chọn 

vào nghiên cứu.  

3.1.1. Tình hình cận thị học đƣờng ở học sinh 

Bảng 3.1. Kết quả đo thị lực ở học sinh ở các trƣờng điều tra (n=1.431) 

Tổng số khám 
Giảm thị lực (%) 

(95% CI) 

Cận thị 

(95% CI) 

1.431 
341 (23,83%) 

(21,62%-26,04%) 

313 (21,87%) 

(19,70%-24,00%) 

Nhận xét: Học sinh giảm thị lực đƣợc điều tra có tỷ lệ khá cao là 23,83%. Trong đó, 

tỷ lệ cận thị học đƣờng chiếm 21,87% trong mẫu nghiên cứu và là nguyên nhân chính 

gây giảm thị lực ở học sinh. 

Bảng 3.2. Tỷ lệ cận thị học đƣờng theo giới tính (n=1.431) 

Giới tính 
Cận thị (%) 

(95% CI) 

Không cận thị (%) 

(95% CI) 

p 

(Test X
2
 ) 

Nam 
135 (19,94 %) 

(16,92%-22,95%) 

542 (80,06%) 

(77,04%-83,07%) 
p=0,09>0,05 

Nữ 
178 (23,61 %) 

(20,56%-26,64%) 
576 (76,39%) 

(73,35%-79,42%) 

Nhận xét: Không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ cận thị giữa nam và nữ trong kết 

quả khảo sát (p=0,09>0,05) mặc dù tỷ lệ cận thị ở nữ (23,61%) cao hơn ở nam 

(19,94%). 

 

 



18 

 

Bảng 3.3. Tỷ lệ cận thị phân bố theo dân tộc 

Dân tộc 
Tổng số 

điều tra 
Cận thị (%) 95% CI 

Kinh 1,194 271 (22,70 %) 20,31%-25,07% 

Khmer 166 22 (13,25 %)  8,04%-18,46% 

Hoa 69 18 (26,09 %) 15,46%-36,71% 

Tổng 1.429 311 21,76 % 

Nhận xét: Tỷ lệ cận thị ở học sinh dân tộc Hoa và Kinh là 26,09%, 22,70%; học sinh 

ngƣời dân tộc Khmer mắc cận thị với tỷ lệ thấp hơn 13,25%. 

Bảng 3.4. Phân bố học sinh cận thị theo cấp học 

Cấp học Cận thị (%)  95% CI 
p 

(Test X
2
 ) 

Tiểu học 

(n=549) 88 (16,03%) 12,95%-19,10% 

p=0,00<0,05 
THCS 

(n=446) 72 (16,14%) 12,71%-19,57% 

THPT 

(n=436) 153 (35,09%) 30,60%-39,58% 

Nhận xét: Học sinh mắc tật cận thị có tỷ lệ cao nhất ở cấp THPT là 35,09% và thấp 

hơn ở cấp THCS, Tiểu học với tỷ lệ là 16,14%, 16,03%. Sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với p=0,00<0,05. 

Bảng 3.5. Phân bố học sinh cận thị theo thời điểm phát hiện 

Cấp học 
Số lƣợng  

học sinh cận thị 

Cận thị đã phát 

hiện từ trƣớc 

Cận thị mới  

phát hiện 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

Tiểu học 88 70 79,55 18 20,45 

THCS 72 43 59,72 29 40,27 

THPT 153 114 74,51 39 25,49 

Tổng 313 227 72,52 86 27,48 
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Nhận xét: Trong số học sinh cận thị, có 72,52% học sinh biết mình bị cận, còn lại 

27,48% học sinh mới phát hiện cận thị trong đợt khám. Tỷ lệ này chênh lệch giữa các 

cấp học, trong đó cấp THCS có số lƣợng học sinh mắc tật cận thị mới phát hiện khá 

cao là 40,27%. 

Bảng 3.6. Tỷ lệ học sinh cận thị đƣợc điều chỉnh kính (n=1.431). 

Cận thị đã phát hiện từ trƣớc Cận thị mới phát hiện 

Đeo kính Không đeo kính Đeo kính Không đeo kính 

202 

(88,99 %) 

25 

(11,01%) 

0 

(0%) 

86 

(100%) 

 

Nhận xét: Tỷ lệ học sinh cận thị có đeo kính là 88,99%, trong đó còn một tỷ lệ đáng 

kể học sinh mắc tật cân thị chƣa đeo kính là 11,01%. 

 

Biểu đồ 3.1. Phân bố học sinh cận thị theo mắt cận thị 

Nhận xét: Hầu hết học sinh bị cận thị cả 2 mắt (87,54%), rất ít học sinh chỉ cận thị 1 

mắt (12,46%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,46

87,54

Cận thị 1 mắt

Cận thị 2 mắt



20 

 

3.2. Một số yếu tố liên quan đến tật cận thị ở đối tƣợng học sinh tại TP Trà Vinh 

3.2.1. Điều kiện vệ sinh lớp học 

Bảng 3.7. Kết quả đo kích thƣớc bàn ghế học sinh 

Cấp học 
Khối 

lớp 

Chiều cao 

trung bình 

bàn 

Chiều cao 

trung bình 

ghế 

Hiệu số chiều 

cao bàn ghế 

trung bình 

Tiêu 

chuẩn 

Tiểu học 

Lớp 1 55,50±5,20 33,50±2,89 22,00±2,31 20-22 

Lớp 2 73,50±17,90 39,00±6,92 34,50±10,97 22-23 

Lớp 3 69,00±00,00 43,50±0,58 25,50±0,58 22-23 

Lớp 4 59,00±2,30 34,00±00,00 25,00±2,31 23-25 

Lớp 5 64,00±4,61 37,50±2,89 26,50±1,73 23-25 

THCS 

Lớp 6 67,00±5,35 38,50±2,38 28,50±4,12 23-25 

Lớp 7 71,25±1,50 38,25±1,50 33,00±0,82 23-25 

Lớp 8 70,25±1,89 38,25±2,50 32,00±0,82 25-28 

Lớp 9 67,75±4,50 38,75±2,36 29,00±3,37 28 

THPT 

Lớp 10 72,83±1,33 43,00±3,29 29,83±2,04 28 

Lớp 11 72,50±1,64 43,00±3,29 29,50±1,64 28 

Lớp 12 74,83±0,52 43,00±3,29 31,33±3,67 28 

 

 

Biểu đồ 3.2. Đánh giá kích thƣớc bàn ghế học sinh (Dựa theo Qui định “Vệ sinh 

trường học” Quyết định số 1221/2000/QĐ – BYT ngày 18/4/2000) 

24,07

75,93

Đạt

Không đạt
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Nhận xét: Hiệu số kích thƣớc bàn ghế các lớp học hầu hết đều vƣợt quá tiêu chuẩn, 

bàn cao ghế thấp, các lớp càng nhỏ độ chênh lệch bàn ghế càng lớn. Khi khảo sát 54 

lớp học thuộc 3 cấp học, hiệu số kích thƣớc bàn ghế đạt tiêu chuẩn còn thấp (24,07%) 

(Quyết định 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000 Qui định về vệ sinh 

trường học). 

Bảng 3.8. Mối liên quan giữa cận thị học đƣờng và kích thƣớc bàn ghế 

Kích thƣớc 

bàn ghế 

Cận thị 
Tổng số 

p 

(Test X
2
 ) Có Không 

Đạt 122 208 330 

p=0,00<0,05 Không đạt 191 910 1.101 

Tổng số 313 1.118 1.431 

 

Nhận xét: Cần có thêm các nghiên cứu phân tích để tìm mối liên quan giữa kích 

thƣớc bàn ghế ngồi học và cận thị học đƣờng. 

Bảng 3.9. Mối liên quan giữa cận thị học đƣờng với cách bố trí bàn ghế lớp học. 

 
Cận thị Không cận thị 

p 

(Test X
2
 ) 

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

Đạt chuẩn 177 (28,10%) 453 (71,90%) 
p=0,00<0,05 

Không đạt chuẩn 136 (16,98%) 665 (83,02%) 

Khoảng cách bàn cuối đến bảng (≤8m) 

Đạt chuẩn 313 (21,87%) 1.118 (78,13%)  

Không đạt chuẩn 0 (0%) 0 (0%)  

 

Nhận xét: Tỷ lệ học sinh mắc cận thị trong các lớp học có khoảng cách bàn đầu tiên 

đến bảng không đạt chuẩn khá cao 16,98%. 100% các lớp học có khoảng cách bàn 

cuối lớp đến bảng đạt tiêu chuẩn (Quyết định 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 

năm 2000 Qui định về vệ sinh trường học). Cần thêm các nghiên cứu để phân tích 

mối liên quan giữa cận thị học đƣờng với khoảng cách bàn đầu đến bảng và từ bảng 

đến bàn cuối lớp. 
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Bảng 3.10. Kết quả đo mẫu ánh sáng phòng học 

Cấp học 
Mẫu ánh sáng 

Tổng số mẫu đo 
Đạt (≥300 lux) Không đạt 

Tiểu học 
43 

43,00% 

77 

57,00% 
120 

THCS 
51 

63,75% 

45 

36,25% 
96 

THPT 
83 

82,22% 

25 

17,78% 
108 

Tổng 
177 

54,63% 

147 

45,37% 
324 

Nhận xét: 177/324 mẫu ánh sáng phòng học đạt chuẩn có tỷ lệ là 54,63% và 147/324 

mẫu ánh sáng phòng học không đạt chuẩn chiếm tỷ lệ khá cao là 45,37%. Các phòng 

học có độ chiếu sáng không đồng đều. Hầu hết các phòng học có cƣờng độ chiếu sáng 

trung bình đạt chuẩn là 72,20% và các lớp học không đạt tiêu chuẩn chiếu sáng có tỷ 

lệ thấp hơn là 27,8%. (Đánh giá dựa trên TCVN 7114:2008 tiêu chuẩn độ rọi và chất 

lượng ánh sáng phòng học các trường trung học) 

Bảng 3.11. Mối liên quan cận thị học đƣờng và ánh sáng phòng học 

ở các cấp học 

Ánh sáng 

phòng học 

Tiểu học THCS THPT 

Cận thị 
Không 

Cận thị 
Cận thị 

Không 

Cận thị 
Cận thị 

Không 

Cận thị 

Đạt 
53 

17,55% 

249 

82,45% 

50 

14,12% 

304 

85,88% 

146 

37,63% 

242 

62,37% 

Không 

đạt 

35 

14,17% 

212 

85,83% 

22 

23,91% 

70 

76,09% 

7 

14,58% 

41 

85,42% 

p(Test X
2
) p=0,28 >0,05 p=0,02<0,05 p=0,00<0,05 

Nhận xét: Có mối liên quan giữa ánh sáng phòng học và cận thị học đƣờng ở học 

sinh các trƣờng THCS với mức ý nghĩa thống kê p=0,02<0,05.  
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3.2.2. Yếu tố gia đình. 

Bảng 3.12. Mối liên quan giữa cận thị học sinh với các yếu tố khảo sát 

Các yếu tố khảo sát 

p 

(Hồi qui 

đa biến) 

Kết luận 

Ngƣời thân mắc cận thị trong gia đình 0,00 Có   ý nghĩa thống kê 

Trình độ học vấn cha mẹ học sinh 0,00 Có   ý nghĩa thống kê 

Nghề nghiệp cha mẹ học sinh 0,02 Có   ý nghĩa thống kê 

Dân tộc 0,30 Không có ý nghĩa thống kê 

 

Nhận xét: Mối liên quan giữa cận thị với các yếu tố mắc bệnh trong gia đình, trình độ 

học vấn cha mẹ và nghề nghiệp của cha mẹ học sinh có  ý nghĩa thống kê (p=<0,05). 

Chƣa tìm thấy mối liên quan giữa cận thị học sinh với yếu tố dân tộc (p>0,05). 

Bảng 3.13. Mối liên quan giữa cận thị và yếu tố gia đình 

Ngƣời thân 

mắc tật cận thị 
Cận thị Không cận thị Tổng 

p 

(Test X
2
 ) 

Có 
116 

(42,03%) 

160 

(57,97%) 

276 

100% 

p=0,00 Không 
197 

(17,06%) 

958 

(82,94%) 

1.155 

100% 

Tổng 
313 

(21,87%)       

1.118 

(78,13%) 
1.431 

 

Nhận xét: Tỷ lệ cận thị ở nhóm học sinh có ngƣời thân mắc tật cận thị là 42,03% cao 

hơn nhóm đối tƣợng không có ngƣời mắc tật cận thị trong gia đình (17,06%). Có mối 

liên quan chặt chẽ giữa cận thị học đƣờng và tiền sử mắc cận thị của gia đình có ý 

nghĩa thống kê với p=0,00<0,05. 
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Bảng 3.14. Mối liên quan giữa cận thị và ngƣời mắc cận thị trong gia đình. 

Ngƣời mắc cận 

thị trong gia đình 

Cận thị  

Có Không 
p 

(Test X
2
 ) 

Cha 22 

(36,07%) 

39 

(63,93%) 

p=0,00<0,05 

Mẹ 24 

(36,92%) 

41 

(63,08%) 

Anh/chị/em ruột 70 

(46,67%) 

80 

(53,33%) 

Không có ai 197 

(17,06%) 

958 

(82,94%) 

Nhận xét: Tỷ lệ cận thị ở nhóm học sinh có anh/chị/em ruột mắc cận thị cao hơn 

(46,67%) các nhóm học sinh có ngƣời thân bị cận thị là cha (36,07%) hoặc mẹ 

(36,92%) với mức ý nghĩa thống kê p=0,00<0,05. 

3.2.3. Yếu tố kinh tế, xã hội 

Bảng 3.15. Mối liên quan giữa cận thị và trình độ học vấn cha mẹ học sinh 

Trình độ học vấn của 

phụ huynh học sinh 
Cận  thị Không cận thị 

Tiểu học 33 (15,14%) 218 (84,86%) 

THCS 68 (17,00%) 400 (83,00%) 

THPT 85 (24,57%) 346 (75,43%) 

TC/CĐ/ĐH 127 (27,19%) 467 (72,81%) 

p=0,00<0,05 

Nhận xét: Sự khác nhau về tỷ lệ cận thị ở học sinh có cha mẹ thuộc các nhóm trình 

độ học vấn khác nhau có ý nghĩa thống kê (p=0,00<0,05). Học sinh có cha mẹ thuộc 

nhóm trình độ học vấn (TC/CĐ/ĐH) mắc cận thị chiếm tỷ lệ cao nhất là 27,19%, tỷ lệ 

học sinh mắc cận thị giảm dần khi cha mẹ thuộc nhóm có trình độ học vấn thấp hơn. 
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Bảng 3.16. Mối liên quan giữa cận thị và nghề nghiệp của cha mẹ học sinh 

Nghề nghiệp Cận thị Không cận thị 

Cán bộ - viên chức 110 (26,83%) 300 (73,17%) 

Buôn bán 141 (26,26%) 396 (73,74%) 

Công nhân 33 (14,54%) 194 (85,46%) 

Nông dân 17 (10,00%) 153 (90,00%) 

Khác 12 (13,79%) 75 (86,21%) 

p=0,00<0,05 

 

Nhận xét: Tỷ lệ cận thị ở học sinh có cha mẹ thuộc nhóm nghề nghiệp cán bộ - viên 

chức là cao nhất (26,83%) và học sinh mắc cận thị trong nhóm nghề nghiệp của cha 

mẹ là nông dân chiếm tỷ lệ thấp hơn (17,00%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

p<0,05. 

3.2.4. Thói quen sinh hoạt, học tập và giải trí của học sinh 

Bảng 3.17. Mối liên quan giữa cận thị và thói quen ngồi học của học sinh 

 Tƣ thế học tập  Cận thị Không cận thị 
p 

    (Test X
2
 ) 

Đúng  51 (15,60%) 276 (84,40%) 
p=0,00<0,05 

Không đúng 252 (28,51%) 632 (71,49%) 

 

Nhận xét: Học sinh có thói quen ngồi học đúng mắc cận thị có tỷ lệ là 15,60% thấp 

hơn so với các học sinh ngồi học không đúng tƣ thế (28,51%) có ý nghĩa thống kê 

(p=0,00<0,05). 
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Biểu đồ 3.3. Mối liên quan giữa cận thị và thói quen ngồi học tại nhà của  

học sinh. 

Nhận xét: Tỷ lệ học sinh mắc cận thị ở nhóm đối tƣợng luôn ngồi học là thấp nhất 

(15,60%) so với nhóm các học sinh có thói quen khác. Trong đó tỷ lệ cận thị cao nhất 

ở những học sinh thƣờng xuyên nằm để học. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 

p=0,00<0,05 

Bảng 3.18. Mối liên quan giữa cận thị và góc học tập tại nhà của học sinh. 

Góc học tập Cận thị Không cận thị 
p 

(Test X
2
 ) 

Có bàn học riêng 
112 

(25,99%) 

319 

(74,01%) 

p=0,42>0.05 
Có bàn học riêng, có đèn 

chiếu sáng, gần cửa sổ 

164 

(25,31%) 

484 

(74,69%) 

Không có bàn học riêng 
27 

(20,45%) 

104 

(79,55%) 

 

Nhận xét: Tỷ lệ học sinh mắc cận thị thuộc 3 nhóm đối tƣợng có góc học tập khác 

nhau tƣơng đƣơng nhau, không có mối liên quan giữa cận thị và góc học tập tại nhà 

của học sinh (p=0,42>0,05). 
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Bảng 3.19. Thời gian học tập trung bình hàng ngày của học sinh 

 
Số 

lƣợng 

Thời gian 

trung bình 

(giờ/ngày) 

p 

(t-test) 

Cận thị 303 9,13±1,36 

p=0,00<0,05 Không cận thị 908 7,24±1,17 

Tổng 1.211 7,71±1,47 

 

Nhận xét: Sự khác biệt về thời gian học trung bình trong ngày của học sinh thuộc hai 

nhóm cận thị và không cận thị có ý nghĩa thống kê p=0,00<0,05. Thời gian học tập 

trung bình của học sinh cận thị trung bình (9,13 giờ/ngày) cao hơn nhóm không cận thị 

(7,24 giờ/ngày). 

 

Biểu đồ 3.4. Mối liên quan giữa cận thị và thời gian học tập của học sinh. 

Nhận xét: Học sinh có thời gian học trong ngày nhỏ hơn 9 giờ/ngày ít mắc cận thị 

hơn nhóm học sinh có thời gian học ≥ 9 giờ/ngày, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

p=0,00<0,05. 
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Biểu đồ 3.5. Thời gian học thêm trung bình của học sinh ở các cấp học (giờ/tuần) 

Nhận xét: Thời gian học thêm trung bình trong tuần của học sinh các cấp học khác 

nhau, học sinh THPT có thời gian học thêm cao nhất và học sinh THCS có thời gian 

học thêm thấp hơn, có ý nghĩa thống kê p=0,00<0,05 (test ANOVA) 

 

 

Biểu đồ 3.6. Thời gian học thêm trung bình theo đối tƣợng cận thị (giờ/tuần) 

Nhận xét: Thời gian học thêm trung bình ở nhóm học sinh cận thị là 9,01 giờ/tuần 

cao hơn so với nhóm học sinh không mắc cận thị là 4,75 giờ/tuần. Sự khác biệt có có 

ý nghĩa thống kê p=0,00<0.05. 

 

4,88
3,78

8,66

0

2

4

6

8

10

Tiểu học THCS THPT

Thời gian 

học thêm 

(giờ/tuần)

9,01

4,75

0

2

4

6

8

10

Cận thị Không cận thị

Thời gian 

học thêm 

(giờ/tuần)



29 

 

 

Biểu đồ 3.7. Mối liên quan giữa cận thị và thời gian học thêm trong tuần (giờ/tuần) 

Nhận xét: Học sinh có thời gian học thêm trong tuần càng cao có tỷ lệ mắc cận thị 

cao hơn, trong đó tỷ lệ cận thị cao nhất ở học sinh có thời gian học thêm >=11 

giờ/tuần. Có mối liên quan giữa cận thị học đƣờng và thời gian học thêm có ý nghĩa 

thống kê p=0,00<0.05. 

Bảng 3.20. Mối liên quan cận thị với thời gian xem tivi và thời gian sử dụng 

máy vi tính của học sinh (giờ/ngày). 

 
Thời gian 

p 

(Mann-Whitney) 

Thời gian xem Tivi hàng ngày (giờ/ngày) 

Cận thị 2,48±1,43 
p=0,42>0,05 

Không cận thị 2,55±1,31 

Thời gian sử dụng máy vi tính hàng ngày (giờ/ngày) 

Cận thị 1,73±1,35 
p=0,00<0,05 

Không cận thị 1,50±1,43 

Nhận xét: Không có sự khác nhau thời gian xem Tivi hàng ngày ở 2 nhóm học sinh 

có cận thị và không cận thị (p>0,05) nhƣng sự khác nhau về thời gian sử dụng máy vi 

tính hàng ngày ở các học sinh cận thị và không cận thị có ý nghĩa thống kê 

p=0,00<0,05. Học sinh cận thị có thời gian sử dụng máy vi tính trong ngày cao hơn 

nhóm học sinh không cận thị. 
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Bảng 3.21. Thời gian hoạt động thể thao, vui chơi ngoài trời hàng tuần 

và thời gian ngủ trong ngày của học sinh 

 
Thời gian 

p 

(Mann-Whitney) 

Thời gian hoạt động thể thao, vui chơi bên ngoài (giờ/tuần) 

Cận thị 8,87±2,35 
p=0,00<0,05 

Không cận thị 11,88±3,21 

Thời gian ngủ hàng ngày (giờ/ngày) 

Cận thị 7,91±0,95 
p=0,00<0,05 

Không cận thị 9,10±1,10 

 

Nhận xét:  Học sinh cận thị có thời gian vui chơi, thể thao ngoài trời trung bình trong 

tuần (8,87giờ/tuần) và thời gian ngủ trong ngày (7,91giờ/ngày) thấp hơn nhóm học 

sinh không mắc cận thị có ý nghĩa thống kê p=0,00<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.8. Mối liên quan cận thị và thời gian ngủ của học sinh (giờ/ngày) 

Nhận xét: Mối liên quan giữa cận thị học đƣờng và thời gian ngủ của học sinh có ý 

nghĩa thống kê p=0,00<0,05. Tỷ lệ cận thị ở học sinh có thời gian ngủ trong ngày 

>=8giờ/ngày thấp hơn ở nhóm học sinh có thời gian ngủ trong ngày <8giờ/ngày. 
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Bảng 3.22. Mối liên quan giữa cận thị 

với số quyển sách/truyện học sinh đọc hết trong tuần. 

Số quyển sách 

(quyển/tuần) 
Cận thị Không cận thị 

p 

    (Test X
2
 ) 

Không có 73 (18,16%) 329 (81,84%) 

p=0,00<0,05 < 2 quyển/tuần 74 (21,57%) 269 (78,43%) 

>= 2 quyển/tuần 156 (33,48%) 310 (66,52%) 

Nhận xét: Học sinh đọc sách >=2 quyển/tuần mắc cận thị chiếm tỷ lệ cao nhất 

(33,48%) và học sinh không đọc sách, truyện mắc cận thị thấp nhất (18,16%). Có mối 

liên quan giữa cận thị học đƣờng với số quyển sách/truyện đọc hết trong tuần của học 

sinh với ý nghĩa thống kê p=0,00<0,05.  

Bảng 3.23. Tỷ lệ học sinh mắc cận thị đƣợc khám mắt định kỳ 

Cận thị 
Khám mắt định kỳ 

Có Không 

Mới mắc 18 (21,18%) 67 (78,82%) 

Đã mắc trƣớc đó 99 (46,05%) 116 (53,95%) 

Tổng 215 (71,67%) 85 (28,33%) 

Nhận xét: Học sinh mắc cận thị không đƣợc khám mắt định kỳ còn khoảng 28,33%, 

trong đó học sinh mắc cận thị trƣớc đó đƣợc kiểm tra thị lực định kỳ chỉ có 46,05% 

nhƣng cao hơn ở những đối tƣợng mới mắc cận thị (21,18%). 

3.3. Một số biện pháp nhằm dự phòng và hạn chế tật cận thị ở học sinh trên địa 

bàn thành phố Trà Vinh 

3.3.1. Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến tật cận thị 

Dựa trên kết của nghiên cứu của đề tài, chúng tôi đƣa ra một số yếu tố liên 

quan đến tình hình cận thị học đƣờng trên đối tƣợng học sinh tại địa bàn thành phố 

Trà Vinh 

 

 

 



32 

 

3.3.1.1. Điều kiện học tập của học sinh 

Trang thiết bị học tập tại nhà trƣờng chƣa có bàn ghế phù hợp độ tuổi cũng nhƣ 

chỉ số chiều cao của học sinh, một số trƣờng học không trang bị đủ hay không bảo trì 

sửa chữa hệ thống chiếu sáng định kỳ. 

Chế độ học tập liên quan chặt chẽ đến tật cận thị học đƣờng trong bối cảnh hiện 

tại. Trƣớc hết, gánh nặng học tập từ chƣơng trình học của học sinh làm tăng thời gian 

hoạt động nhìn gần của mắt hằng ngày và thiếu đi điều kiện cho các học sinh tham gia 

các hoạt động thể lực, vui chơi, ngủ nghỉ hữu ích cho sự thƣ giãn của mắt. Áp lực học 

tập tăng theo xu hƣớng thành tích và nhu cầu hoàn thiện bản thân, bắt buộc học sinh 

phải tham gia các lớp học bồi dƣỡng hay học thêm ngoài giờ học chính khóa.  

3.3.1.2. Nhận thức về tật cận thị học đƣờng 

Học sinh có một số thói quen trong sinh hoạt cũng nhƣ trong học tập ảnh hƣởng 

không nhỏ đến thị lực do chƣa có kiến thức đúng về bệnh tật. Học sinh dành nhiều 

thời gian cho các hoạt động giải trí nhìn gần hơn là các môn thể thao hay giải trí bên 

ngoài trời. Các em lạm dụng các hoạt động giải trí nhìn gần nhƣ máy vi tính, đọc 

sách, truyện,… đặc biệt phƣơng tiện tiêu khiển hiện đại nhƣ các trò chơi trên máy vi 

tính đƣợc biết là có nhiều ảnh hƣởng đến thị lực. 

Học sinh chƣa có kế hoạch học tập đúng cho bản thân nên dẫn đến hạn chế thời 

gian thƣ giãn cũng nhƣ ngủ nghỉ hằng ngày 

Học sinh chƣa có thói quen ngồi học tập tại nhà đúng nên khoảng cách từ mắt đến 

tập sách chƣa thích hợp. Do đó thị lực học sinh dễ bị ảnh hƣởng do tăng cƣờng điều 

tiết bởi khoảng cách nhìn quá gần. 

Giáo viên và phụ huynh học sinh chƣa hỗ trợ cũng nhƣ tạo điều kiện cho học sinh 

thực hiện chế độ vệ sinh trong học tập tốt về: thời khóa biểu học tập, đảm bảo thời 

gian nghỉ ngơi, tƣ thế học tập và hạn chế các trò chơi làm tăng điều tiết mắt. 
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Còn khá nhiều học sinh chƣa đƣợc phát hiện sớm tình trạng cận thị để đƣợc điều 

chỉnh kính do sự thiếu hiểu biết, sự chủ quan do chƣa có thái độ đúng của học sinh, 

giáo viên và phụ huynh học sinh. 

3.3.1.3. Điều kiện chăm sóc sức khỏe 

Chất lƣợng y tế học đƣờng không đảm bảo do thiếu cán bộ chuyên trách, nên 

chƣa thực hiện tốt việc khám và phát hiện sớm các trƣờng hợp giảm thị lực ở học 

sinh, để có tƣ vấn và can thiệp ngay từ đầu. 

Dịch vụ chăm sóc mắt tại các cơ sở y tế khó tiếp cận, thay vào đó đối tƣợng mắc 

cận thị dễ dàng đƣợc cung cấp kính tại các dịch vụ không chuyên khoa thả nổi trên thị 

trƣờng. Công tác tƣ vấn sức khỏe chƣa có vì thế khi mắc cận thị, học sinh chƣa đeo 

kính và số kính ngày càng tăng theo tuổi, thậm chí nhiều trƣờng hợp tăng rất nhanh 

nhƣng không giải thích đƣợc. 

3.3.2. Biện pháp đề xuất 

Để khắc phục tình trạng gia tăng cận thị học đƣờng, nhóm tác giả xin đề xuất một 

số giải pháp thực hiện nhƣ sau: 

3.3.2.1. Cải thiện điều kiện vệ sinh học đƣờng 

Vệ sinh chiếu sáng phải đảm bảo mức chiếu sáng tự nhiên lớp học và tiêu chuẩn 

TCVN 7114:2008 nhằm đạt độ rọi tại vị trí học tập của học sinh tối thiểu là 300 lux 

Vệ sinh chế độ học tập cần xây dựng thời khóa biểu cho học sinh cần đảm bảo 

xen kẻ các loại hình hoạt động và đảm bảo thời gian giải lao giữa các tiết học, học 

sinh cần phải ra sân, tham gia các trò chơi vận động để thƣ giản thần kinh thị giác. Để 

đảm bảo chất lƣợng của tiết học, thì thời gian của một tiết học không đƣợc kéo dài 

quá 40 phút (học sinh TH), 45 phút (học sinh THCS), 50 phút (học sinh THPT). 

Lƣợng kiến thức đƣợc truyền tải cho học sinh tăng dần từ đầu tiết và đạt mức tối đa 

vào giữa tiết học, sau đó giảm dần vào cuối tiết học. 
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3.3.2.2. Giáo dục sức khỏe phòng chống cận thị 

 

Sơ đồ 3.1. Đối tƣợng giáo dục sức khỏe học đƣờng 

Các giáo viên trong nhà trƣờng có các kiến thức về nguy cơ mắc cận thị và cách 

phòng tránh sẽ là đối tƣợng giúp thực hiện, hƣớng dẫn các nội dung, kỹ năng phòng 

tránh cận thị cho học sinh nhƣ bố trí bàn ghế, đảm bảo chiếu sáng phòng học, tổ chức 

dạy và học, khuyến khích học sinh ra sân chơi khi giải lao. 

Phụ huynh học sinh đóng vai trò hỗ trợ thực hiện các yêu cầu vệ sinh phòng 

chống cận thị bằng cách trang bị đồ dùng học tập, chiếu sáng gia đình, nhắc nhở học 

sinh thực hiện thời gian biểu học tập, giải trí bằng thể thao ngoài trời, tƣ thế ngồi học 

đúng và nghỉ ngơi hợp lý. 

Học sinh cần biết các kiến thức về nguyên nhân, tác hại của bệnh tật và phòng 

chống cận thị để có thái độ và hành vi sức khỏe đúng. Học sinh có kiến thức cũng góp 

phần kiến nghị nhà trƣờng, gia đình hỗ trợ giúp thực hiện phòng chống cận thị. 

3.3.2.3. Cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe học đƣờng  

Mở rộng và quản lý chặt chẽ chất lƣợng các cơ sở dịch vụ khám và cung cấp 

kính cận. Tăng cƣờng chỉ đạo hoạt động y tế học đƣờng có chất lƣợng để chăm sóc 

sức khỏe tốt hơn cho học sinh ngay tại trƣờng, phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho 

GDSK

GV
PHHS

HS
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trẻ bị cận thị. Khám thị lực và xác định tật khúc xạ (cận thị) định kỳ cần phải tuân thủ 

các kỹ thuật, quy trình nhằm góp phần chẩn đoán đúng và chính xác.  

3.3.3. Các khuyến cáo cho học sinh và phụ huynh học sinh trong về giữ gìn vệ 

sinh thị giác 

- Thời gian học tập trong ngày và thời gian học thêm trong tuần của học sinh 

nên đƣợc phân bố hợp lý hơn để tránh quá tải cho mắt  

- Học sinh nên hạn chế thời gian giải trí không cần thiết nhƣ đọc truyện, chơi 

game trong ngày. Khi đọc sách hoặc học tập kéo dài từ 30 – 45 phút, học sinh cần 

phải tạm nghỉ khoảng 5 phút bằng cách đứng lên và nhìn ra xa [8]. 

- Học sinh cần tránh ngồi học tại nơi không đủ ánh sáng hay trong buồng tối chỉ 

có một nguồn chiếu sáng. Nguồn sáng nên chiếu từ phía sau hay từ phía tay không 

cầm bút đế tránh chói lóa và phải đảm bảo độ rọi >= 300 lux [7], [8]. 

- Học sinh phải đảm bảo khoảng cách nhìn tối thiểu bằng độ dài từ khuỷu tay 

đến đốt ngón tay giữa (30 – 40 cm) khi đọc sách hay viết chữ [7], [8]. 

- Học sinh nên có khoảng cách xem tivi đảm bảo độ dài từ 244 cm đến 305 cm 

[8]. 

- Học sinh nên có thói quen ngồi học tập và xem tivi với tƣ thế lƣng thẳng trong 

trạng thái tự nhiên, không nên nằm để đọc sách hay xem tivi. 

- Học sinh nên tăng cƣờng các hoạt động ngoài trời để giúp mắt nhìn xa, nhìn 

bao quát các phía. 

- Học sinh mắc cận thị nên đeo kính khi học tập và làm các công việc nhìn gần. 

- Học sinh từ 7-10 tuổi nên có thời gian ngủ là 10-11 giờ/ngày, từ 11-14 tuổi 

thời gian ngủ là 9-10 giờ/ngày, từ 15-17 tuổi thời gian ngủ là 8-9 giờ/ngày để phục 

hồi chức năng thị giác [7], [8]. 

- Học sinh cần đƣợc đo thị lực định kỳ 6 tháng, tại các cơ sở y tế chuyên khoa 

mắt, để phát hiện tình trạng giảm thị lực và đƣợc điều chỉnh kính thích hợp. 
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Chƣơng 4. BÀN LUẬN 

4.1. Thực trạng cận thị ở học sinh trên tại Thành phố Trà Vinh năm 2014 

Bảng 4.1. So sánh tỷ lệ hiện mắc cận thị học đƣờng trong một số nghiên cứu 

Địa điểm Tác giả Năm Tỷ lệ 

TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Hải Yến 2003 17,2% (TH) 

Trà Vinh Nguyễn Văn Lơ 2012 7,08% (TH) 

Hà Nội Trịnh Thị Bích Ngọc 2009 

18% (TH) 

25,5% (THCS) 

49,7% (THPT) 

TP. Hồ Chí Minh Lê Thị Thanh Xuyên 2002 17,2% 

TP. Hồ Chí Minh Lê Thị Thanh Xuyên 2005 38,88% (TH) 

Iran Hadi Ostadi-Moghaddam et. al 2008 24,1% (THPT) 

Australia Ip J. M. S. C. Huynh 2008 11,9 (THCS) 

Trung Quốc He M. , J. Zeng 2004 73,1% (THCS) 

Đài Loan Lin L. L., Y. F. Shih 2004 81,0% (THCS) 

Thái Nguyên Vũ Quang Dũng 2002 8,9% (THCS) 

Thái Nguyên Vũ Quang Dũng 2006 16,8 % (THCS) 

TP. Trà Vinh Nguyễn Văn Trung 2014 

21,87% 

16,03% (TH) 

16,14% (THCS) 

35,09% (THPT) 

Tình trạng cận thị học đƣờng ở nƣớc ta đang đặt ra vấn đề xã hội bức thiết. 

Việt Nam cũng nhƣ các nƣớc khác trong khu vực, vấn đề cận thị đang đƣợc quan tâm 

đặc biệt và đã trở thành vấn đề nhãn khoa cộng đồng. Tỷ lệ cận thị học đƣờng tại Việt 

Nam chiếm khoảng 40 – 50% ở học sinh thành phố và 10 – 15% học sinh nông thôn 

[11]. Tỷ lệ này tƣơng đƣơng một số nƣớc Châu Á nhƣ Thái Lan, Malaysia; thấp hơn 

Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản; cao hơn Lào, Campuchia, Mông Cổ [11]. 

Qua khảo sát 1.431 học sinh các cấp học tại Thành phố Trà Vinh trong năm 

2014, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ cận thị học đƣờng chung là 

21,87%, cao nhất ở học sinh các trƣờng THPT chiếm tỷ lệ 35,09% và tỷ lệ cận thị 
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tƣơng đối không khác nhau ở học sinh tiểu học là 16,03% và học sinh THCS là 

16,14%. 

Chúng tôi nhận thấy, các trƣờng học trong nghiên cứu của chúng tôi nằm ở 

khu vực thành phố Trà Vinh của một tỉnh lẻ nhƣng cận thị học đƣờng có tỷ lệ khá cao 

21,87%. Trong đó tỷ lệ cận thị ở học sinh tiểu học là 16,03% thấp hơn so với các cuộc 

điều tra tại các thành phố lớn trong nƣớc. Nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh của 

các tác giả Trần Thị Hải Yến (2003) là 17,20% và Lê Thị Thanh Xuyên (2005) là 

38,88% và tại Hà Nội của tác giả Trịnh Thị Bích Ngọc (2009) là 18% [19], [23], [25]. 

Mặc khác, tỷ lệ học sinh cận thị trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn kết quả điều 

tra của tác giả Nguyễn Văn Lơ (2012) tại huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh là 7,08% 

[14]. Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh cận thị THCS trong nghiên cứu của chúng tôi là 

16,14% tƣơng đƣơng với nghiên cứu mới nhất tại Thái Nguyên (2006) với tỷ lệ là 

16,8% [11]. Khi so sánh với các các nƣớc trong khu vực Châu Á (2004), tỷ lệ này 

thấp hơn tại Trung Quốc (73,1%) và Đài Loan (81,0%) nhƣng lại cao hơn ở Úc 

(11,9%) [29], [30], [33]. Tƣơng tự, tỷ lệ cận thị ở học sinh THPT từ kết quả của 

nghiên cứu là 35,09% cao hơn so với một nghiên cứu tại Iran (2008) là 24,1% và lại 

thấp hơn nghiên cứu trong nƣớc 49,7% tại Hà Nội [19], [28]. Do sự khác nhau và 

giống nhau về vị trí địa lý, đặc điểm kinh tế xã hội và chủng tộc của các địa bàn 

nghiên cứu nên kết quả có sự khác nhau cũng nhƣ sự tƣơng đồng. Nhìn chung kết quả 

khảo sát tại thành phố Trà Vinh thấp hơn các thành phố lớn khác trong nƣớc và các 

quốc gia trong khu vực. Dựa trên y văn chúng ta có thể đánh giá sự gia tăng nhanh 

chóng của tỷ lệ cận thị tại thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm 17,2% đến 38,88% và 

vùng trung du Thái Nguyên trong vòng 4 năm tăng từ 8,9% đến 16,8% [11], [25]. 

Mặc dù tại Trà Vinh chƣa có những nghiên cứu trƣớc đó để so sánh nhƣng có thể dự 

đoán có sự gia tăng tỷ lệ cận thị tƣơng tự trong thời gian tới nếu không có những biện 

pháp phòng và hạn chế tốt. 



38 

 

Xu hƣớng gia tăng tỷ lệ cận thị học đƣờng còn đƣợc minh chứng khi so sánh tỷ 

lệ cận thị theo cấp học hay còn nói cách khác, tỷ lệ này gia tăng theo độ tuổi. Nhiều 

nghiên cứu cho thấy tỷ lệ cận thị ở học sinh tiểu học là dấu hiệu dự báo cho sự gia 

tăng cận thị ở những lớp học cao hơn. Năm 2001, Bô ̣Giáo duc̣ và Đào taọ tiến hành 

nghiên cƣ́u và nhâṇ thấy tỷ lê ̣câṇ thi ̣ c ủa hoc̣ sinh phổ thông  Hà Nội năm học 2000 – 

2001 ở khối Tiểu học là 11,3%, THCS là 23,3% và THPT là 29,8% [18]. Những số 

liệu gần đây nhất theo thống kê năm 2009 của Viện khoa học giáo dục cận thị gia 

tăng nhanh theo cấp học [24]. Điển hình một điều tra khác trong năm 2009 của Bệnh 

viện Mắt Trung ƣơng tỉ lệ cận thị ở tiểu học là 18%, cấp trung học cơ sở là 25,5% và 

cấp trung học phổ thông là 49,7% [19]. Tỷ lệ cận thị ở cấp THPT và THCS cao hơn ở 

Tiểu học và độ tăng tỷ lệ cận thị giữa các cấp học không giống nhau ở hai nghiên cứu 

trên. Tƣơng tự, trong nghiên cứu của chúng tôi, học sinh mắc tật cận thị chiếm tỷ lệ 

cao nhất ở cấp học THPT là 35,09% gấp hai lần tỷ lệ cận thị cấp THCS, Tiểu học 

(16,14%, 16,03%) có ý nghĩa thống kê (p=0,00<0,05). Sự khác biệt này cũng có thể 

do nghiên cứu quan sát chỉ tại một thời điểm nhất định so với diễn tiến của vấn đề sức 

khỏe, và cận thị ở học sinh THPT bao gồm các đối tƣợng đã mắc cận thị ở cấp dƣới 

chƣa đƣợc can thiệp. Nhƣng không thể phủ nhận tỷ lệ cận thị gia tăng theo tuổi và cấp 

học do tăng dần thời gian học tập, áp lực học tập và tiếp xúc các yếu tố liên quan. 

Khi phân tích đặc điểm ở học sinh cận thị tại thành phố Trà Vinh cho thấy tỷ lệ 

cận thị ở học sinh dân tộc Hoa và Kinh (26,09%, 22,70%) cao hơn tỷ lệ cận thị ở học 

sinh ngƣời dân tộc Khmer (13,25%), sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p=0,30>0,05). Học sinh dân tộc Khmer ít mắc cận thị hơn với tỷ lệ cận thị chỉ bằng 

một nửa ở các nhóm dân tộc Hoa và Kinh. Một nghiên cứu tƣơng tự Jing Sun et al 

(2012) tại Trung Quốc cũng tìm thấy sự khác nhau về cận thị ở các dân tộc, sinh viên 

ngƣời Hán mắc cận thị cao hơn các nhóm sinh viên dân tộc thiểu số khác [32]. Mặc 

dù tại thời điểm quan sát, học sinh thuộc ba dân tộc trong nghiên cứu của chúng tôi có 

thời gian học tập trong ngày không khác nhau nhƣng có sự khác nhau về thời gian 
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học thêm trong tuần, thời gian sử dụng máy vi tính và số quyển sách đọc trong tuần 

khác nhau: 

Bảng 4.2.Bảng so sánh thời gian cho các hoạt động nhìn gần 

của học sinh theo dân tộc 

Dân tộc 

Thời gian 

vui chơi, 

thể thao  

(giờ/tuần) 

Thời gian 

học thêm 

(giờ/tuần) 

Thời gian sử 

dụng máy  

vi tính 

(giờ/ngày) 

Số quyển 

sách, truyện 

(quyển/tuần) 

Kinh 11,00 6,02 1,58 1,46 

Hoa 10,70 6,33 1,92 1,75 

Khmer 12,10 4,17 1,20 0,85 

p(Kruskal-

Wallis) 

p=0,00 

<0,05 

p=0,00 

<0,05 

p=0,00 

<0,05 

p=0,00 

<0,05 

Kết quả của Bảng 4.2 cho thấy học sinh dân tộc Khmer có thời gian học thêm, 

thời gian sử dụng máy tính hàng ngày ít hơn các học sinh hai nhóm còn lại (p<0,05) 

và ít đọc sách, truyện hơn học sinh dân tộc Kinh và Hoa (p<0,05). Mặc khác học sinh 

Khmer có nhiều thời gian vui chơi, thể thao ngoài trời trong tuần hơn giúp cho mắt 

nghỉ ngơi trong các hoạt động nhìn xa. Hơn thế nữa các hoạt động nhìn gần ở học 

sinh dân tộc Khmer tƣơng đối ít hơn làm giảm áp lực cho mắt và do đó tỷ lệ cận thị 

trong nhóm này ít hơn. Chúng tôi nhận thấy cần có nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này 

để tìm hiểu, phân tích và qua đó can thiệp. Đồng thời có thêm minh chứng khắc phục 

những sai số có thể xảy ra ở nghiên cứu của chúng tôi. 

Kết quả điều tra trong nghiên cứu cũng cho thấy một thực trạng đáng báo động 

đó là trong số học sinh cận thị, có 72,52% học sinh biết mình bị cận, còn lại 27,48% 

mới phát hiện cận thị sau đợt khảo sát. Tỷ lệ này chênh lệch giữa các cấp học, trong 

đó cấp THCS có số lƣợng học sinh mắc tật cận thị mới đƣợc phát hiện khá cao chiếm 

40,27%. Thậm chí một số học sinh thị lực chỉ còn 2/10 nhƣng vẫn chƣa đƣợc khám 

để điều chỉnh thị lực bằng kính. Ngoài nguyên nhân các em chỉ giảm thị lực một mắt 

(12,46%) ít cản trở hoạt động học tập hằng ngày nên khó nhận biết sớm, chúng tôi 
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còn nhận thấy nên xem xét thêm các yếu tố ảnh hƣởng khác đặc biệt về kiến thức, 

điều kiện kinh tế, môi trƣờng sống của học sinh và gia đình các em. Bên cạnh đó, tỷ 

lệ học sinh cận thị bắt đầu đeo kính trong nhóm cận thị đã đƣợc phát hiện là 88,99%, 

trong đó còn một tỷ lệ đáng kể học sinh mắc tật cận thị chƣa đeo kính là 11,01%. 

Điều này có thể lý giải rằng các em học sinh và gia đình chƣa nhận thức đúng về tầm 

quan trọng của việc đeo kính theo chỉ định của thầy thuốc, nhất là khi làm những 

công việc nhìn gần. Đồng thời do sự chủ quan ở những học sinh có thị lực giảm ít và 

khả năng nhìn xa giảm không đáng kể khi các em cố điều tiết mắt. Tình trạng này kéo 

dài có thể gây ra các khó chịu cho các em nhƣ: mỏi mắt, đau nhức mắt, đau đầu… và 

nặng hơn là làm giảm nhanh khả năng nhìn xa cũng nhƣ thị lực ở cả hai mắt [11]. Một 

cách lý giải khác có lẽ phần lớn học sinh chƣa đƣợc khám để đánh giá thị lực và tƣ 

vấn tốt từ bác sĩ chuyên khoa. Thay vào đó gia đình học sinh thƣờng đƣa các em đến 

các dịch vụ tƣ nhân đại trà nên chƣa làm tốt công tác giáo dục sức khỏe. Theo kết quả 

khảo sát học sinh cận thị không đƣợc khám mắt định kỳ còn khoảng 28,33%, trong đó 

học sinh mắc cận thị trƣớc đó đƣợc kiểm tra thị lực định kỳ chỉ có 46,05% nhƣng cao 

hơn ở những đối tƣợng mới mắc cận thị (21,18%). Mặc dù học sinh mắc cận thị, 

nhƣng các em cũng nhƣ gia đình chƣa thật sự quan tâm đến sức khỏe của mắt bằng 

cách kiểm tra mắt định kỳ. Công tác chăm sóc sức khỏe học đƣờng tại các trƣờng học 

cũng chƣa thật sự hiệu quả trong việc phát hiện và tƣ vấn cho các em sớm đến các 

đơn vị chuyên khoa để đƣợc chăm sóc.  

4.2. Một số yếu tố liên quan đến tật cận thị ở đối tƣợng học sinh tại Thành phố 

Trà Vinh 

Hiện nay ở Việt Nam, các tiêu chuẩn về vệ sinh trƣờng học đã đƣợc ban hành, 

nếu thực hành đúng các tiêu chuẩn vệ sinh này sẽ nâng cao sức khỏe của học sinh. 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát một số yếu tố cơ bản nhất 

đƣợc xem có ảnh hƣởng đến sức khỏe của học sinh. Nhằm đƣa ra nhận xét khách 

quan và toàn diện về các yếu tố có thể liên quan đến cận thị học đƣờng, chúng tôi đã 
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phỏng vấn về các hành vi liên quan sức khỏe ở học sinh và tình trạng gia đình của đối 

tƣợng nghiên cứu. Kết quả điều tra của chúng tôi và nhiều tác giả khác, điều kiện vệ 

sinh trƣờng học và việc thực hiện vệ sinh trong học tập của học sinh còn nhiều vấn đề 

chƣa thực hiện tốt. Các số liệu đo đạt kích thƣớc bàn ghế học sinh các trƣờng học cho 

thấy hiệu số bàn ghế các lớp học hầu hết đều vƣợt quá tiêu chuẩn, bàn cao ghế thấp, 

các lớp càng nhỏ độ chênh lệch bàn ghế càng lớn. Trong khảo sát 54 lớp học thuộc 3 

cấp học, hiệu số chiều cao bàn ghế đạt tiêu chuẩn còn thấp chiếm 24,07% (Quyết định 

1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000 Qui định về vệ sinh trường học) [5]. 

Chúng tôi cũng nhận thấy kết quả tƣơng tự trong các nghiên cứu trƣớc của tác giả 

Nguyễn Văn Lơ (2012) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Vũ Quang Dũng (2006) tại vùng 

núi trung du tỉnh Thái Nguyên cũng là những khu vực có điều phát triển kinh tế, xã 

hội còn giới hạn [11], [14]. Mặc dù, chƣa tìm thấy mối liên quan giữa bàn ghế ngồi và 

tật cận thị học đƣờng trong nghiên cứu của chúng tôi. Nhƣng trong các y văn đã 

chứng minh kích thƣớc bàn ghế không phù hợp với chiều cao của học sinh làm cho 

các em không có tƣ thế ngồi học đúng, khoảng cách từ mắt đến tập sách ngắn đi khi 

bàn học cao vƣợt quá tiêu chuẩn so với ghế ngồi. Điều này ảnh hƣởng nghiêm trọng 

đến thị lực lâu dài của ngƣời học đặc biệt là học sinh tiểu học. Mặc khác qua kết quả 

khảo sát cũng nhƣ những số liệu tƣơng tự khác, có 13/54 lớp học có khoảng cách bàn 

đầu tiên đến bảng đúng qui cách, 41/55 lớp học có khoảng cách bàn đầu tiên đến bảng 

không đạt chiếm tỷ lệ 75,93%. Mẫu ánh sáng phòng học đạt chuẩn là 54,63%, không 

đạt chuẩn chiếm tỷ lệ khá cao là 45,37% và độ chiếu sáng trong lớp học chƣa đồng 

đều. Trong đó sự khác nhau về điều kiện chiếu sáng phòng học có liên quan tình trạng 

cận thị học sinh đƣợc phát hiện tại cấp học THCS có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Điểm 

hạn chế trong nghiên cứu này, chúng tôi chƣa tìm ra mối liên quan này ở cấp Tiểu 

học, THPT và mối liên quan giữa cận thị với các yếu tố khác nhƣ khoảng cách từ bàn 

đầu tiên đến bảng, khoảng cách từ bảng đến bàn cuối lớp. Có thể chúng ta nên xem 

xét đến điểm hạn chế từ mẫu nghiên cứu chƣa thật sự lớn cũng nhƣ những sai sót 
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trong chọn mẫu, hoặc thời điểm nghiên cứu chỉ phản ánh một phần nào đó về sự tiến 

triển của vấn đề sức khỏe và các chính sách y tế can thiệp đến địa bàn nghiên cứu. 

Một cách lý giải khác, dựa trên kết quả nghiên cứu của chúng tôi có các yếu tố khác 

ngoài điều kiện vệ sinh lớp học, đã tác động mạnh đến cận thị học đƣờng nhƣ thói 

quen sinh hoạt và học tập hằng ngày của học sinh. 

Tiền sử cận thị của gia đình cũng đƣợc xác định có mối liên quan đến cận thị 

học đƣờng. Tỷ lệ cận thị ở nhóm học sinh có ngƣời thân mắc tật cận thị là 42,03% cao 

hơn nhóm đối tƣợng không có ngƣời mắc tật cận thị trong gia đình. Sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê với p<0,05. Tỷ lệ cận thị ở nhóm học sinh có anh/chị/em ruột mắc cận 

thị là 46,67% cao hơn các nhóm học sinh có ngƣời thân bị cận thị là cha hoặc mẹ với 

mức ý nghĩa thống kê p=0,00<0,05. Kết quả này phù hợp với y văn trong nƣớc của 

Vũ Quang Dũng (2006) và ở nƣớc ngoài theo nghiên cứu của Mutti et al. (2002) [11], 

[34]. Nhƣng mối liên quan này cũng chƣa đƣợc xác định ở nghiên cứu của tác giả 

Jing Sun et al (2012) tại Trung Quốc [32]. Do đó chúng tôi khó có thể giải thích mối 

liên quan đó là yếu tố di truyền vì có nhiều tài liệu chƣa thống nhất về sự tƣơng tác 

giữa di truyền và môi trƣờng sống. Thay vào đó chính điều kiện sống chung trong gia 

đình có ngƣời cận thị nên học sinh có thể có chung môi trƣờng sống, chế độ ăn uống, 

thói quen sinh hoạt cũng nhƣ những hành vi sức khỏe liên quan. Kết quả phân tích 

trong nghiên cứu còn cho thấy sự khác nhau về tỷ lệ cận thị ở các học sinh có cha mẹ 

thuộc các nhóm trình độ học vấn khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Học sinh 

có cha mẹ thuộc nhóm trình độ học vấn (TC/CĐ/ĐH) mắc cận thị chiếm tỷ lệ cao 

nhất là 27,19%, tỷ lệ học sinh mắc cận thị giảm dần khi cha mẹ thuộc nhóm có trình 

độ học vấn thấp hơn. Tỷ lệ cận thị ở học sinh có cha mẹ thuộc nhóm nghề nghiệp cán 

bộ - viên chức là cao nhất (26,83%) và học sinh mắc cận thị trong nhóm nghề nghiệp 

cha mẹ là nông dân chiếm tỷ lệ thấp hơn (17,00%). So với nghiên cứu của tác giải Vũ 

Quang Dũng cho rằng kiến thức của phụ huynh học sinh chƣa tốt là yếu tố nguy cơ 

mắc cận thị ở học sinh tăng, chúng tôi cho rằng hai kết quả trên không hoàn toàn mâu 
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thuẫn. Bởi sự khác nhau về địa bàn nghiên cứu, thành phố Trà Vinh có những đặc 

điểm về kinh tế, xã hội cơ bản khác với vùng núi trung du Thái Nguyên. Phần lớn bố 

mẹ học sinh trong nghiên cứu thuộc các ngành nghề buôn bán và công nhân viên 

chức, đồng thời ngành nghề nông dân chiếm tỷ lệ thấp. Do chúng tôi chƣa khảo sát 

kiến thức liên quan đến vấn đề sức khỏe đang quan tâm của phụ huynh học sinh trong 

nghiên cứu, mà chỉ mô tả nghề nghiệp và trình độ văn hóa nói chung. Chúng tôi có 

thể lý giải cha mẹ học sinh có trình độ học vấn cao và thuộc ngành nghề cán bộ viên 

chức ảnh hƣởng đến thói quen sinh hoạt của các em. Các nghiên cứu trƣớc đây đã xác 

định tật cận thị gia tăng cùng với trình độ học vấn ở đối tƣợng mắc [34]. Phụ huynh 

học sinh có thể cũng mắc cận thị cao hơn trong nhóm có trình độ học vấn TC/CĐ/ĐH 

và chính họ đã tạo nên môi trƣờng sinh hoạt “dễ mắc cận thị” cho con cái. Chính 

công việc văn phòng và công việc liên quan đến nhìn gần của phụ huynh ít nhiều tác 

động đến thói quen học tập của học sinh. Hơn nữa, học sinh khu vực đô thị này có thể 

có thời gian học tập nhiều hơn do điền kiện về kinh tế tốt hơn và ít có thời gian vui 

chơi giải trí nhƣ học sinh các vùng khác. 

Trong những năm gần đây, mặc dù điều kiện vệ sinh học đƣờng đã và đang 

đƣợc khắc phục từ phía cơ quan giáo dục và y tế, nhƣng tỷ lệ cận thị học đƣờng vẫn 

chƣa giảm tƣơng thích. Điều đó chứng tỏ ngoài nguyên nhân về điều kiện học tập 

trong trƣờng học còn có những yếu tố tác động khác nữa. Khảo sát dƣới hình thức 

phỏng vấn các học sinh từ lớp 3 đến 12 về việc thực hiện vệ sinh học tập của các em, 

chúng tôi đã ghi nhận đƣợc thêm nhiều mối liên quan đến cận thị. Học sinh có thói 

quen ngồi học tại nhà đúng mắc cận thị chiếm tỷ lệ là 15,60% thấp hơn so với các học 

sinh ngồi học không đúng tƣ thế (28,51%). Tỷ lệ học sinh mắc cận thị ở nhóm đối 

tƣợng luôn ngồi học là thấp nhất (15,6%) so với nhóm các học sinh có thói quen khác. 

Trong đó tỷ lệ cận thị cao nhất ở những học sinh thƣờng xuyên nằm để học từ 28,12% 

đến 32,34%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với (p=0,00<0,05). Tuy nhiên, nghiên 

cứu của chúng tôi chƣa tìm ra mối liên quan giữa bố trí góc học tập tại nhà và cận thị 
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học sinh. Khác với nghiên cứu trƣớc đây của tác giả Nông Thanh Sơn (2004) cho 

rằng góc học tập chịu trách nhiệm tới 78% số bị cận thị nhƣng giống với khảo sát của 

Vũ Quang Dũng (2006) [21]. Mặc dù góc học tập của học sinh đƣợc bố trí tƣơng đối 

thích hợp, nhƣng nghiên cứu của chúng tôi phát hiện điểm chƣa hợp lý là vẫn còn tỷ 

lệ không nhỏ học sinh nằm trên giƣờng khi học ở nhà. Chúng tôi đang đề cập đến việc 

cần tác động vào mối quan tâm của cha mẹ học sinh trong việc theo dõi, nhắc nhở học 

sinh có thói quen ngồi đúng vào góc học tập đã đƣợc bố trí. 

Hơn thế nữa, sự khác biệt thời gian học tập hàng ngày của học sinh thuộc hai 

nhóm cận thị và không cận thị có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Thời gian học tập trung 

bình trong ngày của học sinh cận thị cao hơn nhóm không cận thị. Tỷ lệ cận thị ở học 

sinh có thời gian học hàng ngày nhỏ hơn 9 giờ/ngày thấp hơn ở nhóm học sinh có thời 

gian học ≥ 9 giờ/ngày, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Thời gian học thêm 

các môn học trong tuần của học sinh các cấp học khác nhau, học sinh THPT có thời 

gian học thêm cao hơn và học sinh THCS có thời gian học thêm thấp hơn. Điều đó 

giải thích tỷ lệ học sinh cận thị ở THPT cao nhất trong ba cấp học đƣợc khảo sát. Học 

sinh có thời gian học thêm trong tuần càng cao có tỷ lệ mắc cận thị cao hơn, trong đó 

tỷ lệ cận thị cao nhất ở học sinh có thời gian học thêm >=11 giờ/tuần và thấp nhất là 

nhóm học sinh không có học thêm. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Học 

sinh mắc cận thị chiếm tỷ lệ cao nhất là 33,48% ở nhóm đọc sách >= 2 quyển/tuần và 

thấp nhất là 18,16% ở nhóm học sinh không đọc sách, truyện trong tuần. Các tác giả 

khác trong và ngoài nƣớc nhƣ Vũ Thị Hoàng Lan (2010), Jenny M Ip (2008), Mutti 

Do (2002) cũng tìm thấy mối liên quan chặt chẽ giữa cận thị và thời gian sử dụng mắt 

cho các hoạt động học tập tại trƣờng, tự học, học thêm và tiếp xúc máy tính [13], 

[31]. Áp lực học tập trở thành yếu tố liên quan đến tình trạng cận thị ở các em học 

sinh khu vực thành thị hiện nay. Đã từ lâu, việc đọc sách nói riêng, học tập nói chung 

đƣợc tác giả Seang Mei Saw chứng minh trục nhãn cầu và độ phồng thủy tinh thể gia 

tăng khi đọc trên 2 quyển sách/tuần [39]. Khi mắt phải làm việc liên tục trong khoảng 
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cách gần mà không có sự nghỉ ngơi, thƣ giãn hợp lý cũng nhƣ kết hợp với các hoạt 

động thể lực có tầm nhìn xa, dễ dẫn đến mắt phải điều tiết nhiều, gây mỏi mắt và nếu 

kéo dài liên tục sẽ dẫn đến cận thị. Đồng thời, việc lạm dụng mắt vào các hoạt động 

giải trí nhìn gần cũng là một trong những yến tố liên quan đến cận thị. Trong nghiên 

cứu chúng tôi ghi nhận có sự khác nhau về thời gian sử dụng máy vi tính hàng ngày ở 

các học sinh cận thị (1,73±1,35 giờ/ngày) cao hơn nhóm không cận thị (1,50±1,43 

giờ/ngày) có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Học sinh ngày càng chú ý nhiều hơn đến các 

trò chơi giải trí trên máy tính hơn các hoạt động ngoại khóa ngoài trời. Mắt làm việc 

nhiều trong tƣ thế nhìn gần và tiếp xúc máy vi tính làm tăng điều tiết quá mức. Tình 

trạng này kéo dài sẽ dẫn đến hậu quả mắt tăng tiết thủy dịch gây tăng nhãn áp. Nhãn 

áp cao tác động đến vỏ bọc nhãn cầu làm cho trục trƣớc sau nhãn cầu dài ra gây cận 

thị [39]. 

Thế nhƣng, liệu có mối quan hệ ngƣợc lại hay không và nhìn xa có tác động 

nhƣ thế nào đến cận thị ? Nhóm tác giả đã phỏng vấn học sinh về các hoạt động giải 

trí ngoài trời, thời gian ngủ và ghi lại thời gian hoạt động cùng thời gian nghỉ ngơi 

của học sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy những học sinh cận thị có thời gian vui 

chơi, thể thao ngoài trời (8,87giờ/tuần) và thời gian ngủ trong ngày (7,91giờ/tuần) 

thấp hơn nhóm học sinh không mắc cận thị có ý nghĩa thống kê p=0,00<0,05. Tỷ lệ 

cận thị ở học sinh có thời gian ngủ trong ngày >=8giờ/ngày là 20,15% thấp hơn ở 

nhóm học sinh có thời gian ngủ trong ngày <8giờ/ngày là 57,23% có ý nghĩa thống kê 

p=0,00<0,05. Kết quả này tƣơng tự nhƣ nghiên cứu của Rose K.A, Morgan I.G. 

(2008), Jones LA (2007), Dirani M., Tong L.(2009) [26], [37]. Các tác giả nhận thấy 

nhóm học sinh có thời gian nhìn gần ít và thời gian hoạt động ngoài trời nhiều có tỷ lệ 

cận thị thấp hơn. Các khuyến cáo về việc dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời 

có thể giảm nguy cơ cận thị. Thực tế học sinh trong nƣớc đều có khoảng thời gian 

nghỉ giữa các tiết học và thời gian ra chơi sau hơn 2 giờ ngồi học trong lớp. Nhƣng vì 

áp lực học tập cao, bài vở ngày càng tăng ở các lớp lớn là nguyên nhân các em học 
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sinh khó có thể tận dụng hết các thời gian thƣ giản cho mắt. Áp lực thành tích từ phía 

gia đình và các cuộc thi có tỷ lệ chọi cao buộc học sinh phải học thêm các lớp ngoài 

giờ học chính khóa. Yêu cầu bắt kịp nhịp phát triển kinh tế xã hội, học sinh tham gia 

nhiều hơn các lớp học anh văn, tin học vào ban đêm. Các phƣơng tiện truyền thông 

cũng cho rằng áp lực trƣờng lớp và ở nhà đã trở thành gánh nặng học tập thay vì là 

vừa học vừa chơi đối với học sinh các cấp, đặc biệt học sinh ở khu vực thành thị. Vì 

vậy chứng tôi nhận thấy trong chƣơng trình học chính khóa các trƣờng nên bố trí thời 

gian biểu hợp lý, tăng hoạt động ngoại khóa và khuyến khích các em học sinh có các 

hoạt động nhƣ luyện tập thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ…  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Qua nghiên cứu về thực trạng cận thị học đƣờng và một số yếu tố liên quan trên 

1.431 học sinh tại thành phố Trà Vinh, nhóm tác giả rút ra những kết luận sau: 

1.1. Tình hình cận thị ở học sinh tại Thành phố Trà Vinh năm 2014. 

Tỷ lệ cận thị chung ở học sinh là 21,87% (95% CI 19,70%-24,00%) trong mẫu 

nghiên cứu và là nguyên nhân chính gây giảm thị lực.  

Tỷ lệ cận thị ở nữ (23,61%, 95% CI 20,56%-26,64%) cao hơn ở nam (19,94%, 

95% CI 16,92%-22,95%) sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p=0,09 > 0,05).  

Tỷ lệ cận thị ở học sinh dân tộc Hoa (26,09%, 95% CI 15,46%-36,71%) và Kinh 

(22,70%, 95% CI 20,31%-25,07%) cao hơn ở học sinh dân tộc Khmer (13,25%, 95% 

CI 8,04%-18,46%), sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p=0,30>0,05). 

Hầu hết học sinh bị cận thị cả 2 mắt (87,54%), rất ít học sinh chỉ cận thị 1 mắt 

(12,46%) 

Học sinh mắc tật cận thị cao nhất ở cấp học THPT là 35,09% (95% CI 30,60%-

39,58%) và thấp hơn ở cấp THCS (16,14%, 95% CI 12,71%-19,57%), Tiểu học 

(16,03%, 95% CI 12,95%-19,10%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 

p=0,00<0,05. 

Trong số học sinh cận thị, có 72,52% học sinh biết mình bị cận, còn lại 27,48% 

mới phát hiện cận thị trong đợt khám. Một tỷ lệ đáng kể học sinh mắc tật cận thị chƣa 

đeo kính là 11,01%. 

1.2. Một số yếu tố liên quan tật cận thị ở học sinh tại thành phố Trà Vinh năm 

2014. 

Hiệu số bàn ghế các lớp học hầu hết đều vƣợt quá tiêu chuẩn, bàn cao ghế thấp. 

Hiệu số kích thƣớc bàn ghế đạt tiêu chuẩn còn thấp chiếm 24,07% (Quyết định 

1221/200/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000 Qui định về vệ sinh trường học). Chƣa 

tìm thấy mối liên quan giữa cận thị và kích thƣớc bàn ghế học sinh. 
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Có 13/54 lớp học có khoảng cách bàn đầu tiên đến bảng đúng qui cách, 41/55 lớp 

học có khoảng cách bàn đầu tiên đến bảng không đạt. 100% các lớp học có khoảng 

cách từ bảng đến bàn cuối lớp đạt tiêu chuẩn 

Phòng học đạt chuẩn chiếu sáng là 54,63% và không đạt chuẩn chiếu sáng chiếm 

tỷ lệ khá cao là 45,37%. Ánh sáng phòng học có liên quan với cận thị ở học sinh các 

trƣờng THCS (p=0,02<0,05). 

Tỷ lệ cận thị ở học sinh có ngƣời thân mắc tật cận thị là 42,03% cao hơn đối tƣợng 

không có ngƣời mắc tật cận thị trong gia đình. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 

p=0,00<0,05. 

Học sinh có cha mẹ thuộc nhóm trình độ học vấn là TC/CĐ/ĐH, nghề nghiệp cán 

bộ - viên chức mắc cận thị nhiều nhất (27,19%, 26,83%), học sinh có cha mẹ trình độ 

học vấn tiểu học và nghề nghiệp là nông dân có tỷ lệ cận thị thấp nhất (11,11%; 

10,00%) có ý nghĩa thống kê (p=0,00<0,05). 

Học sinh có thói quen ngồi học đúng mắc tật cận thị (15,60%) thấp hơn so với các 

học sinh có thói quen ngồi học không đúng (28,51%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê với p=0,00<0,05. Góc học tập và cận thị học đƣờng không có mối liên quan 

(p=0,42>0,05). 

Tỷ lệ cận thị ở học sinh có thời gian học hàng ngày nhỏ hơn 9 giờ/ngày (5,41%) ít 

hơn nhóm học sinh có thời gian học ≥9 giờ/ngày (43,78%), sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê p=0,00<0,05. 

Học sinh có thời gian học thêm trong tuần càng cao mắc cận thị nhiều hơn, trong 

đó tỷ lệ cận thị cao nhất ở học sinh có thời gian học thêm >=11 giờ/tuần (57,20%) và 

thấp nhất là nhóm học sinh không có học thêm (11,39%). Sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê p=0,00<0,05. 

Không có sự khác biệt về thời gian xem Tivi hàng ngày ở học sinh có cận thị và 

không cận thị (p=0,42>0,05), nhƣng thời gian sử dụng máy vi tính trung bình hàng 
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ngày ở các học sinh cận thị cao hơn học sinh không cận thị có ý nghĩa thống kê 

p=0,00<0,05. 

Học sinh cận thị có thời gian vui chơi, thể thao ngoài trời (8,87 giờ/tuần) và thời 

gian ngủ trong ngày (7,91giờ/ngày) thấp hơn nhóm học sinh không cận thị (11,88 

giờ/tuần; 9,10 giờ/ngày) có ý nghĩa thống kê p=0,00<0,05. 

Tỷ lệ cận thị ở học sinh có thời gian ngủ trong ngày >= 8 giờ/ngày (20,15%) thấp 

hơn học sinh có thời gian ngủ trong ngày < 8 giờ/ngày (57,23%) có ý nghĩa thống kê 

p=0,00<0,05. 

Học sinh mắc cận thị chiếm tỷ lệ cao nhất (33,48%) ở nhóm đọc sách >=2 

quyển/tuần và thấp nhất (18,16%) ở nhóm học sinh không đọc sách, truyện trong tuần 

(p=0,00<0,05). 

2. Kiến nghị 

Nhằm góp phần bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho học sinh, cũng nhƣ phòng ngừa 

bệnh tật học đƣờng cho học sinh, chúng tôi khuyến nghị: 

- Tăng cƣờng truyền thông – giáo dục sức khỏe học đƣờng. Chú trọng phổ biến 

kiến thức phát hiện, chăm sóc cận thị học đƣờng và vệ sinh thị giác cho các đối 

tƣợng nhƣ cán bộ y tế học đƣờng, thầy cô, các em học sinh và cha mẹ học sinh. Từ 

đó các đối tƣợng có nhận thức và thái độ đúng để thực hiện tốt vệ sinh trong học 

tập, hạn chế các thói quen không tốt trong nhƣ: tƣ thế ngồi học không đúng, chơi 

điện tử kéo dài, không luyện tập thể thao. 

- Củng cố và tăng cƣờng công tác y tế học đƣờng. Các trƣờng cần có cán bộ y tế 

học đƣờng chuyên trách. Tổ chức tập huấn về công tác phòng chống cận thị học 

đƣờng cho cán bộ y tế học đƣờng. Triển khai ứng dụng rộng rải các giải pháp 

phòng chống cận thị học đƣờng tại Trà Vinh, kết hợp tốt giữa can thiệp cộng đồng 

và can thiệp lâm sàng. 
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