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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

ADR

Phản ứng có hại của thuốc (Adverse Drug Reaction)

BS

Bác sĩ

CPOE

Hệ thống hỗ trợ kê đơn (Computerized Physician Order

CYP450

Hệ enzym cytocrom P450 ở gan

DMARD

Thuốc chống thấp khớp tác dụng chậm (Disease – modifying
antiarheumatic drugs)

DSLS

Dược sĩ lâm sàng

ĐKQT

Đa khoa Quốc tế

Ehos

Phần mềm kê đơn tại bệnh viện Vinmec Times City có tích
hợp công cụ cảnh báo tương tác thuốc

EMA

Cơ quan Quản lý thuốc châu Âu (European Medicines
Agency)

HIV

Virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người
(Human Immunodeficiency Virus)

ICU

Hồi sức tích cực (Intensive Care Unit)

IVF

Thụ tinh trong ống nghiệm (In Vitro Fertilization)

PDA

Phần mềm kĩ thuật số cá nhân (Personal Digital Assistant)

PPI

Thuốc ức chế bơm proton (Proton Pump Inhibitor)

TTT

Tương tác thuốc
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Hình 3.4. So sánh tỷ lệ bác sĩ Tim mạch phân loại đúng mức độ tương tác của các cặp

ĐẶT VẤN ĐỀ

Tương tác thuốc là vấn đề thường gặp trong thực hành lâm sàng và là một trong
những nguyên nhân gây ra phản ứng có hại của thuốc (ADR), bao gồm làm thay đổi tác
dụng dược lý của thuốc trong quá trình sử dụng, gây tăng độc tính, gián tiếp làm giảm
hiệu quả và tuân thủ điều trị trên bệnh nhân [4], [55]. Một nghiên cứu tại Brazil năm
mắc tương tác thuốc tiềm tàng là 49,7%, trong đó ít nhất 73,6% đơn thuốc xuất hiện
nhiều hơn một tương tác [28]. Tại Việt Nam, một nghiên cứu tiến hành tại bệnh viện
Hữu Nghị năm 2004 cho thấy mỗi đơn thuốc nội trú có trung bình 6,1 thuốc và số thuốc
trong đơn càng nhiều thì tương tác xuất hiện trong đơn càng lớn [6]. Một thống kê dịch
tễ học cho thấy tỷ lệ xuất hiện tương tác thuốc bất lợi là 7% ở bệnh nhân dùng phối hợp
6 – 10 loại thuốc, nhưng tỷ lệ này sẽ tăng lên tới 40% khi phối hợp từ 16 – 20 thuốc [4].
Tương tác thuốc bất lợi có thể dẫn đến khả năng xuất hiện ADR ở mức độ nặng. Một
tổng quan hệ thống thực hiện năm 2007 đã chỉ ra rằng tương tác thuốc là nguyên nhân
của 0,054% trường hợp cấp cứu, 0,57% trường hợp nhập viện và 0,12% trường hợp tái
nhập viện [25]. Tuy nhiên, tương tác thuốc có thể phòng tránh được [46]. Do vậy, việc
phát hiện và quản lý tương tác thuốc trong bệnh viện có vai trò quan trọng trong giảm
thiểu biến cố bất lợi xảy ra trên bệnh nhân.
Hiện nay, các công cụ hỗ trợ bác sĩ trong việc xác định tương tác thuốc tiềm tàng
ngày càng đa dạng và phong phú như các phần mềm cảnh báo điện tử, tra cứu trực tuyến,
các sách chuyên khảo về tương tác thuốc. Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn của dược sĩ
lâm sàng cũng được đẩy mạnh nhằm tăng cường hiệu quả quản lý tương tác thuốc. Tuy
nhiên, hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ còn phụ thuộc nhiều vào kiến thức, thái độ và
thực hành của bác sĩ liên quan đến tương tác thuốc. Nhiều nghiên cứu cho thấy kiến thức
của bác sĩ về tương tác thuốc còn khá hạn chế [31], [33], [45]. Khảo sát tiến hành ở các
bệnh viện đa khoa tại Addis Ababa, Ethiopia cho thấy bác sĩ chỉ nhận biết đúng mức độ
tương tác của 33,3% trong tổng số 15 cặp tương tác thuốc khảo sát [33]. Trên thực tế,
có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế trong kiến thức, thái độ và thực hành của bác
sĩ về tương tác thuốc, bao gồm yếu tố liên quan đến đặc điểm chuyên khoa và thái độ
của bác sĩ đối với việc kiểm soát tương tác thuốc [31].

1
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2004 tiến hành trên đơn thuốc của 300 người bệnh trong vòng 4 tháng cho thấy tỷ lệ

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, hoạt động tư vấn trực tiếp
của dược sĩ lâm sàng và công cụ cảnh báo tương tác thuốc tích hợp vào phần mềm kê
đơn được phối hợp chặt chẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tương tác thuốc bất lợi trong quá
trình kê đơn. Tuy nhiên, tại bệnh viện nói riêng và Việt Nam nói chung hiện chưa có
một nghiên cứu nào được tiến hành để khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành của bác
sĩ về tương tác thuốc. Với mục đích tăng cường hiệu quả quản lý tương tác thuốc tại
việc kiểm soát tương tác thuốc, chúng tôi thực hiện đề tài “Phân tích kiến thức, thái độ
và thực hành của bác sĩ về tương tác thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
Times City”, với 2 mục tiêu:
1. Phân tích kiến thức, thái độ, thực hành của bác sĩ về tương tác thuốc
2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ, thực hành của bác sĩ
về tương tác thuốc
Hy vọng các kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp hình ảnh toàn diện và góc nhìn của
các bác sĩ lâm sàng về tương tác thuốc, từ đó giúp đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu
quả quản lý tương tác thuốc tại bệnh viện.
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bệnh viện, đồng thời tìm hiểu quan điểm của bác sĩ đối với những vấn đề liên quan đến

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về tương tác thuốc
1.1.1. Khái niệm tương tác thuốc
Tương tác thuốc (TTT) là hiện tượng thay đổi tác dụng dược lý hay độc tính của
số tác nhân hóa học trong môi trường [2], [4], [23]. Đa phần tương tác thuốc dẫn đến tác
dụng bất lợi trên bệnh nhân, ví dụ như nguy cơ tổn thương cơ vân nghiêm trọng tăng lên
khi phối hợp nhóm thuốc statins cùng các thuốc chống nấm nhóm azol. Bệnh nhân dùng
thuốc chống trầm cảm ức chế mono amino oxydase (IMAO) có khả năng lên cơn tăng
huyết áp cấp tính đe dọa tính mạng nếu chế độ ăn quá nhiều tyramin (chế phẩm từ sữa,
phomat). Tương tác thuốc có khi làm giảm hiệu lực thuốc. Ví dụ, cần tăng liều warfarin
để duy trì tác dụng chống đông máu nếu phối hợp đồng thời warfarin và rifampicin trên
bệnh nhân. Uống các tetracyclin hoặc fluoroquinolon cùng thuốc kháng acid hoặc chế
phẩm từ sữa sẽ tạo phức hợp và làm mất tác dụng kháng khuẩn [4], [23]. Trong phạm
vi khóa luận này, chúng tôi chỉ đề cập đến tương tác thuốc – thuốc.
Thực tế điều trị có những tình huống cùng một thuốc ở mức liều điều trị khi phối
hợp với thuốc này làm giảm hoặc mất tác dụng; trong khi đó dùng cùng thuốc kia lại
xảy ra ngộ độc [3]. Do đó, bác sĩ cần cân nhắc cẩn thận tính chất dược lý của mỗi thuốc
và tình trạng bệnh nhân để giảm thiểu các vấn đề liên quan đến thuốc, trong đó bao gồm
tương tác thuốc.
1.1.2. Phân loại tương tác thuốc
Tương tác thuốc được phân thành hai nhóm dựa vào cơ chế: tương tác dược lực
học và tương tác dược động học [1], [3], [4], [23].
-

Tương tác dược lực học
Tương tác loại này thể hiện tại thụ thể (receptor) hoặc trên cùng hướng tác dụng

của một hệ thống sinh lý. Kết quả của phối hợp thuốc có thể dẫn đến tăng hiệu quả hoặc
độc tính (hiệp đồng) hoặc ngược lại, giảm tác dụng của thuốc (đối kháng). Đây là loại
tương tác đặc hiệu, có thể biết trước nhờ kiến thức của thầy thuốc về tác dụng dược lý
và tác dụng không mong muốn của thuốc. Các thuốc có cùng cơ chế tác dụng sẽ có cùng
một kiểu tương tác dược lực học.
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một thuốc khi sử dụng đồng thời với thuốc khác, dược liệu, thức ăn, đồ uống hoặc một



Tương tác hiệp đồng xảy ra khi phối hợp các thuốc có tác dụng trên cùng một hệ

thống sinh lý. Các dạng phối hợp này được tận dụng rất nhiều trong điều trị. Tuy nhiên,
cần lưu ý tránh tác dụng hiệp đồng xảy ra gây tăng tác dụng không mong muốn hoặc
độc tính khi phối hợp các thuốc trong cùng một nhóm dược lý. Ví dụ: phối hợp hai thuốc
chống viêm phi steroid (aspirin và piroxicam) với nhau dẫn đến tăng tỷ lệ chảy máu và
loét dạ dày.
Tương tác đối kháng là loại tương tác xảy ra khi dùng đồng thời hai thuốc gắn

trên cùng một receptor hoặc các thuốc có tác dụng sinh lý đối lập nhau. Hậu quả dẫn
đến giảm hoặc mất tác dụng của thuốc. Ví dụ: các thuốc chẹn thụ thể beta-adrenergic để
điều trị tăng huyết áp, loạn nhịp tim (như propranolol) có thể làm giảm tác dụng giãn
phế quản của các thuốc điều trị hen nhóm kích thích thụ thể beta 2-adrenergic
(salbutamol).
-

Tương tác dược động học
Tương tác dược động học xảy ra trong quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hóa và

thải trừ của thuốc trong cơ thể; hậu quả làm tăng hoặc giảm nồng độ thuốc trong máu
dẫn đến tăng tác dụng không mong muốn hoặc giảm hiệu quả điều trị.


Tương tác thuốc xảy ra trong quá trình hấp thu: tương tác làm thay đổi quá trình

hấp thu của thuốc theo một số cơ chế như thay đổi pH dạ dày, thay đổi nhu động đường
tiêu hóa, tạo phức khó hấp thu giữa hai thuốc khi dùng đồng thời hoặc cản trở cơ học,
tạo lớp ngăn sự tiếp xúc của thuốc với niêm mạc ống tiêu hóa.


Tương tác thuốc xảy ra trong quá trình phân bố: đây là tương tác đẩy nhau ra

khỏi vị trí liên kết tại protein huyết tương, dẫn đến tăng nồng độ thuốc ở dạng tự do, kéo
theo tăng tác dụng dược lý và/hoặc độc tính của thuốc.


Tương tác thuốc xảy ra trong quá trình chuyển hóa: tương tác loại này gặp phải

khi phối hợp các thuốc chuyển hóa qua gan với thành phần tham gia chuyển hóa là hệ
enzym cytocrom P450 ở gan (CYP450). Hiện tượng cảm ứng hoặc ức chế enzym gan
làm thay đổi chuyển hóa thuốc, dẫn đến làm tăng hoặc giảm tác dụng dược lý và độc
tính của thuốc.


Tương tác thuốc xảy ra trong quá trình thải trừ: các thuốc bị ảnh hưởng nhiều là

những thuốc bài xuất chủ yếu qua thận ở dạng còn hoạt tính. Sự phối hợp thuốc có thể
làm thay đổi quá trình bài xuất thuốc qua thận theo các cơ chế như thay đổi pH nước
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tiểu hoặc cạnh tranh chất mang với các thuốc thải trừ qua ống thận theo cơ chế vận
chuyển tích cực.
1.1.3. Các yếu tố nguy cơ làm gia tăng xuất hiện tương tác thuốc
-

Yếu tố thuộc về thuốc



Số lượng thuốc sử dụng

phải tương tác thuốc bất lợi [3], [36]. Một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ xuất hiện TTT có ý
nghĩa lâm sàng tăng từ 34% khi phối hợp đồng thời 2 thuốc lên 82% khi dùng phối hợp
từ 7 thuốc trở lên [54].
 Thuốc có khoảng điều trị hẹp [29], [36]
Tương tác thuốc xảy ra với những thuốc có khoảng điều trị hẹp làm tăng nguy cơ
gây hậu quả nghiêm trọng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh. Những thuốc có
thể kể đến là: kháng sinh aminoglycosid, cyclosporin, một số thuốc điều trị HIV, thuốc
chống đông, thuốc điều trị rối loạn nhịp tim (quinidin, lidocain, procainamid), thuốc
điều trị động kinh (carbamazepin, phenytoin, acid valproic) và thuốc điều trị đái tháo
đường (insulin, dẫn chất sulfonylure đường uống).
-

Yếu tố thuộc về bệnh nhân



Yếu tố di truyền
Yếu tố di truyền có vai trò quyết định tốc độ của enzym trong quá trình chuyển

hóa thuốc, trong đó hệ chuyển hóa quan trọng nhất là cytocrom P450. Bệnh nhân có
enzym chuyển hóa thuốc chậm ít có nguy cơ gặp TTT hơn bệnh nhân có enzym chuyển
hóa thuốc nhanh [29], [36].


Yếu tố liên quan đến bệnh lý
Nhiều bệnh lý đòi hỏi bệnh nhân buộc phải dùng phối hợp nhiều thuốc để đạt

được hiệu quả điều trị mong muốn. Ví dụ, suy tim sung huyết, hội chứng AIDS, bệnh
lao, động kinh hay bệnh tâm thần. Trong khi đó, một số thuốc điều trị lao, thuốc điều trị
hội chứng AIDS và thuốc chống động kinh lại có khả năng cảm ứng hay ức chế enzym,
từ đó làm tăng nguy cơ tương tác với các thuốc khác. Lithium dùng trong rối loạn lưỡng
cực, chỉ cần thay đổi nhỏ trong máu do TTT cũng có thể gây nguy cơ độc tính trên bệnh
nhân [29], [36]. Bên cạnh đó, những biến đổi bệnh lý có thể dẫn đến thay đổi dược động
học của thuốc trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ xuất hiện TTT. Ví dụ trong suy gan,
đặc biệt xơ gan, chức năng tế bào gan suy giảm dẫn tới giảm khả năng chuyển hóa thuốc,
5

Trung tâm DI&ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

Số lượng thuốc bệnh nhân sử dụng càng tăng thì bệnh nhân càng có nguy cơ gặp

nguy cơ quá liều tăng lên nếu gặp tương tác thuốc ở giai đoạn chuyển hóa khi phối hợp
với một thuốc ức chế hệ enzym CYP450 [1].


Tình trạng sinh lý
Tuổi, giới tính, tình trạng mang thai, tập thể dục, đói và nhịp sinh học góp phần

đáng kể vào sự khác nhau giữa các cá thể về đặc tính dược động học và dược lực học
của thuốc sử dụng [23].
Yếu tố môi trường
Uống rượu, hút thuốc, chế độ ăn uống, tiếp xúc dị nguyên ngoài môi trường đều
có thể cảm ứng hoặc ức chế enzym chuyển hóa hoặc ảnh hưởng đến dược động học của
thuốc [23], [29].
-

Yếu tố thuộc về cán bộ y tế
Trong trường hợp bệnh nhân được điều trị bởi nhiều bác sĩ cùng lúc, mỗi BS có

thể không nắm bắt được đầy đủ thông tin về những thuốc bệnh nhân đã được kê đơn và
đang sử dụng. Điều này làm tăng nguy cơ dẫn đến những TTT nghiêm trọng không được
kiểm soát [29], [36]. Hiện nay, với sự hỗ trợ từ các cơ sở dữ liệu tra cứu TTT cùng các
phần mềm cảnh báo tương tác, bác sĩ và dược sĩ có thể nhanh chóng phát hiện và xử trí
tương tác thuốc phù hợp nhằm giảm thiểu phản ứng bất lợi trên bệnh nhân.
1.2. Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng trong thực hành liên quan đến tương tác
thuốc
1.2.1. Tại Việt Nam
Cho tới nay, các nghiên cứu về tương tác thuốc tại Việt Nam chủ yếu được tiến
hành bằng việc rà soát thực trạng TTT trong các bệnh viện và xây dựng danh mục TTT
đáng chú ý, ngoài ra, một số nghiên cứu đã hướng đến đánh giá hiệu quả của việc quản
lý tương tác thuốc thông qua can thiệp từ dược lâm sàng.
Các nghiên cứu đánh giá tương tác thuốc bất lợi trong thực hành lâm sàng đã
được tiến hành tại nhiều bệnh viện. Tại các bệnh viện đa khoa, năm 2013, nghiên cứu
của Dương Anh Tuấn rà soát tương tác thuốc bất lợi trên bệnh án điều trị nội trú tại khoa
Nội tiêu hóa - tiết niệu, bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên cho thấy 62 đơn
thuốc có tương tác, chiếm 34,83%, tuy nhiên số lượng TTT có ý nghĩa lâm sàng chỉ
chiếm 8,43% liên quan đến 8 cặp tương tác [16]. Năm 2012, nghiên cứu của Nguyễn
Thế Huy đã đánh giá tương tác thuốc bất lợi trên bệnh án điều trị nội trú tại khoa Nội
tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cho thấy tỷ lệ bệnh án có TTT lên tới 70,3%,
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số lượng bệnh án tương tác có ý nghĩa lâm sàng chiếm 58,8% [12]. Khảo sát thực trạng
tương tác thuốc tại các bệnh viện chuyên khoa cũng được tiến hành qua nghiên cứu của
Nguyễn Duy Tân tại khoa điều trị hóa chất Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
năm 2015 [13] hay nghiên cứu của Tô Thị Hoài thực hiện tại bệnh viện Lao và bệnh
Phổi Thái Nguyên năm 2017 [10]. Nhiều nghiên cứu đã rà soát tương tác thuốc bất lợi
kết hợp với việc xây dựng danh mục TTT nghiêm trọng cần chú ý, điển hình như đề tài
Thị Thái Hà tại Trung tâm y tế huyện Bình Lục – Hà Nam năm 2019 [7] hay nghiên cứu
của Nguyễn Thúy Hằng thực hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2016 với đề xuất
danh mục bao gồm 27 cặp tương tác đáng chú ý [8].
Bên cạnh đó, một số nghiên cứu bắt đầu triển khai tích hợp danh mục tương tác
thuốc vào phần mềm kê đơn, đồng thời đánh giá hiệu quả quản lý TTT thông qua can
thiệp của dược lâm sàng. Nghiên cứu của tác giả Hà Minh Hiền thực hiện tại Bệnh viện
ĐKQT Vinmec Times City năm 2020 cho thấy 100% các can thiệp đã được các bác sỹ
đồng ý về các cặp tương tác thuốc do DSLS đưa ra. Trong đó, 70,1% cặp được bác sỹ
đồng ý sửa y lệnh sau đó, 29,9% cặp bác sỹ chấp nhận tương tác thuốc và phối hợp cùng
dược sĩ lâm sàng giám sát chặt chẽ bệnh nhân [9]. Ngoài ra có thể kể đến đề tài của Lê
Thị Phương Thảo tiến hành tại khoa Khám bệnh cán bộ - Bệnh viện Trung ương Quân
đội 108 năm 2019 [14] hay đề tài của Nguyễn Thị Huế tại Bệnh viện Bạch Mai năm
2020 [11].
Như vậy, cho đến nay chưa có nghiên cứu nào trong nước được thực hiện để đánh
giá kiến thức, thái độ và thực hành của bác sĩ về TTT cũng như tìm hiểu quan điểm của
bác sĩ về những công cụ hỗ trợ kiểm soát tương tác thuốc.
1.2.2. Trên thế giới
Hiện nay, thực hành quản lý tương tác thuốc ngày càng được quan tâm tại nhiều
nơi trên thế giới. Bên cạnh các đề tài đánh giá thực trạng tương tác thuốc, nhằm nâng
cao hiệu quả kiểm soát TTT, một số nghiên cứu đã tiến hành khảo sát kiến thức, thái độ
và thực hành của bác sĩ về nhận định và xử trí tương tác bất lợi trong thực hành lâm
sàng.
Năm 2002, nghiên cứu của Glassman và cộng sự khi tiến hành khảo sát 263 bác
sĩ tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe phía Bắc California cho thấy bác sĩ phân loại
đúng mức độ tương tác của 44% cặp thuốc trong tổng số 14 cặp TTT được đưa ra. Khi
7
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của Lê Huy Dương tại bệnh viện Hợp Lực Thanh Hóa năm 2017 [5], đề tài của Nguyễn

tìm hiểu quan điểm của bác sĩ về phần mềm cảnh báo tương tác thuốc, gần 90% BS công
nhận hiệu quả của phần mềm, tuy nhiên 55% trong số đó phản hồi rào cản lớn nhất trong
phát hiện và xử trí tương tác thuốc là có quá nhiều cảnh báo tương tác không có YNLS
[34].
Năm 2008, Ko Yu và cộng sự đã ghi nhận phản hồi của các bác sĩ tại Hoa Kỳ về
các nguồn thông tin tra cứu tương tác thuốc thường dùng. Kết quả cho thấy phần lớn
thông tin sản phẩm thuốc và hỗ trợ từ dược sĩ lâm sàng cũng được BS lựa chọn khi muốn
chủ động tìm hiểu về tương tác, đều chiếm tỷ lệ 14,2% [45].
Năm 2013, nghiên cứu của Getachew Moges tiến hành tại Addis Ababa cho thấy
bác sĩ chỉ nhận biết đúng mức độ tương tác của 33,3% trong tổng số 15 cặp tương tác
thuốc khảo sát. Đa số bác sĩ tìm kiếm thông tin về TTT từ sách tham khảo (44,3%),
trong khi đó không một bác sĩ nào phản hồi đã từng nhờ đến sự hỗ trợ của dược sĩ lâm
sàng trong việc phát hiện và xử trí tương tác thuốc [33]Năm 2017, nghiên cứu của Ehsan
và cộng sự tiến hành trên 281 bác sĩ tại 8 bệnh viện Iran cho thấy 44% trong tổng số 14
cặp TTT được nhận định đúng mức độ tương tác. Về nguồn thông tin tra cứu TTT thường
dùng, kết quả cho thấy đa số bác sĩ tra cứu thông tin về tương tác thuốc qua sách, phần
mềm hỗ trợ phát hiện tương tác thuốc được cài sẵn trên điện thoại hoặc máy tính bảng
và Internet (với tỉ lệ tương ứng 42,7%; 33,5%; 15,3%). Chỉ 1,8% bác sĩ nhờ đến sự tư
vấn của dược sĩ [31].
Tổng hợp kết quả của các nghiên cứu trên cho thấy nhận định của bác sĩ về các
cặp tương tác thuốc nhìn chung chưa cao. Hơn nữa, các nghiên cứu ghi nhận sự khác
biệt về nguồn thông tin tra cứu tương tác thuốc thường dùng của các bác sĩ.
1.3. Kiến thức, thái độ, thực hành của bác sĩ về tương tác thuốc
1.3.1. Thực trạng kiến thức, thái độ của bác sĩ về tương tác thuốc và các yếu tố ảnh
hưởng
Nhận thức của bác sĩ về tương tác thuốc đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm
soát tương tác thuốc và giảm nguy cơ gây phản ứng bất lợi trên lâm sàng.
Các nghiên cứu cho thấy kiến thức của bác sĩ về tương tác thuốc thường hạn chế
[31], [33], [34], [45]. Theo nghiên cứu tiến hành ở các bệnh viện đa khoa tại Addis
Ababa, bác sĩ chỉ nhận biết đúng mức độ tương tác của 33,3% trong tổng số 15 cặp
tương tác thuốc khảo sát [33]. Theo một nghiên cứu khác do Glassman và các cộng sự
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bác sĩ tra cứu từ phần mềm và sách (tỷ lệ lần lượt là 25,9% và 24,1%). Bên cạnh đó, tờ

thực hiện, 44% trong tổng số 14 cặp tương tác được phân loại đúng mức độ tương tác
[34].
Nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế này có thể do nhiều yếu tố, bao gồm đặc điểm
chuyên khoa, kinh nghiệm thực tế, quan điểm về tương tác thuốc, nguồn tra cứu thông
tin về tương tác và rào cản về thời gian liên quan đến phát hiện và xử trí tương tác thuốc
[38], [44].
tương tác thuốc kém hơn bác sĩ đa khoa. Ngoài ra, nhận thức về tầm quan trọng của TTT
được chứng minh là có ảnh hưởng tới kiến thức về TTT, cụ thể, với những bác sĩ phản
hồi tương tác thuốc ảnh hưởng rất nhiều đến việc lựa chọn thuốc trong điều trị, kiến thức
của họ khi đánh giá các cặp TTT tốt hơn những bác sĩ cho rằng tương tác không ảnh
hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít đến việc kê đơn. Bên cạnh đó, bác sĩ đã từng gặp trường
hợp bệnh nhân xuất hiện tác dụng không mong muốn do tương tác thuốc có nhận định
tốt hơn về TTT [45]. Yếu tố liên quan đến kinh nghiệm thực tế về TTT cũng được đề
cập trong nghiên cứu của Glassman và cộng sự, kết quả cho thấy bác sĩ trẻ có kiến thức
về tương tác thuốc tiềm tàng tốt hơn bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm, tuy nhiên nghiên
cứu này cũng chỉ ra mối liên hệ tỷ lệ thuận giữa kinh nghiệm thực hành kê đơn và khả
năng nhận biết các cặp thuốc chống chỉ định phối hợp [34]. Trong khi đó, nghiên cứu
của Getachew Moges chỉ ra rằng yếu tố liên quan đến thói quen tra cứu thông tin ảnh
hưởng một phần đến kiến thức của bác sĩ về TTT. Nghiên cứu ghi nhận không một bác
sĩ nào đã từng nhờ đến sự hỗ trợ của dược sĩ lâm sàng trong việc phát hiện và xử trí
tương tác thuốc [33].
Quan điểm về tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng cũng ảnh hưởng đến kiến thức
của bác sĩ khi nhận định các cặp TTT. Trên thực tế, tương tác thuốc có thể để lại hậu
quả trên bệnh nhân ở nhiều mức độ khác nhau, từ mức nhẹ không cần can thiệp đến mức
độ nghiêm trọng như đe dọa tính mạng hay tử vong [4]. Tuy nhiên, điều đó không có
nghĩa là tất cả tương tác thuốc đều nghiêm trọng và có YNLS. Tương tác thuốc có YNLS
là tương tác làm thay đổi hiệu quả điều trị/độc tính của thuốc cần hiệu chỉnh liều, tăng
cường giám sát bệnh nhân hoặc thậm chí chống chỉ định không phối hợp [63], [32]. Do
đó, theo kết quả nghiên cứu in vivo hay in vitro, một tương tác có thể xảy ra nhưng chưa
chắc tương tác đó có ý nghĩa trên lâm sàng. Hai yếu tố cần cân nhắc khi đánh giá một
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Nghiên cứu của Ko Y và cộng sự cho thấy bác sĩ chuyên khoa có kiến thức về

tương tác thuốc có YNLS là mức độ nghiêm trọng của tương tác và phạm vi điều trị của
thuốc [36].
Một khảo sát tiến hành với 40 cặp tương tác liên quan đến thuốc chống thấp khớp
tác dụng chậm (DMARD) được lấy từ cơ sở dữ liệu MEDLINE và EMBASE trong
khoảng thời gian từ 1968 đến 2009 cho thấy có sự khác biệt trong nhận định về ý nghĩa
lâm sàng của tương tác thuốc giữa bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp và dược sĩ. Cụ
hợp việc phối hợp thuốc làm tăng nguy cơ nhiễm độc DMARD, trong khi đó dược sĩ
lâm sàng nhận định cần xử trí tương tác thuốc nếu việc dùng kết hợp thuốc làm giảm
hiệu quả của thuốc DMARD [65]. Một nghiên cứu khác tại Netherlands cho thấy bác sĩ
hồi sức thường đánh giá tương tác thuốc ít có ý nghĩa lâm sàng hơn dược sĩ. Cơ sở dữ
liệu về tương tác và mức độ nghiêm trọng trên thực tế điều trị là yếu tố quan trọng đối
với bác sĩ ICU khi nhận định về một TTT [18]. Quan điểm về tương tác thuốc giữa các
bác sĩ cũng ghi nhận nhiều khác biệt. Theo một phân tích tiến hành với 500 thuốc được
kê đơn nhiều nhất ở Mỹ năm 2010, lấy dữ liệu từ Source Healthcare Analytics, LLC,
sau khi chọn khảo sát ngẫu nhiên với 100 cặp tương tác thuốc, kết quả cho thấy có sự
khác biệt trong nhận định tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng giữa các bác sĩ về 97 cặp
tương tác. Nghiên cứu này cũng cho rằng với thời gian kê đơn thường rất ngắn, bác sĩ
có thể không có thời gian để xem xét kĩ tất cả các thuốc bệnh nhân đang sử dụng trước
khi kê thêm một thuốc mới [38].
1.3.2. Thực hành kiểm soát tương tác thuốc
1.3.3. Nguồn thông tin tra cứu về tương tác thuốc
Hiện nay, với việc xuất hiện nhiều thuốc mới và những thông tin về TTT liên tục
được cập nhật, bác sĩ không thể đảm bảo nhớ được hết tương tác có nguy cơ xảy ra trên
lâm sàng. Do đó, các cơ sở dữ liệu tra cứu tương tác thuốc là công cụ hữu ích giúp bác
sĩ tìm hiểu những thông tin cần thiết liên quan đến tương tác thuốc, từ đó đưa ra lựa
chọn thuốc hợp lý khi kê đơn, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý tương tác thuốc.
Khảo sát trên 950 bác sĩ về các nguồn thông tin tra cứu TTT thường dùng, nghiên
cứu của Ko Y cho thấy phần lớn bác sĩ tra cứu từ phần mềm và sách (tương ứng 25,9%
và 24,1%) [45]. Tương tự, một nghiên cứu khác tiến hành trên 281 bác sĩ tại 8 bệnh viện
Iran cũng cho thấy đa số bác sĩ tra cứu thông tin về tương tác thuốc qua sách, phần mềm
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thể, với 25% cặp tương tác, bác sĩ cho rằng phải có biện pháp can thiệp sớm trong trường

hỗ trợ phát hiện tương tác thuốc (được cài sẵn trên điện thoại hoặc máy tính bảng) và
Internet (với tỉ lệ tương ứng 42,7%; 33,5%; 15,3%) [31].
Một nghiên cứu tiến hành tại 7 bệnh viện ở Mỹ cho thấy bác sĩ và dược sĩ chủ
yếu lựa chọn tra cứu tương tác thuốc từ các nguồn thông tin điện tử như Micromedex,
thiết bị kĩ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA – Personal Digital Assistant) và UptoDate.
Thông tin tham khảo về tương tác được bác sĩ ưu tiên kế tiếp là dược sĩ, trong khi sách
nguồn thông tin điện tử [43]. Một số sách về tương tác thuốc như Hansten and Horn's
Drug interactions analysis and management, Handbook of adverse drug interactions và
Drug interaction facts là những nguồn thông tin tương tác thuốc hữu ích hỗ trợ bác sĩ
trong việc giảm thiểu nguy cơ tương tác bất lợi trong kê đơn [17].
Ngoài ra, tìm hiểu nguồn thông tin tra cứu trên 554 bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban
đầu và 114 dược sĩ cộng đồng ở Ohio, Mỹ cho thấy 62,3% bác sĩ dựa vào kinh nghiệm
thực tế của họ hoặc ý kiến của đồng nghiệp để đánh giá xử trí một tương tác thuốc [49].
1.3.4. Nguồn thông tin cảnh báo tương tác thuốc
Bảng cảnh báo những tương tác thuốc đáng chú ý
Việc xây dựng các danh mục tương tác thuốc nghiêm trọng cần chú ý đã được
tiến hành tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu của Malone và cộng sự đề xuất 25
cặp tương tác thuốc nghiêm trọng trên lâm sàng thường xảy ra với đối tượng bệnh nhân
ngoại trú [48]. Nghiên cứu tại Hoa Kỳ năm 2004 đã đưa ra danh mục 19 cặp tương tác
đáng chú ý trên đối tượng bệnh nhân nhi [35]. Một nghiên cứu khác công bố năm 2015
tiến hành trên bệnh nhân tim mạch điều trị nội trú tại một bệnh viện ở Pakistan đã thiết
lập danh mục 10 cặp tương tác có tần suất gặp cao nhất trên đối tượng bệnh nhân này
[51].
Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu đã tiến hành xây dựng danh mục tương tác thuốc
nghiêm trọng tại nhiều bệnh viện như nghiên cứu của Lê Huy Dương tại Bệnh viện Đa
khoa Hợp Lực năm 2017 đã đưa ra 26 cặp tương tác bất lợi cần chú ý trên lâm sàng hay
nghiên cứu của Nguyễn Thúy Hằng tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2016 đề xuất 27
cặp tương tác đáng chú ý [8].
Trên thực tế, các danh mục tương tác thuốc bất lợi đáng chú ý đều được tinh gọn
số lượng thuốc và nội dung cảnh báo. Tuy nhiên, do những hạn chế về tính thực tiễn
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báo (ví dụ như AHFS) là nguồn tra cứu tương tác được dược sĩ ưu tiên thứ 2 sau các

trong việc tra cứu trực tiếp từ danh mục, phần mềm cảnh báo có tích hợp danh mục TTT
đã được xây dựng và triển khai giúp hỗ trợ bác sĩ trong kê đơn.
Phần mềm cảnh báo tương tác thuốc
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh hệ thống hỗ trợ kê đơn CPOE (Computerized
Physician Order Entry) là công cụ hữu ích giúp giảm thiểu sai sót trong sử dụng thuốc,
nâng cao hiệu quả điều trị và giảm biến cố bất lợi trên lâm sàng [22], [42], [53]. Tỷ lệ
tác thuốc được tích hợp vào phần mềm này [62]. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, sự
hỗ trợ từ các phần mềm cảnh báo cũng gây ít nhiều khó khăn cho bác sĩ.
Theo một nghiên cứu khảo sát bác sĩ đa khoa tại Anh, 90,4% BS cho rằng các
phần mềm cảnh báo tương tác thuốc là công cụ hữu ích trong việc hỗ trợ kê đơn, tuy
nhiên 73,5% BS đồng thuận rằng cảnh báo đôi khi không phù hợp hoặc không liên quan
đến bệnh nhân của họ [47]. Nhiều bác sĩ ý thức về sự tồn tại của TTT, tuy nhiên rất ít
trong số họ nhận thức được rủi ro tiềm ẩn của tương tác thuốc trên lâm sàng. Trong khi
đó, việc phần mềm đưa ra rất nhiều cảnh báo về những tương tác không có YNLS khiến
bác sĩ có xu hướng bỏ qua những cảnh báo được đưa ra [21]. Nghiên cứu của Weingart
và cộng sự cho thấy bác sĩ bỏ qua 89,4% cảnh báo tương tác thuốc, tuy nhiên 95,6%
trong số đó được các chuyên gia đánh giá là phù hợp. Lý do bác sĩ bỏ qua cảnh báo
tương tác thuốc bao gồm: tương tác không có ý nghĩa lâm sàng (21,6%), bệnh nhân hiện
đang dung nạp thuốc (21,6%), bệnh nhân dừng sử dụng một trong hai thuốc được cảnh
báo là có tương tác (8,0%) hoặc chỉ sử dụng thuốc trong một thời gian ngắn (6,2%).
Ngoài ra, 40,6% cảnh báo được cho là không phù hợp với tình huống thực tế trên lâm
sàng [67].
Không thể phủ nhận các công cụ cảnh báo tương tác thuốc tích hợp vào phần
mềm kê đơn điện tử có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bác sĩ nhận biết và xử trí
TTT tiềm tàng trong kê đơn. Tuy nhiên, trên thực tế chất lượng phần mềm và nội dung
cảnh báo còn nhiều hạn chế, đồng thời trong nhiều trường hợp cần xem xét trên từng
trường hợp cụ thể để đánh giá ý nghĩa lâm sàng của TTT. Điều này cho thấy việc đồng
hành của DSLS đóng vai trò quan trọng trong quản lý TTT.
Hoạt động hỗ trợ của dược sĩ lâm sàng trong phát hiện và xử trí tương tác
thuốc
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tương tác thuốc bất lợi xảy ra trên bệnh nhân giảm đáng kể khi công cụ cảnh báo tương

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả của hoạt động hỗ trợ của dược sĩ lâm sàng
trong việc theo dõi sử dụng thuốc nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều trị và giảm thiểu phản
ứng bất lợi trên lâm sàng, trong đó bao gồm hoạt động hỗ trợ kiểm soát tương tác thuốc.
Khảo sát bác sĩ về nguồn cảnh báo tương tác thuốc, nghiên cứu của Ko Yu và cộng sự
cho thấy 68,4% bác sĩ báo cáo rằng họ thường nhận được cảnh báo tương tác thuốc từ
dược sĩ lâm sàng [45]. Theo nghiên cứu được tiến hành tại Brazil, tỷ lệ tương tác thuốc
dược sỹ lâm sàng so với chỉ dùng phần mềm cảnh báo tương tác thuốc [50]. Tương tự,
khi có sự hỗ trợ của DSLS, tỷ lệ tương tác thuốc giảm 31% so với chỉ dùng phần mềm
tương tác thuốc thông thường trong nghiên cứu của Humphries [39]. Hoạt động hỗ trợ
của DSLS hiệu quả hơn so với phần mềm do những cảnh báo tương tác thuốc thường
có tính đặc hiệu tương đối thấp. Trong khi đó, dược sĩ có thể tiếp xúc và theo dõi trực
tiếp phản ứng bất lợi của tương tác thuốc trên lâm sàng, liên quan đến huyết áp, chỉ số
INR, nhịp tim, mức kali máu và đường huyết, đồng thời cân nhắc đến khoảng cách giữa
các lần dùng thuốc và mức độ biểu hiện trên lâm sàng của tương tác thuốc để đưa ra
quyết định xử trí phù hợp [27]. Tại Việt Nam, Vũ Thị Trinh và cộng sự tại bệnh viện
Lão khoa Trung ương đã tiến hành can thiệp và đánh giá hiệu quả hoạt động tư vấn của
dược sỹ lâm sàng trong quản lý tương tác thuốc bất lợi tiềm tàng. Nghiên cứu cho thấy
với sự tư vấn của dược sỹ lâm sàng, tỷ lệ bệnh án có tương tác giảm 7,2%; có 65,6%
lượt tư vấn của DSLS được bác sỹ chấp nhận và 34,4% lượt bác sỹ chấp nhận một phần
[15]. Mới đây, nghiên cứu của tác giả Hà Minh Hiền ghi nhận 100% các can thiệp đã
được các bác sỹ đồng ý về các cặp tương tác thuốc do dược sĩ lâm sàng đưa ra. Trong
đó, 17/24 (chiếm 70,1%) cặp được bác sỹ đồng ý sửa y lệnh sau đó, 7/24 (chiếm 29,9%)
cặp bác sỹ chấp nhận tương tác thuốc và phối hợp cùng DSLS giám sát chặt chẽ bệnh
nhân [9].
1.4. Các giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý tương tác thuốc
1.4.1. Giải pháp liên quan đến phần mềm cảnh báo tương tác thuốc
Hạn chế lớn nhất của phần mềm cảnh báo tương tác thuốc là việc phần mềm đưa
ra rất nhiều cảnh báo về những tương tác không có YNLS hoặc tương tác không liên
quan đến tình trạng bệnh nhân, điều này có thể khiến bác sĩ bỏ qua những cảnh báo được
đưa ra. Nhiều nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp cải thiện vấn đề này nhằm nâng cao
hiệu quả quản lý tương tác thuốc trên lâm sàng. Theo nghiên cứu tiến hành tại một bệnh
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giảm 50% và tỷ lệ tương tác thuốc nghiêm trọng có thể giảm 81% khi có sự tư vấn của

viện Sydney, Australia, để tối ưu hiệu quả của phần mềm cảnh báo cần lưu ý đến 4 tiêu
chí: số lượng cảnh báo vừa phải, đặc điểm điều trị trên lâm sàng, hình thức cảnh báo nổi
bật và thăm dò phản hồi của người sử dụng [24]. Nghiên cứu của Harkaryn Bagri và
cộng sự đề xuất nội dung cảnh báo tương tác thuốc trên phần mềm cần được đánh giá
định kỳ bởi dược sĩ lâm sàng, trong đó ít nhất một thành viên của hội đồng xét duyệt có
kinh nghiệm trong thực hành lâm sàng nhằm giúp đảm bảo chỉ đưa ra những tương tác
chế trùng lặp thuốc (ví dụ trường hợp cùng một thuốc nhưng nhiều đường dùng khác
nhau) giúp giảm số lượng tương tác cảnh báo [20]. Ngoài ra, cho phép tự điều chỉnh số
lượng cảnh báo có thể giúp tập trung vào những tương tác có YNLS tại các bệnh viện
khác nhau [66]. Một nghiên cứu tiến hành tại Australia năm 2010 cho thấy hầu hết bác
sĩ và dược sĩ mong muốn được cung cấp thông tin liên quan đến ý nghĩa lâm sàng của
tương tác thuốc, mức độ nghiêm trọng của tương tác và các gợi ý xử trí phù hợp. Hơn
80% bác sĩ và dược sĩ tham gia khảo sát cho rằng cần hạn chế tối đa việc người sử dụng
phần mềm có thể bỏ qua cảnh báo tương tác thuốc [69].
1.4.2. Giải pháp liên quan đến vấn đề đào tạo tương tác thuốc cho bác sĩ
Việc nâng cao kiến thức cho bác sĩ về sử dụng thuốc trong điều trị giúp giảm tỷ
lệ kê đơn thuốc có khả năng tương tác [26]. Nhiều giải pháp đã được áp dụng như cung
cấp tài liệu chuyên môn, đào tạo theo từng nhóm hoặc đào tạo riêng từng bác sĩ, theo
dõi các thuốc kê đơn của bác sĩ và tư vấn trực tiếp lại thời điểm kê đơn [61]. Tuy nhiên,
theo một nghiên cứu tiến hành tại Australia, các hệ thống cảnh báo và hình thức đào tạo
thường xuyên đem lại hiệu quả cao hơn các biện pháp khác [37]. Nghiên cứu do Avorn
và Soumerai thực hiện (năm 1983) cho thấy khi tập trung đào tạo cho những BS kê đơn
ít nhất 1 loại thuốc có nguy cơ gây ADR ở mức độ trung bình đến nặng, tần suất kê đơn
các loại thuốc này sẽ giảm 14% so với nhóm đối chứng (p = 0.0001) [19]. Một nghiên
cứu tiến hành đào tạo cho các bác sĩ khoa Tim mạch tại bệnh viện Cấp cứu Aktobe,
Kazakhstan cho thấy công tác đào tạo làm giảm đáng kể tỷ lệ xuất hiện tương tác thuốc
nghiêm trọng ở chuyên khoa này từ 60,4% năm 2014 xuống còn 42,2% năm 2017 [52].
Bên cạnh đó, việc đào tạo thường xuyên cũng đóng vai trò quan trọng góp phần làm
thay đổi thực hành kê đơn của bác sĩ [59], [64], [68].
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đáng chú ý, từ đó giảm số lượng tương tác thuốc không có ý nghĩa trên lâm sàng. Hạn

1.5. Hoạt động quản lý tương tác thuốc tại bệnh viện Vinmec Times City
Từ năm 2011 đến nay, để đảm bảo hoạt động kiểm soát tương tác thuốc trên lâm
sàng, bệnh viện đã triển khai tích hợp công cụ cảnh báo tương tác thuốc vào phần mềm
quản lý kê đơn và quản lý duyệt, xuất/ lĩnh thuốc (Ehos). Danh mục tương tác thuốc
cảnh báo được tích hợp lên Ehos do tổ Dược lâm sàng cập nhật gần đây nhất vào năm
2014, bao gồm 147 cặp hoạt chất trong danh mục bệnh viện có tương tác thuốc. Nếu
báo về các nội dung: Tên cặp hoạt chất có tương tác thuốc, cơ chế, hậu quả, hướng xử
trí, tài liệu tham khảo. Các bác sỹ vẫn có thể bỏ qua tương tác thuốc được cảnh báo để
xác nhận đơn thuốc.
Song song với công cụ cảnh báo tương tác thuốc, hoạt động dược lâm sàng ở
bệnh viện Vinmec Times City luôn được chú trọng. Tất cả y lệnh nội trú đều được dược
sỹ lâm sàng thẩm định trước khi kho Dược cấp phát thuốc. Hoạt động tư vấn trực tiếp
của dược lâm sàng khi phát hiện tương tác thuốc được thực hiện thường quy. Điều này
giúp hạn chế nhược điểm của phần mềm cảnh báo tương tác thuốc liên quan đến những
tình huống cụ thể trên lâm sàng liên quan đến bệnh nhân, tình trạng bệnh và việc phối
hợp thuốc trong thực tế điều trị. Tuy nhiên, với nhiều khác biệt về quan điểm, kinh
nghiệm và thực hành, việc tiếp cận vấn đề quản lý tương tác thuốc có thể có sự khác biệt
giữa bác sĩ và dược sĩ, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng phòng ngừa và kiểm soát tương
tác thuốc tại bệnh viện.
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trong cùng một đơn kê của bác sỹ xuất hiện các cặp tương tác, phần mềm sẽ hiện cảnh

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu bao gồm tất cả bác sĩ đang tham gia khám, chữa bệnh tại
các khoa, phòng, trung tâm của bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City trong thời gian từ
08/10/2019 đến 25/10/2019 ứng với mục tiêu 1 và từ 09/05/2020 đến 13/05/2020 ứng

Tiêu chuẩn loại trừ:
-

Bác sĩ ở các chuyên khoa hầu như không kê đơn

-

Bác sĩ không có mặt ở bệnh viện trong thời gian tiến hành khảo sát

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp kết hợp định tính và định lượng.
Nghiên cứu định lượng sử dụng bộ câu hỏi khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành của
bác sĩ về tương tác thuốc. Dựa trên kết quả định lượng, nghiên cứu định tính được tiến
hành thông qua phỏng vấn sâu nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề phát hiện trong nghiên
cứu định lượng, đồng thời tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ, thực
hành của bác sĩ liên quan đến vấn đề tương tác thuốc và các giải pháp tăng cường hiệu
quả quản lý tương tác thuốc. Thiết kế nghiên cứu định lượng và định tính được thực hiện
tương ứng với 2 mục tiêu.
2.2.1. Mục tiêu 1: Phân tích kiến thức, thái độ, thực hành của bác sĩ về tương tác
thuốc
2.2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
Phỏng vấn trực tiếp thông qua bộ câu hỏi định lượng (phụ lục 1), bao gồm câu
hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi có/không, câu hỏi thăm dò và câu hỏi sử dụng thang đo
Likert. Tất cả thông tin được nghiên cứu viên ghi chép lại trong mỗi cuộc phỏng vấn.
Cấu trúc dữ liệu gồm 4 phần chính:
+ Đặc điểm chung của đối tượng tham gia phỏng vấn
+ Ý kiến về tầm quan trọng của tương tác thuốc và trách nhiệm của bác sĩ
+ Ý kiến về tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng và nhận định một số cặp tương tác
thuốc cụ thể
+ Thực trạng việc quản lý tương tác thuốc tại bệnh viện
2.2.1.2. Chỉ tiêu nghiên cứu
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với mục tiêu 2.

-

Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu



Đặc điểm về nhân khẩu học: giới tính; tuổi; thời gian công tác trong bệnh viện;

phân bố theo chuyên khoa và kinh nghiệm tham gia đào tạo, tập huấn về tương tác thuốc.


Kinh nghiệm thực tế liên quan đến tương tác thuốc: tỷ lệ bác sĩ đã từng gặp trường

-

Kiến thức của bác sĩ về tương tác thuốc



Ý kiến về khái niệm tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng đúng và đầy đủ nhất:

tỷ lệ bác sĩ hiểu đúng về khái niệm tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng theo Cơ quan
Quản lý thuốc châu Âu (EMA) [63].


Nhận định về mức độ tương tác của một số cặp thuốc cụ thể: tỷ lệ bác sĩ phân

loại đúng mức độ tương tác của các cặp thuốc


Nhận định về tương tác thuốc thường gặp trong tình huống lâm sàng cụ thể: tỷ lệ

bác sĩ nhận biết và xử trí được tương tác thuốc
-

Thái độ của bác sĩ đối với vấn đề tương tác thuốc



Mức độ quan tâm đến vấn đề tương tác thuốc:

+ Tỷ lệ bác sĩ quan tâm đến vấn đề tương tác thuốc (được phân loại theo 5 mức độ:
không bao giờ, đôi khi, thỉnh thoảng, thường xuyên và luôn luôn)
Tỷ lệ bác sĩ nhận định mức độ ảnh hưởng của tương tác thuốc trong lựa chọn

+

thuốc khi kê đơn (theo các mức độ ưu tiên giảm dần từ 1 đến 7 hoặc mức 0 – không ảnh
hưởng)


Ý kiến về tầm quan trọng của tương tác thuốc và trách nhiệm của bác sĩ: tỷ lệ bác

sĩ đồng ý với các nhận định liên quan đến kiểm soát tương tác thuốc (được phân loại
theo 5 mức độ: hoàn toàn đồng ý, đồng ý, đồng ý một phần, không đồng ý và hoàn toàn
không đồng ý)
Cụ thể, các nhận định bao gồm:
+ Nguy cơ tương tác thuốc cao khi phối hợp nhiều thuốc
+ Bác sĩ cần trang bị kiến thức về tương tác thuốc
+ Việc kiểm soát tương tác thuốc chỉ là trách nhiệm của dược sĩ lâm sàng


Thực hành kiểm soát tương tác thuốc của bác sĩ
Nguồn thông tin tra cứu về tương tác thuốc: tỷ lệ bác sĩ tìm hiểu thông tin về

tương tác thuốc từ dược sĩ lâm sàng, đồng nghiệp, hoặc chủ động tra cứu thông qua sách
và internet.
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hợp bệnh nhân xuất hiện các tác dụng không mong muốn nghi ngờ do tương tác thuốc.



Nguồn thông tin cảnh báo tương tác thuốc:

+ Tỷ lệ bác sĩ đã từng nhận được thông tin cảnh báo về tương tác thuốc
+ Tỷ lệ bác sĩ nhận định về mức độ hữu ích của các nguồn thông tin cảnh báo về
tương tác thuốc (được phân loại theo 5 mức độ: không bao giờ, đôi khi, thỉnh thoảng,
thường xuyên và luôn luôn)
2.2.2. Mục tiêu 2: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ, thực hành
2.2.2.1. Phương pháp chọn mẫu
Bác sĩ tham gia khảo sát được lựa chọn có chủ đích, dựa trên nguyên tắc đa dạng
hóa mẫu.
2.2.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu
Dữ liệu được thu thập thông qua bộ câu hỏi hướng dẫn phỏng vấn sâu từng bác
sĩ (phụ lục 2). Thời gian mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài 15 – 20 phút.
Nội dung phỏng vấn sâu:
+ Quan điểm về nhận định và xử trí tương tác thuốc
+ Vấn đề đào tạo liên quan đến tương tác thuốc
+ Rào cản liên quan đến phát hiện và xử trí tương tác thuốc
+ Thông tin tra cứu về tương tác thuốc và quan điểm về phần mềm cảnh báo tương
tác thuốc
+ Giải pháp giúp tăng cường hiệu quả quản lý TTT tại bệnh viện
Tất cả các cuộc phỏng vấn đều ghi âm nếu được sự cho phép của người tham gia
phỏng vấn. Nếu bác sĩ từ chối việc ghi âm, nội dung phỏng vấn sẽ được nghiên cứu viên
ghi chép lại.
2.2.2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu
-

Các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ, thực hành của bác sĩ về tương tác

thuốc
Một số yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ, thực hành của bác sĩ về tương
tác thuốc liên quan đến:


Nhận định về khái niệm tương tác thuốc



Kinh nghiệm thực tế liên quan đến tương tác thuốc



Đặc điểm của chuyên khoa bác sĩ làm việc



Quan điểm về các khía cạnh cần quan tâm của một tương tác thuốc
18
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của bác sĩ về tương tác thuốc



Vấn đề đào tạo liên quan đến tương tác thuốc



Rào cản về thời gian trong phát hiện và xử trí tương tác thuốc

-

Giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý tương tác thuốc tại bệnh viện
Một số giải pháp được đề xuất về phần mềm cảnh báo tương tác thuốc, hoạt động

hỗ trợ từ dược sĩ lâm sàng và vấn đề đào tạo liên quan đến tương tác thuốc.
2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu
365 và phần mềm SPSS 20.0. Kết quả được xử lý thống kê mô tả và được biểu diễn dưới
dạng tỷ lệ phần trăm với biến phân hạng, giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn (phân phối
chuẩn), hoặc giá trị trung vị, khoảng tứ phân vị (phân phối không chuẩn) với biến liên
tục.
Dữ liệu định tính được gỡ băng (hoặc đánh máy) và mã hóa theo chủ đề. Bộ dữ
liệu được kiểm tra lại sau khi kết thúc quá trình tổng hợp số liệu (đối chiếu giữa băng/bản
ghi chép và bản gỡ băng/bản đánh máy) nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ các thông
tin thu thập được. Nghiên cứu sử dụng phần mềm Nvivo 11.4.1 để quản lý và hỗ trợ
phân tích số liệu.
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Dữ liệu định lượng được thu thập và xử lý bằng chương trình Microsoft Excel

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Phân tích kiến thức, thái độ, thực hành của bác sĩ về tương tác thuốc

Tiêu chuẩn loại trừ:
- 26 BS: ở các chuyên khoa hầu như không
kê đơn, bao gồm: xạ trị; siêu âm; vaccin;
phục hồi chức năng; gây mê; y học cổ
truyền; IVF; mắt và dinh dưỡng
- 14 BS: không có mặt ở bệnh viện trong
thời gian tiến hành khảo sát

100 BS
đưa vào mẫu nghiên cứu
- 9 BS từ chối phỏng vấn
- 7 BS không thể tham gia trong
thời gian khảo sát

84 BS
đưa vào nghiên cứu

Hình 3.1. Sơ đồ lấy mẫu nghiên cứu
3.1.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu
3.1.1.1. Đặc điểm nhân khẩu học
Đặc điểm chung của người tham gia phỏng vấn bao gồm: giới tính; tuổi; thời gian
công tác trong bệnh viện; phân bố theo chuyên khoa và kinh nghiệm tham gia đào tạo,
tập huấn về tương tác thuốc được trình bày trong bảng 3.1.
Khảo sát được thực hiện trong 17 ngày (từ 08/10/2019 – 25/10/2019). Số lượng
bác sĩ tham gia khảo sát là 84, chiếm 84,0% tổng số bác sĩ cần phỏng vấn trong toàn
bệnh viện. Trong 84 bác sĩ tham gia khảo sát, tỷ lệ nam, nữ không chênh lệch nhiều
(nam 54,8%). Độ tuổi của BS dao động trong khoảng lớn từ 28 đến 74 tuổi, với tuổi
trung bình là 45,51 ± 11,51. Số lượng bác sĩ trong nghiên cứu theo từng chuyên khoa
dao động từ 4 đến 15 (tương ứng chiếm 4,7% đến 17,9%), trong đó 100% bác sĩ Nội
tổng hợp, Phòng khám đa khoa và Ung bướu tham gia phỏng vấn. Gần 62% BS có trên
15 năm kinh nghiệm công tác trong bệnh viện, tuy nhiên chưa đến 30% BS đã từng tham
20
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140 bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện ĐKQT
Vinmec Times City

gia chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu về tương tác thuốc. Trong số đó, phản hồi
từ bác sĩ cho thấy hội thảo, hội nghị là loại hình đào tạo được tiếp cận nhiều nhất, với tỷ
lệ bác sĩ lựa chọn là 87,0%.

Đặc điểm

Số lượng (n, %)

Tổng

46 (54,8)

84

Nam giới

Trung bình: 45,51 ± 11,51.

Tuổi (năm)

Nhỏ nhất = 28. Lớn nhất = 74

Tổng thời gian công tác trong bệnh viện
Dưới 15 năm

32 (38,1)

Từ 15 đến 30 năm

36 (42,9)

Trên 30 năm

16 (19,0)

Đã từng tham gia đào tạo, tập huấn

23 (27,4)

chuyên sâu về tương tác thuốc
Hội thảo, hội nghị

20 (87,0)

Đào tạo liên tục ngoài bệnh viện

5 (21,7)

Không nhớ rõ

1 (4,3)

Chuyên khoa

84

Số lượng
(n, %)

84

23

Tổng

Tỷ lệ (%)
N=84

Nội tổng hợp

15 (100,0)

15

17,9

Nhi

15 (75,0)

20

17,9

Hồi sức tích cực (ICU) & Cấp cứu

12 (70,6)

17

14,3

Ngoại

9 (69,2)

13

10,7

Phòng khám đa khoa

7 (100,0)

7

8,3

Tim mạch

6 (85,9)

7

7,1

Sản phụ

6 (35,3)

17

7,1

Ung bướu

5 (100,0)

5

6,0

Sơ sinh

5 (55,6)

9

6,0

Khác

4 (80,0)

5

4,7
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Bảng 3.1. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu

3.1.1.2. Kinh nghiệm thực tế liên quan đến tương tác thuốc
Tìm hiểu về kinh nghiệm thực tế của bác sĩ liên quan đến tương tác thuốc, nhóm
nghiên cứu thu được kết quả trình bày trong bảng 3.2.
Bảng 3.2. Kinh nghiệm thực tế liên quan đến tương tác thuốc
Số lượng
(%)

Tiêu chí
Gặp trường hợp bệnh
Đã từng
nhân xuất hiện các
tác dụng không mong
muốn nghi ngờ do
Chưa từng
tương tác thuốc

37 (44,0)
84
47 (56,0)

1 lần

1 (2,7)

2 lần

8 (21,6)

3 lần

4 (10,8)

Nhiều hơn 3 lần

24 (64,9)

Trường hợp xảy ra
Các thuốc trong cùng một đơn
tương tác thuốc gây
Các thuốc trong 2 đơn được kê
tác dụng không mong
bởi các bác sĩ khác nhau
muốn trên bệnh nhân

37

22 (59,5)
23 (62,2)

37

44,0% bác sĩ tham gia nghiên cứu phản hồi đã từng gặp trường hợp bệnh nhân
chịu phản ứng bất lợi do tương tác thuốc, trong đó khảo sát cho thấy đa số BS gặp nhiều
hơn 3 lần (64,9%). Các ảnh hưởng/hậu quả nghi ngờ do tương tác thuốc được ghi nhận
gồm xuất huyết, đau mỏi cơ, tăng kali máu, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim và suy hô
hấp. Gần như không có sự chênh lệch về tỷ lệ bác sĩ gặp tương tác thuốc gây phản ứng
bất lợi trên bệnh nhân giữa trường hợp các thuốc trong cùng một đơn và các thuốc trong
2 đơn được kê bởi các bác sĩ khác nhau (59,5% và 62,2%).
3.1.2. Kiến thức của bác sĩ về tương tác thuốc
Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát ý kiến của bác sĩ về khái niệm tương tác
thuốc có ý nghĩa lâm sàng và nhận định liên quan đến phát hiện và xử trí một số cặp
tương tác thuốc cụ thể. Kết quả được tổng hợp như sau.
3.1.2.1. Ý kiến về khái niệm tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng đúng và đầy đủ nhất
Khảo sát nhận định của bác sĩ về khái niệm tương tác thuốc có YNLS thu được
kết quả thể hiện trong hình 3.2.
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Số lần gặp trường
hợp bệnh nhân xuất
hiện các tác dụng
không mong muốn
nghi ngờ do tương tác
thuốc

Tổng

100

Tương tác để lại hậu quả
nghiêm trọng và cần chống
chỉ định phối hợp

90
77,4 (65)

80

Tỷ lệ (%)

60
50

Tương tác để lại hậu quả
nghiêm trọng và thường gặp
trên lâm sàng

40
30

Tương tác làm thay đổi hiệu
quả điều trị/độc tính của
thuốc cần hiệu chỉnh liều,
tăng cường giám sát bệnh
nhân hoặc thậm chí chống
chỉ định không phối hợp

20
11,9 (10)
10
3,6 (3) 2,4 (2)
0

Hình 3.2. Ý kiến của bác sĩ về khái niệm tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng
đúng và đầy đủ nhất
Đa số bác sĩ nhận định đúng về khái niệm tương tác thuốc có YNLS (tương tác
làm thay đổi hiệu quả điều trị/độc tính của thuốc cần hiệu chỉnh liều, tăng cường giám
sát bệnh nhân hoặc thậm chí chống chỉ định không phối hợp) (77,4%). Trong khi đó,
một số BS cho rằng khái niệm đúng và đầy đủ nhất về tương tác thuốc có YNLS là sự
kết hợp của hai trong bốn nhận định trên. Cụ thể, 2 (2,4%) BS cho rằng tương tác thuốc
có YNLS là tương tác để lại hậu quả nghiêm trọng, cần chống chỉ định và thường gặp
trên lâm sàng, trong khi 2 (2,4%) BS khác đưa ra quan điểm tương tác để lại hậu quả
nghiêm trọng, cần chống chỉ định và được ghi nhận trong các tài liệu y văn về tương
tác thuốc mới là khái niệm đầy đủ nhất về tương tác thuốc có YNLS.
3.1.2.2. Nhận định về mức độ tương tác của một số cặp thuốc cụ thể
Tìm hiểu ý kiến bác sĩ về mức độ tương tác của một số cặp thuốc, nhóm nghiên
cứu đưa ra 10 cặp tương tác thuốc cụ thể. Kết quả phân tích được trình bày trong bảng
3.3.
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Tương tác được ghi nhận
trong các tài liệu y văn về
tương tác thuốc

70

Bảng 3.3. Tỷ lệ bác sĩ phân loại mức độ tương tác của một số cặp thuốc phối hợp
(N = 84)

Cặp thuốc

Chống chỉ

hợp nhưng

Không có

Không

định phối

cần giám sát

tương tác

chắc chắn

hợp (%) (n)

chặt chẽ (%)

(%) (n)

(%) (n)

(n)
Colchicin – itraconazol

3,6* (3)

4,8 (4)

0 (0)

91,6 (77)

Amiodaron – simvastatin

1,2 (1)

13,1* (11)

7,1 (6)

78,6 (66)

Perindopril – valsartan

17,9 (15)

10,7* (9)

6,0 (5)

65,4 (55)

Cefotaxim – calci clorid

21,4 (18)

14,3 (12)

7,1* (6)

57,2 (48)

Nitroglycerin – sildenafil

19,0* (16)

10,7 (9)

0 (0)

70,3 (59)

3,6 (3)

28,6 (24)

22,6* (19)

45,2 (38)

Esomeprazol – clopidogrel

6,0 (5)

23,8* (20)

15,5 (13)

54,7 (46)

Meropenem – acid valproic

3,6 (3)

13,1* (11)

7,1 (6)

76,2 (64)

Pantoprazol – itraconazol

3,6 (3)

11,9 (10)

10,7* (9)

73,8 (62)

Fluconazol – domperidon

2,4 (2)

10,7* (9)

9,5 (8)

77,4 (65)

Ciprofloxacin –
methylprednisolon

* Phân loại đúng mức độ tương tác
Phần lớn bác sĩ không chắc chắn với mức độ tương tác của các cặp thuốc được
đưa ra, với tỷ lệ trung bình là 69,1% ± 13,6. Tỷ lệ BS nhận định đúng mức độ tương tác
của các cặp thuốc phân bố từ 3,6% (colchicin và itraconazol – chống chỉ định phối hợp)
đến 23,8% (esomeprazol và clopidogrel – có thể phối hợp nhưng cần giám sát chặt chẽ).
Số lượng cặp thuốc được từng bác sĩ phân loại đúng dao động từ 0 đến 6 (với tỷ
lệ trung bình là 12,4% ± 13,4). Cụ thể, 34 (40,5%) BS không phân loại đúng mức độ

24

Trung tâm DI&ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

Có thể phối

tương tác của bất kì cặp thuốc nào, trong khi chỉ có duy nhất 1 bác sĩ nhận định đúng
mức độ tương tác của 6 cặp thuốc. Số liệu chi tiết được mô tả trong hình 3.3.
100
90
80

60
50

40,5 (34)
40
30

20,2 (17)
20

13,1 (11)

21,4 (18)
10

2,4 (2)

1,2 (1)

1,2 (1)

0

0

1
2
3
4
5
Số lượng cặp thuốc được phân loại đúng

6

Hình 3.3. Số lượng cặp thuốc được phân loại đúng mức độ tương tác bởi từng bác
sĩ
Phân tích chi tiết tỷ lệ bác sĩ nhận định đúng mức độ tương tác của các cặp thuốc
thường gặp trong một số chuyên khoa thu được kết quả như sau.
-

Các cặp thuốc thường được kê đơn trong chuyên khoa Tim mạch, có thể gặp

trong Nội tổng hợp, Cấp cứu & ICU, bao gồm amiodaron – simvastatin, perindopril –
valsartan và esomeprazol – clopidogrel (hình 3.4):
Tỷ lệ bác sĩ chuyên khoa Tim mạch phân loại đúng mức độ tương tác của 3 cặp
thuốc amiodaron – simvastatin, perindopril – valsartan, esomeprazol – clopidogrel cao
hơn đáng kể so với bác sĩ chuyên khoa Nội tổng hợp, Cấp cứu & ICU và các chuyên
khoa khác (với tỷ lệ theo từng cặp tương ứng là 50,0%; 33,3% và 66,7%). Trong đó,
chiếm tỷ lệ cao nhất là cặp esomeprazol – clopidogrel, với 66,7% bác sĩ khoa Tim mạch
nhận định đúng mức độ tương tác, gấp hai lần tỷ lệ này ở chuyên khoa Nội tổng hợp,
Cấp cứu & ICU (33,3% và 33,3%) và cao hơn gấp 5 lần so với các chuyên khoa khác
(13,7%).
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Tỷ lệ bác sĩ (%)

70

66,7
50,0
33,3

33,3 33,3

25,0

25,0
7,8

6,7

Amiodaron - Simvastatin Perindopril - Valsartan
Tim mạch

Nội tổng hợp

13,7

7,8

6,7

Cấp cứu & ICU

Esomeprazol Clopidogrel
Khác

Hình 3.4. So sánh tỷ lệ bác sĩ Tim mạch phân loại đúng mức độ tương tác của các
cặp thuốc thường gặp so với bác sĩ ở các chuyên khoa khác
-

Các cặp tương tác thuốc thường được kê đơn trong chuyên khoa Cấp cứu & ICU,

có thể gặp trong Nội tổng hợp và Tim mạch, bao gồm nitroglycerin – sildenafil,

Tỷ lệ (%)

ciprofloxacin – methylprednisolon và meropenem – acid valproic (hình 3.5):
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

58,3
41,7
33,3
20,0

20,0

9,8

25,0
16,7 15,7

13,7
6,7
0

Nitroglycerin - Sildenafil
Cấp cứu & ICU

Ciprofloxacin Methylprednisolon
Nội tổng hợp

Tim mạch

Meropenem - Acid
valproic
Khác

Hình 3.5. So sánh tỷ lệ bác sĩ Cấp cứu & ICU phân loại đúng mức độ tương tác
của các cặp thuốc thường gặp so với bác sĩ ở các chuyên khoa khác
Kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ BS Cấp cứu & ICU phân loại đúng mức độ tương
tác của các cặp thuốc nitroglycerin – sildenafil, ciprofloxacin – methylprednisolon,
meropenem – acid valproic đều cao hơn tỷ lệ này ở Nội tổng hợp, Tim mạch và các
chuyên khoa khác (với tỷ lệ theo từng cặp tương ứng là 41,7%; 58,3% và 25,0%). Đặc
26
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Tỷ lệ (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

biệt, với cặp ciprofloxacin – methylprednisolon, tỷ lệ bác sĩ Cấp cứu & ICU nhận định
đúng mức độ tương tác cao hơn xấp xỉ 3 lần so với các chuyên khoa khác (tương ứng
58,3% và 20,0%; 16,7%; 15,7%).
-

Các cặp tương tác thuốc thường được kê đơn trong chuyên khoa Nội tổng hợp,

có thể gặp trong Tim mạch, Cấp cứu & ICU và Phòng khám đa khoa, bao gồm colchicin
– itraconazol, pantoprazol – itraconazol và fluconazol – domperidon (hình 3.6):

90

80
Tỷ lệ (%)

70
60
50
40
30
16,7

20
10

0

20,0

14,3
0

2,3

16,714,3
0

16,7

13,3
4,5

9,1
0

0

0
Colchicin - Itraconazol Pantoprazol - Itraconazol Fluconazol - Domperidon
Nội tổng hợp

Tim mạch

Cấp cứu & ICU

Phòng khám đa khoa

Khác

Hình 3.6. So sánh tỷ lệ bác sĩ Nội tổng hợp phân loại đúng mức độ tương tác của
các cặp thuốc thường gặp so với bác sĩ ở các chuyên khoa khác
Với 3 cặp thuốc này, kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ bác sĩ Nội tổng hợp phân
loại đúng mức độ tương tác là tương đối thấp và dao động nhiều (tương ứng 0%, 20,0%
và 13,3%), tương tự với tỷ lệ ở các chuyên khoa khác. Cụ thể, không bác sĩ nào ở chuyên
khoa Nội tổng hợp và Cấp cứu & ICU nhận định đúng mức độ tương tác của cặp thuốc
colchicin – itraconazol, trong khi đó tỷ lệ này cao nhất ở chuyên khoa Tim mạch và
Phòng khám đa khoa (16,7% và 14,3%).
-

Cặp tương tác thuốc thường được kê đơn trong chuyên khoa Nhi, có thể gặp

trong Sơ sinh và Nội tổng hợp (cefotaxim – calci clorid) (hình 3.7):
Mặc dù là cặp thuốc thường được kê đơn trong chuyên khoa Nhi, tuy nhiên kết
quả phân tích lại cho thấy tỷ lệ bác sĩ ở chuyên khoa này phân loại đúng mức độ tương
tác của cefotaxim – calci clorid tương đối thấp (6,7%) và thấp hơn đáng kể so với chuyên
khoa Sơ sinh (40%). Trên thực tế, cefotaxim và calci clorid không có nguy cơ xảy ra
tương tác khi phối hợp.
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Hình 3.7. So sánh tỷ lệ bác sĩ Nhi phân loại đúng mức độ tương tác của cặp thuốc
thường gặp so với bác sĩ ở các chuyên khoa khác
3.1.2.3. Nhận định của bác sĩ về phát hiện và xử trí tương tác thuốc trong một số tình
huống lâm sàng cụ thể
Để khảo sát ý kiến của bác sĩ về phát hiện và xử trí tương tác thuốc, nghiên cứu
đưa ra 5 tình huống lâm sàng tương ứng với 5 cặp tương tác thuốc. Kết quả khảo sát
được trình bày trong bảng 3.4.
Cụ thể, chưa đến 30% bác sĩ đã từng gặp phối hợp đồng thời các thuốc được mô
tả trong các tình huống, đặc biệt chỉ 8,3% đã từng gặp phối hợp methotrexat liều cao và
cotrimoxazol. Hơn 70% bác sĩ không rõ liệu có tương tác thuốc xảy ra hay không, trên
85% không rõ hậu quả và cách xử trí của các tình huống tương tác thuốc được đưa ra.
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Tỷ lệ (%)

70

Bảng 3.4. Ý kiến của bác sĩ về 5 cặp tương tác thuốc được phối hợp trong 5 tình huống

Tiêu chí
Đã gặp phối hợp đồng thời các
thuốc

linezolid -

methotrexat liều

clarithromycin –

warfarin -

nifedipin –

noradrenalin

cao – cotrimoxazol

simvastatin

ciprofloxacin

carbamazepin

20 (23,8%)

7 (8,3%)

25(29,8%)

20 (23,8%)

14 (16,7%)

7 (8,3%)

9 (10,7%)

12 (14,3%)

17 (20,2%)

11 (13,1%)

Tương tác

Có tương tác

thuốc có

Không có

10 (11,9%)

5 (6,0%)

11 (13,1%)

7 (8,3%)

4 (4,8%)

thể xảy ra

Không rõ

67 (79,8%)

70 (83,3%)

61 (72,6%)

60 (71,4%)

69 (82,1%)

Hậu quả

Chỉ ra hậu quả của

của tương

tương tác thuốc

4 (4,8%)

7 (8,3%)

10 (11,9%)

12 (14,3%)

7 (8,3%)

tác thuốc

Không rõ

80 (95,2%)

77 (91,7%)

74 (88,1%)

72 (85,7%)

77 (91,7%)

5 (6,0%)

7 (8,3%)

9 (10,7%)

12 (14,3%)

10 (11,9%)

79 (94,0%)

77 (91,7%)

75 (89,3%)

72 (85,7%)

74 (88,1%)

Cách xử trí Đưa ra cách xử trí
tương tác

cụ thể

thuốc

Không rõ
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Số lượng (%) N=84

Phân tích chi tiết nhận định của bác sĩ ở các chuyên khoa thu được kết quả như sau.
Tình huống 1: linezolid - noradrenalin (bảng 3.5)
Linezolid – noradrenalin là cặp thuốc thường được kê đơn trong chuyên khoa Cấp
cứu và ICU. Kết quả cho thấy hơn 90% bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu & ICU đã từng gặp
phối hợp đồng thời các thuốc linezolid, noradrenalin và piperacillin/tazobactam nhưng chỉ
quả và đưa ra cách xử trí phù hợp. Trong khi đó, chỉ 12,5% bác sĩ ở các chuyên khoa khác
đã từng gặp phối hợp này và 6,9% bác sĩ nhận định có tương tác thuốc xảy ra, tuy nhiên có
4,2% bác sĩ đưa ra giải pháp xử trí tương tác thích hợp.
Bảng 3.5. Ý kiến của bác sĩ về tình huống phối hợp linezolid, noradrenalin và
piperacillin/tazobactam
Số lượng (%)
Tiêu chí

Cấp cứu & ICU
(N=12)

Đã gặp phối hợp đồng thời các thuốc
Tương tác thuốc có
thể xảy ra

11 (91,7%)

9 (12,5%)

Có tương tác

2 (16,6%)

5 (6,9%)

Không có

5 (41,7%)

5 (6,9%)

Không rõ

5 (41,7%)

62 (86,2%)

2 (16,6%)

2 (2,8%)

10 (83,4%)

70 (97,2%)

2 (16,6%)

3 (4,2%)

10 (83,3%)

69 (95,8%)

Chỉ ra hậu quả của
Hậu quả của tương

Khác (N=72)

tương tác thuốc

tác thuốc
Không rõ
Đưa ra cách xử trí cụ
Cách xử trí tương

thể

tác thuốc
Không rõ

Tình huống 2: methotrexat liều cao – cotrimoxazol (bảng 3.6)
Là cặp thuốc có thể được kê đơn trong chuyên khoa Ung bướu, khảo sát cho thấy
60,0% bác sĩ ở chuyên khoa này đã từng gặp phối hợp methotrexat liều cao và cotrimoxazol,
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16,6% bác sĩ cho rằng có tương tác thuốc xảy ra và không bác sĩ nào nhận định đúng hậu

trong đó 40,0% bác sĩ cho rằng có tương tác thuốc xảy ra và nhận định đúng hậu quả nguy
cơ tăng độc tính của methotrexat. Tuy nhiên chỉ 20,0% bác sĩ Ung bướu đề xuất cách xử
trí phù hợp. So sánh với bác sĩ ở các chuyên khoa khác, chỉ 5,1% đã từng gặp phối hợp
đồng thời các thuốc, dưới 10% bác sĩ cho rằng có tương tác thuốc xảy ra, trong đó chỉ 6,3%
Bảng 3.6. Ý kiến của bác sĩ về tình huống phối hợp methotrexat liều cao và
cotrimoxazol
Số lượng (%)
Tiêu chí
Ung bướu (N=5)

Khác (N=79)

3 (60,0%)

4 (5,1%)

Có tương tác

2 (40,0%)

7 (8,9%)

Không có

1 (20,0%)

4 (5,1%)

Không rõ

2 (40,0%)

68 (86,0%)

2 (40,0%)

5 (6,3%)

1 (20,0%)

74 (93,7%)

2 (40,0%)

5 (6,3%)

3 (60,0%)

74 (93,7%)

Đã gặp phối hợp đồng thời các thuốc

Tương tác thuốc có
thể xảy ra

Chỉ ra hậu quả của
Hậu quả của tương

tương tác thuốc

tác thuốc
Không rõ
Đưa ra cách xử trí cụ
Cách xử trí tương

thể

tác thuốc
Không rõ

Tình huống 3: clarithromycin - simvastatin (bảng 3.7)
Clarithromycin và simvastatin thường được kê đơn trong các chuyên khoa Nội tổng
hợp, Phòng khám đa khoa và Tim mạch, tuy nhiên kết quả cho thấy không quá một phần
ba bác sĩ ở các chuyên khoa này cho rằng có tương tác xảy ra giữa clarithromycin và
simvastatin (tương ứng 20,0%; 28,6% và 33,3%). Chỉ 1 (6,7%) bác sĩ Nội tổng hợp, 2
(28,6%) bác sĩ Phòng khám đa khoa và 1 (16,7%) bác sĩ Tim mạch nhận định đúng hậu quả
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bác sĩ chỉ ra đúng hậu quả tương tác thuốc và đưa ra phương án xử trí phù hợp.

tăng nguy cơ tổn thương cơ khi phối hợp đồng thời hai thuốc và đều đề xuất phương án xử
trí phù hợp trong tình huống này. Trong khi đó, chỉ 8,9% bác sĩ ở chuyên khoa khác cho
rằng có tương tác thuốc xảy ra và không bác sĩ nào nhận định đúng hậu quả khi phối hợp
đồng thời clarithromycin và simvastatin.
Bảng 3.7. Ý kiến của bác sĩ về tình huống phối hợp clarithromycin và simvastatin

Tiêu chí

Nội tổng hợp
(N=15)

Đã gặp phối hợp đồng thời

thuốc có
thể xảy ra

đa khoa
(N=7)

Tim mạch

Khác

(N=6)

(N=56)

6 (40,0%)

2 (28,6%)

4 (66,7%)

13 (23,2%)

Có tương tác

3 (20,0%)

2 (28,6%)

2 (33,3%)

5 (8,9%)

Không có

2 (13,3%)

0 (0%)

2 (33,3%)

7 (12,5%)

Không rõ

10 (66,7%)

5 (71,4%)

2 (33,4%)

44 (78,6%)

2 (13,3%)

2 (28,6%)

2 (33,3%)

4 (7,1%)

13 (86,7%)

5 (71,4%)

4 (66,7%)

52 (92,9%)

1 (6,7%)

2 (28,6%)

2 (33,3%)

4 (7,1%)

14 (93,3%)

5 (71,4%)

4 (66,7%)

52 (92,9%)

các thuốc
Tương tác

Phòng khám

Chỉ ra hậu
Hậu quả
của tương

quả của tương
tác thuốc

tác thuốc
Không rõ
Cách xử

Đưa ra cách

trí tương

xử trí cụ thể

tác thuốc

Không rõ

Tình huống 4: warfarin – ciprofloxacin (bảng 3.8)
Khảo sát ý kiến bác sĩ về phối hợp hai thuốc warfarin và ciprofloxacin – là các thuốc
thường được kê đơn trong chuyên khoa Nội tổng hợp, Phòng khám đa khoa và Tim mạch,
kết quả cho thấy 50% bác sĩ Tim mạch nhận định tương tác thuốc có thể xảy ra và đều chỉ
ra đúng hậu quả tăng nguy cơ chảy máu của tương tác thuốc, đồng thời đề xuất các phương
án xử trí phù hợp. Trong khi đó, chỉ 2 (13,3%) bác sĩ Nội tổng hợp và 1 (14,3%) bác sĩ
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Số lượng (%)

Phòng khám đa khoa nhận định đúng hậu quả và cách xử trí thích hợp. Ngoài ra, chỉ 7,1%
bác sĩ ở chuyên khoa khác nhận định đúng hậu quả và phương án xử trí phù hợp trong tình
huống này.
Bảng 3.8. Ý kiến của bác sĩ về tình huống phối hợp warfarin và ciprofloxacin

Tiêu chí

Nội tổng

Phòng khám
đa khoa

hợp (N=15)
Đã gặp phối hợp đồng thời

thuốc có
thể xảy ra

Khác

(N=6)

(N=56)

3 (20,0%)

2 (28,6%)

5 (83,3%)

10 (17,9%)

4 (26,7%)

2 (28,6%)

3 (50,0%)

8 (14,3%)

Không có

0 (0%)

0 (0%)

2 (33,3%)

5 (8,9%)

Không rõ

11 (73,3%)

5 (71,4%)

1 (16,7%)

43 (76,8%)

3 (20,0%)

2 (28,6%)

3 (50,0%)

4 (7,1%)

12 (80,0%)

5 (71,4%)

3 (50,0%)

52 (92,9%)

2 (13,3%)

2 (28,6%)

3 (50,0%)

5 (8,9%)

13 (86,7%)

5 (71,4%)

3 (50,0%)

51 (91,1%)

các thuốc
Tương tác

(N=7)

Tim mạch

Có tương tác

Chỉ ra hậu
Hậu quả

quả của tương

của tương

tác thuốc

tác thuốc
Không rõ
Cách xử

Đưa ra cách

trí tương

xử trí cụ thể

tác thuốc

Không rõ

Tình huống 5: nifedipin – carbamazepin (bảng 3.9)
Là cặp thuốc được sử dụng trong các chuyên khoa Nội tổng hợp, Phòng khám đa
khoa và Tim mạch, tuy nhiên kết quả cho thấy không bác sĩ Nội tổng hợp nào cho rằng có
tương tác thuốc xảy ra khi phối hợp đồng thời nifedipin và carbamazepin. Gần 67% bác sĩ
Tim mạch đã từng gặp phối hợp này, tuy nhiên không bác sĩ nào hiểu đầy đủ về hậu quả và
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Số lượng (%)

cách xử trí tương tác thuốc phù hợp. Duy nhất 1 (14,3%) bác sĩ Phòng khám đa khoa cho
rằng có thể xảy ra tương tác thuốc và chỉ ra đúng hậu quả của tương tác thuốc là nguy cơ
giảm tác dụng của nifedipin, đồng thời đưa ra cách xử trí phù hợp. Trong khi đó, 7,1% bác
sĩ ở các chuyên khoa khác nhận đúng đúng hậu quả của TTT và đề xuất cách xử trí phù hợp
trong tình huống này.

Số lượng (%)
Tiêu chí

Nội tổng

Phòng khám
đa khoa

hợp (N=15)
Đã gặp phối hợp đồng

(N=7)

Tim mạch

Khác

(N=6)

(N=56)

1 (6,7%)

1 (14,3%)

4 (66,7%)

8 (14,3%)

Có tương tác

0 (0%)

1 (14,3%)

3 (50,0%)

7 (12,5%)

Không có

1 (6,7%)

0 (0%)

0 (0%)

3 (5,4%)

xảy ra

Không rõ

14 (93,3%)

6 (85,7%)

3 (50,0%)

46 (82,1%)

Hậu quả

Chỉ ra hậu

của

quả của tương

0 (0%)

1 (14,3%)

2 (33,4%)

4 (7,1%)

tương

tác thuốc
15 (100,0%)

6 (85,7%)

4 (66,6%)

52 (92,9%)

0 (0%)

1 (14,3%)

3 (50,0%)

6 (10,7%)

15 (100,0%)

6 (85,7%)

3 (50,0%)

50 (89,3%)

thời các thuốc
Tương
tác thuốc
có thể

tác thuốc Không rõ
Cách xử

Đưa ra cách

trí tương

xử trí cụ thể

tác thuốc Không rõ

3.1.3. Thái độ của bác sĩ về việc kiểm soát tương tác thuốc
3.1.3.1. Mức độ quan tâm đến vấn đề tương tác thuốc
Tìm hiểu mức độ quan tâm của bác sĩ đến vấn đề tương tác thuốc, nhóm nghiên cứu
thu được kết quả trình bày trong hình 3.8.
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Bảng 3.9. Ý kiến của bác sĩ về tình huống phối hợp nifedipin và carbamazepin

Theo đó, gần 87% bác sĩ thường xuyên hoặc luôn luôn quan tâm đến vấn đề tương
tác thuốc trong thực hành kê đơn. Chỉ có duy nhất 1 (1,2%) bác sĩ không bao giờ quan tâm
đến vấn đề này.
1,2% (1)

3,6% (3)
8,3% (7)

47,6% (40)

Đôi khi

Không bao giờ

Thỉnh thoảng

Thường xuyên

Luôn luôn

Hình 3.8. Mức độ quan tâm của bác sĩ về vấn đề tương tác thuốc
Về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc khi kê đơn, kết quả khảo sát
ý kiến của bác sĩ được thể hiện trong hình 3.9.
100.0%
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90.0%
80.0%
70.0%
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35,7
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26,2
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0
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Hiệu quả điều trị

0
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7,1
0 2,4 2,4

0
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Tác dụng bất lợi của thuốc

0 0 1,2
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0 1,2

0 0 1,2

7

0**

Không rõ

Tương tác thuốc

*: mức độ ưu tiên giảm dần từ 1 đến 7; **: không ảnh hưởng
Hình 3.9. Mức độ ưu tiên của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc
của bác sĩ khi kê đơn
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39,3% (33)

Phản hồi của bác sĩ cho thấy tương tác thuốc là yếu tố ưu tiên thứ 3 sau hiệu quả
điều trị và tác dụng bất lợi của thuốc, với tỷ lệ bác sĩ lựa chọn theo thứ tự là 35,7%; 97,6%
và 45,2%.
3.1.3.2. Ý kiến về tầm quan trọng của tương tác thuốc và trách nhiệm của bác sĩ
Để tìm hiểu quan điểm của bác sĩ về vấn đề kiểm soát tương tác thuốc, nhóm nghiên
định, kết quả thu được thể hiện trong hình 3.10.
70,2 (59)
72,6 (61)

Hoàn toàn đồng ý

1,2 (1)
25,0 (21)
23,5 (20)

Đồng ý

0 (0)
3,6 (3)
2,4 (2)

Đồng ý một phần

25,0 (21)
1,2 (1)
1,2 (1)

Không đồng ý

28,6 (24)
0 (0)
0 (0)

Hoàn toàn không đồng ý

45,2 (38)

0

20

40

60

80

100

Nguy cơ tương tác thuốc cao khi phối hợp nhiều thuốc
Bác sĩ cần trang bị kiến thức về tương tác thuốc
Việc kiểm soát tương tác thuốc chỉ là trách nhiệm của dược sĩ lâm sàng

Hình 3.10. Mức độ đồng ý của bác sĩ về một số phát biểu về tương tác thuốc
Đa số bác sĩ hoàn toàn đồng ý rằng nguy cơ tương tác thuốc cao khi phối hợp nhiều
thuốc và bác sĩ cần trang bị kiến thức về tương tác thuốc (tương ứng với 70,2% và 72,6%).
Với phát biểu việc kiểm soát các tương tác thuốc chỉ là trách nhiệm của dược sĩ lâm sàng,
gần 74% bác sĩ không đồng ý hoặc hoàn toàn không đồng ý và 25,0% bác sĩ đồng ý một
phần. Tuy nhiên, các bác sĩ đều đồng thuận rằng việc kiểm soát tương tác thuốc còn là trách
nhiệm của bác sĩ và điều dưỡng. Chỉ có duy nhất 1 (1,2%) bác sĩ hoàn toàn đồng ý với nhận
định trên.
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cứu đã đưa ra một số nhận định và đánh giá mức độ đồng ý của bác sĩ đối với mỗi nhận

3.1.4. Thực hành kiểm soát tương tác thuốc
Thực hành kiểm soát tương tác thuốc của bác sĩ được khảo sát thông qua tìm hiểu
nguồn thông tin tra cứu về tương tác thuốc và quan điểm của bác sĩ về mức độ hữu ích của
các nguồn cảnh báo tương tác thuốc.
3.1.4.1. Nguồn thông tin tra cứu về tương tác thuốc

hợp trong hình 3.11.
100
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84,5 (71)
78,6 (66)
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Tỷ lệ %
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60
47,6 (40)

50
35,7 (30)
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Đồng nghiệp

Sách
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Hình 3.11. Các nguồn thông tin tra cứu về tương tác thuốc
Khi muốn tìm hiểu thông tin về tương tác thuốc, đa số bác sĩ nhờ đến sự hỗ trợ của
dược sĩ lâm sàng (84,5%) hoặc chủ động tra cứu thông qua internet hoặc sách (với tỷ lệ
tương ứng là 78,6% và 47,6%). Trong khi đó chỉ hơn một phần ba bác sĩ trao đổi với đồng
nghiệp về chủ đề này (35,7%).
Tìm hiểu chi tiết các nguồn internet và sách cụ thể mà bác sĩ sử dụng khi tra cứu
thông tin về tương tác thuốc ghi nhận các kết quả được trình bày trong bảng 3.10.
Google và Uptodate là hai nguồn internet tra cứu về tương tác thuốc được đa số bác
sĩ lựa chọn, với tỷ lệ tương ứng 40,9% và 39,4%. Ngoài ra, 24,2% bác sĩ tìm hiểu qua các
trang web về thông tin sản phẩm của thuốc, medscape.com và drugs.com. Về nguồn tra cứu
từ sách, phần lớn bác sĩ tìm hiểu thông tin về tương tác thuốc qua Sách tra cứu Thuốc biệt
dược (77,5%), trong khi đó chỉ 20,0% bác sĩ lựa chọn tra cứu từ Sổ tay sử dụng thuốc của
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Kết quả khảo sát nguồn thông tin tra cứu về tương tác thuốc của bác sĩ được tổng

bệnh viện Vinmec. Bên cạnh đó, Dược thư quốc gia và Sách giáo trình cũng được đề cập
đến.
Bảng 3.10. Nguồn thông tin tra cứu về tương tác thuốc từ internet và sách

Internet

Google

27 (40,9)

Uptodate

26 (39,4)

Khác

16 (24,2)

Sách tra cứu thuốc biệt dược (Mims, Vidal,
Thuốc biệt dược và cách sử dụng)
Sách

Tổng

66

31 (77,5)

Sổ tay sử dụng thuốc của bệnh viện Vinmec

8 (20,0)

Khác

16 (40,0)

40

3.1.4.2. Nguồn thông tin cảnh báo tương tác thuốc
Nhóm nghiên cứu khảo sát tỷ lệ bác sĩ đã từng nhận được thông tin cảnh báo về
tương tác thuốc khi kê đơn và tìm hiểu quan điểm của họ về mức độ hữu ích của các nguồn
thông tin cảnh báo. Kết quả được tổng hợp trong bảng 3.11 và 3.12.
-

Tỷ lệ bác sĩ đã từng nhận được thông tin cảnh báo về tương tác thuốc

Bảng 3.11. Tỷ lệ bác sĩ nhận được thông tin cảnh báo về tương tác thuốc khi kê đơn
Số lượng

Đặc điểm

(%)

Đã từng nhận được cảnh báo về tương tác thuốc
Chỉ dược sĩ lâm sàng
Nguồn
cảnh báo

60 (71,4)

Tổng
84

9 (15,0)

Chỉ công cụ cảnh báo tương tác thuốc tích hợp
vào phần mềm kê đơn
Dược sĩ lâm sàng và công cụ cảnh báo tương tác
thuốc tích hợp vào phần mềm kê đơn (Ehos)
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Số lượng (%)

Nguồn thông tin tra cứu

71,4% bác sĩ đã từng nhận được cảnh báo về tương tác thuốc. Trong đó, đa số bác sĩ
nhận được cảnh báo tương tác thuốc từ cả hai nguồn dược sĩ lâm sàng và công cụ cảnh báo
tương tác thuốc tích hợp vào phần mềm kê đơn (Ehos) (71,7%).
-

Quan điểm của bác sĩ về mức độ hữu ích của các nguồn thông tin cảnh báo
Kết quả đánh giá về mức độ hữu ích của các nguồn cảnh báo phân loại theo 5 mức

tiết trong phụ lục 3. Trong phần này, nhóm nghiên cứu phân tích quan điểm của bác sĩ về
mức độ hữu ích của các nguồn thông tin cảnh báo tương tác thuốc theo 2 mức độ thường
xuyên và luôn luôn (bảng 3.12).
Bảng 3.12. Mức độ hữu ích của các nguồn thông tin cảnh báo tương tác thuốc
Thường xuyên và luôn luôn (%)
Tiêu chí (*)

(N = 84)

Thông tin được cung cấp là những thông tin
mới đối với anh/chị
Thông tin được cung cấp có liên quan đến tình
trạng bệnh nhân
Thông tin được cung cấp giúp anh/chị xử trí
phù hợp tương tác thuốc
Thông tin được cung cấp làm thay đổi quyết
định kê đơn ban đầu của anh/chị
Thông tin được cung cấp giúp ích cho anh/chị
trong những lần kê đơn sau

Dược sĩ lâm sàng

Ehos

29 (34,5)

19 (22,6)

32 (38,1)

15 (17,9)

47 (56,0)

33 (39,3)

43 (51,2)

35 (41,7)

45 (53,6)

35 (41,7)

(*) Câu trả lời: 1=Không bao giờ; 2=Đôi khi; 3=Thỉnh thoảng; 4=Thường xuyên; 5=Luôn
luôn
Theo đó, trên 50% bác sĩ cho rằng thông tin cảnh báo tương tác thuốc từ dược sĩ lâm
sàng là hữu ích để xử trí phù hợp tương tác thuốc, làm thay đổi quyết định kê đơn ban đầu
và giúp ích trong những lần kê đơn sau (tỷ lệ tương ứng lần lượt là 56,0%; 51,2% và 53,6%).
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độ (không bao giờ, đôi khi, thỉnh thoảng, thường xuyên và luôn luôn) được trình bày chi

Trong khi đó, với nguồn cảnh báo từ Ehos, các tỷ lệ tương ứng đều thấp hơn so với thông
tin cảnh báo từ DSLS (tương ứng là 39,3%; 41,7% và 41,7%). Bên cạnh đó, 34,5% bác sĩ
cho rằng thông tin được cung cấp từ dược sĩ lâm sàng thường xuyên hoặc luôn luôn mới
đối với họ, tỷ lệ này cao hơn so với thông tin cảnh báo từ Ehos (22,6%).
3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ, thực hành của bác sĩ về
Kết quả định lượng cho thấy mặc dù phần lớn bác sĩ thường xuyên quan tâm đến vấn
đề tương tác thuốc và nhận thức đầy đủ khái niệm về tương tác thuốc có YNLS, song mức
độ phù hợp so với khuyến cáo của các ý kiến nhận định về mức độ tương tác, nhận biết và
xử trí các cặp tương tác thuốc cụ thể còn thấp. Với mục tiêu tìm hiểu nguyên nhân của thực
trạng trên và phân tích các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ, thực hành của
bác sĩ về tương tác thuốc, đồng thời đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao quản lý tương
tác thuốc tại bệnh viện, nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu định tính thông qua hình
thức phỏng vấn sâu.
Có tổng số 17 bác sĩ tham gia phỏng vấn và được mã hóa theo 8 chuyên khoa. Đặc
điểm phân bố theo chuyên khoa được trình bày cụ thể trong bảng 3.13.
Bảng 3.13. Đặc điểm phân bố chuyên khoa của bác sĩ tham gia phỏng vấn sâu
Số lượng (người)

Mã hóa

Cấp cứu

1

CC1

ICU

2

ICU1 – 2

Tim mạch

2

TM1 – 2

Nội tổng hợp

4

NTH1 – 4

Sơ sinh

3

SS1 – 3

Nhi

2

N1 – 2

Ngoại

2

NG1 – 2

Ung bướu

1

UB1

Chuyên khoa

3.2.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ, thực hành của bác sĩ về tương
tác thuốc
3.2.1.1. Quan điểm về khái niệm tương tác thuốc
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tương tác thuốc

Đa số bác sĩ nhận thức đầy đủ về khái niệm tương tác thuốc. Tuy nhiên bên cạnh đó,
một số ý kiến của bác sĩ chuyên khoa Nhi và Sơ sinh cho thấy có sự nhầm lẫn giữa tương
tác thuốc và vấn đề tương hợp – tương kỵ trong pha chế thuốc.
“Thường trong NICU hay phải dùng các thuốc vận mạch, mà lại dùng chung một
đường truyền nên những nhóm đấy có nguy cơ tương tác thuốc cao” – SS2
BN có thể gây các tác dụng không mong muốn” – SS3
“Không được pha chế dung môi này với dung môi kia chẳng hạn” – N1
3.2.1.2. Kinh nghiệm thực tế liên quan đến tương tác thuốc
Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy bác sĩ có rất ít kinh nghiệm thực tế liên quan đến
phát hiện và xử trí tương tác thuốc. Cụ thể, đa số bác sĩ phản hồi chưa gặp vấn đề tương tác
thuốc trong thực hành lâm sàng, bao gồm không nhận thức đầy đủ về dấu hiệu nhận biết
phản ứng bất lợi gây ra bởi tương tác thuốc.
“Từ trước tới giờ thì anh chưa gặp ca nào tương tác trên lâm sàng. Một số trường
hợp nó chỉ xuất hiện tác dụng phụ ở mức độ nhẹ thì có thể mình không để ý nên không ghi
nhận.” – NG2
“Trường hợp bệnh nhân có phản ứng liên quan đến TTT trên thực tế lâm sàng thì
thực sự là anh chưa gặp nên cũng không có kinh nghiệm. Những thuốc mà anh đã từng kê
rồi thì anh cũng không rõ có tương tác thuốc hay không.” – NTH1
Với tính chất đặc thù của một số chuyên khoa như Nhi, Ngoại, Sơ sinh…, bác sĩ
thường không phối hợp nhiều thuốc trong thực hành kê đơn. Trong khi đó, ở các chuyên
khoa sử dụng thuốc nhiều và phức tạp, ví dụ như ICU, hoạt động tư vấn và hỗ trợ kiểm soát
tương tác thuốc của dược sĩ lâm sàng được tập trung chú trọng. Những yếu tố này có thể
dẫn đến sự hạn chế trong kinh nghiệm thực tế về tương tác thuốc của bác sĩ.
“Thực ra bình thường ở Nhi bọn chị không kê nhiều thuốc quá như bên Nội. Thường
chị sẽ giảm thiểu tối đa cho nhiều thuốc nên cũng giảm nguy cơ tương tác thuốc ấy.”- N2
“Bên Ngoại bọn anh việc dùng thuốc rất ít và đơn giản, vậy nên vấn đề tương tác
thuốc hầu như không gặp.” – NG1
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“Trường hợp hai thuốc dùng chung với nhau có thể gây kết tủa, hoặc khi truyền cho

“Hầu như ICU không có tính chất cấp bách ngay lập tức như đơn của Cấp cứu nên
mình có thời gian để xem lại thuốc hoặc là có tổ Dược tư vấn cho mình thì ít gặp tương
tác thuốc hơn.” – ICU1
3.2.1.3. Đặc điểm của chuyên khoa bác sĩ làm việc
-

Thuốc thường sử dụng trong chuyên khoa

chuyên khoa của mình.
“Những trường hợp, đặc biệt trong khoa ICU, liên quan đến ảnh hưởng QT, sử dụng
một số thuốc kháng sinh hay thuốc tim mạch. Ví dụ như erythromycin với Cordarone
(amiodaron)” – ICU2
“Trong Truyền nhiễm chủ yếu chỉ kết hợp kháng sinh, ngoài ra một số thuốc hay
dùng kèm như PPI hay thuốc điều trị triệu chứng nên thông thường rất ít gặp tương tác
thuốc, nếu có thì chị chỉ để ý xem là tác dụng của kháng sinh có bị ảnh hưởng hay không
thôi.” – NTH2
“Cô hay để ý nhiều hơn đến thuốc ung thư và thuốc giảm đau.” – UB1
-

Đặc điểm bệnh nhân trong chuyên khoa
Ngoài ra, đặc điểm bệnh nhân trong chuyên khoa cũng ảnh hưởng đến việc kiểm

soát tương tác thuốc. Cụ thể, chuyên khoa ICU với đặc thù điều trị bệnh nhân nặng, việc
giám sát tương tác thuốc trở nên khó khăn hơn do bệnh nhân không có khả năng giao tiếp.
Thay vào đó, bác sĩ phải dựa vào chỉ số điện tim và/hoặc các xét nghiệm cận lâm sàng để
phát hiện những dấu hiệu bất thường trên bệnh nhân.
“ICU thường phải bộc lộ rõ thì bọn anh mới biết được. Như những bệnh nhân Nội
trú thì có những chuyển biến cơ năng người ta sẽ phàn nàn được. Còn ở ICU thì mình chủ
yếu dựa vào điện tim hoặc là chỉ số xét nghiệm, như hạ kali, hạ natri” – ICU2
3.2.1.4. Quan điểm của bác sĩ về các khía cạnh cần quan tâm của một tương tác thuốc
-

Được ghi nhận trong các tài liệu y văn về tương tác thuốc
Đa số ý kiến cho thấy bác sĩ thường chú ý đến mức độ nghiêm trọng của tương tác

thuốc đã được khuyến cáo. Vấn đề an toàn trên bệnh nhân luôn được đặt lên hàng đầu, do
đó nếu tương tác thuốc có dữ liệu mô tả về cơ chế hoặc hậu quả rõ ràng, đặc biệt ảnh hưởng
đến chức năng của các cơ quan quan trọng, đe dọa tính mạng bệnh nhân, phần lớn bác sĩ
42

Trung tâm DI&ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

Khảo sát cho thấy bác sĩ thường chỉ quan tâm đến các thuốc thường sử dụng trong

ưu tiên tránh tương tác thuốc, chỉ sử dụng và theo dõi đặc biệt khi việc phối hợp các thuốc
đó thực sự cần thiết trong điều trị.
“Theo quan điểm của mình thì đâu đó có cơ chế thì mình nên dừng lại, chả việc gì
phải dùng trong khi mình không dám chắc.” – TM1
“Thường nếu tương tác thuốc nghiêm trọng thì mình sẽ ưu tiên tránh tương tác thuốc
toàn lên hàng đầu, tránh được là tốt nhất” – ICU2
“Nếu tương tác thuốc ảnh hưởng trên những tính năng quan trọng, có thể đe dọa
tính mạng bệnh nhân, như là ảnh hưởng trên tim mạch, hoặc chức năng gan, thận thì mình
phải theo dõi đặc biệt. Kể cả tần suất thấp thì mình vẫn cân nhắc.” – NTH3
-

Mức độ biểu hiện trên lâm sàng
Tuy nhiên, không phải lúc nào bác sĩ cũng chỉ dựa theo các khuyến cáo về tương tác

thuốc, trong một số trường hợp nhất định, mức độ biểu hiện trên lâm sàng của tương tác
thuốc là yếu tố cần được cân nhắc thêm, từ đó đưa đến quyết định có nên xử trí tương tác
thuốc hay không.
“Một vài trường hợp đôi khi anh vẫn dùng, ví dụ thuốc tương tác với Cordarone
chẳng hạn, nó làm tăng khoảng QT nhưng thỉnh thoảng vẫn dùng vì anh thấy lâm sàng hầu
như chưa gặp bao giờ, tỷ lệ có vẻ là không cao lắm.” – TM2
“Đôi khi bọn anh cũng dựa trên kinh nghiệm rất nhiều, bảo tôi dùng bao nhiêu năm
cái này có bị gì đâu mà bắt tôi phải dừng. Thế nên chỉ dựa trên sách vở thì rất là khó.” –
TM2
-

Thời gian xảy ra tương tác thuốc sau khi phối hợp
Bên cạnh đó, yếu tố về thời gian xảy ra tương tác thuốc sau khi kê đơn cũng ảnh

hưởng đến quyết định xử trí. Cụ thể, một ý kiến cho thấy bác sĩ đặc biệt cảnh giác hơn với
những phản ứng tương tác thuốc xảy ra ngay lập tức sau khi phối hợp.
“Nếu như phản ứng tương tác thuốc xảy ra ngay lập tức thì bắt buộc mình phải
dừng. Còn có những phản ứng có thể nó xảy ra muộn hơn một chút thì mình sẽ cảnh báo
thôi.” – UB1
3.2.1.5. Đào tạo liên quan đến tương tác thuốc
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ra. Còn nếu bất đắc dĩ phải dùng thì mình cần có kế hoạch theo dõi. Nói chung là đặt an

Đào tạo, tập huấn về tương tác thuốc có vai trò quan trọng trong việc trang bị kiến
thức, thái độ và kĩ năng của nhân viên y tế nói chung và bác sĩ nói riêng trong thực hành
lâm sàng liên quan đến tương tác thuốc, từ đó giúp nâng cao chất lượng quản lý tương tác
thuốc trong bệnh viện. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy hầu hết bác sĩ không được đào
tạo một cách hệ thống về tương tác thuốc. Kiến thức liên quan đến tương tác thuốc của bác
số hội thảo hoặc từ kinh nghiệm cá nhân và trao đổi giữa đồng nghiệp.
“Tương tác thuốc thì chỉ có trong môn Dược lý ở trường ngày xưa thôi. Ngoài ra
hầu như không có. Trong các hội thảo các Hãng cũng có nói về tương tác thuốc nhưng luôn
được lướt rất nhanh. Hầu như người ta không nói đâu, chủ yếu là chỉ định, chống chỉ định.”
– N1
“Toàn là những cái mình tự phải tìm hiểu và tự truyền nhau và tích lũy theo kinh
nghiệm chứ không được đào tạo chính thống.” – ICU1
“Có thể chia sẻ với nhau về tương tác thuốc khi giao ban hằng ngày, đi buồng, hoặc
trong cuộc nói chuyện bình thường. Ví dụ như kháng sinh Rocephin (ceftriaxone) dùng
cùng với chế phẩm calci chẳng hạn nó gây tương tác, một số bác sĩ người ta cũng biết
nhưng có thể quên, thì mình nhắc hoặc cảnh báo cho người ta.” – ICU1
3.2.1.6. Rào cản về thời gian trong phát hiện và xử trí tương tác thuốc
Với khối lượng công việc rất lớn từ chẩn đoán bệnh, kê đơn đến theo dõi hiệu quả
điều trị của thuốc trên bệnh nhân, nhằm tiết kiệm thời gian, phần lớn bác sĩ nhờ đến sự hỗ
trợ của dược sĩ lâm sàng khi muốn tìm hiểu thông tin về tương tác thuốc.
“Nếu nhiều thuốc quá chị gọi dược lâm sàng tra hộ cho nhanh.” – SS1
“Cách nhanh nhất là anh gọi cho các em (dược sĩ lâm sàng).” – NG2
Kết quả định lượng cho thấy gần 50% bác sĩ chủ động tra cứu thông tin về tương tác
thuốc từ sách. Tuy nhiên qua phỏng vấn sâu, một số bác sĩ cho rằng việc tra cứu sách tốn
khá nhiều thời gian, do đó, không thường xuyên sử dụng sách để tìm hiểu thông tin về
tương tác thuốc.
“Hiện tại thì có quyển Sổ tay bên Dược mình phát, thỉnh thoảng anh cũng tra từ
Vidal. Anh thấy rất đầy đủ thông tin, tuy nhiên để đọc được hết mất khá nhiều thời gian, ví
dụ trong cuốn Vidal, phần thông tin hướng dẫn sử dụng của một thuốc để đọc được cũng
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sĩ chủ yếu được tích lũy từ môn học Dược lý trong thời gian học đa khoa, thông tin từ một

phải mất 10 phút.” – CC1
“Sổ tay sử dụng thuốc thì nói thật anh chả dùng bao giờ vì giở quyển sách ra tốn
thời gian rất là nhiều.” – TM2
Bên cạnh đó, thời gian kê đơn cũng ảnh hưởng nhiều đến việc phát hiện và xử trí
tương tác thuốc. Cụ thể, ở các chuyên khoa điều trị bệnh nhân nặng và cấp tính như ICU,
tâm đến vấn đề tương tác thuốc.
“Khó khăn nhất với bọn anh là thời gian kê đơn không nhiều. Từ lúc có kết quả xét
nghiệm đến lúc kê đơn cho bệnh nhân thường chỉ có 3 phút, không có nhiều thời gian để
xem lại được tất cả những thuốc bệnh nhân đang dùng từ trước đến giờ.” – CC1
“Tùy từng tình huống, có tình huống 50:50 thì cứ thêm một khâu là mất thêm thời
gian.” – ICU2
3.2.2. Một số giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý tương tác thuốc tại bệnh viện
3.2.2.1. Đề xuất cải thiện phần mềm cảnh báo tương tác thuốc
-

Nội dung cảnh báo
Hiện tại phần mềm bệnh viện đang hiển thị các cảnh báo về tên cặp hoạt chất có

tương tác thuốc, cơ chế, hậu quả, hướng xử trí và tài liệu tham khảo. Khảo sát cho thấy một
số ý kiến đề xuất cần bổ sung thêm thông tin về tỉ lệ xuất hiện tương tác thuốc trên lâm
sàng và đối tượng có nguy cơ cao chịu tác dụng bất lợi do tương tác thuốc.
“Anh nghĩ là thường cái thời điểm mình đang kê thuốc thì không có thời gian nghiên
cứu lắm đâu, nếu thông tin chi tiết hơn được thì sẽ hay hơn. Ví dụ như cảnh báo 2 thuốc
tương tác với nhau thì gây ra tình trạng gì, tỷ lệ gây ra tình trạng đó là bao nhiêu phần
trăm, rồi có thể các nghiên cứu gì chẳng hạn, gặp trên đối tượng nào, trên những bệnh gì,
các nhóm bệnh nhân của mình có hay bị hay không thì nó có ý nghĩa hơn.” – TM2
Ngoài ra, một số bác sĩ đưa ra ý kiến cần bổ sung chức năng cảnh báo tương tác
thuốc trong trường hợp bệnh nhân được kê nhiều đơn thuốc bởi các bác sĩ khác nhau.
“Ví dụ bác sĩ chuyên ngành khác người ta kê đơn, sau đó mình lại kê đơn khác thì
mình không thể biết được là liệu có tương tác thuốc xảy ra hay không. Phần này cô nghĩ
nên cải thiện một chút để giảm thiểu tương tác thuốc trên nhiều đơn.” – UB1
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Cấp cứu, thời gian kê đơn thường rất ngắn. Do đó, bác sĩ không có nhiều thời gian để quan

“Có một nhược điểm là ví dụ trong ngày anh kê vài ba đơn thì nó không liên kết
được với nhau.” – TM2
-

Hình thức cảnh báo
Một số ý kiến đề xuất nên phân loại mức độ tương tác thuốc theo màu sắc để thuận

tiện trong việc nhận biết tương tác thuốc.
sẽ để ý hơn.” – ICU2
3.2.2.2. Đề xuất liên quan đến hoạt động hỗ trợ từ dược sĩ lâm sàng
Kết quả phỏng vấn cho thấy các bác sĩ đều đề xuất tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ
kiểm soát tương tác thuốc của dược sĩ lâm sàng, phối hợp tư vấn trực tiếp và trao đổi thống
nhất cách xử trí trên bệnh nhân.
“Bọn em (dược sĩ lâm sàng) giúp bọn anh rất nhiều, hướng dẫn trao đổi từ liều
lượng, cách dùng thuốc cho đến vấn đề TTT. Thế nên luôn phải cần Dược giúp chứ không
thể bỏ qua được.” – ICU1
“Nếu chị thắc mắc về tình huống nào đó thì bao giờ chị cũng gọi điện hỏi bọn em,
về thông tin tìm hiểu từ nghiên cứu nào, giải thích ra sao, xử trí trên bệnh nhân như thế
nào.” – NTH3
3.2.2.3. Đề xuất liên quan đến đào tạo về tương tác thuốc
-

Bộ phận chịu trách nhiệm đào tạo
Hầu hết bác sĩ đều đề xuất bộ phận Dược lâm sàng chịu trách nhiệm đào tạo vì lý do

bác sĩ không có nhiều thời gian để chủ động tra cứu tương tác thuốc, đồng thời đánh giá
cao hiệu quả của hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện.
“Tốt nhất là Dược sĩ, vì thường bác sĩ thực sự cũng không có nhiều thời gian quan
tâm đến vấn đề đó nhiều đâu.”- CC1
“Bởi vì bây giờ bộ phận Dược lâm sàng đang hoạt động rất tốt, thế nên nếu như có
đào tạo thì Dược lâm sàng đào tạo thôi.” – N1
Tuy nhiên, vẫn có ý kiến lo ngại về kinh nghiệm thực tế liên quan đến tương tác
thuốc và đề xuất sự hỗ trợ từ những nhà chuyên môn có nhiều kinh nghiệm lâm sàng trong
phát hiện và xử trí tương tác thuốc.
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“Nếu được thì phân theo màu theo mức độ tương tác, có tính trực quan thì bọn anh

“Ai đào tạo thì anh nghĩ là Dược lâm sàng, là một phần. Thực tế bây giờ Dược lâm
sàng nhà mình bọn em chỉ mới dừng ở bước đọc sách là chính chứ chưa có kinh nghiệm
lâm sàng. Thứ hai là nên có Trưởng khoa Dược bệnh viện mà họ đã từng gặp những cái
đấy rồi, thì nó thiết thực hơn.” – TM2
-

Nội dung đào tạo

trong chuyên khoa, đồng thời giải thích sơ lược về cơ chế tương tác thuốc để bác sĩ ghi nhớ
lâu hơn.
“Nếu chỉ các thuốc Tim mạch thì anh nghĩ cũng có thể nói qua về cơ chế. Thực ra
cơ chế thì nói qua mọi người hiểu ngay mà. Ví dụ acid - base hay kết tủa gì đó. Hiểu cơ chế
thì mọi người sẽ nhớ lâu hơn. Nhưng mà vẫn nên tập trung vào những thuốc mình hay dùng,
anh nghĩ khoảng 10 - 15 thuốc hay dùng thôi.” – TM2
“Chị muốn được cung cấp thông tin tương tác thuốc của các thuốc uống dùng trong
NICU, vì bọn chị cũng không chăm chỉ đọc bằng Dược lâm sàng và cũng không chủ động
tìm hiểu nhiều.” – SS1
Như vậy, thông qua nghiên cứu định tính, nhóm nghiên cứu ghi nhận một số yếu tố
có thể ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ và thực hành của bác sĩ về vấn đề tương tác thuốc.
Từ đó, đề xuất các giải pháp tương ứng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý TTT tại bệnh viện.
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Một số bác sĩ đề xuất nội dung đào tạo cần tập trung vào những thuốc thường dùng

CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN
Tương tác thuốc là một trong những vấn đề thường gặp trong thực hành lâm sàng và
là một trong những nguyên nhân gây ra các biến cố bất lợi do thuốc có thể làm tăng tỷ lệ
nhập viện hoặc thậm chí gây tử vong [25], [30]. Hiện nay, nhiều giải pháp đã được xây
các cơ sở dữ liệu tra cứu tương tác thuốc, công cụ cảnh báo tương tác tích hợp vào phần
mềm kê đơn và hỗ trợ tư vấn trực tiếp từ dược sĩ lâm sàng. Tuy nhiên, với thực trạng các
tài liệu không đồng nhất trong việc liệt kê tương tác và mức độ nghiêm trọng giữa các cơ
sở dữ liệu, bác sĩ mất nhiều thời gian tra cứu, gây khó khăn khi cần xử lý thông tin nhanh
chóng. Bên cạnh đó, trong nhiều trường hợp phần mềm cảnh báo TTT đưa ra nhiều cảnh
báo không có YNLS. Điều này khiến bác sĩ có xu hướng bỏ qua những cảnh báo được đưa
ra. Vì vậy, để tối ưu hóa hiệu quả quản lý tương tác thuốc, đòi hỏi cần thiết phải tiến hành
khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành của bác sĩ liên quan đến tương tác thuốc. Trong
những năm gần đây, hoạt động Dược lâm sàng tại Việt Nam đang ngày càng được đẩy
mạnh. Nhiều bệnh viện bắt đầu chú trọng triển khai xây dựng danh mục TTT, cùng với can
thiệp trực tiếp của dược sĩ lâm sàng góp phần nâng cao an toàn trong điều trị. Tuy nhiên
cho đến nay, theo hiểu biết của chúng tôi, chưa có một nghiên cứu nào tại Việt Nam tập
trung phân tích kiến thức, thái độ, thực hành của bác sĩ liên quan đến vấn đề TTT. Do vậy,
đề tài “Phân tích kiến thức, thái độ và thực hành của bác sĩ về tương tác thuốc tại bệnh
viện Vinmec Times City” đã được thực hiện để tìm hiểu quan điểm và xu hướng thực hành
của bác sĩ liên quan đến tương tác thuốc, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường quản
lý tương tác thuốc tại bệnh viện.
4.1. Kiến thức, thái độ, thực hành của bác sĩ về tương tác thuốc
4.1.1. Kiến thức của bác sĩ về tương tác thuốc
-

Ý kiến của bác sĩ về khái niệm tương tác thuốc và nhận định một số cặp tương tác

thuốc cụ thể
Kết quả khảo sát định lượng cho thấy 77,4% bác sĩ lựa chọn đúng khái niệm tương
tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng. Tuy nhiên, qua phỏng vấn sâu nghiên cứu đã ghi nhận một
số bác sĩ nhầm lẫn khái niệm TTT với vấn đề tương hợp – tương kỵ trong pha chế thuốc.
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dựng và phát triển để hỗ trợ bác sĩ trong việc phát hiện và xử trí tương tác thuốc, bao gồm

Nhìn chung, kiến thức của bác sĩ về tương tác thuốc còn hạn chế, với 70% bác sĩ không
chắc chắn với mức độ tương tác của 10 cặp thuốc phối hợp. Trung bình một bác sĩ phân
loại đúng mức độ tương tác của 12,4% cặp TTT, thấp hơn đáng kể so với nghiên cứu ở Hoa
Kỳ (42,7%) [45] và nghiên cứu ở Iran (41,45%) [31]. Trong cả 2 nghiên cứu và nghiên cứu
của chúng tôi, bác sĩ không được phép sử dụng tài liệu tham khảo để tra cứu. Tuy nhiên sự

thức khảo sát. Trong khi nghiên cứu tại Iran phát phiếu câu hỏi cho bác sĩ tại hội nghị và
nghiên cứu tại Mỹ gửi câu hỏi qua email, nghiên cứu của chúng tôi tiến hành phỏng vấn
riêng từng bác sĩ tại khoa phòng, do đó đảm bảo tính độc lập, khách quan và chính xác về
dữ liệu thu được. Thêm vào đó, các cặp TTT phối hợp được lựa chọn để khảo sát là khác
nhau cũng có thể ảnh hưởng đến chênh lệch kết quả giữa các nghiên cứu. Khi đánh giá trên
các tình huống lâm sàng cụ thể, nhóm nghiên cứu ghi nhận có tới hơn 70% bác sĩ không rõ
liệu có tương tác thuốc xảy ra hay không, trên 85% không rõ hậu quả và cách xử trí tương
tác phù hợp.
Liên quan đến cặp clarithromycin – simvastatin, tra cứu từ cơ sở dữ liệu Micromedex
cho thấy simvastatin là cơ chất của CYP3A4 – enzym bị ức chế mạnh bởi clarithromycin,
dẫn tới làm tăng nồng độ simvastatin trong máu [40]. Các thuốc thường được kê đơn trong
các chuyên khoa Nội tổng hợp, Phòng khám đa khoa và Tim mạch, tuy nhiên kết quả cho
thấy không quá một phần ba bác sĩ ở các chuyên khoa này cho rằng có tương tác xảy ra
giữa clarithromycin và simvastatin (tương ứng 20,0%; 28,6% và 33,3%). Mặc dù
simvastatin hiện nay ít được kê đơn tại bệnh viện, kết quả này có thể ngoại suy với
atorvastatin, do 2 thuốc này cùng nhóm và cùng cơ chế gây tương tác qua CYP3A4 khi
phối hợp với clarithromycin [40]. Như vậy, tương tự với cặp clarithromycin – simvastatin,
kiến thức của bác sĩ chuyên khoa Nội tổng hợp, Phòng khám đa khoa và Tim mạch liên
quan đến nhận định và xử trí cặp tương tác clarithromycin – atorvastatin cũng có thể hạn
chế.
-

Các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức của bác sĩ về tương tác thuốc
Khảo sát định lượng và định tính ghi nhận những nhóm nguyên nhân chính dẫn đến

sự hạn chế trong kiến thức của bác sĩ về TTT, liên quan đến các yếu tố thuộc về công tác
đào tạo, kinh nghiệm thực tế và mối quan tâm của BS về các tương tác thuốc. Nhiều nghiên
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chênh lệch về kiến thức của bác sĩ có thể được giải thích bởi những khác biệt trong hình

cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức của bác sĩ về tương tác thuốc cũng lưu ý
đến các yếu tố này [38], [44].
Về vấn đề đào tạo, kết quả của chúng tôi cho thấy đa số bác sĩ có nhiều năm kinh
nghiệm công tác trong bệnh viện, tuy nhiên chưa đến 30% bác sĩ đã từng tham gia chương
trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu về tương tác thuốc. Khi phỏng vấn sâu về vấn đề này,
thức liên quan đến TTT hầu như “chỉ có trong môn Dược lý ở trường ngày xưa”, chủ yếu
chỉ tích lũy qua kinh nghiệm kê đơn hoặc một phần thông tin từ các hội thảo về TTT.
Liên quan đến kinh nghiệm thực tế về TTT, 56,0% bác sĩ phản hồi chưa từng gặp
trường hợp bệnh nhân xuất hiện các tác dụng không mong muốn nghi ngờ do tương tác
thuốc. Qua phỏng vấn sâu, nhiều bác sĩ đưa ra lý do liên quan đến việc không nhận thức
đầy đủ dấu hiệu nhận biết phản ứng bất lợi gây ra bởi tương tác thuốc: “chỉ xuất hiện ADR
ở mức độ nhẹ thì có thể mình không để ý”. Bên cạnh đó, lý do liên quan đến tính chất đặc
thù của từng chuyên khoa và hoạt động hỗ trợ của DSLS cũng được đề cập. Cụ thể, kết quả
định tính cho thấy bác sĩ ở một số chuyên khoa như Nhi, Sơ sinh, Ngoại, … không phối
hợp nhiều thuốc khi kê đơn. Thêm vào đó, hoạt động của DSLS trong việc hỗ trợ kiểm soát
TTT tiềm tàng tại bệnh viện luôn được chú trọng, đặc biệt trong các khoa có đặc điểm điều
trị phức tạp như ICU và Cấp cứu. Những điều này có thể dẫn đến sự hạn chế trong kinh
nghiệm thực tế của bác sĩ trong nhận định và xử trí tương tác thuốc. Mối quan hệ giữa kinh
nghiệm thực tế và kiến thức của bác sĩ về TTT đã được chứng minh trong nghiên cứu của
Ko Y và cộng sự. Theo đó, bác sĩ đã từng gặp trường hợp bệnh nhân xuất hiện tác dụng
không mong muốn do tương tác thuốc có kiến thức tốt hơn về các cặp tương tác thuốc phối
hợp [45].
Phân tích mối quan tâm của BS về các tương tác thuốc, nhóm nghiên cứu ghi nhận
ý kiến đa số bác sĩ chỉ chú ý nhiều đến các thuốc thường sử dụng trong chuyên khoa. Điều
này có thể giải thích cho kết quả thu được từ phân tích định lượng, cho thấy bác sĩ có kiến
thức tốt hơn về các cặp thuốc thường phối hợp trong chuyên khoa của mình khi so sánh với
các khoa phòng khác. Theo đó, 66,7% bác sĩ khoa Tim mạch nhận định đúng mức độ tương
tác của cặp esomeprazol – clopidogrel, gấp hai lần tỷ lệ này ở chuyên khoa Nội tổng hợp,
Cấp cứu & ICU (33,3% và 33,3%) và cao hơn gấp 5 lần so với các chuyên khoa khác
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hầu hết bác sĩ phản ánh không được đào tạo một cách hệ thống về tương tác thuốc. Kiến

(13,7%). Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu phát hiện có trường hợp thuốc thường được kê đơn
trong chuyên khoa, nhiều BS vẫn nhận định không chính xác mức độ TTT của các thuốc
đó. Cụ thể, trong nghiên cứu của chúng tôi, cặp thuốc cefotaxim – calci clorid được làm
mù để đánh giá kiến thức của bác sĩ về TTT. Cefotaxim là kháng sinh cephalosporin thế hệ
3. Trên thực tế, ceftriaxon (kháng sinh cephalosporin thế hệ 3) – calci clorid là cặp TTT
và calci clorid không có nguy cơ xảy ra tương tác. Thế nhưng theo kết quả phân tích định
lượng, tỷ lệ bác sĩ ở chuyên khoa này phân loại đúng mức độ tương tác của cefotaxim –
calci clorid tương đối thấp (6,7%) và thấp hơn đáng kể so với chuyên khoa Sơ sinh (40%).
Thêm vào đó, phỏng vấn định tính ghi nhận có sự nhầm lẫn về khái niệm tương tác thuốc
trong nhận định của các bác sĩ khoa Nhi và Sơ sinh.
4.1.2. Thái độ của bác sĩ về việc kiểm soát tương tác thuốc
Theo kết quả từ bộ câu hỏi phỏng vấn định lượng, gần 87% bác sĩ thường xuyên
hoặc luôn luôn quan tâm đến vấn đề tương tác thuốc trong điều trị. Trong bộ câu hỏi định
lượng, thang đo Likert được sử dụng để tìm hiểu quan điểm của bác sĩ đối với việc kiểm
soát tương tác thuốc theo 5 mức độ cho phép người trả lời có thể lựa chọn mức độ trung
bình hay giữ ý kiến trung lập về những nhận định được đưa ra. Kết quả cho thấy đa số bác
sĩ hoàn toàn đồng ý rằng nguy cơ tương tác thuốc cao khi phối hợp nhiều thuốc và bác sĩ
cần trang bị kiến thức về tương tác thuốc (tương ứng với 70,2% và 72,6%). Trong khi đó,
chỉ 1 (1,2%) bác sĩ đồng ý với nhận định việc kiểm soát tương tác thuốc chỉ là trách nhiệm
của dược sĩ lâm sàng. So sánh với nghiên cứu của Getachew Moges, tỷ lệ bác sĩ đồng ý với
các nhận định trên lần lượt là 33,6%, 62,1% và 20% [33]. Điều này cho thấy bác sĩ Bệnh
viện ĐKQT Vinmec Times City có thái độ tích cực trong việc kiểm soát TTT, đồng thời
nhận thức được tầm quan trọng của tương tác và vai trò của mình trong công tác quản lý
tương tác thuốc tại bệnh viện.
Khi lựa chọn thuốc kê đơn cho bệnh nhân, đa số bác sĩ nhận định tương tác thuốc là
yếu tố ưu tiên thứ 3 sau hiệu quả điều trị và tác dụng bất lợi của thuốc (với tỷ lệ bác sĩ lựa
chọn theo thứ tự là 35,7%; 97,6% và 45,2%). Khảo sát về thái độ liên quan đến tương tác
thuốc, nghiên cứu của Getachew Moges cũng cho thấy bác sĩ ưu tiên cân nhắc hiệu quả

51

Trung tâm DI&ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

chống chỉ định và 2 thuốc này thường được kê đơn trong Nhi khoa, trong khi đó cefotaxim

điều trị và tính an toàn của thuốc (bao gồm TTT) khi quyết định lựa chọn thuốc trong kê
đơn (chiếm 59,3%) [33].
4.1.3. Thực hành của bác sĩ liên quan đến tương tác thuốc
Nguồn thông tin tra cứu về tương tác thuốc
Đa số bác sĩ nhờ đến sự hỗ trợ của dược sĩ lâm sàng (84,5%) khi muốn tìm hiểu
và bác sĩ ở Iran (1,8%) [31]. Kết quả này cho thấy vai trò của dược sĩ lâm sàng tại Bệnh
viện ĐKQT Vinmec Times City trong việc hỗ trợ quản lý tương tác thuốc. Đây chính là ưu
điểm lớn của đội ngũ DSLS Bệnh viện Vinmec. Với đặc điểm là bệnh viện tư nhân, hoạt
động dược lâm sàng tại bệnh viện luôn được đẩy mạnh, mỗi chuyên khoa đều DSLS thường
trực để hỗ trợ trực tiếp và duyệt từng y lệnh trong điều trị.
Liên quan đến sách tra cứu về tương tác thuốc, ở các nghiên cứu trước, phần lớn bác
sĩ lựa chọn sách là nguồn thông tin tra cứu về tương tác thuốc, với tỷ lệ 44% bác sĩ ở
Ethiopia [33] và 42,7% bác sĩ ở Iran lựa chọn [31], tuy nhiên tỷ lệ này vẫn thấp hơn tỷ lệ
bác sĩ phản hồi tra cứu từ sách trong khảo sát (47,6%). Nguyên nhân có thể được giải thích
bởi trong nghiên cứu của chúng tôi, bác sĩ được lựa chọn nhiều nguồn thông tin tra cứu
thường dùng, trong khi phương pháp thu thập dữ liệu của các nghiên cứu trước chỉ cho
phép bác sĩ phản hồi một trong các nguồn thông tin được đưa ra. Mặc dù kết quả định lượng
cho thấy gần 50% bác sĩ chủ động tra cứu thông tin về tương tác thuốc từ sách, tuy nhiên
qua phỏng vấn sâu, một số ý kiến cho rằng việc tra cứu sách tốn khá nhiều thời gian, do đó
trên thực tế bác sĩ không thường xuyên sử dụng sách để tìm hiểu thông tin về tương tác
thuốc.
Về nguồn tra cứu trực tuyến, hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin,
việc tiếp cận dễ dàng các nguồn tra cứu từ Internet cùng sự sẵn có của các phần mềm hỗ
trợ (PDA - personal digital assistant) – ví dụ như Uptodate, Micromedex, Lexicomp, …
được cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính bảng, giúp quá trình tìm kiếm thông tin TTT trở
nên thuận lợi và nhanh chóng. Cụ thể trong nghiên cứu, 40,9% bác sĩ thường chủ động tra
cứu tương tác thuốc từ Google và 39,4% bác sĩ lựa chọn tra cứu từ Uptodate (một phần
mềm PDA). So sánh với nghiên cứu tại Iran, Internet chỉ là lựa chọn tra cứu của 15,3% bác
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thông tin về tương tác thuốc. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với bác sĩ ở Ethiopia (0%) [33]

sĩ, trong khi đó đa số lựa chọn PDA được cài sẵn trên điện thoại hoặc máy tính bảng (với tỉ
lệ 76,2%) [31].
Nguồn cảnh báo tương tác thuốc
Nghiên cứu cho thấy đánh giá của bác sĩ về mức độ hữu ích của công cụ cảnh báo
tương tác thuốc tích hợp vào phần mềm kê đơn Ehos đều thấp hơn thông tin cảnh báo từ
trợ trực tiếp của DSLS có độ tin cậy và hiệu quả cao hơn thông tin cảnh báo từ phần mềm.
Theo nghiên cứu được tiến hành tại Brazil, tỷ lệ tương tác thuốc giảm 50% và tỷ lệ tương
tác thuốc nghiêm trọng có thể giảm 81% khi có sự tư vấn của dược sỹ lâm sàng so với chỉ
dùng phần mềm cảnh báo tương tác thuốc [50]. Tương tự, tỷ lệ tương tác thuốc giảm 31%
so với chỉ dùng phần mềm tương tác thuốc thông thường trong nghiên cứu của Humphries
[39]. Sự vượt trội về hiệu quả quản lý TTT của DSLS có thể được giải thích bởi tính chất
công việc thực tế của DSLS. Cụ thể, DSLS trực tiếp theo dõi từng ca bệnh và đặc điểm sử
dụng thuốc trên bệnh nhân, đồng thời nắm bắt được những tình huống cụ thể trên lâm sàng,
từ đó các TTT được phát hiện có YNLS hơn so với thông tin cảnh báo từ phần mềm.
Mặc dù công cụ cảnh báo cũng có vai trò quan trọng trong hỗ trợ kiểm soát TTT,
nhiều nghiên cứu đưa ra lo ngại về chất lượng và hiệu quả của các phần mềm cảnh báo
TTT. Theo một nghiên cứu khảo sát bác sĩ đa khoa tại Anh, 90,4% bác sĩ cho rằng các phần
mềm cảnh báo tương tác là công cụ hữu ích trong việc hỗ trợ kê đơn, nhưng có đến 73,5%
bác sĩ phản hồi các cảnh báo đôi khi không phù hợp hoặc không liên quan đến bệnh nhân
của họ [47]. Nhiều ý kiến đề xuất cải thiện phần mềm cảnh báo tương tác thuốc tại bệnh
viện được ghi nhận thông qua phỏng vấn sâu. Nội dung đề xuất bao gồm bổ sung thêm
thông tin về tỉ lệ xuất hiện tương tác thuốc trên lâm sàng và đối tượng có nguy cơ cao chịu
phản ứng bất lợi do tương tác, tương tự với nghiên cứu của Romanoli và cộng sự năm 2017
[58]. Thêm vào đó, nhiều bác sĩ đề xuất cần bổ sung chức năng cảnh báo tương tác thuốc
trong trường hợp bệnh nhân được kê nhiều đơn thuốc bởi các bác sĩ khác nhau, đồng thời
làm nổi bật hình thức cảnh báo. Các kết quả trên cho thấy nhiều giải pháp cần được áp dụng
nhằm nâng cao hiệu quả cảnh báo tương tác thuốc trên phần mềm.
Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hành liên quan đến nhận biết và xử trí tương tác
thuốc
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dược sĩ lâm sàng tương ứng với 5 nhận định được đưa ra. Điều này cho thấy hoạt động hỗ

Bên cạnh kiến thức và thái độ đối với việc kiểm soát tương tác thuốc, các yếu tố liên
quan đến quan điểm của bác sĩ trong nhận định và xử trí TTT và một số rào cản trong thực
tế điều trị cũng tác động nhiều đến thực hành quản lý tương tác thuốc của bác sĩ.
Rào cản về thời gian trong phát hiện và xử trí tương tác thuốc được bác sĩ đề cập qua
phỏng vấn sâu, tương tự với một nghiên cứu khảo sát dược sĩ ở Canada [20]. Đặc biệt, ở
sĩ phải đưa ra quyết định kê đơn khẩn cấp và kịp thời, dẫn đến bác sĩ không có nhiều thời
gian để cân nhắc đến vấn đề tương tác thuốc.
Bên cạnh đó, quan điểm liên quan đến ý nghĩa lâm sàng của TTT cũng ảnh hưởng
một phần đến thực hành của bác sĩ về TTT. Nghiên cứu của Romanoli và cộng sự năm 2017
cho thấy YNLS của TTT được bác sĩ xem xét dựa trên các khía cạnh chính, bao gồm: nguy
cơ xảy ra TTT trên bệnh nhân, tỷ lệ xuất hiện các phản ứng bất lợi nghiêm trọng trên lâm
sàng và dữ liệu y văn về tương tác thuốc [58]. Theo nghiên cứu khảo sát quan điểm về TTT
của dược sĩ tại Canada, thời gian xảy ra TTT sau khi kê đơn cũng ảnh hưởng đến quan điểm
xử trí tương tác, theo đó những phản ứng tương tác thuốc xảy ra ngay lập tức sau khi phối
hợp được tập trung cảnh giác hơn [20]. Tương tự với những nghiên cứu trên, nhóm chúng
tôi cũng ghi nhận quan điểm của bác sĩ về YNLS của TTT liên quan đến dữ liệu y văn về
TTT, mức độ biểu hiện trên lâm sàng và thời gian xảy ra TTT sau khi phối hợp. Một số
nghiên cứu cho thấy với chuyên khoa ICU, quan điểm của bác sĩ về YNLS của TTT và
quyết định xử trí tương tác thuốc có nhiều khác biệt so với các khoa phòng khác. Điều này
có thể do ICU là chuyên khoa phức tạp nhất về tình trạng bệnh, người bệnh và phác đồ điều
trị tại tất cả các bệnh viện. Gần hai phần ba bệnh nhân trong ICU được kê nhiều loại thuốc
tim mạch, đồng thời trung bình sử dụng gấp hai lần số lượng thuốc so với bệnh nhân ở
chuyên khoa khác [41]. Do đó thực tế điều trị tại khoa ICU, bác sĩ chủ yếu dựa trên tình
trạng bệnh và cân nhắc lợi ích/ nguy cơ trên bệnh nhân để quyết định có tiếp tục phối hợp
hai thuốc tương tác hay không [60]. Trong nhiều trường hợp, các cặp tương tác thuốc được
cảnh báo trên phần mềm kê đơn ở mức độ nghiêm trọng, tuy nhiên nhiều cặp thuốc trong
số đó không có YNLS trong môi trường giám sát chặt chẽ các dấu hiệu sinh tồn như khoa
ICU. Ví dụ, với bệnh nhân ICU thở máy và theo dõi chặt chẽ chức năng tim, phổi thì những
tương tác thuốc được cảnh báo có nguy cơ gây suy hô hấp ít có ý nghĩa lâm sàng trên những
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các chuyên khoa điều trị bệnh nhân nặng và tình trạng bệnh phức tạp như ICU, đòi hỏi bác

đối tượng bệnh nhân này hơn so với các chuyên khoa khác [57]. Do đó, tương tác thuốc ở
khoa ICU được đánh giá và xử trí linh động theo đặc điểm của từng bệnh nhân.
Như vậy, quản lý tương tác thuốc trên lâm sàng chịu ảnh hưởng bởi cả kiến thức,
thái độ của nhân viên y tế cũng như những yếu tố khác thuộc về môi trường làm việc.
4.2. Mô hình tối ưu hiệu quả quản lý tương tác thuốc tại bệnh viện
điều trị của thuốc trên bệnh nhân cùng nhiều rào cản trong thực hành liên quan đến tương
tác thuốc, bác sĩ không thể đảm bảo nhận biết tất cả các TTT tiềm tàng trên lâm sàng. Bên
cạnh đó, các công cụ hỗ trợ phát hiện và xử trí tương tác thuốc có một số nhược điểm nhất
định ít nhiều gây khó khăn cho bác sĩ. Vì vậy, để tăng cường hiệu quả quản lý tương tác
thuốc tại bệnh viện, đòi hỏi cần thiết phải xây dựng một mô hình kiểm soát tương tác đầy
đủ và tối ưu nhất. Thông qua phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức,
thái độ, thực hành của bác sĩ về TTT, đồng thời thấu hiểu những khó khăn và mong muốn
của bác sĩ trong việc nâng cao hiệu quả kiểm soát TTT, nhóm nghiên cứu đưa ra mô hình
quản lý TTT bao gồm: phần mềm cảnh báo tương tác thuốc có tích hợp danh mục tương
tác thuốc đáng chú ý kết hợp với hoạt động hỗ trợ kiểm soát TTT của DSLS.
Trên thực tế, nhược điểm về tính thực tiễn trong việc tra cứu trực tiếp từ danh mục
đòi hỏi cần phải xây dựng và triển khai phần mềm cảnh báo TTT có tích hợp danh mục
TTT cần chú ý nhằm hỗ trợ bác sĩ trong việc phát hiện và xử trí tương tác thuốc.
Mặc dù các phần mềm cảnh báo TTT cho thấy nhiều ưu điểm trong việc hỗ trợ quản
lý tương tác thuốc, một số hạn chế của phần mềm này liên quan đến cảnh báo giả (cảnh báo
tương tác thuốc không có ý nghĩa lâm sàng hoặc không liên quan đến tình trạng bệnh nhân)
[21], [67] có thể khiến bác sĩ có xu hướng bỏ qua những cảnh báo nghiêm trọng cần lưu ý.
Do đó, để giảm thiểu tình trạng này, danh mục TTT tích hợp vào phần mềm cần được kiểm
tra và đánh giá định kỳ bởi đội ngũ DSLS nhằm giúp đảm bảo chỉ đưa ra những tương tác
đáng chú ý, từ đó giảm số lượng tương tác thuốc không có ý nghĩa trên lâm sàng. Giải pháp
này cũng được đề cập trong một nghiên cứu tiến hành khảo sát ý kiến dược sĩ tại Canada
[20]. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của DSLS trong quản lý TTT. Dược sĩ có thể
tiếp xúc và theo dõi trực tiếp phản ứng bất lợi của TTT trên lâm sàng, đồng thời cân nhắc
đến khoảng cách giữa các lần dùng thuốc và mức độ biểu hiện trên lâm sàng của tương tác
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Với khối lượng công việc rất lớn từ chẩn đoán bệnh, kê đơn đến theo dõi hiệu quả

thuốc để đưa ra quyết định xử trí phù hợp [27]. Bên cạnh đó, để tối ưu hiệu quả hoạt động
của dược sĩ lâm sàng, cần thiết phải tăng cường tương tác giữa bác sĩ và dược sĩ. Nếu không
có sự trao đổi giữa bác sĩ và dược sĩ, sự hỗ trợ của các công cụ cảnh báo tương tác thuốc sẽ
không phát huy tối đa hiệu quả trong việc kiểm soát tương tác thuốc. Do đó, việc nâng cao
chất lượng của hoạt động dược lâm sàng gắn với công cụ cảnh báo tương tác thuốc cần cân
4.3. Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu
4.3.1. Ưu điểm
Theo hiểu biết hạn chế, đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam thực hiện phân tích
kiến thức, thái độ, thực hành của bác sĩ về tương tác thuốc trong bối cảnh hoạt động nâng
cao hiệu quả quản lý TTT đang ngày càng được chú trọng tại nhiều nơi trên thế giới, trong
đó có Việt Nam. Từ một số nhược điểm nhất định liên quan đến các công cụ hỗ trợ kiểm
soát TTT, nghiên cứu của chúng tôi tiến hành với mục tiêu tìm hiểu quan điểm của bác sĩ
về vấn đề tương tác thuốc, từ đó có thể nắm bắt được thực trạng kiến thức, thái độ, xu hướng
thực hành và mong muốn của họ trong việc kiểm soát TTT, đồng thời đề xuất các giải pháp
nhằm tăng cường hiệu quả quản lý TTT tại bệnh viện.
Nghiên cứu định lượng lấy mẫu đa dạng gồm bác sĩ ở tất cả các chuyên khoa và hình
thức phỏng vấn trực tiếp từng bác sĩ đảm bảo tính khách quan, độ tin cậy và chính xác trong
suốt quá trình thu thập dữ liệu.
Nghiên cứu định tính lựa chọn mẫu đa dạng gồm bác sĩ ở các chuyên khoa, hình
thức phỏng vấn sâu theo từng bác sĩ đảm bảo tính độc lập của người trả lời phỏng vấn, tránh
khả năng bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác như hình thức thảo luận nhóm. Nghiên
cứu định tính có ưu điểm lớn trong việc làm sáng tỏ các vấn đề phát hiện trong khảo sát
định lượng, đồng thời giúp hiểu rõ quan điểm của bác sĩ về nhận định và xu hướng thực
hành liên quan đến vấn đề tương tác thuốc cũng như những rào cản mà bác sĩ có thể gặp
phải trong quản lý tương tác thuốc trên lâm sàng thông qua trao đổi trực tiếp.
Bên cạnh đó, bộ câu hỏi được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu tương tự đã được
công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Bộ câu hỏi cũng đã được thử nghiệm và tham khảo
ý kiến các chuyên gia để chỉnh sửa cho phù hợp và đưa ra bộ câu hỏi thu thập những thông
tin hiệu quả nhất, tránh các câu hỏi khó hiểu và trùng lặp nội dung.
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nhắc đến sự phối hợp này cũng như những ý kiến đề xuất cải thiện hệ thống [56].

4.3.2. Hạn chế
Nghiên cứu chưa chứng minh các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kiến thức của bác sĩ
về tương tác thuốc liên quan đến đặc điểm chuyên khoa, thái độ đối với việc kiểm soát
tương tác thuốc, vấn đề đào tạo, thói quen tra cứu thông tin về TTT, … Do đặc điểm cỡ
mẫu nhỏ nên phép phân tích thống kê có thể không có ý nghĩa.
vào tình huống lâm sàng cụ thể, do đó có thể ảnh hưởng đến tính thực tế của tương tác
thuốc. Ví dụ trong một số trường hợp nhất định, tương tác thuốc ở mức độ chống chỉ định
có thể vẫn được phép phối hợp nếu đảm bảo giám sát chặt chẽ các dấu hiệu phản ứng bất
lợi trên bệnh nhân. Nghiên cứu đã cố gắng khắc phục hạn chế này bằng việc phân tích trên
5 tình huống lâm sàng đưa ra sau đó.
Ngoài ra, khi khảo sát quan điểm của bác sĩ về mức độ hữu ích của các nguồn cảnh
báo tương tác thuốc (DSLS và Ehos), nghiên cứu không đưa ra tình huống cụ thể, vì vậy
có thể gây khó khăn cho BS khi đánh giá các nhận định về mức độ hữu ích của các nguồn
thông tin.
Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế trên, nghiên cứu đã bước đầu tập trung đánh giá
được về kiến thức, thái độ và thực hành của bác sĩ liên quan đến vấn đề kiểm soát TTT. Từ
đó, đưa ra được một mô hình quản lý tương tác thuốc phù hợp để có thể áp dụng được trên
thực hành lâm sàng tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City nói riêng và cho khối đơn vị
khám, chữa bệnh nói chung, từ đó nâng cao chất lượng quản lý TTT, đồng thời góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt động Dược lâm sàng trong tư vấn sử dụng thuốc tại bệnh viện.
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10 cặp thuốc phối hợp được khảo sát trong nghiên cứu định lượng không được đưa

KẾT LUẬN
Thông qua tiếp cận phân tích định tính kết hợp với định lượng ý kiến của các bác sĩ
điều trị tại Bệnh viện Vinmec Times City về tương tác thuốc, chúng tôi rút ra một số kết
luận như sau:

Kiến thức:
Kiến thức của bác sĩ về mức độ tương tác của các cặp thuốc đưa ra trong nghiên cứu
tương đối hạn chế.
-

77,4% bác sĩ lựa chọn đúng khái niệm tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng. Tuy

nhiên 69,1% BS không chắc chắn với mức độ tương tác của các cặp thuốc được đưa ra.
Trong tổng số 10 cặp TTT được khảo sát, 40,5% BS không phân loại đúng cặp TTT nào,
trong khi chỉ duy nhất 1 BS nhận định đúng tối đa 6 cặp thuốc.
-

Bác sĩ có kiến thức về các cặp TTT thường sử dụng trong chuyên khoa tốt hơn bác

sĩ ở chuyên khoa khác.
-

Chưa đến 30% BS đã từng gặp phối hợp đồng thời các thuốc được mô tả trong 5 tình

huống. Hơn 70% BS không rõ liệu có tương tác thuốc xảy ra hay không, trên 85% không
rõ hậu quả và cách xử trí của các tình huống tương tác thuốc được khảo sát.
Thái độ:
-

86,9% BS thường xuyên hoặc luôn luôn quan tâm đến vấn đề tương tác thuốc trong

thực hành kê đơn
-

Trong số các yếu tố ưu tiên liên quan đến lựa chọn thuốc, tương tác thuốc là yếu tố

đứng thứ 3 (35,7%), sau hiệu quả điều trị (97,6%) và phản ứng bất lợi (45,2%)
Thực hành:
-

Khi cần tìm hiểu thông tin về tương tác thuốc, đa số BS nhờ đến sự hỗ trợ của dược

sĩ lâm sàng (84,5%) hoặc chủ động tra cứu thông qua internet (78,6%) hoặc sách (47,6%).
Trong khi đó, chỉ hơn một phần ba bác sĩ trao đổi với đồng nghiệp về chủ đề này (35,7%).
-

Tỷ lệ đánh giá mức độ hữu ích của thông tin cảnh báo từ dược sĩ lâm sàng cao hơn

công cụ cảnh báo tương tác thuốc tích hợp vào phần mềm kê đơn Ehos tương ứng với 5
nhận định được đưa ra.
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1. Kiến thức, thái độ, thực hành của bác sĩ về tương tác thuốc

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ, thực hành của bác sĩ về tương tác
thuốc
-

Quan điểm về khái niệm TTT: Một số ý kiến cho thấy có sự nhầm lẫn giữa tương

tác thuốc và vấn đề tương hợp – tương kỵ trong pha chế thuốc.
-

Kinh nghiệm thực tế liên quan đến TTT: Bác sĩ có rất ít kinh nghiệm thực tế liên

-

Đặc điểm của chuyên khoa bác sĩ làm việc: Bác sĩ thường chỉ quan tâm đến các

thuốc thường sử dụng trong chuyên khoa của mình
-

Các khía cạnh liên quan đến TTT mà bác sĩ quan tâm: Dữ liệu y văn về TTT, mức

độ biểu hiện trên lâm sàng, thời gian xảy ra TTT sau khi phối hợp
-

Đào tạo liên quan đến TTT: Hầu hết bác sĩ không được đào tạo một cách hệ thống

về tương tác thuốc. Kiến thức về TTT của bác sĩ chủ yếu được tích lũy từ môn học Dược
lý trong thời gian học đa khoa, thông tin từ một số hội thảo hoặc từ kinh nghiệm cá nhân
và trao đổi giữa đồng nghiệp.
-

Rào cản về thời gian trong phát hiện và xử trí TTT:

+ Để tiết kiệm thời gian, phần lớn BS nhờ đến sự hỗ trợ của dược sĩ lâm sàng khi muốn
tìm hiểu thông tin về tương tác thuốc.
+

Bác sĩ không thường xuyên sử dụng sách để tìm hiểu thông tin về tương tác thuốc

do tốn khá nhiều thời gian.
+ Bác sĩ không có nhiều thời gian để quan tâm đến vấn đề tương tác thuốc.
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quan đến phát hiện và xử trí tương tác thuốc

ĐỀ XUẤT
Từ kết quả của nghiên cứu nói trên, chúng tôi xin đưa ra một số đề xuất về phía Bệnh
viện như sau:
-

Đề xuất cải thiện phần mềm cảnh báo tương tác thuốc:

lâm sàng và đối tượng có nguy cơ cao chịu tác dụng bất lợi do tương tác thuốc; bổ sung
chức năng cảnh báo tương tác thuốc trong trường hợp bệnh nhân được kê nhiều đơn thuốc
bởi các bác sĩ khác nhau.
+ Hình thức cảnh báo: phân loại mức độ tương tác thuốc theo màu sắc để thuận tiện
trong việc nhận biết tương tác thuốc.
-

Đề xuất liên quan đến đào tạo về TTT:

+ Dược sĩ lâm sàng chịu trách nhiệm xây dựng chương trình và triển khai đào tạo
+ Nội dung đào tạo: tập trung vào những nhóm thuốc thường dùng trong các chuyên
khoa và các tương tác thuốc bất lợi có ý nghĩa lâm sàng.
-

Đề xuất xây dựng mô hình quản lý TTT:
Xây dựng và triển khai mô hình bao gồm danh mục TTT mang tính thực tiễn cao

dựa trên y học bằng chứng, tích hợp công cụ cảnh báo trên phần mềm kê đơn, kết hợp với
hoạt động của dược sỹ lâm sàng trong mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với bác sĩ nhằm
giảm thiểu TTT trong điều trị và tăng cường hiệu quả quản lý TTT tại bệnh viện.
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+ Nội dung cảnh báo: bổ sung thêm thông tin về tỉ lệ xuất hiện tương tác thuốc trên
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antirheumatic drugs and non-antirheumatic drugs according to rheumatologists and

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: Bộ câu hỏi thăm dò ý kiến của bác sĩ về tương tác thuốc tại Bệnh viện ĐKQT
Vinmec Times City
PHỤ LỤC 2: Bộ câu hỏi hướng dẫn phỏng vấn sâu bác sĩ

thuốc
PHỤ LỤC 4: 12 cặp tương tác thuốc: Cơ chế - Hậu quả - Cách xử trí

Trung tâm DI&ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

PHỤ LỤC 3: Quan điểm của bác sĩ về mức độ hữu ích của các nguồn cảnh báo tương tác

PHỤ LỤC 1
BỘ CÂU HỎI
THĂM DÒ Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ VỀ TƯƠNG TÁC THUỐC
TẠI BỆNH VIỆN VINMEC TIMES CITY
Bộ câu hỏi nằm trong khuôn khổ đề tài Quản lý tương tác thuốc tại Hệ thống Bệnh

cung cấp, bao gồm kiến thức, công cụ quản lý và ý kiến cá nhân, sẽ rất hữu ích trong việc
xác định thực trạng quản lý tương tác thuốc tại bệnh viện, từ đó, có các can thiệp phù hợp,
giúp phòng ngừa, hạn chế ảnh hưởng bất lợi của tương tác thuốc xảy ra trên bệnh nhân.
Thông tin cá nhân của người được phỏng vấn chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu.
Phần 1: Thông tin chung
Họ và tên người được phỏng vấn: …………………………………………………….
Tuổi: ……….. Giới tính:  Nam

 Nữ

Điện thoại: ……………………… Email: ……………………………………
1. Tổng thời gian công tác trong bệnh viện của Anh/Chị: …………………… năm
...………………….. năm

Thời gian công tác trong bệnh viện Vinmec:
2. Anh/Chị là bác sĩ đa khoa hay bác sĩ chuyên khoa?
 Bác sĩ đa khoa

 Bác sĩ chuyên khoa

3. Chuyên khoa mà Anh/Chị đang làm việc tại Bệnh viện Vinmec?
 Sản phụ

 Tim mạch

 Nhi

 Thần kinh

 Cấp cứu

 Tiêu hóa

 Hồi sức tích cực

 Nội tiết

 Hồi sức sơ sinh

 Hô hấp

 Ngoại

 Ung bướu

 Khác (xin hãy viết cụ thể) …………….…………………………...…………………
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viện Vinmec. Bộ câu hỏi sẽ được thực hiện trong 15 – 20 phút. Thông tin mà các anh chị

Phần II: Ý kiến cá nhân về tầm quan trọng của tương tác thuốc và trách nhiệm của
bác sĩ
4. Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng lớn đến quyết định lựa chọn một thuốc của Anh/Chị
khi kê đơn cho người bệnh? (đánh số theo thứ tự ưu tiên, số 0 nếu yếu tố không ảnh hưởng)
 Hiệu quả điều trị

 Cách dùng thuận tiện

 Phản ứng bất lợi của thuốc

 Tương tác thuốc

 Yêu cầu của bệnh nhân

 Ý kiến chuyên gia và đồng nghiệp khác

 Khác (xin hãy viết cụ thể)………………………………………………………..
5. Trong thực hành kê đơn thuốc cho bệnh nhân, từ trước tới giờ, Anh/Chị có quan tâm
đến vấn đề tương tác thuốc không? (Quy ước: 1 – Không bao giờ; 2 – Đôi khi; 3 – Thỉnh
thoảng; 4 – Thường xuyên; 5 – Luôn luôn)

Không bao giờ

1

2

3

4

5











Luôn luôn

6-8. Vui lòng cho biết mức độ đồng ý của Anh/Chị với mỗi phát biểu dưới đây
Hoàn

Không

Đồng ý

toàn

đồng ý

một

toàn

phần

đồng ý

không

Đồng ý

Hoàn

đồng ý
6. Nguy cơ xuất hiện tương tác thuốc
cao khi phối hợp nhiều thuốc
7. Bác sĩ cần trang bị kiến thức về
tương tác thuốc
8.Việc kiểm soát các tương tác thuốc
chỉ là trách nhiệm của DSLS































9. Anh/Chị đã từng tham gia khóa đào tạo, tập huấn hay hội thảo chuyên sâu về tương
tác thuốc hay chưa?
 Đã tham gia

 Chưa tham gia

10. Nếu có, loại hình đào tạo về tương tác thuốc nào Anh/Chị đã tham gia? (có thể chọn
nhiều phương án)
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 Chi phí thuốc

 Hội thảo, hội nghị
 Đào tạo liên tục ngoài bệnh viện
 Khoa Dược đào tạo
 Khác (xin hãy viết cụ thể)…………………………………………………………..
Phần III: Ý kiến về tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng và một số cặp tương tác thuốc
11. Theo Anh/Chị, khái niệm nào về tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng là đúng và đầy
đủ nhất?
 Tương tác để lại hậu quả nghiêm trọng và cần chống chỉ định phối hợp.
 Tương tác để lại hậu quả nghiêm trọng và thường gặp trên lâm sàng.
 Tương tác làm thay đổi hiệu quả điều trị/độc tính của thuốc cần hiệu chỉnh liều, tăng
cường giám sát bệnh nhân hoặc thậm chí chống chỉ định không phối hợp.
 Tương tác được ghi nhận trong các tài liệu y văn về tương tác thuốc.
12. Nếu cần kê đơn các cặp thuốc dưới đây đồng thời cho 1 bệnh nhân, liên quan đến
vấn đề tương tác thuốc, Anh/Chị sẽ đánh giá mức độ tương tác như thế nào?(Quy ước:
1 – Chống chỉ định phối hợp; 2 – Có thể phối hợp nhưng cần giám sát chặt chẽ; 3 – Không
có tương tác; 4 – Không chắc chắn)
Cặp thuốc
1. Colchicin – Itraconazol
2. Amiodaron – Simvastatin
3. Perindopril – Valsartan
4. Cefotaxim – Calci clorid
5. Nitroglycerin – Sildenafil
6. Ciprofloxacin – Methylprednisolon
7. Esomeprazol – Clopidogrel
8. Meropenem – Acid valproic
9. Pantoprazol – Itraconazol
10. Fluconazol – Domperidon

1

2

3

4

Trung tâm DI&ADR Quốc gia - Tài liệu chia sẻ tại CANHGIACDUOC.ORG.VN và facebook CANHGIACDUOC

đáng chú ý

13-17. Để giúp chúng tôi hiểu hơn về thực hành liên quan đến tương tác thuốc,
Anh/Chị vui lòng giải quyết các câu hỏi tình huống dưới đây:
13. Tình huống 1:
Bệnh nhân nam, 65 tuổi, vào khoa cấp cứu trong tình trạng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi nhiều.
Bác sĩ khám thấy bệnh nhân có nhiễm trùng bàn chân do đái tháo đường, huyết áp 85/55
khí máu động mạch: lactat máu 3,5 mmol/l. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng và
được truyền dịch noradrenalin, kết hợp kháng sinh linezolid và Tazocin (piperacillin/
tazobactam).
-

Anh/Chị đã từng gặp trường hợp có phối hợp các thuốc này chưa?

-

Anh/Chị vui lòng cho biết tương tác thuốc có thể xảy ra trên bệnh nhân là gì?

-

Xin hãy nêu hậu quả và phương án xử trí tương tác đó.

……………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….
14.Tình huống 2:
Bệnh nhân nữ, 40 tuổi, được chẩn đoán viêm mũi xoang cấp. Bác sĩ kê đơn thuốc cho bệnh
nhân Klacid Forte (clarithromycin) 500mg x 2 lần/ngày. Bệnh nhân có tiền sử rối loạn lipid
máu và hiện đang được điều trị ổn định bằng simvastatin 20 mg, 1 lần/ngày.
-

Anh/Chị đã từng gặp bệnh nhân có phối hợp các thuốc này chưa?

-

Anh/Chị vui lòng cho biết tương tác thuốc có thể xảy ra trên bệnh nhân là gì?

-

Xin hãy nêu hậu quả và phương án xử trí tương tác đó.

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
15. Tình huống 3:
Bệnh nhân nam 78 tuổi, được chẩn đoán lymphoma thần kinh. Bác sĩ quyết định điều trị
bằng methotrexat liều cao. Bệnh nhân đang điều trị viêm đường tiết niệu bằng Biseptol
(cotrimoxazol) 960mg x2 lần/ngày.
-

Anh/Chị đã từng gặp bệnh nhân có phối hợp các thuốc này chưa?

-

Anh/Chị vui lòng cho biết tương tác thuốc có thể xảy ra trên bệnh nhân là gì?
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mmHg, nhiệt độ 39,3oC, nhịp tim 120 chu kì/phút, nhịp thở 30 lần/phút. Kết quả xét nghiệm

-

Xin hãy nêu hậu quả và phương án xử trí tương tác đó.

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
16. Tình huống 4:
Bệnh nhân nam, 77 tuổi, đang dùng warfarin 5 mg hàng ngày để phòng ngừa huyết khối
điều trị bằng Ciprobay (ciprofloxacin) 500 mg x 2 lần/ngày.
-

Anh/Chị đã từng gặp bệnh nhân có phối hợp các thuốc này chưa?

-

Anh/Chị vui lòng cho biết tương tác thuốc có thể xảy ra trên bệnh nhân là gì?

-

Xin hãy nêu phương án xử trí tương tác đó.

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
17. Tình huống 5:
Bệnh nhân nữ 68 tuổi, đang dùng Adalat Retard (nifedipin) 20 mg để điều trị bệnh tăng
huyết áp. Gần đây, bệnh nhân xuất hiện cơn động kinh và được bác sĩ chỉ định điều trị bằng
Tegretol (carbamazepin) 200 mg.
-

Anh/Chị đã từng gặp bệnh nhân có phối hợp các thuốc này trên lâm sàng chưa?

-

Anh/Chị vui lòng cho biết tương tác thuốc có thể xảy ra trên bệnh nhân là gì?

-

Xin hãy nêu hậu quả và phương án xử trí tương tác đó.

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Phần IV: Thực trạng quản lý tương tác thuốc tại bệnh viện
18. Trong thực hành kê đơn thuốc, Anh/Chị có quan tâm đến các thuốc bệnh nhân sử
dụng trong vòng 30 ngày gần nhất trước khi kê đơn không? (Quy ước: 1 – Không bao
giờ; 2 – Đôi khi; 3 – Thỉnh thoảng; 4 – Thường xuyên; 5 – Luôn luôn)

Không bao giờ

1

2

3

4

5











Luôn luôn

19. Anh/Chị đã từng gặp trường hợp bệnh nhân chịu phản ứng bất lợi do tương tác
thuốc – thuốc chưa?
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thứ phát sau rung nhĩ. Gần đây, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn tiết niệu và được

 Đã từng gặp

 Chưa từng gặp

20. Anh/Chị đã từng gặp bao nhiêu lần?
 1 lần

 2 lần

 3 lần

 Nhiều hơn 3 lần

21. Ảnh hưởng/hậu quả nghi ngờ do tương tác thuốc mà Anh/Chị đã từng gặp là gì?
 Xuất huyết

 Tăng kali máu

 Đau mỏi cơ

 Tụt huyết áp

 Giảm hiệu quả điều trị

 Khác (xin hãy viết cụ thể)………..……

22. Anh/Chị đã gặp tương tác thuốc xảy ra trên BN trong trường hợp nào sau đây?
 Các thuốc trong cùng một đơn
 Các thuốc trong 2 đơn được kê bởi các bác sĩ khác nhau
23. Khi muốn tìm hiểu thông tin về tương tác thuốc, Anh/Chị tham khảo từ nguồn
nào?(Có thể chọn nhiều phương án)
 Dược sĩ lâm sàng
 Đồng nghiệp
 Sách (xin hãy viết cụ thể)………………………………….………………………
 Internet (xin hãy viết cụ thể)………………………………….…………………...
 Phần mềm cảnh báo (xin hãy viết cụ thể)……………………….………………..
 Khác (xin hãy viết cụ thể)………………………………………….……………...
24. Anh/Chị thường nhận được thông tin cảnh báo về tương tác thuốc từ nguồn nào?(Có
thể chọn nhiều phương án)
 Dược sĩ lâm sàng.
Nếu có, Anh/Chị đã được cảnh báo bao nhiêu lần? ………………. lần
 Công cụ cảnh báo tương tác thuốc tích hợp vào phần mềm Ehos của Vinmec
Nếu có, Anh/Chị đã được cảnh báo bao nhiêu lần? ………………. lần
 Khác (xin hãy viết cụ thể)…………………………………………………………
25-29. Anh/Chị vui lòng đánh giá mức độ hữu ích của thông tin được cung cấp từ dược
sĩ lâm sàng và công cụ cảnh báo tương tác thuốc tích hợp vào phần mềm kê đơn (Quy
ước: 1 – Không bao giờ; 2 – Đôi khi; 3 – Thỉnh thoảng; 4 – Thường xuyên; 5 – Luôn luôn)
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(Có thể chọn nhiều phương án)

Công cụ cảnh báo tương
Dược sĩ lâm sàng

tác thuốc tích hợp vào
phần mềm kê đơn

25.Thông tin được cung cấp là
những thông tin mới đối với 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

giúp Anh/Chị xử trí phù hợp 1
tương tác thuốc

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

26. Thông tin được cung cấp có
liên quan đến tình trạng BN
27.Thông tin được cung cấp

28.Thông tin được cung cấp làm
thay đổi quyết định kê đơn ban 1
đầu của Anh/Chị
29.Thông tin được cung cấp
giúp ích cho Anh/Chị trong 1
những lần kê đơn sau
Phần V: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tương tác thuốc tại bệnh viện
30. Theo Anh/Chị, biện pháp nào sau đây giúp nâng cao hiệu quả quản lý tương tác
thuốc tại bệnh viện Vinmec? (Có thể chọn nhiều phương án)
 Xây dựng chức năng cảnh báo khi kê đơn trên phần mềm
 Hiện tại bệnh viện Vinmec đã có hệ thống cảnh báo tương tác thuốc tự động,
anh/chị có đề xuất gì để nâng cao hiệu quả hệ thống không? (xin ghi
rõ)…………………………………………………………………….
 Phối hợp với dược sĩ lâm sàng tư vấn trực tiếp và trao đổi thống nhất cách xử trí cho
bệnh nhân
 Cần được đào tạo tập huấn nhiều hơn
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Anh/Chị

 Anh/chị muốn được đào tạo thông qua hình thức nào? (xin ghi rõ)
……………………………………………………………………...........
 Thiết kế bảng cảnh báo tương tác thuốc treo sẵn tại khoa/phòng
 Đề xuất khác (xin ghi rõ)………………………………………………………
……………………………………………………………….
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Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

PHỤ LỤC 2
HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU BÁC SĨ

Thông tin chung về người tham gia phỏng vấn sâu:
Họ và tên: ………………………………………Giới………………. Tuổi ……………...

Giới thiệu:
Bộ câu hỏi nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu “Phân tích kiến thức, thái độ, thực
hành của bác sĩ về tương tác thuốc tại bệnh viện Vinmec Times City”. Mục đích của
nghiên cứu nhằm tìm hiểu quan điểm của bác sĩ về tương tác thuốc và một số rào cản trong
thực hành quản lý tương tác thuốc, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp giúp phòng
ngừa, hạn chế ảnh hưởng bất lợi của tương tác thuốc xảy ra trên bệnh nhân.
Rất mong được sự hợp tác của Anh (Chị). Thông tin trao đổi chỉ phục vụ mục đích
nghiên cứu, hoàn toàn bí mật danh tính người tham gia phỏng vấn vì vậy nhóm nghiên cứu
xin được ghi âm cuộc phỏng vấn nếu được sự cho phép của Anh (Chị). Xin chân thành cảm
ơn.
Nội dung phỏng vấn
1. Quan điểm của bác sĩ về nhận định và xử trí tương tác thuốc
-

Kinh nghiệm của Anh (Chị) liên quan đến phát hiện và xử trí tương tác thuốc như

thế nào?
-

Theo quan điểm của Anh (Chị), như thế nào là một tương tác thuốc có ý nghĩa lâm

sàng?
-

Mức độ ảnh hưởng của tương tác thuốc trên bệnh nhân ở chuyên khoa Anh (Chị)

như thế nào?
-

Các đặc điểm về tương tác thuốc ảnh hưởng như thế nào đến quyết định lựa chọn

thuốc của Anh (Chị) khi kê đơn? (Mức độ nghiêm trọng/Phản ứng bất lợi trên người bệnh,
tần suất gặp tương tác thuốc trên thực tế, mức độ bằng chứng về tương tác thuốc trong y
văn)
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Chuyên khoa: ………………………………………………………………………...…….

-

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định xử trí/không xử trí tương tác thuốc của

Anh (Chị)?
-

Quan điểm của Anh (Chị) như thế nào về mức độ tương tác và phương án xử trí của

các cặp thuốc:
+ Linezolid – Noradrenalin (Cấp cứu, ICU)
+ Colchicin – Itraconazol (Nội tổng hợp)
2. Vấn đề đào tạo liên quan đến tương tác thuốc
-

Theo Anh (Chị), việc đào tạo, tập huấn có vai trò như thế nào trong việc nâng cao

quản lý tương tác thuốc trong thực hành của Anh (Chị)?
-

Anh (Chị) được đào tạo, tập huấn về tương tác thuốc như thế nào?
+ Trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa
+ Trong chương trình đào tạo sau đại học
+ Trong khuôn khổ đào tạo lại, đào tạo liên tục về chuyên môn

-

Anh (Chị) tự đào tạo về tương tác thuốc thông qua kinh nghiệm thực tế như thế nào?

-

Anh (Chị) mong muốn được đào tạo về tương tác thuốc như thế nào?
+ Tần suất đào tạo
+ Bộ phận/ Đơn vị chịu trách nhiệm đào tạo
+ Hình thức đào tạo
+ Nội dung đào tạo

3. Thông tin tra cứu về tương tác thuốc và phần mềm cảnh báo tương tác thuốc
-

Anh (Chị) có gặp khó khăn nào trong phát hiện và xử trí tương tác thuốc?

-

Anh (Chị) tiếp cận nguồn thông tin về tương tác thuốc như thế nào? Anh (Chị) đánh

giá mức độ của tương tác thuốc hoặc cách xử trí tương tác bằng cách nào? Anh (Chị) đánh
giá về mức độ phù hợp và hữu ích của các nguồn thông tin đó như thế nào?
-

Quan điểm của Anh (Chị) như thế nào về phần mềm cảnh báo tương tác thuốc đang

triển khai tại bệnh viện? (Tần suất cảnh báo, nội dung, hình thức cảnh báo)
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+ Amiodaron – Simvastatin, Esomeprazol – Clopidogrel (Tim mạch)

-

Những nguyên nhân nào có thể khiến Anh (Chị) bỏ qua cảnh báo tương tác thuốc từ

phần mềm bệnh viện? Anh (Chị) có đề xuất nào về phần mềm cảnh báo tương tác thuốc để
giảm thiểu vấn đề này?
-

Anh (Chị) có đề xuất nào khác để tăng cường hiệu quả của nội dung cảnh báo về

tương tác thuốc trong phần mềm kê đơn của bệnh viện?
Anh (Chị) có đề xuất nào về hỗ trợ từ phía Dược sĩ lâm sàng để nâng cao hiệu quả

quản lý tương tác thuốc?
-

Anh (Chị) có đề xuất nào khác liên quan đến vấn đề tương tác thuốc?
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-

PHỤ LỤC 3: Quan điểm của bác sĩ về mức độ hữu ích của các nguồn cảnh báo tương tác thuốc
Không bao giờ
DSLS

Đôi khi

Thường xuyên

Ehos

DSLS

Ehos

DSLS

Ehos

DSLS

Ehos

Luôn luôn
DSLS

Ehos

Thông tin được cung cấp là
những thông tin mới đối với
anh/chị

0 (0)

1 (1,2)

6 (7,1)

11
(13,1)

17
(20,2)

20
(23,8)

21
(25,0)

15
(17,9)

8 (9,5)

4 (4,8)

Thông tin được cung cấp có
liên quan đến tình trạng bệnh
nhân

1 (1,2)

4 (4,8)

4 (4,8)

16
(19,0)

15
(17,9)

16
(19,0)

16
(19,0)

10
(11,9)

16
(19,0)

5 (6,0)

Thông tin được cung cấp
giúp anh/chị xử trí phù hợp
tương tác thuốc

0 (0)

3 (3,6)

1 (1,2)

6 (7,1)

4 (4,8)

9
(10,7)

27
(32,1)

19
(22,6)

20
(23,8)

14
(16,7)

Thông tin được cung cấp làm
thay đổi quyết định kê đơn
ban đầu của anh/chị

1 (1,2)

3 (3,6)

2 (2,4)

5 (6,0)

6 (7,1)

8 (9,5)

26
(31,0)

16
(19,0)

17
(20,2)

19
(22,6)

Thông tin được cung cấp
giúp ích cho anh/chị trong
những lần kê đơn sau

1 (1,2)

2 (2,4)

2 (2,4)

3 (3,6)

4 (4,8)

11
(13,1)

21
(25,0)

15
(17,9)

24
(28,6)

20
(23,8)
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Tiêu chí

N = 84 (%)
Thỉnh thoảng

PHỤ LỤC 4: 12 cặp tương tác thuốc: Cơ chế - Hậu quả - Cách xử trí [40]

1

2

Cặp thuốc

Colchicin – itraconazol

Amiodaron – simvastatin

3

Perindopril – valsartan

4

Nitroglycerin – sildenafil

Cơ chế

Hậu quả

Colchicin là cơ chất của CYP3A4
và P-gp, itraconazol ức chế
CYP3A4 và P-gp làm tăng nồng độ
của colchicin trong huyết tương

Tăng nguy cơ độc tính của
colchicin (tiêu chảy, nôn, đau
bụng, sốt, xuất huyết, đau mỏi
yếu cơ, nước tiểu sẫm màu, dị
cảm, trường hợp nặng có thể
gây suy đa tạng và tử vong)

Amiodaron ức chế chuyển hóa
simvastatin qua CYP3A4 làm tăng
nồng độ simvastatin
Sự phong tỏa kép của hệ thống
renin-angiotensin-aldosterone khi sử
dụng đồng thời thuốc ức chế men
chuyển và thuốc ức chế thụ thể
angiotensin có liên quan đến việc
tăng nguy cơ xảy ra ADR
Sildenafil ức chế phosphodiesterase
5 (PDE5)-enzym chịu trách nhiệm
cho sự thoái hóa chuyển hóa của
GMP vòng (cGMP). Đồng thời,
nitrat hữu cơ kích hoạt guanylat
cyclase làm tăng cGMP dẫn tới
nguy cơ tụt huyết áp

Tăng nguy cơ độc tính của
simvastatin (bệnh cơ hoặc tiêu
cơ vân cấp)

Tăng nguy cơ tác dụng không
mong muốn (như hạ huyết áp,
ngất, tăng kali máu, thay đổi
chức năng thận, suy thận cấp)

Hạ huyết áp quá mức

Cách xử trí

Không dùng đồng
thời

Không dùng liều
simvastatin quá
20mg/ngày, theo dõi
dấu hiệu đau, yếu cơ.
Cân nhắc thay thế
bằng pravastatin
Trong trường hợp
bắt buộc phối hợp,
cần theo dõi chặt
điện giải, huyết áp
và các chỉ số tim
mạch

Không dùng đồng
thời

Phân loại
TTT

Chống
chỉ định

Nghiêm
trọng

Nghiêm
trọng

Chống
chỉ định
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STT

6

7

8

Esomeprazol – clopidogrel

Giảm nồng độ
clopidogrel dạng
chuyển hóa có hoạt
tính, từ đó giảm hiệu
quả chống kết tập tiểu
cầu

Meropenem – acid valproic

Meropenem làm giảm nồng độ
trong máu của acid valproic (cơ
chế chưa rõ)

Nguy cơ giảm tác
dụng chống co giật
của acid valproic

Fluconazol – domperidon

Fluconazol ức chế CYP3A4,
domperidon là cơ chất của
CYP3A4 nên khi phối hợp sẽ
làm tăng nồng độ domperidon,
ngoài ra fluconazol cũng có thể
gây kéo dài QT gây nguy cơ
tăng độc tính trên tim mạch

Tăng nguy cơ độc tính
Theo dõi chặt chẽ các chỉ số
trên tim mạch (kéo dài
tim mạch
khoảng QT)

Linezolid ức chế MAO không
chọn lọc có hồi phục nên có thể
tương tác với các thuốc
adrenergic như noradrenalin.

Cần thận trọng nếu sử dụng
noradrenalin ở bệnh nhân tiêm
Nguy cơ tăng huyết áp tĩnh mạch IMAO. Nếu bắt
Nghiêm
nghiêm trọng và kéo
buộc phối hợpm cần giảm liều
trọng
dài
noradrenalin và hiệu chỉnh để
đạt hiệu quả điều trị mong
muốn

Linezolid – noradrenalin

Tránh sử dụng đồng thời. Có
thể thay thế esomeprazole
bằng pantoprazol (do thuốc
này ít ảnh hưởng đến hoạt
động chống kết tập tiểu cầu
của clopidogrel).
Cân nhắc thay thế kháng sinh
nếu đang kiểm soát co giật tốt
bằng acid valproic hoặc bổ
sung thêm 1 biện pháp chống
co giật trong trường hợp bắt
buộc phối hợp 2 thuốc

Nghiêm
trọng

Nghiêm
trọng

Nghiêm
trọng
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5

Esomeprazol ức chế mạnh hoặc
trung bình chuyển hóa của
clopidogrel qua CYP2C9, làm
giảm lượng chất chuyển hóa có
hoạt tính của clopidogrel.

Clarithromycin – simvastatin

10

Methotrexat – cotrimoxazol

11

Warfarin – ciprofloxacin

12

Nifedipin – carbamazepin

Sulfamethoxazol ức chế chuyển
hóa methotrexat qua
dihydrofolat reductase, đồng
thời giảm khả năng gắn
methotrexat với protein huyết
tương và giảm thải qua ống
thận, từ đó tăng nồng độ
methotrexat tự do
Ciprofloxacin làm thay đổi hệ
vi sinh vật đường ruột tổng hợp
vitamin K
Carbamazepin cảm ứng
CYP3A4, do đó làm giảm nồng
độ nifedipin (cơ chất của
CYP3A4)

Nguy cơ tăng độc tính
của methotrexat

Theo dõi chặt chẽ chỉ số
huyết học, sử dụng bổ
sung acid folic.

Chống chỉ
định với
methotrexat
liều cao

Tăng nguy cơ chảy
máu

Theo dõi INR để hiệu
chỉnh liều phù hợp

Nghiêm
trọng

Nguy cơ giảm hiệu
quả điều trị tăng huyết
áp

Theo dõi chặt chẽ người
bệnh và tăng liều
nifedipin phù hợp

Nghiêm
trọng
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Simvastatin là cơ chất của
CYP3A4 - enzym bị ức chế
mạnh bởi clarithromycin, dẫn
tới làm tăng nồng độ của
simvastatin trong máu

Ngừng sử dụng
simvastatin hoặc chuyển
sang loại statin khác
Tăng nguy cơ độc tính không chuyển hóa qua
của simvastatin (bệnh CYP3A4 (fluvastatin) nếu Chống chỉ
cơ hoặc tiêu cơ vân
đang điều trị bằng
định
cấp)
clarithromycin. Nếu bắt
buộc phối hợp, cần dùng
simvastatin với liều thấp
nhất có hiệu quả

