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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Loét tiêu hóa do stress (loét do stress) là bệnh lý xuất hiện phổ biến ở đối 

tượng bệnh nhân nặng, đặc biệt là bệnh nhân điều trị trong môi trường hồi sức 

tích cực (ICU). Ngay khi bệnh nhân được nhập viện, loét do stress bắt đầu có 

nguy cơ xuất hiện [5], [6], [12], [13], [47]. Hầu hết các bệnh nhân (76%-

100%) có bằng chứng nội soi cho thấy xuất hiện loét do stress sau khi nhập 

khoa ICU từ 1-2 ngày [12]. 

 Loét do stress là một trong những nguyên nhân gây gia tăng tình trạng 

nặng của người bệnh và là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân 

ICU [6], [12]. Tỷ lệ bệnh nhân tử vong do loét liên quan đến stress có biến 

chứng chảy máu lên tới 50% [12] và kéo dài thời gian nằm viện trung bình từ 

4-8 ngày [13]. 

Hiện nay trên thế giới vẫn chỉ có duy nhất hướng dẫn dự phòng loét do 

stress của Hội Dược sĩ trong hệ thống chăm sóc Y tế Hoa Kỳ (ASHP) năm 

1999 khuyến cáo đầy đủ về chỉ định và chiến lược dự phòng [6]. Theo hướng 

dẫn này, dự phòng loét do stress chỉ khuyến cáo đối với các bệnh nhân ICU 

có các yếu tố nguy cơ và không có khuyến cáo dự phòng loét do stress ở các 

bệnh nhân nội trú thông thường [6]. Sau đó, trên cơ sở hướng dẫn của ASHP, 

một số nghiên cứu gần đây cho rằng việc dự phòng loét do stress có thể được 

mở rộng cho các bệnh nhân nội trú thông thường có các yếu tố nguy cơ [10], 

[14], [26], [43], [45], [52], [53]. Các thuốc được khuyến cáo sử dụng cho dự 

phòng loét do stress chủ yếu bao gồm thuốc kháng thụ thể histamin H2 

(H2RAs) và các thuốc ức chế bơm proton (PPI) [6], [18], [26], [43], [45], 

[50], [52] trong đó xu hướng sử dụng PPI ngày càng gia tăng [5], [10], [22], 

[34], [43], [44], [45], [50], [52], [53]. 

Dựa trên hướng dẫn dự phòng loét do stress của ASHP nghiên cứu đánh 

giá việc sử dụng nhóm thuốc này cho thấy việc gia tăng sự không phù hợp 
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theo khuyến cáo. Tỷ lệ dự phòng không phù hợp dao động từ 50% đến 70% 

về đối tượng chỉ định, liều dùng, đường dùng và thời gian dự phòng. Tỷ lệ 

lạm dụng dự phòng loét do stress bằng các PPI cao [22], [42] kéo theo là chi 

phí điều trị lớn [22], [42], [52] cùng nhiều các nguy cơ tiềm ẩn nếu phác đồ 

này được duy trì kéo dài như loãng xương [19], [40], viêm phổi [17], [23] 

viêm thận kẽ và gia tăng nhiễm Clostridium difficile [24], [28], [32], [33] đã 

được đề cập. 

Tại Việt Nam, theo hiểu biết của chúng tôi mới chỉ có nghiên cứu của tác 

giả Nghiêm Thị Thùy Linh đánh giá dự phòng loét do stress tại một bệnh viện 

đa khoa tuyến thành phố tại Hà Nội [53]. Số lượng nghiên cứu còn hạn chế 

này cho thấy việc triển khai nghiên cứu đánh giá, từ đó đề xuất những can 

thiệp hướng tới dự phòng loét do stress hợp lý, tối ưu hóa hiệu quả điều trị, 

giảm nguy cơ mắc bệnh tật và giảm gánh nặng kinh tế do lạm dụng thuốc tại 

các bệnh viện là cần thiết. 

Chúng tôi lựa chọn một bệnh viện tuyến trung ương làm cơ sở thực hiện 

nghiên cứu. Bệnh viện có tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do chấn thương, bệnh 

nhân nặng và bệnh nhân cần phải can thiệp phẫu thuật cao, do vậy tỷ lệ bệnh 

nhân có các yếu tố nguy cơ loét dạ dày do stress là rất lớn.  

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Đánh giá việc sử dụng nhóm thuốc ức 

chế bơm proton trong dự phòng loét tiêu hóa do stress tại một bệnh viện 

tuyến trung ương” được thực hiện với các mục tiêu sau: 

1. Khảo sát tình hình sử dụng  nhóm thuốc PPI tại bệnh viện giai đoạn 

2010-2014. 

2.  Đánh giá sự phù hợp của việc dự phòng loét do stress bằng PPI cho 

bệnh nhân người lớn theo khuyến cáo của ASHP (1999).  

3. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc chỉ định PPI không hợp lý 

trong mẫu nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 1 -  TỔNG QUAN 

1. Tổng quan về loét do stress 

1.1.1  Khái niệm bệnh lý loét do stress 

Loét do stress là những tổn thương cấp tính ở bề mặt niêm mạc dạ dày 

xuất hiện trong quá trình bệnh nhân bị bệnh nặng và nghiêm trọng. Có thể nói 

loét do stress là một dạng của xuất huyết dạ dày, có thể xuất hiện ở những 

bệnh nhân trải qua biến cố căng thẳng do tổn thương tâm lý lớn đặc biệt bệnh 

nhân trải qua phẫu thuật, chấn thương, suy tạng, nhiễm trùng huyết và tổn 

thương do bỏng [6]. 

Đặc điểm của loét do stress với khởi đầu là những đốm xuất huyết dưới 

nội mô niêm mạc nhưng có thể tiến triển thành những vết trợt loét trên bề mặt 

và thậm chí có thể tiến triển thành ổ loét thực sự. 

Loét dạ dày do stress bao gồm 2 loại: những tổn thương do stress lan 

truyền trên bề mặt niêm mạc và những vết loét sâu dưới niêm mạc thường 

xuất hiện ở thân vị và đáy vị. 

1.1.2 Dịch tễ học 

Loét do stress xuất hiện rất phổ biến ở bệnh nhân ICU. Quan sát bằng 

nội soi, kết quả nội soi cho thấy trong vòng 24 giờ kể từ khi nhập viện tỷ lệ 

bệnh nhân sau khi nhập khoa ICU có xuất hiện loét do stress là 76%-100% 

[12], [13]. Tuy nhiên cho đến nay chưa có nghiên cứu nào sử dụng kết quả 

nội soi để đánh giá nguy cơ loét đối với bệnh nhân nhập viện thông thường 

[5].  

Loét do stress là bệnh có đặc điểm rất đặc trưng [5], [6], [47] các tổn 

thương có thể quan sát rõ ràng bằng hình ảnh nội soi với các dấu hiệu từ chảy 

máu ẩn đến xuất huyết ồ ạt. Chảy máu rõ ràng (overt bleeding) được định 

nghĩa là sự mất máu có thể quan sát được ví dụ như chảy máu do đặt sonde dạ 

dày, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc đi ngoài ra máu (chảy máu trực 
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tràng). Chảy máu có ý nghĩa lâm sàng (clinically signification bleeding) được 

định nghĩa là chảy máu tiêu hóa có biến chứng lâm sàng nghiêm trọng tức là 

bất kỳ chảy máu rõ ràng nào gây ra mất ổn định huyết động hoặc cần phải 

truyền máu hoặc cần phải can thiệp phẫu thuật. Nếu không được dự phòng 

loét do stress thì tỷ lệ bệnh nhân ICU chảy máu rõ ràng lên tới 25% và với 

chảy máu có ý nghĩa lâm sàng là từ 0,06% đến 6% [47]. 

Tác hại của loét do stress là rất lớn, tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân có 

biến chứng chảy máu tăng cao tới 50%, cao gấp 4 lần so với nhóm bệnh nhân 

không mắc phải biến chứng này, kéo dài thời gian nằm viện từ 4- 8 ngày [12], 

[13] và đi kèm với việc gia tăng chi phí điều trị (hình 1.1). 

 

 

Hình 1.1 Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân ICU có chảy máu tiêu hóa  

so với nhóm không có biến chứng này [12] 

1.1.3 Cơ chế bệnh sinh loét do stress 

1.1.3.1 Cơ chế bệnh sinh 

Cơ chế bệnh sinh của loét do stress hiện nay vẫn chưa được giải thích 

một cách đầy đủ và có thể được mô tả tóm tắt trong hình 1.2 [48]. 

Trong suốt quá trình bị stress các cơ chế bảo vệ bị thay đổi bao gồm 

giảm các số lượng biểu mô bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm sự tiết ra chất nhày 

và bicarbonat. Đồng thời stress cũng gây ra việc tăng giải phóng các chất 
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trung gian gây viêm khác nhau bao gồm các chất chuyển hóa của acid 

arachidonic, các cytokin, kết quả gây xói mòn niêm mạc có thế tiến triển 

thành các ổ loét và chảy máu tiêu hóa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình1.2. Cơ chế bệnh sinh của loét do stress[48]. 

Giảm tưới máu tạng là nguyên nhân gây ra loét do stress ở những bệnh 

nhân nặng và bệnh nhân ICU. Đây là hệ quả từ một loạt các nguyên nhân do 

kích thích hệ thống thần kinh giao cảm dẫn đến tăng giải phóng catecholamin, 

gây co mạch, giảm lưu lượng máu, giảm cung lượng tim và tăng giải phóng 

các gốc tự do và cytokin gây viêm. Quá trình này làm giảm lưu lượng máu 

niêm mạc tiêu hóa, giảm cung cấp oxy cho niêm mạc, dẫn đến giảm sản xuất 

các yếu tố bảo vệ niêm mạc từ những tác động gây hại của acid và pepsin gây 

ra loét, chảy máu dạ dày. Giảm tưới máu tạng cũng làm giảm nhu động dạ 

dày làm chậm quá trình loại bỏ các chất mang tính acid ra khỏi dạ dày, kéo 

Gây co mạch 

                               Stress 

Giảm cung 

lượng tim 

Tăng giải phóng 

catecholamin Tăng giải phóng 

cytokin gây viêm 

Giảm tưới máu 

nội tạng 

Giảm tiết HCO3
- Giảm tưới máu 

niêm mạc 

Giảm nhu động 

dạ dày 

Tăng acid tiếp xúc 

với thành niêm mạc 

dạ dày 

Loét do stress 

cấp tính 
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dài thời gian tiếp xúc giữa niêm mạc dạ dày với các chất này đồng thời làm 

tăng tính thấm qua các rào cản bảo vệ niêm mạc và tạo điều kiện acid tiếp xúc 

với thành niêm mạc dẫn tới loét. 

1.1.3.2 Phân biệt loét do stress với các loại loét do các nguyên nhân khác 

Về mặt giải phẫu học loét do stress thường xuất hiện ở đáy vị còn các 

loét đường tiêu hóa khác thường ở thân vị, hang vị và tá tràng [5], [6]. Các vết 

loét do Helicobacter pylori thường tập trung ở hang vị, loét do NSAID về mặt 

giải phẫu và mô học giống như loét do stress nhưng sự khác biệt ở chỗ loét do 

stress là nguyên nhân gây ra sung huyết và chảy máu nhiều hơn. Loét 

Cushing liên quan đến tổn thương hệ thần kinh trung ương là những vết loét 

đơn, sâu xuất hiện ở dạ dày hoặc tá tràng. Ngược lại, loét Curling là loét liên 

quan đến tổn thương do bỏng về mặt hình thái giống loét do stress nhưng vị 

trí xuất hiện thường ở thực quản, dạ dày, ruột non và đại tràng [5], [6]. 

Loét do stress thường xuất hiện trên bề mặt, vết loét nông trong khi các 

loét đường tiêu hóa khác là những vết loét sâu và có nguy có thủng dạ dày 

[6]. 

1.2 Hướng dẫn dự phòng loét do stress và một số nghiên cứu áp dụng các 

hướng dẫn này 

1.2.1 Hướng dẫn dự phòng loét do stress của Hiệp hội Dược sĩ trong hệ 

thống Y tế Hoa Kỳ (ASHP 1999) 

1.2.1.1 Các yếu tố nguy cơ  

Cho đến nay chỉ có duy nhất hướng dẫn của ASHP năm 1999 khuyến 

cáo đầy đủ về yếu tố nguy cơ và chiến lược dự phòng loét do stress đối với 

bệnh nhân ICU và không khuyến cáo ở bệnh nhân nội trú thông thường [6]. 

Theo đó các yếu tố nguy cơ được trình bày ở bảng 1.1 sau: 
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Bảng 1.1: Các yếu tố nguy cơ gây ra loét do stress theo ASHP (1999) 

STT Các yếu tố nguy cơ 

1 Suy hô hấp: Thở máy trên 48 giờ  

2 Rối loạn đông máu: Số lượng tiểu cầu < 50.000 tế bào/mm3 hoặc 

thời gian aPTT > 2 lần chứng hoặc giá trị INR > 1.5. 

3 Có tiền sử loét hoặc chảy máu tiêu hóa trong vòng một năm trước 

khi nhập viện. 

4 Chấn thương sọ não với điểm Glasgow ≤ 10. 

5 Đa chấn thương có điểm ISS ≥ 16 

6 Tổn thương do bỏng > 35% diện tích cơ thể. 

7 Cắt gan một phần. 

8 Chấn thương cột sống 

9 Ghép tạng. 

10 Suy gan. 

11 Có ít nhất 02 trong số các yếu tố sau: 

- Tình trạng nhiễm trùng huyết. 

- Nằm tại khoa điều trị tích cực trên 1 tuần. 

- Xuất huyết tiêu hóa ẩn kéo dài trong 6 ngày hoặc hơn. 

  - Sử dụng liều cao corticosteroid (trên 250mg/ngày tính theo 

hydrocortison hoặc tương đương). 

 

1.2.1.2 Chiến lược dự phòng 

Hướng dẫn của ASHP năm 1999 ra đời được gần 20 năm chỉ khuyến cáo 

dự phòng loét do stress ở bệnh nhân ICU có yếu tố nguy cơ, không có khuyến 

cáo đối với bệnh nhân nội trú thông thường. Phiên bản cập nhật dự kiến sẽ có 

trong mùa xuân 2016 (thông tin tham khảo trên trang web của ASHP).  

Theo đó chiến lược dự phòng được xác định như sau: 
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Đối tượng được dự phòng: Các bệnh nhân có ít nhất một yếu tố nguy cơ 

trong bảng 1.1. 

Thời điểm dự phòng: Ngay khi các yếu tố nguy cơ xuất hiện. 

Thuốc sử dụng trong dự phòng: Các thuốc khuyến cáo dự phòng được 

trình bày trong bảng 1.2. 

Bảng 1.2. Thuốc được sử dụng và liều dùng trong dự phòng  

theo khuyến cáocủa ASHP (1999). 

Thuốc Chức năng thận bình thường Suy giảm chức năng thận 

Cimetidin Đường uống, sonde dạ dày, 
hoặc tiêm tĩnh mạch: 300mg x 
4 lần/ngày hoặc truyền tĩnh 
mạch: 50mg/giờ. 

Nếu Clcr<30ml/phút sử dụng 
đường uống, sonde dạ dày hoặc 
tiêm tĩnh mạch: 300mg x 2 
lần/ngày hoặc truyền tĩnh 
mạch: 25mg/giờ. 

Famotidin Đường uống, sonde dạ dày, 
tiêm tĩnh mạch: 20mg x 2 
lần/ngày hoặc truyền tĩnh mạch 
1,7mg/giờ 

Nếu Clcr<30ml/phút sử dụng 
đường uống, sonde dạ dày, tiêm 
tĩnh mạch 20mg/lần/ngày hoặc 
truyền tĩnh mạch 0,85mg/giờ. 

Ranitidin Đường uống, sonde dạ dày 
tiêm tĩnh mạch: 150mg x 2 
lần/ngày hoặc truyền tĩnh mạch 
6,25mg/giờ. 

Nếu Clcr<50ml/phút đường 
uống, sonde dạ dày: 150mg 1 
hoặc 2 lần/ngày; tiêm tĩnh 
mạch: 50mg/12-24 giờ; đường 
truyền tĩnh mạch 2-4mg/giờ. 

Omeprazol Liều nạp: 40mg. 
Liều duy trì: đường uống hoặc 
sonde dạ dày 20-40mg/ngày. 

Không cần hiệu chỉnh 

Sucralfat Đường uống hoặc sonde dạ 
dày: 1g x 4 lần/ngày. 

Không cần hiệu chỉnh 

 

Thời điểm kết thúc dự phòng: Liệu pháp dự phòng kết thúc ngay khi các 

yếu tố nguy cơ được kiểm soát. 

1.2.2 Hướng dẫn dự phòng loét do stress theo Hội gây mê - hồi sức Đan 

Mạch (DASAIM) và Hội hồi sức tích cực Đan Mạch (DSIT) 

1.2.2.1 Các yếu tố nguy cơ 
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Hướng dẫn này ra đời năm 2014 [34] trên cơ sở vận dụng hướng dẫn dự 

phòng loét do stress theo khuyến cáo của ASHP (1999) [6] và “Hướng dẫn 

quốc tế về quản lý nhiễm trùng huyết nặng và shock nhiễm trùng năm 2012” 

[16]. Theo khuyến cáo này, các bệnh nhân ICU trên 18 tuổi được khuyến cáo 

dự phòng nếu có ít nhất 1 yếu tố nguy cơ được trình bày trong bảng 1.2. 

Bảng 1.3 Các yếu tố nguy cơ loét do stress theo DASAIM và DSIT 

STT Các yếu tố nguy cơ 

1 Thở máy lớn hơn 48 giờ 

2 Rối loạn đông máu 

3 Nhiễm trùng huyết nặng 

4 Shock nhiễm trùng 

5 Chấn thương sọ não 

6 Chấn thương tủy sống 

7 Suy gan 

8 Suy thận 

9 Bỏng nặng 

10 Ghép tạng 

11 Sử dụng liều cao corticosteroid 

12 Có tiền sử loét đường tiêu hóa 

13 Chảy máu đường tiêu hóa trên 

 

Điểm khác biệt giữa khuyến cáo của DASAIM và DSIT so với khuyến 

cáo của ASHP là khuyến cáo này đưa các yếu tố bệnh nhân suy thận, bệnh 

nhân sử dụng liều cao corticosteroid, bệnh nhân nhiễm trùng huyết nặng và 

bệnh nhân shock nhiễm trùng huyết là yếu tố nguy cơ cần sử dụng phác đồ dự 

phòng loét do stress.  
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Yếu tố “nhiễm trùng huyết nặng” và “shock nhiễm trùng” được đánh giá 

theo “Hướng dẫn quốc tế về quản lý nhiễm trùng huyết nặng và shock nhiễm 

trùng năm 2012” [16]. Khuyến cáo không đưa ra tiêu chí để đánh giá yếu tố 

“suy thận”, các yếu tố còn lại được đánh giá theo hướng dẫn của ASHP 

(1999) [6]. 

1.2.2.2 Chiến lược dự phòng 

Hướng dẫn là một phân tích tổng hợp đánh giá mực độ mạnh, yếu các 

bằng chứng về hiệu quả của nhóm bệnh nhân được dự phòng loét do stress so 

với nhóm không được dự phòng hoặc sử dụng giả dược. Kết quả cho thấy 

không có bằng chứng đủ mạnh về giảm tỷ lệ chảy máu đường tiêu hóa và 

giảm tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân có dự phòng so với nhóm không dự 

phòng hoặc sử dụng giả dược. 

Hướng dẫn này khuyến cáo không nên dự phòng loét do stress thường 

xuyên cho bệnh nhân ICU. Nếu phải chỉ định cho trường hợp bệnh nhân cụ 

thể thì ưu tiên sử dụng PPI hơn là H2RAs. Hướng dẫn không đề cập cụ thể 

đến liều dùng và đường dùng của bất kỳ thuốc kháng tiết acid nào. 

1.2.3 Một số nghiên cứu áp dụng hướng dẫn của ASHP năm 1999 đối với 

bệnh nhân ICU và bệnh nhân nội trú thông thường 

1.2.3.1 Nghiên cứu của Abeer Zeitoun và cộng sự 

Yếu tố nguy cơ: 

Nghiên cứu của Zeitoun và cộng sự đã đăng trên tạp chí World J 

Gastrointest Pharmacol Ther năm 2011 [52]. Nghiên cứu này áp dụng tiêu chí 

dự phòng loét do stress của ASHP cho cả hai nhóm đối tượng bệnh nhân ICU 

và bệnh nhân nội trú thông thường. 

Chiến lược dự phòng 

Nghiên cứu này sử dụng các thuốc tương tự như ASHP (1999) khuyến 

cáo nhưng không có hiệu chỉnh liều đối với nhóm bệnh nhân suy thận, ngoài 
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ra nghiên cứu còn sử dụng các thuốc khác đặc biệt là thuốc trong nhóm PPI 

được trình bày ở bảng 1.4 sau: 

Bảng 1.4. Thuốc dự phòng loét do stress theo Zeitoun và cộng sự [52]. 

Thuốc Cách dùng 

Cimetidin Đường uống, đường sonde dạ dày hoặc tiêm tĩnh mạch: 

300mg x 4 lần/ngày. Đường truyền tĩnh mạch: 50mg/giờ. 

Famotidin Đường uống, đường sonde dạ dày hoặc tiêm tĩnh mạch: 

20mg x 2 lần/ngày. Đường truyền tĩnh mạch: 1,7mg/giờ. 

Ranitidin Đường uống hoặc đường sonde dạ dày: 150mg x 2 lần/ngày. 

Đường tiêm tĩnh mạch 50mg/6-8 giờ.  

Đường truyền tĩnh mạch: 6,25mg/giờ. 

Nizatidin Đường uống hoặc sonde dạ dày: 150mg x 2 lần/ngày. 

Antacids Đường uống hoặc đường sonde dạ dày: 30-60ml/1-2 giờ. 

Sucralfat Đường uống hoặc sonde dạ dày: 1g x 4 lần/ngày. 

Omeprazol Liều nạp 40mg sau đó dùng đường uống, đường sonde dạ 

dày hoặc đường tiêm tĩnh mạch 20-40mg/ngày 

Lansoprazol Đường uống, đường sonde dạ dày hoặc đường tiêm tĩnh 

mạch 30mg/ngày. 

Esomeprazol Đường uống, đường sonde dạ dày hoặc đường tiêm tĩnh 

mạch 20-40mg/ngày. 

Rabeprazol Đường uống hoặc sonde dạ dày 20mg/ngày. 

Pantoprazol Đường uống, đường sonde hoặc đường tiêm tĩnh mạch: 

40mg/ngày. 

 

1.2.3.2 Nghiên cứu của Anderson M.E và cộng sự  

Yếu tố nguy cơ: 
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Nghiên cứu của Anderson và cộng sự đã đăng trên Hospital Medicine 

Clinics năm 2013 [5]. Theo đó đối tượng dự phòng là các bệnh nhân ICU và 

bệnh nhân nội trú thông thường có các yếu tố nguy cơ được áp dụng theo 

hướng dẫn của ASHP như bảng 1.1. 

Chiến lược dự phòng 

Nghiên cứu này cũng áp dụng chiến lược dự phòng theo ASHP (1999) 

nhưng có khuyến cáo thêm nhiều thuốc thuộc nhóm PPI được trình bày trong 

bảng 1.5. 

Bảng 1.5 Thuốc dự phòng loét do stress theo Anderson và cộng sự [5] 

Thuốc Chức năng thận bình 

thường 

Suy giảm chức năng thận 

Sucralfat Đường uống 1g/6 giờ Không cần hiệu chỉnh 

Cimetidin Đường uống, sonde dạ dày, 

hoặc tiêm tĩnh mạch: 300mg 

x 4 lần/ngày hoặc truyền tĩnh 

mạch: 50mg/giờ. 

Nếu Clcr<30ml/phút thì  

đường uống, sonde dạ dày hoặc 

tiêm tĩnh mạch: 300mg x 2 

lần/ngày hoặc truyền tĩnh mạch: 

25mg/giờ. 

Famotidin Đường uống, sonde dạ dày, 

tiêm tĩnh mạch: 20mg x 2 

lần/ngày hoặc truyền tĩnh 

mạch 1,7mg/giờ 

Nếu Clcr<30ml/phút đường 

uống, sonde dạ dày, tiêm tĩnh 

mạch 20mg/lần/ngày hoặc 

truyền tĩnh mạch 0.85mg/giờ. 

Ranitidin Đường uống, sonde dạ dày : 

150mg x 2 lần/ngày hoặc 

tiêm tĩnh mạch: 50mg/6-8 

giờ, hoặc truyền tĩnh mạch 

6,25mg/giờ. 

Nếu Clcr<50ml/phút đường 

uống, sonde dạ dày: 150mg 1 

hoặc 2 lần/ngày; tiêm tĩnh mạch: 

50mg/12-24 giờ; đường truyền 

tĩnh mạch 2-4mg/giờ. 
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Thuốc Chức năng thận bình thường Suy giảm chức năng thận 

Omeprazol Liều nạp: 40mg. 

Liều duy trì: đường uống hoặc 

sonde dạ dày 20-40mg/ngày. 

Không cần hiệu chỉnh 

Esomeprazol Đường uống, sonde dạ dày 

hoặc tiêm tĩnh mạch: 20-40 

mg/ngày 

Không cần hiệu chỉnh 

Lanzoprazol Đường uống, sonde dạ dày 

hoặc tiêm tĩnh mạch: 30mg/ 

ngày 

Không cần hiệu chỉnh 

Pantoprazol Đường uống, sonde dạ dày 

hoặc tiêm tĩnh mạch: 

40mg/ngày 

Không cần hiệu chỉnh 

Rabeprazol Đường uống hoặc sonde dạ 

dày: 20mg/ngày 

Không cần hiệu chỉnh 

 

Tổng kết: 

Mặc dù hướng dẫn của ASHP(1999) đã ra đời khá lâu (gần 20 năm) 

nhưng những nghiên cứu gần đây đều dựa vào đó làm cơ sở cho các hướng 

dẫn điều trị. Khác với ASHP (1999), các nghiên cứu về sau áp dụng các yếu 

tố nguy cơ cần phải dự phòng loét do stress của hướng dẫn này cho tất cả các 

đối tượng bệnh nhân (bệnh nhân ICU và bệnh nhân nội trú thông thường) và 

các thuốc sử dụng dự phòng được mở rộng nhiều cho nhóm PPI. 

1.3 Tổng quan về thuốc ức chế bơm proton (PPI) 

1.3.1 Sơ lược về đặc tính dược lý, dược động học của PPI 
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Thuốc PPI đầu tiên ra đời vào năm 1989 là omeprazol, tiếp theo đó là sự 

ra đời của các thuốc lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol và 

mới đây nhất là dexlansoprazole. 

Dược động học: 

Đường uống [1]: 

Hấp thu: Thuốc hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa nhưng thay đổi tùy thuộc 

theo liều dùng và pH dạ dày. Sinh khả dụng theo đường uống có thể tới 70% 

nếu dùng lặp lại. 

Phân bố: Thuốc gắn mạnh vào protein huyết tương.  

Chuyển hóa: Thuốc chuyển hóa qua gan. 

Thải trừ: Thời gian bán thải khoảng 30-90 phút, thuốc thải trừ qua thận 80%. 

Đường tiêm [7], [46] 

Phân bố: Tỷ lệ PPI gắn với protein huyết tương là 97%, Vd=16L. 

Chuyển hóa: chuyển hóa qua gan nhờ hệ enzym Cytochrome P450, cụ thể là 

enzym CYP 2C19 và CYP3A4. 

Thải trừ: Chủ yếu qua thận. 

Tác dụng [1] 

Thuốc ức chế đặc hiệu và không hồi phục bơm proton do tác dụng chọn 

lọc trên tế bào thành dạ dày nên thuốc tác dụng nhanh và hiệu quả hơn các 

thuốc khác. Tỷ lệ liền sẹo (làm lành vết loét) có thể đạt 95% sau 8 tuần điều 

trị. Rất ít ảnh hưởng đến khối lượng dịch vị, sự bài tiết pepsin, yếu tố nội dạ 

dày và sự co bóp dạ dày. 

Tác dụng không mong muốn [1] 

Rối loạn tiêu hóa: buồn nôn, táo bón hay tiêu chảy; rối loạn thần kinh 

trung ương: chóng mặt, nhức đầu, ngủ gà (ít gặp); do ức chế tiết acid, pH dạ 

dày có thể tăng lên, làm cho một số vi khuẩn phát triển gây ung thư. 

Omeprazol ức chế Cyt P450 nên có thể ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc 

khác khi dùng đồng thời. 
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1.3.2 Cơ chế tác dụng [1] 

Các thuốc nhóm này có cùng cơ chế là ức chế bơm H+/K+ATPase nên 

xét omeprazol làm đại diện. Omeprazol là dẫn xuất của benzimidazol, khi vào 

trong cơ thể ở pH ≤ 5 được proton hóa thành 2 dạng: acid sulphenic và 

sulphenamic. Hai chất này gắn thuận nghịch với nhóm sulfhydryl của H+/K+ 

ATPase ở tế bào thành dạ dày nên ức chế bài tiết acid do bất kỳ nguyên nhân 

nào. 

 

Hình 1.3. Cơ chế tác dụng của omeprazol [1]. 

1.3.3 Hiệu quả của thuốc ức chế bơm proton (PPI) trong dự phòng loét do 

stress 

Các thuốc được khuyến cáo dự phòng loét do stress của ASHP(1999) 

chủ yếu là nhóm H2RAS. Tuy nhiên trong một số nghiên cứu gần đây đã cho 

thấy hiệu quả của nhóm PPI trong điều trị bệnh lý này. 

Nghiên cứu của Alhazzali và cộng sự đã thực hiện một tổng quan hệ 

thống và phân tích meta với 14 nghiên cứu trên 1720 bệnh nhân cho thấy 
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thuốc ức chế bơm proton (PPI) có hiệu quả hơn nhóm thuốc H2RAs có ý 

nghĩa thống kê trong việc giảm tỷ lệ “chảy máu có đường tiêu hóa có ý nghĩa 

lâm sàng” (RR=0,36; 95%CI=[0,19-0,68]) và giảm tỷ lệ “chảy máu đường 

tiêu hóa trên rõ ràng” (RR=0,35; 95%CI=[0,21-0,59]). Trong khi đó không có 

sự khác biệt của 2 nhóm thuốc này về tỷ lệ mắc viêm phổi bệnh viện 

(RR=1,06; 95%CI=[0,73-1,52]), tỷ lệ tử vong trong ICU (RR=1,01;  

95%CI=[0,83-1,24] và số ngày nằm viện trong ICU (RR=0,54 ngày; 95%CI= 

[-2,2-1,13]) [4]. 

Barkun và cộng sự đã thực hiện một phân tích meta từ 8 thử nghiệm lâm 

sàng ngẫu nhiên có đối chứng  tham khảo được bài toàn văn và 5 nghiên cứu 

khác tham khảo được tóm tắt cho thấy sử dụng PPI làm giảm đáng kể tỷ lệ 

chảy máu đường tiêu hóa so với nhóm H2RAs (OR=0,30; 95%CI=[0,17-

0,54], trong khi đó không có sự khác biệt về tác dụng không mong muốn của 

2 nhóm thuốc này, cụ thể là nguy cơ gia tăng nhiễm viêm phổi bệnh viện 

(OR=1,05, 95%CI= [0,69-1,62]), và tỷ lệ tử vong [OR=0,19; 95%CI=[0,84-

1,68]) [8].  

1.4 Thực trạng sử dụng PPI trong dự phòng loét do stress 

1.4.1 Dịch tễ học 

Hiện nay, có nhiều hướng dẫn và nghiên cứu áp dụng các yếu tố nguy cơ 

và chiến lược dự phòng  loét do stress dựa trên cơ sở của ASHP (1999). Trên 

cơ sở đó, các nghiên cứu có hai thay đổi nổi bật so với ASHP (1999) bao 

gồm: đối tượng chỉ định được mở rộng cho tất cả các bệnh nhân (bệnh nhân 

ICU và bệnh nhân nội trú thông thường) và nhóm thuốc ưu tiên được sử dụng 

trong dự phòng là nhóm PPI. Điều này được chứng minh bởi hai hướng dẫn 

quan trọng là “Hướng dẫn quốc tế về quản lý nhiễm trùng huyết nặng và 

shock nhiễm trùng năm 2012” và hướng dẫn dự phòng của DAMSA và DSIT 

và nhiều nghiên cứu, bài báo khác [5], [10], [14], [26], [43], [45], [52], [53]. 
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Phản ánh việc sử dụng phổ biến nhóm PPI, các nghiên cứu gần đây cũng 

báo động về tình trạng lạm dụng PPI trong dự phòng loét do stress, đặc biệt là 

chỉ định dự phòng loét do stress cho các bệnh nhân không có các yếu tố nguy 

cơ. 

Đối chiếu với các tiêu chí lựa chọn bệnh nhân theo hướng dẫn của ASHP 

(1999) có tới 66% bệnh nhân ICU trong nghiên cứu của Farrell và cộng sự 

được chỉ định dự phòng loét do stress khi không có các yếu tố nguy cơ [18]. 

Nghiên cứu hồi cứu của Wolt và cộng sự thực hiện năm 2007 trên 379 bệnh 

nhân ICU có dự phòng loét do stress, cho thấy có 80% bệnh nhân vẫn tiếp tục 

được chỉ định dự phòng sau khi đã rời khỏi khoa ICU, trong số đó có 60% 

bệnh nhân được chỉ định dự phòng loét do stress không hợp lý. Thậm chí có 

tới 24,5% bệnh nhân tiếp tục được được dự phòng loét do stress không hợp lý 

kể cả sau khi đã ra viện [51]. Barletta và cộng sự (2014) thực hiện khảo sát 

hồi cứu trên 58 đơn vị Hồi sức tích cực ở 27 bệnh viện tại Mỹ và Canada, cho 

thấy khoảng 22% bệnh nhân đã nhận chỉ định dự phòng loét do stress không 

hợp lý [9]. 

Bên cạnh bệnh nhân ICU, các nghiên cứu áp dụng hướng dẫn của ASHP 

có mở rộng cho các đối tượng bệnh nhân nội  trú thông thường cũng cho kết 

quả tỷ lệ dự phòng không hợp lý rất cao. Theo Bez và cộng sự có tới 138/255 

bệnh nhân (54%)được dự phòng loét bằng PPI, trong đó có 79% bệnh nhân 

nhận chỉ định dự phòng loét do stress không hợp lý [10]. 

Heidelbaugh và cộng sự khảo sát trên 1791 bệnh nhân điều trị nội trú 

không phải là các bệnh nhân điều trị tích cực có 391 bệnh nhân (22%) được 

dự phòng loét do stress chủ yếu bằng pantoprazol (86%), trong đó có tới 54% 

bệnh nhân vẫn tiếp tục được dự phòng sau khi ra viện [22]. 

Trong khảo sát trên qui mô lớn dựa trên dữ liệu bảo hiểm y tế thực hiện 

01/01/2008 đến 31/12/2009 bởi Reid và cộng sự trên 6.601.975 bệnh nhân 
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(ICU và các bệnh nhân nội trú khác) có 922.436 bệnh nhân có chỉ định sử 

dụng PPI. Tỷ lệ bệnh nhân được dự phòng không hợp lý lên tới 56% [44]. 

Một nghiên cứu dọc khác được thực hiện bởi Thomas L và cộng sự trong 

thời gian 4 năm trên 2,5 triệu bệnh nhân ICU và bệnh nhân nội trú thông 

thường cho thấy có 29.348 bệnh nhân đã được chỉ định PPI, trong đó 68,8% 

bệnh nhân đã được chỉ định không hợp lý [50]. 

Perwaiz và cộng sự ghi nhận có 68,5% bệnh nhân đã có chỉ định PPI  

đường tĩnh mạch (IV) không hợp lý trong dự phòng loét do stress [42]. Với 

một cỡ mẫu ít hơn, Craig và cộng sự cho thấy có 79,4% bệnh nhân nhận chỉ 

định dự phòng loét do stress bằng PPI đường tĩnh mạch không hợp lý [14]. 

Tỷ lệ ghi nhận bởi Nasser và cộng sự tại Li-Băng trên những đối tượng 

bệnh nhân nội trú thông thường, bệnh nhân nhận chỉ định dự phòng loét do 

stress không hợp lý bằng PPI là 69% [38].  

Như vậy, kết quả tổng hợp từ nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng 

PPI trong dự phòng loét do stress tương đối phổ biến ở tất cả các nhóm bệnh 

nhân điều trị nội trú (cả trong môi trường ICU và ngoài ICU), với tỷ lệ dự 

phòng không hợp lý rất cao, dao động từ 50% đến 70%. 

1.4.2 Hậu quả của việc sử dụng không hợp lý PPI trong dự phòng loét do 

stress 

1.4.2.1 Nguy cơ gia tăng bệnh tật 

Sử dụng kéo dài thuốc ức chế bơm proton gây ra nhiều biến cố bất lợi 

cho người bệnh, gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thu và chuyển hóa bao gồm 

hấp thu kém canxi, tăng nguy cơ gãy xương hông, tăng nguy cơ nhiễm trùng 

đường ruột do Clostridium difficile, nguy cơ viêm phổi cộng đồng hoặc viêm 

phổi bệnh viện [5], [16], [23]. Thuốc ức chế bơm proton có thể gây tương tác 

thuốc làm giảm tác dụng chống kết tập tiểu cầu của clopidogrel trên bệnh 

nhân mắc hội chứng mạch vành cấp [5]. 
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Thực vậy, nghiên cứu của Loo và cộng sự thực hiện năm 2011 trên 4143 

bệnh nhân nội trú cho thấy nhóm bệnh nhân dùng PPI trong vòng 8 tuần trước 

khi nhập viện hoặc trong thời gian nằm viện có nguy cơ gia tăng nhiễm 

Clostridium difficile (OR=2,64, 95% CI= [2,71–4,09]) [33]. 

Nghiên cứu in vivo cho thấy việc sử dụng PPI có thể làm giảm hấp thu 

canxi qua đường tiêu hóa dẫn đến quan ngại về nguy cơ gãy xương tuy kết 

quả còn chưa được thống nhất hoàn toàn giữa các nghiên cứu.  

Ngamruengphong và cộng sự thực hiện một tổng quan hệ thống và phân 

tích gộp từ dữ liệu của 10 nghiên cứu (4 nghiên cứu thuần tập và 6 nghiên cứu 

bệnh chứng) với tổng số 223.210 bệnh nhân bị gãy xương cho thấy nhóm 

bệnh nhân sử dụng PPI có nguy cơ bị gãy xương cao hơn nhóm bệnh nhân 

không sử dụng nhóm thuốc này. Cụ thể  nguy cơ: gãy xương hông OR=1,25, 

95% CI= [1,14-1,37], gãy xương cột sống OR=1,5, 95% CI= [1,32-1,72]. 

Phân tích ảnh hưởng của thời gian sử dụng PPI cho thấy thời gian sử dụng 

PPI ngắn có liên quan đến gãy xương hông (OR=1,24; 95% CI=[1,19-1,28]) 

trong khi không có sự gia tăng nguy cơ gãy xương hông ở bệnh nhân sử dụng 

PPI dài hạn (OR=1,3; 95%CI=[0,98-1,70]) [40]. 

Henzig và cộng sự phân tích trên 63878 bệnh nhân cho thấy mối liên 

quan giữa việc sử dụng PPI với nguy cơ tăng viêm phổi bệnh viện (OR= 1,3; 

95%CI=[1,1-1,4]) [23]. Tổng quan hệ thống và phân tích gộp thực hiện hai 

năm sau đó bởi Eom và cộng sự cho thấy bệnh nhân sử dụng PPI có nguy cơ 

mắc viêm phổi cao hơn (OR=1,27; 95%CI=[1,11-1,46]) [17]. 

1.4.2.2 Gánh nặng kinh tế 

Hiện nay ở Việt Nam vẫn chưa có báo cáo đưa ra con số tài chính liên 

quan đến hậu quả của việc sử dụng quá mức PPI và tác động của việc dự 

phòng loét do stress không hợp lý. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu của các tác 
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giả nước ngoài cho thấy hậu quả của việc lạm dụng PPI gây ra lãng phí kinh 

tế rất lớn.  

Báo cáo của Heidelbaugh và cộng sự trên 1791 bệnh nhân, việc dự 

phòng bất hợp lý làm tăng chí phí của bệnh nhân nội trú là 44.096 USD và 

67.695USD của bệnh nhân ngoại trú với tổng thiệt hại kinh tế lên đến 

111.791USD [22].  

Theo Perwai và cộng sự việc dự phòng loét do stress không hợp lý ở 

68,5% bệnh nhân trong điều kiện ở một nước phát triển kéo theo hậu quả tổn 

thất kinh tế lên tới 18.337 USD [42]. 

Thomas và cộng sự đánh giá kết quả trong 4 năm trên 29.348 bệnh nhân 

được chỉ định PPI cho thấy tỷ lệ chỉ định bất hợp lý lên tới 68,8%, đồng thời 

số tiền chi trả cho việc tiếp tục sử dụng PPI sau khi bệnh nhân đã ra viện 

trong 30 ngày đầu lên tới trên 3 triệu USD [50]. 

Nghiên cứu của Nasser tại Li-băng cho thấy 68% bệnh nhân nhận chỉ 

định dự phòng không hợp lý đã gây tổn thất kinh tế lên tới 17.732,5USD. 

Nghiên cứu cũng đã thống kê được số tiền lãng phí do bác sỹ chỉ định đường 

dùng không hợp lý cho phác đồ dự phòng lên tới 14.571USD [38].  

1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng PPI không hợp lý trong dự phòng 

loét do stress 

Husain và cộng sự  đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc chỉ định 

phổ biến PPI với 92% bác sỹ trong nghiên cứu có kê đơn PPI cho hơn 25% 

bệnh nhân không trong môi trường điều trị tích cực của mình [25]. Lý do liên 

quan đến sử dụng PPI không hợp lý bao gồm lo ngại bệnh nhân bị chảy máu 

tiêu hóa (OR=2,7; 95%CI=[1,07-7,28]), lo ngại liên quan đến pháp lý nếu 

không dự phòng loét cho người bệnh (OR=3,02; 95%CI=[1,07-8,56]), thiếu 

hiểu biết đúng về chỉ định dự phòng loét do stress (OR=0,39;95%CI=[0,20-
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0,74]) và lo ngại về các tác dụng không mong muốn của nhóm thuốc này 

(OR=0,24;95%CI=[0,09-0,61]). 

Ahren và cộng sự trong nghiên cứu quan sát thực hiện năm 2012 đã xác 

định nguyên nhân của việc chỉ định PPI thường xuyên là do bệnh nhân có sử 

dụng thuốc này trước khi nhập viện (OR=3.0; 95%CI=[1,7–5,4]). Đây cũng là 

lý do các bệnh nhân tiếp tục được kê đơn PPI sau khi ra viện (OR=3.2;  95% 

C=[1,4–7,5]) [3]. 

Trong nghiên cứu của Craig và cộng sự qua phân tích hồi qui đa biến, 

trong số 75,4% bệnh nhân sử dụng PPI dự phòng loét do stress không hợp lý 

bệnh nhân nữ, bệnh nhân khoa ngoại, bệnh nhân không có chảy máu tiêu hóa 

trên và bác sỹ điều trị là bác sỹ mới vào nghề là những yếu tố được cho là có 

liên quan. Trong đó, giới tính nữ [OR=3,92 (95% CI 1.84–8.34)] và bệnh 

nhân khoa ngoại (OR=2,88, 95%CI=[1,12–7,42] là hai yếu tố độc lập làm 

tăng nguy cơ chỉ định dự phòng loét do stress không hợp lý [14]. 

Afif và cộng sự phát hiện tuổi cao (bệnh nhân tăng thêm mỗi 10 tuổi 

OR=0,78; 95%CI=[0,61-0,99]) và sử dụng PPI liều thấp (OR=1,4; 

95%CI=[1,04–1,74]) là hai yếu tố giảm nguy cơ chỉ định dự phòng loét do 

stress hợp lý [2].  

Hamzat và cộng sự đã phát hiện được hai yếu tố độc lập ảnh hưởng đến 

chỉ định PPI ở bệnh nhân cao tuổi là chỉ số bệnh lý mắc kèm Charson thấp 

(OR= 0,76; 95% CI=[ 0,57, 0,94]) và tiền sử bệnh nhân mất trí nhớ (OR=165; 

95% CI=[1,28-1,83]) làm tăng nguy cơ chỉ định dự phòn loét do stress không 

hợp lý [20]. 

1.4.4 Chiến lược can thiệp nâng cao hiệu quả sử dụng PPI trong dự phòng 

loét do stress 

Trước tình hình tỷ lệ lạm dụng nhóm thuốc PPI rất cao làm gia tăng 

nguy cơ bệnh tật cho bệnh nhân và kéo theo gánh nặng tài chính rất rõ rệt, 

nhiều nghiên cứu can thiệp được thực hiện nhằm giảm tình trạng lạm dụng 
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PPI, giảm tỷ lệ dự phòng loét do stress không hợp lý và bước đầu đã cho kết 

quả tích cực. Một số can thiệp được tiến hành như sau: 

Libeman và cộng sự  thực hiện nghiên cứu can thiệp tại bệnh viện Đại 

học Chicago năm 2006 thông qua tập huấn cung cấp thông tin hướng dẫn dự 

phòng đúng cho các bác sỹ. Kết quả tỷ lệ chỉ định dự phòng không hợp lý đã 

giảm từ 59% xuống còn 29% sau một tháng can thiệp. Tỉ lệ này được duy trì 

ở mức 33% sau 6 tháng can thiệp [31].  

Một nghiên cứu can thiệp đã được thực hiện bởi Hamzat và cộng sự trên 

440 bệnh nhân cao tuổi [20]. Nghiên cứu đã phát hiện 164 bệnh nhân (37%) 

được sử dụng PPI trong đó có 100 bệnh nhân (61%) có chỉ định không hợp lý. 

Chiến lược can thiệp kéo dài một tháng bằng việc tăng cường tư vấn cho nhân 

viên y tế về hướng dẫn dự phòng loét do stress. Các bác sỹ, dược sỹ lâm sàng, 

và điều dưỡng cần điền đầy đủ thông tin về bệnh nhân có sử dụng PPI của 

mình vào mẫu qui định (trong form mẫu có ghi đầy đủ thông tin về chỉ định 

và liều dùng hợp lý của PPI) và dán tại nơi làm việc. Kết quả cho thấy tỷ lệ  

kê đơn hợp lý tăng dần (trước can thiệp là 9%, trong giai đoạn can thiệp là 

43% và sau khi can thiệp là 46% p=0,006). 

McDonald và cộng sự đã sử dụng chiến lược can thiệp bao gồm tư vấn 

chuyên môn kết hợp với kê đơn điện tử thông qua một webside có tích hợp 

các công cụ hỗ trợ chỉ định hợp lý và cảnh báo nguy cơ đối với nhóm PPI 

[35]. Kết quả cho thấy tỷ lệ ngừng kê đơn PPI ở bệnh nhân ra viện tăng từ 7% 

trước can thiệp lên 18,5% sau 06 tháng can thiệp (p=0,03). 

Hatch và cộng sự với can thiệp kết hợp xây dựng hướng dẫn dự phòng 

loét do stress, tập huấn cho các bác sỹ và dược sỹ, phát hướng dẫn dưới dạng 

tài liệu bỏ túi cho cán bộ y tế và phối hợp giữa dược sỹ lâm sàng phối hợp với 

bác sỹ trong quá trình theo dõi điều trị đã giảm được tỷ lệ chỉ định không hợp 

lý PPI trong dự phòng loét do stress lên tới 64,3%. 
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Dean [15] và Craig [14] đề xuất các biện pháp giảm sai sót kê đơn bao 

gồm đào tạo cho các bác sỹ trẻ mới ra trường, phối hợp với dược sỹ lâm sàng 

trong công tác điều trị, đưa ra cảnh báo các sai sót nhân viên y tế có thể mắc 

phải. 

Khalili H và cộng sự  thực hiện một nghiên cứu can thiệp bằng cách áp 

dụng một hướng dẫn dự phòng loét do stress lưu hành nội bộ bệnh viện được 

xây dựng bởi dược sỹ lâm sàng dựa trên hướng dẫn của ASHP (1999). Kết 

quả, tỷ lệ bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế tiết acid giảm từ 80,9% trước can 

thiệp xuống còn 47,1% sau khi can thiệp [27]. 

Như vậy, các biện pháp can thiệp đem lại hiệu quả tích cực trong việc 

giảm sử dụng quá mức PPI và giảm tỷ lệ chỉ định PPI không hợp lý trong dự 

phòng loét do stress thông qua kết quả các nghiên cứu trên bao gồm:  

 Xây dựng và triển khai hướng dẫn dự phòng loét do stress. 

 Tăng cường tập huấn, giáo dục cho nhân viên y tế về chỉ định, liều 

dùng, đường dùng PPI hợp lý và các yếu tố nguy cơ hệ quả của việc 

lạm dụng nhóm thuốc này. 

 Phối hợp giữa bác sỹ và dược sỹ lâm sàng trong quá trình điều trị. 
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CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Đối tượng nghiên cứu 

2.1.1 Đối tượng nghiên cứu của mục tiêu 1: Khảo sát đặc điểm tiêu thụ 

nhóm thuốc PPI tại bệnh viện giai đoạn 2010-2014 

+) Số liệu tài chính phục vụ cho việc cung ứng thuốc từ 01/01/2011 đến 

31/12/2014 tại phòng Tài Chính – Kế Toán của bệnh viện. 

+) Số ngày-giường nằm viện của bệnh nhân nội trú tháng được lấy tại 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp-Bệnh viện từ 01/2010 đến 06/2015. 

+) Số liệu sử dụng thuốc PPI của các khối khoa phòng theo từng tháng 

(giai đoạn 01/2010-06/2015) tại khoa Dược bệnh viện. 

 Để thuận lợi cho việc thu thập số liệu, phân tích và đánh giá kết quả chúng 

tôi chia các khoa phòng trong bệnh viện thành các khối khoa phòng như sau: 

 Khối Chấn thương chỉnh hình: Khoa Chấn thương 1, chấn thương 

2, Chấn thương 3. 

 Khối Tiêu hóa: Khoa Phẫu thuật Tiêu Hóa, Khoa Phẫu thuật cấp 

cứu Tiêu Hóa, khoa Phẫu thuật Gan Mật. 

 Khối Thần kinh- Cột sống: Khoa Phẫu thuật Thần Kinh và khoa 

Phẫu thuật Cột Sống. 

 Khối Hồi sức tích cực: Khoa Hồi sức tích cực 

 Khối Khoa khác: Bao gồm tất cả các khoa điều trị còn lại trong 

bệnh viện. 

2.1.2 Đối tượng nghiên cứu của mục tiêu 2 và mục tiêu 3: Đánh giá sự 

phù hợp của việc dự phòng loét do stress bằng PPI cho bệnh nhân 

người lớn với khuyến cáo của ASHP và xác định các yếu tố ảnh 

hưởng đến chỉ định PPI không hợp lý trogn mãu nghiên cứu. 

Hồ sơ bệnh án bệnh án nội trú tại bệnh viện. 
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Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh án: 

Bệnh án của bệnh nhân có ngày ra viện từ 10/1/2015 đến 20/01/2015. 

Tiêu chuẩn loại trừ: 

Các bệnh án bị loại khỏi nghiên cứu nếu thỏa mãn ít nhất 01 tiêu chí sau: 

- HSBA của bệnh nhân <18 tuổi. 

- HSBA của bệnh nhân có số ngày nằm viện < 03 ngày. 

- HSBA không có chỉ định PPI. 

- HSBA có chỉ định PPI với mục đích điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa 

do tăng tiết acid (loét dạ dày tá tràng, loét thực quản, hội chứng GERD) 

hoặc phối hợp với kháng sinh trong điều trị Helicobacter pylori, được 

ghi rõ trong chẩn đoán của bác sỹ điều trị. 

- HSBA được chỉ định PPI với mục đích dự phòng loét do sử dụng 

NSAID. 

Trong đó tiêu chuẩn xác định dự phòng loét do NSAID là những bệnh 

nhân đang sử dụng NSAID có nguy cơ trung bình hoặc nguy cơ cao theo 

hướng dẫn của hội tiêu hóa Hoa Kỳ (2009) [29] :  

 Nguy cơ cao: 

- Bệnh nhân có tiền sử loét đường tiêu hóa có biến chứng (chảy máu 

hoặc thủng đường tiêu hóa) đặc biệt trong giai đoạn gần đây. 

- Bệnh nhân có nhiều hơn 02 yếu tố nguy cơ được liệt kê trong bảng 2.1.  

 Nguy cơ trung bình: 

Bệnh nhân có từ 1-2 yếu tố nguy cơ được liệt kê trong bảng 2.1 
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Bảng 2.1  Yếu tố nguy cơ loét do NSAID [29] 

STT Tiêu chí 

1  Tuổi >65. 

2 Có tiền sử loét dạ dày trong vòng 1 năm trở lại đây. 

3 Sử dụng NSAID liều cao hàng ngày ≥: 150 mg  Ibuprofen,  150 mg 

diclofenac , 1800 mg indomethacin, 21mg piroxicam, 1000 mg 

naproxen hoặc 1250 mg acid mefenamic [30]. 

4 Đang sử dụng aspirin(cả với liều thấp), corticosteroid hoặc thuốc 

chống đông. 

 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Mục tiêu 1:Khảo sát đặc điểm tiêu thụ nhóm thuốc PPI tại bệnh viện 

giai đoạn 2010-2014 

 Phương pháp nghiên cứu: 

Hồi cứu kết hợp với phân tích định lượng hai yếu tố là chi phí của nhóm 

PPI theo từng năm (giai đoạn 2011-2014) và chỉ số DDD/100 ngày giường 

theo từng tháng (giai đoạn 1/2010-6/2015). 

 Phương pháp thu thập số liệu: 

+) Chi phí tài chính của các nhóm thuốc theo từng năm (giai đoạn 2011-2014) 

được thu thập tại phòng Tài chính kế toán. 

+)  Số ngày nằm viện (giai đoạn 1/2010-6/2015) theo từng tháng được truy 

xuất từ phần mềm quản lý tại phòng Kế hoạch tổng hợp. 

+) Lượng PPI đã sử dụng (giai đoạn 1/2010-6/2015) tính theo mg được truy 

xuất theo từng tháng theo qui mô toàn viện và qui mô từng khối khoa phòng 

từ phần mềm quản lý thuốc tại khoa Dược. 

 Chỉ tiêu nghiên cứu 

Chi phí tài chính được đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau: 



27 
 

- Chi phí tài chính của các nhóm thuốc tính theo đơn vị tỷ đồng. 

- Chi phí của nhóm PPI so với nhóm thuốc gây mê- gây tê, nhóm thuốc 

cản quang và nhóm thuốc giảm đau được sử dụng tại bệnh viện (giai 

đoạn 2011 – 2014). 

Chỉ số DDD/100 ngày-giường theo từng tháng được sử dụng để đánh giá 

các mức độ và xu hướng sử dụng PPI theo qui mô toàn bệnh viện, theo từng 

khối khoa phòng, theo từng PPI và theo đường dùng . 

Chỉ số DDD/100 ngày giường tính theo công thức [54],[55]. 

DDD/100 ngày –giường =
�ố mg PPIs∗100

DDD∗ Số ngày���ườ�� nằm viện
 

2.2.2 Mục tiêu 2:Đánh giá sự phù hợp của việc dự phòng loét do stress 

bằng PPI cho bệnh nhân người lớn với khuyến cáo của ASHP (1999) 

 Phương pháp nghiên cứu: 

Hồi cứu và mô tả cắt ngang dựa trên các thông tin thu thập từ HSBA. 

 Phương pháp thu thập số liệu 

Số liệu được thu thập từ Tổ lưu trữ hồ sơ, Phòng Kế hoạch tổng hợp dựa 

trên tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ bệnh án theo “Mẫu thu thập bệnh án” (phụ 

lục 1). 

 Chỉ tiêu nghiên cứu 

 Đặc điểm chung của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu bao gồm tuổi, 

giới tính, thời gian nằm viện, tình trạng phẫu thuật và khối khoa phòng 

điều trị. 

 Đặc điểm sử dụng PPI của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu bao gồm 

loại PPI được chỉ định, đường dùng, liều dùng và thời gian dùng PPI. 

Đánh giá sự phù hợp chỉ định PPI dự phòng loét do stress theo tiêu chí 

trong “Hướng dẫn dự phòng loét do stress” của ASHP năm 1999 theo các tiêu 

chí sau: 
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- Chỉ định dự phòng hợp lý khi bệnh nhân có ít nhất 01 yếu tố nguy cơ 

được trình bày trong bảng 1.1 

- Liều dùng hợp lý: bệnh nhân có liều dùng PPI hợp lý theo tài liệu của 

Zeitoun và cộng sự [52] được trình bày ở bảng 2.2. 

Bảng 2.2: Liều dự phòng và đường dùng của PPI 
 trong dự phòng loét do stress 

Thuốc Cách dùng 

Omeprazol Liều nạp 40mg sau đó dùng đường uống, đường sonde dạ 

dày hoặc đường tiêm tĩnh mạch 20-40mg/ngày 

Lansoprazol Đường uống, đường sonde dạ dày hoặc đường tiêm tĩnh 

mạch 30mg/ngày. 

Esomeprazol Đường uống, đường sonde dạ dày hoặc đường tiêm tĩnh 

mạch 20-40mg/ngày. 

Rabeprazol Đường uống hoặc sonde dạ dày 20mg/ngày. 

Pantoprazol Đường uống, đường sonde hoặc đường tiêm tĩnh mạch: 

40mg/ngày. 

 

- Đường dùng hợp lý: Qua sonde dạ dày, đường uống hoặc đường dùng 

thuốc ngoài đường tiêu hóa trong trường hợpbệnh nhân không thể nuốt 

được thuốc. Xác định bệnh nhân không thể uống thuốc nếu trong bệnh án 

ghi rõ hoặc không có thuốc dùng đường uống nào khác được chỉ định 

dùng kèm. 

2.2.3 Mục tiêu 3: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc chỉ định PPI 

không hợp lý 

 Phương pháp nghiên cứu: 

Sử dụng phương pháp phân tích đơn biến và phân tích đa biến các yếu tố 

thu thập từ HSBA. 
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 Thu thập số liệu 

Các yếu tố về nhân khẩu học, tình trạng bệnh, tình trạng sử dụng PPI, 

tình trạng bệnh nhân phân bố theo khối khoa phòng được thu thập từ hồ sơ 

bệnh án của mẫu nghiên cứu. 

 Chỉ tiêu nghiên cứu 

- Các biến được đưa vào phân tích nếu hệ số lạm phát phương sai <5.  

- Biến số được kết luận có ảnh hưởng đến việc dự phòng loét do stress 

nếu khoảng tin cậy 95% của OR không chứa điểm 1. 

2.3 Xử lý số liệu nghiên cứu. 

Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê y học bằng phần mềm 

R3.2.2 và Microsolf Excell 2010. 

 Đánh giá tình trạng sử dụng PPI 

Sử dụng phân tích ANOVA sau đó hậu kiểm bằng test TukeyHSD so 

sánh mức độ khác biệt giữa chi phí giữa các nhóm thuốc và sự khác biệt mức 

độ sử dụng PPI thông qua chỉ số DDD/100 ngày giường giữa các khối khoa 

phòng, giữa các PPI và giữa các đường dùng. Sự khác biệt chi phí giữa các 

nhóm thuốc và chỉ số DDD/100 ngày- giường được xác định dựa trên mức ý 

nghĩa thống kê p (kết luận có chênh lệch nếu p ≤ 0,05). 

Sử dụng phân tích Mann Kendall (phụ lục 3) phân tích xu hướng sử 

dụng PPI ở qui mô toàn viện, qui mô từng khối khoa phòng, theo đường dùng 

và theo từng hoạt chất PPI. Xu hướng được kết luận tăng nếu các chỉ số phân 

tích S>0 và p<0,05. Xu hướng giảm nếu S<0 và p<0,05. Các trường hợp cho 

kết quả phân tích có p>0,05 được kết luận không có xu hướng [11], [36]. 

 Đánh giá tình hình chỉ định dự phòng loét do stress tại bệnh viện so với 

hướng dẫn của ASHP (1999) 

Dữ liệu được mô tả dưới dạng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn với các 

biến số đạt phân bố chuẩn, trung vị và khoảng tứ phân vị 25%-75% đối với 
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các biến số không tuân theo phân bố chuẩn, tỉ lệ phần trăm, giá trị lớn nhất, 

nhỏ nhất. 

 Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến dự phòng loét do stress không hợp lý 

+) Sử dụng phân tích đơn biến để đánh giá ảnh hưởng của từng yếu tố đến khả 

năng dự phòng loét do stress không hợp lý. 

+) Lựa chọn các biến số có VIF < 5 đưa vào phân tích hồi qui logistic đa biến. 

+) Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy logistic để xác định các yếu tố độc 

lập ảnh hưởng đến việc dự phòng không hợp lý loét do stress bằng PPI. 

 Lựa chọn mô hình tối ưu bằng phương pháp STEPWISE theo tiêu chí 

sau: 

- Các biến đã được ghi nhận trong các nghiên cứu trước đây và các biến 

chưa được đưa vào phân tích trong các nghiên cứu trước đây. 

- Chọn mô hình đơn giản nhất (ít thông số nhất). 

- Mô tả dữ liệu đầy đủ nhất. 

 Theo tiêu chuẩn lựa chọn trên, mô hình tối ưu là mô hình có chỉ số AIC 

thấp nhất trong đó AIC= Deviance +2*(số biến trong mô hình). 

Yếu tố độc lập được kết luận có ảnh hưởng đến việc dự phòng loét do stress 

nếu khoảng tin cậy 95% của OR không chứa điểm 1. 
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CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨ

o sát tình hình sử dụng nhóm thuốc PPI 

ụng nhóm PPI tại bệnh viện  được đánh giá thông qua chi 

số DDD/100 ngày-giường của nhóm thu

ử dụng nhóm thuốc PPI thông qua con s

a các nhóm thuốc chính được sử dụng trong b

1/2011 đến tháng 12/2014 được trình bày trong

ủa các nhóm thuốc tại bệnh viện giai đo

31/12/2014 

có chi phí được duy trì tương đối ổn định trong th

trong số các thuốc được sử dụng tại bệnh 

kháng sinh và nhóm dịch truyền. Chi phí trung bình hàng n

ng 15,35 tỷ đồng chiếm khoảng 6% tổng chi phí thu

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

ỨU 

c đánh giá thông qua chi 

a nhóm thuốc này. 

c PPI thông qua con số tài chính 

ng trong bệnh viện trong đó 

c trình bày trong hình 3.1 

 

n giai đoạn 01/01/2011-

nh trong thời gian khảo 

nh viện, chỉ sau nhóm 

trung bình hàng năm của nhóm 

ng chi phí thuốc dùng 

Năm 2014

Thuốc cản quang

Thuốc giảm đau

Thuốc giãn cơ

Thuốc gây mê - gây 
tê
Thuốc Kháng sinh

Thuốc PPI

Dịch truyền

Thuốc dùng ngoài



32 
 

Mức độ khác biệt chi phí tài chính của nhóm PPI so với các nhóm thuốc 

chính được sử dụng trong bệnh viện được đánh giá thông qua phân tích 

ANOVA và được kiểm định bằng test TukeyHSD. Kết quả phân tích được 

trình bày trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1 Chi phí của PPI so với một số nhóm thuốc chính sử dụng trong 

bệnh viện 

So sánh chi phí các nhóm thuốc Chênh lệch( tỷ đồng)   P 

Nhóm PPI so với nhóm cản quang 6,28 0,003 

Nhóm PPI so với nhóm giảm đau -1,54 0,68 

Nhóm PPI so với nhóm gây mê- gây tê 3,144 0,15 

Nhóm PPI so với nhóm kháng sinh -66,74 0,0000 

Nhóm PPI so với nhóm dịch truyền -30,59 0,0000 

Nhóm PPI so với nhóm giãn cơ 13,34 0,001 

Nhận xét:  

Kết quả phân tích cho thấy thấy chi phí hàng năm dành cho nhóm PPI 

tương đương với chi phí của các thuốc gây mê- gây tê và thuốc giảm đau (sự 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê p=0,15 và p=0,68). Chi phí hàng năm 

dành cho nhóm thuốc này cao hơn rõ rệt chi phí dành cho thuốc cản quang 

(cao hơn 6,28 tỷ đồng p=0,003) và  thuốc giãn cơ (cao hơn 13,34 tỷ đồng, 

p=0,001). 

Kết quả phân tích trên bước đầu cho thấy: 

 Nhóm PPI nổi lên là một trong số các nhóm thuốc đóng góp chính 

trong chi phí tiền thuốc của bệnh viện. 

 Chi phí của nhóm thuốc PPI cao tương đương chi phí dành cho một số 

nhóm thuốc đặc trưng của bệnh viện ngoại khoa như thuốc giảm đau và 

thuốc gây mê-gây tê. 
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3.1.2 Thực trạng sử dụng nhóm thuốc PPI thông qua chỉ số DDD/100 

ngày–giường 

Kết quả phân tích tài chính đã xác định được chi phí của nhóm PPI cao 

ngang bằng với chi phí của một số nhóm thuốc đặc trưng của bệnh viện. Để 

đánh giá toàn diện về mức độ sử dụng PPI, chúng tôi đánh giá thông qua chỉ 

số DDD/100 ngày-giường ở các mức độ qui mô: toàn bệnh viện, từng khối 

khoa phòng, theo đường dùng và theo từng PPI cụ thể. 

3.1.2.1 Đánh giá sử dụng PPI toàn bệnh viện 

Lượng tiêu thụ của PPI toàn viện được khảo sát thông qua chỉ số 

DDD/100 ngày-giường theo từng tháng. Xu hướng sử dụng của PPI toàn bệnh 

viện được đánh giá bằng phân tích Mann-Kendall trong hai giai đoạn: giai 

đoạn từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2016 và phân tích riêng cho giai đoạn từ 

tháng 1/2013 đến tháng 6/2015. Kết quả được trình bày trong hình 3.2. 

 

 

 

 Hình 3.2  Xu hướng tiêu thụ PPI của bệnh viện  
 giai đoạn từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2015 

Nhận xét: 

Mức độ sử dụng PPI toàn viện trong giai đoạn từ tháng 1/2010 đến tháng 

6/2015 tương đối ổn định, được thể hiện qua chỉ số phân tích Mann-Kendall 
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=131, p=0,47), với trung bình là 44,89

ng/tháng (95% CI= [43,59-46,26]).  

ểm quý 2 năm 2011, quý 3 năm 2013 v

ng PPI có giảm đi đột ngột liên quan đến k

n.  

tháng 1/2013 đến tháng 6/2015 xu hướng s

các chỉ số của phân tích Mann Kendall là S

sử dụng PPI đã tăng từ 43,46 DDD/100 ngày giư

u năm 2013 lên 52,46 DDD/100 ngày-giường 

ng 20,71%.  

ử dụng PPI theo khối khoa phòng 

PPI theo từngkhối khoa phòng so với toàn bộ b

ng PPI theo từng khối khoa phòng so v

c đánh giá thông qua phân tích chỉ số DDD/100 ngày

c trình bày ở hình 3.3. 

  

ng tiêu thụ PPI của các khối khoa phòng
n trong giai đoạn  từ tháng 1/2011 đến tháng 

T
9

.2
…

T
1

.2
…

T
5

.2
…

T
9

.2
…

T
1

.2
…

T
5

.2
…

T
9

.2
…

T
1

.2
…

T
5

.2
…

Thần 
kinh 
cột 
sống
Tiêu 
hóa

Hồi 
sức 
tích 
cực
Chấn 
thương 
chỉnh 
hình
Khoa 
khác

DDD/100 ngày 
giườ

Khối CTCH
 Toàn viện
Khối HSTC
  Toàn việ
Khối Khoa khác
Toàn viện  
Khối Tiêu hóa
Toàn viện  
Khối TK-CS
Toàn viện  

Mức độ
trong toàn b

 

89 DDD/100 ngày-

quý 3 năm 2013 và quý 3 năm 2014 

n kế hoạch cung ứng 

ng sử dụng PPI tăng 

a phân tích Mann Kendall là S=111, Tau=0,26 

DDD/100 ngày giường tại 

ng trong năm 2015, 

bệnh viện  

i khoa phòng so với toàn bộ bệnh  

DDD/100 ngày-giường, kết 

i khoa phòng so với toàn bệnh 
n tháng 6/2015 

DDD/100 ngày 
ờng  

Chênh 
lệch 

  P 

i CTCH  - 
n 

-25,7 0,000 

i HSTC  - 
ện   

125 0,000 

i Khoa khác  -  
n   

-17 0,002 

i Tiêu hóa  - 
n   

21,6 0,000 

CS  - 
n   

22,6 0,000 

ộ khác biệt của sử dụng PPI  
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Nhận xét: 

- Khối HSTC là khối khoa phòng sử dụng PPI cao nhất trong bệnh viện, trung 

bình gấp 5 lần mức độ tiêu thụ PPI trong bệnh viện. Mức độ sử dụng PPI 

hàng tháng của khối này cao hơn mức độ sử dụng trong toàn bệnh viện 

khoảng 125 DDD/100 ngày giường (p=0,0000). 

- Khối Tiêu hóa và khối Thần kinh-Cột sống có mức độ sử dụng PPI cao thứ 

hai sau khối HSTC. Mức độ sử dụng PPI ở khối Tiêu hóa cao hơn mức sử 

dụng toàn viện hàng tháng khoảng 21,6 DDD/100 ngày-giường (p=0,0000). 

Con số này ở khối Thần kinh – Cột sống là 22,6 DDD/100 ngày-giường 

(p=0,0000).  

- So với toàn bệnh viện, khối Khoa khác sử dụng PPI thấp hơn 17 DDD/100 

ngày-giường (p=0,02). Mức độ sử dụng ở khối khoa này chỉ bằng một phần 

ba lượng PPI sử dụng toàn bệnh viện. 

- Khối Chấn thương chỉnh hình là khối khoa phòng sử dụng PPI thấp nhất 

trong bệnh viện. Tiêu thụ PPI ở khối này thấp hơn tiêu thụ toàn bệnh viện 

khoảng 25,7 DDD/100 ngày giường (p=0,0000) tương ứng với 42,79% tiêu 

thụ PPI toàn bệnh viện. 

 Xu hướng tiêu thụ PPI theo từng khối khoa phòng 

Xu hướng tiêu thụ PPI theo từng khối khoa phòng được đánh giá thông 

qua phân tích DDD/100 ngày giường bằng phân tích Mann-Kendall. Kết quả 

phân tích được trình bày trong hình 3.4 và bảng 3.2 
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Hình 3.4 Xu hướng tiêu thụ PPI của từng khối khoa phòng trong giai đoạn 

từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2015. A: Khối Thần kinh cột sống, B:Khối 

Tiêu hóa, C:Khối Hối sức tích cực, D: Khối Chấn thương chỉnh hình, 

E:Khối Khoa khác 

A B 

C D 

E 
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Bảng 3.2 Xu hướng sử dụng PPI của các khối khoa phòng: 

 Kết quả phân tích Mann-Kendall 

 Giai đoạn 1/2010 – 6/2015 Giai đoạn 1/2013 – 6/2015 

Khoa phòng S p Xu hướng S P Xu hướng 

Khối TK-CS -205 0,01 Giảm 117 0,03 Tăng 

Khối Tiêu hóa -591 0,01 Giảm 287 0,03 Tăng 

Khối HSTC -205 0,26 Không  -25 0,47 Không  

Khối CTCH 755 0,000 Tăng -103 0,06 Giảm 

Khối Khoa khác 597 0,001 Tăng 25 0,67 Không  

 

Nhận xét:  

- Khối HSTC có xu hướng sử dụng PPI rất ổn định trong toàn bộ giai đoạn 

khảo sát và khi phân tích riêng cho giai đoạn từ tháng 1/2013 đến tháng 

6/2015 (S=-25, p=0,47). 

- Khối Thần kinh-Cột sống có xu hướng trái ngược nhau trong hai giai đoạn 

phân tích. Xu hướng sử dụng PPI của khối này giảm trong toàn bộ giai đoạn 

khảo sát (S=-205, p=0,01) tuy nhiên có xu hướng tăng rõ rệt trong giai đoạn 

từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2015 (S=117, p=0,03). Mức độ tăng sử dụng PPI 

của khối này khoảng 35,36% (từ 52,40 DDD/100 ngày-giường vào tháng 

1/2013 lên 71,01 DDD/100 ngày-giường vào tháng 1/2015).   

- Tương tự khối Thần kinh-Cột sống, khối Tiêu hóa cũng có xu hướng trong 

cả hai giai đoạn phân tích. Tiêu thụ PPI ở khối Tiêu hóa giảm trong toàn bộ 

giai đoạn khảo sát (S=-591, p=0,01) nhưng lại tăng trong giai đoạn từ tháng 

1/2013 đến tháng 6/2015 (S=287, p=0,03) với mức tăng khoảng 35,05% (từ 

55,20 DDD/100 ngày-giường vào tháng 1/2013 lên 74,55 DDD/100 ngày-

giường vào tháng 1/2015). 



 

- Khối Chấn thương ch

giai đoạn khảo sát v

S= 597,  p=0,001. Tuy nhiên 

khối này có xu hướ

p=0,06. 

- Khối Khoa khác có xu hư

giai đoạn khảo sát, tuy nhiên lư

hướng tăng hay giả

p=0,67. 

3.1.2.3 Đánh giá sử d

 Đánh giá sử sử dụ

Xu hướng sử dụng PPI

3.3 

Hình 3.5. Xu hướng 

dụng PPI đường tiêm; B: 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

T1
.…

T5
.…

T9
.…

T1
.…

38 

n thương chỉnh hình có xu hướng tăng sử dụng PPI 

với chỉ số phân tích Mann-Kendall là S=755, p=0,000 và 

Tuy nhiên ở giai đoạn gần đây (1/2103

ớng giảm với chỉ số phân tích Mann-Kendall là S=

i Khoa khác có xu hướng tăng tiêu thụ PPI (và S= 597,  p=0,001) trong 

, tuy nhiên lượng tiêu thụ PPI khoa phòng này không có xu 

ảm trong giai đoạn gần đây (1/2013-

dụng PPI theo đường dùng và theo từng ho

ụng PPI theo đường dùng 

ng PPI theo đường dùng được trình bày ở h

ng sử dụng PPI tại bệnh viện theo đư

ng tiêm; B: Sử dụng PPI đường uống; C: 

PPI theo đường dùng  
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ng PPI trong toàn bộ 

là S=755, p=0,000 và 

n đây (1/2103-6/2015) tiêu thụ ở 

Kendall là S=-103, 

(và S= 597,  p=0,001) trong 

khoa phòng này không có xu 

-6/2015) với S=25, 

ng hoạt chất 

hình 3.5 và bảng 

 

 

theo đường dùng. A: Sử 

ng; C: So sánh sử dụng 

DDD/100 ngày giường 
của PPI dùng đường 
uống
DDD/100 ngày giường 
của PPI theo đường 
tiêm 
DDD/100 ngày giường 
của PPI chung toàn 
viện

C

B 
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Bảng 3.3  Xu hướng sử dụng PPI của bệnh viện theo đường dùng: 

 Kết quả phân tích Mann-Kendall 

 Giai đoạn 1/2010 – 6/2015 Giai đoạn 1/2013 – 6/2015 

Đường dùng  S  p Xu hướng S p Xu hướng 

Đường tiêm 24 0,12 Không  3 0,97 Không  

Đường uống -605 0,003 Giảm 167 0,03 Tăng 

 

Nhận xét:  

- PPI được sử dụng trong viện chủ yếu dùng đường tiêm tĩnh mạch. Trung 

bình lượng tiêu thụ trong bệnh viện của PPI đường tiêm tĩnh mạch cao gấp 

4,83 lần lượng tiêu thụ của PPI đường uống.  

- Xu hướng sử dụng PPI đường tĩnh mạch (IV) trong bệnh viện ổn định trong 

toàn bộ giai đoạn phân tích. Không có xu hướng tăng hay giảm sử dụng PPI 

IV trong giai đoạn 1/2010-6/2015 (S=24, p=0,12) và giai đoạn 1/2013-6/2015 

(S=3, p=0,97).  

- Xu hướng sử dụng PPI đường uống giảm trong toàn bộ giai đoạn khảo sát 

(S=-605,p=0,03). Tuy nhiên giai đoạn từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2015 xu 

hướng sử dụng PPI đường uống tăng (S=167, p=0,03), mức độ tăng từ 5,6 

DDD/100 ngày giường trong giai đoạn đầu năm 2013 lên khoảng 7,72 

DDD/100 ngày giường vào năm đầu 2015 (tăng khoảng 37,86%). 

 Tình hình sử dụng PPI theo từng hoạt chất 

Tại bệnh viện có ba loại PPI được sử dụng trong giai đoạn nghiên cứu là 

omerazol, pantoprazol và esomeprazol. Chúng tôi đánh giá mức độ sử dụng 

từng PPI thông qua phân tích ANOVA sau đó kiểm định bằng test 

TukeyHSD. Kết quả phân tích được trình bày trong hình 3.6. 
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Hình 3.6. Đường biểu diễn DDD/100 ngày giường của từng PPI  

Nhận xét: 

- Trong 3 hoạt chất của nhóm PPI được sử dụng tại bệnh viện, esomeprazol 

được sử dụng phổ biến nhất, sau đó là pantoprazol và ít nhất là omeprazol. 

- Kết quả phân tích phương sai cho thấy mức độ tiêu thụ của esomeprazol cao 

hơn của omeprazol 24 DDD/100ngày-giường (gấp 7,02 lần p=0,0000) và cao 

hơn của pantoprazol 15,47 DDD (gấp 2,22 lần p=0,0000). 

3.2 Đánh giá sự phù hợp của việc dự phòng loét do stress bằng PPI cho 

bệnh nhân người lớn với khuyến cáo của ASHP (1999) 

3.2.1 Chọn mẫu nghiên cứu 

Trong mục tiêu này chúng tôi đánh giá việc sử dụng PPI trong một chỉ 

định đặc biệt và thường gặp trong ngoại khoa là dự phòng loét do stress. Qui 

trình lựa chọn và loại trừ bệnh án được mô tả trong phần phương pháp nghiên 

cứu. Lưu đồ lựa chọn và loại trừ bệnh án khảo sát được trình bày trong hình 

3.7. 

Nhận xét:  
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Có tổng số 786 hồ sơ bệnh án ra viện từ ngày 10/1/2014 đến ngày 

20/01/2014 được lưu trữ tại Tổ lưu trữ hồ sơ, phòng Kế Hoạch Tổng Hợp của 

bệnh viện. 

Đối chiếu với tiêu chí loại trừ chúng tôi đã loại trừ 53 HSBA của bệnh 

nhân dưới 18 tuổi, 49 HSBA của bệnh nhân có số ngày nằm viện ít hơn 03 

ngày, 289 HSBA không có chỉ định sử dụng PPI, 06 HSBA có chỉ định sử 

dụng PPI với mục đích điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa và 01 HSBA bệnh 

án sử dụng PPI với mục đích dự phòng loét do sử dụng NSAID. Kết quả thu 

được 388 bệnh án bệnh án sử dụng PPI được chỉ định với mục đích dự phòng 

loét do stress chiếm 98% số bệnh án sử dụng PPI và chiếm 49.4% trong tổng 

số bệnh án đã thu thập ban đầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Sơ đồ lựa chọn mẫu nghiên cứu 

HSBA của bệnh nhân ra viện 

10/1/2015 – 20/01/2015 

786  

Loại  các bệnh án của bệnh nhân 

<18 tuổi: 53 

395 

733 

684 

Loại các bệnh án nằm viện < 03 

ngày: 49 

Loại các bệnh án không có chỉ 

định PPI: 289 

Loại các bệnh án chỉ định PPI  

ĐT bệnh lý đường tiêu hóa: 6  

Loại các bệnh án chỉ định PPI dự 

phòng do sử dụng NSAID: 1 
389 

Bệnh nhân sử dụng PPI với mục 

đích dự phòng loét do stress 

388 
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3.2.2 Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu 

Từ dữ liệu trong 388 hồ sơ bệnh án thu thập được, đặc điểm nhân khẩu 

học, đặc điểm tình trạng phẫu thuật và khối khoa phòng điều trị của bệnh 

nhân được trình bày trong bảng 3.4 

Bảng 3.4 Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu 

Đặc điểm Kết quả 

Tuổi (năm): trung vị (tứ phân vị 25% - 75%)  45 (28-58) 

Giới tính nữ  n (%) 122 (31,4%) 

Đặc điểm thời gian nằm viện và tình trạng phẫu thuật 

- Thời gian nằm viện (ngày): trung vị (tứ phân vị 25%-75%) 

- Bệnh nhân có phẫu thuật N (%) 

 

7 (5-9,25) 

319 (82,22%) 

Đặc điểm bệnh nhân phân bố theo khối khoa phòng điều trị 

- Thần kinh Cột sống N (%) 

- Tiêu Hóa N (%) 

-  Chấn thương chỉnh hình n (%) 

-  Hồi sức tích cực n (%) 

- Các Khoa khác n (%) 

 

155 (39,9%) 

95 (24,5%) 

34 (8,8%) 

4 (1%) 

100 (25,8%) 

 

Nhận xét: 

- Bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu chủ yếu ở độ tuổi trung niên, trung vị là 45 

tuổi, bệnh nhân ít tuổi nhất là 18 tuổi và bệnh nhân cao tuổi nhất là 102 tuổi. 

Tỷ lệ bệnh nhân nam trong mẫu nghiên cứu (68,6%) cao gấp đôi số bệnh nhân 

nữ (31,4%).  

- Thời gian nằm viện của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu khoảng 1 tuần, 

trung vị là 7 ngày. Bệnh nhân nằm có thời gian nằm viện ngắn nhất là 3 ngày 

và dài nhất là 20 ngày. Bệnh nhân có phẫu thuật là 319 (82,22%) chiếm đa số 

bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu. 
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- Phân bố bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu theo khối khoa phòng rất khác 

nhau. Số bệnh nhân điều trị trong ba khối khoa phòng Thần kinh-Cột sống, 

khối Tiêu hóa và khối Chấn thương chỉnh hình chiếm 73,20% mẫu nghiên 

cứu. Khối khoa phòng đông bệnh nhân nhất là khối Thần kinh-Cột sống 

(39,95%) và khối khoa phòng ít bệnh nhân nhất là khối Hồi sức tích cực, chỉ 

có 4 bệnh nhân chiếm khoảng 1% mẫu nghiên cứu. 

 Đặc điểm sử dụng PPI của các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu được 

thu thập và trình bày trong bảng 3.5 

Bảng 3.5 Đặc điểm sử dụng PPI trong mẫu nghiên cứu 

Đặc điểm n % 

PPI được chỉ định 

Esomeprazol 378 97,42 

Pantoprazol 6 1,55 

Esomeprazol + pantoprazol 3 0,77 

Omeprazol 1 0,26 

Đường dùng 
Chỉ sử dụng đường IV 339 87,37 
Chỉ sử dụng đường uống 23 5,93 
Có chuyển từ IV sang uống          26 6,70 

Liều dùng (mg/ngày) 

Esomeprazol 20mg 4 1,03 

Esomeprazol 40mg 363 93,56 

Pantoprazol 40mg 6 1,55 

Omeprazol 40mg 1 0,26 

Pantoprazol 40mg chuyển sang esomeprazol 40mg 3 0,77 

Esomeprazol 20mg tăng liều lên 40mg 1 0,26 

Esomeprazol 40mg chuyển sang esomeprazol 80mg 6 1,55 

Esomeprazol 40mg chuyển sang esomeprazol 20mg 2 0,52 
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Đặc điểm  n % 

Liều dùng (mg/ngày) 

Esomeprazol 80mg chuyển sang esomeprazol 40mg 1 0,26 

Esomeprazol 80mg 1 0,26 

Thời gian dùng PPI (ngày): trung vị, tứ phân vị 25%-
75% 

5 3-8 

 

Nhận xét: 

- Ba PPI được sử dụng trong HSBA của mẫu nghiên cứu là esomeprazol, 

pantoprazol và omeprazol. Hầu hết các bệnh nhân nhận chỉ định dùng 

esomeprazol (chiếm 97,42%). 

- Đa số bệnh nhân (99,23%) chỉ dùng duy nhất một PPI trong quá trình điều 

trị. Chỉ có 03 bệnh nhân có thay đổi PPI trong quá trình điều trị chuyển đổi 

giữa omeprazol và pantoprazol (0,77%). 

- Đường dùng phổ biến trong mẫu nghiên cứu là đường tiêm tĩnh mạch (IV) 

(87,37%), cao gấp 14,74 lần số bệnh nhân được chỉ định PPI đường uống. 26 

bệnh nhân (6,7%) có chuyển đường dùng từ IV sang đường uống trong quá 

trình điều trị. 

- Liều PPI được sử dụng phổ biến là 40mg/ngày, mức liều này được sử dụng 

ở 373 bệnh nhân chiếm 96.06%. Có 10 bệnh nhân (2,58%) thay đổi liều dùng 

trong quá trình điều trị. Số bệnh nhân được chỉ định cao hơn liều khuyến cáo 

thông thường (bệnh nhân có sử dụng liều PPI 80mg/ngày) là 8 bệnh nhân 

(2,06%). 

- Thời gian dùng PPI dự phòng loét do stress trong nghiên cứu chủ yếu dưới 1 

tuần, trung vị là 5 ngày. Thời gian dự phòng thấp nhất là 01 ngày và cao nhất 

là 20 ngày. 
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3.2.3 Đánh giá sự phù hợp của việc dự phòng loét do stress bằng PPI cho 

bệnh nhân người lớn với khuyến cáo của ASHP (1999) 

Đối chiếu các tiêu chí dự phòng loét do stress thu thập được từ mẫu 

nghiên cứu với hướng dẫn dự phòng loét do stress của ASHP năm 1999 về chỉ 

định, đường dùng và liều dùng PPI kết quả được trình bày trong bảng 3.6 

Bảng 3.6 Đánh giá sử dụng dự phòng loét do stress theo tiêu chí của ASHP 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét:  

62 trong số 388 bệnh nhân có chỉ định phù hợp với tiêu chí hướng dẫn 

dự phòng loét do stress của ASHP, tỷ lệ dự phòng hợp lý chiếm 15,98%. Các 

yếu tố nguy cơ của nhóm bệnh nhân này được trình bày trong bảng 3.7 

Bảng 3.7 Yếu tố nguy cơ của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu 

 có chỉ định dự phòng hợp lý 

STT Yếu tố nguy cơ Số lượng 

1 Suy hô hấp thở máy≥ 48 giờ 5 

2 Rối loạn đông máu INR>1,5 1 

3 Tiến sử loét hoặc chảy máu tiêu hóa trong vòng 

01 năm trở lại đây 1 

4 Chấn thương sọ não có điểm Glasgow  ≤ 10 6 

5 Đa chấn thương  29 

6 Suy gan: albumin huyết thanh ≤ 41g/L 3 

Tiêu chí Phù hợp với khuyến cáo 

(số HSBA/tỷ lệ %) 

Chỉ định dự phòng  62 (15,98%) 

Đường dùng  296 (76,29%) 

Liều dùng  380 (97,94%) 
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STT Yếu tố nguy cơ Số lượng 

7 Suy hô hấp thở máy≥ 48 giờ 

Chấn thương sọ não có điểm Glasgow ≤ 10 5 

8 Suy hô hấp thở máy≥ 48 giờ.Đa chấn thương  2 

9 Nhiễm trùng huyết và sử dụng hàng ngày ≥ 

250mg tính theo hydrocortisone hoặc tương 

đương 2 

10 Nằm tại khoa ICU ≥ 1 tuần và sử dụng hàng 

ngày ≥ 250mg tính theo hydrocortisone hoặc 

tương đương 1 

11 Nằm tại khoa ICU ≥ 1 tuần, nhiễm trùng huyết. 

Chấn thương sọ não có điểm Glasgow  ≤ 10 1 

12 Đa chấn thương 

Chấn thương sọ não có điểm GlasGow  ≤ 10 6 

Tổng 62 

 

- Trong số những bệnh nhân có chỉ định dự phòng hợp lý có 37 bệnh nhân có 

yếu tố nguy cơ là đa chấn thương (59,68%). Bệnh nhân chấn thương sọ não 

có điểm Glasgow ≤10 có 13 bệnh nhân (21%). Bệnh nhân suy hô hấp có thở 

máy trên 48 giờ có 07 bệnh nhân (11,29%). Số bệnh nhân có từ hai yếu tố 

nguy có cần dự phòng là 14 bệnh nhân (22,58%). 

- Các bệnh nhân có chỉ định dự phòng không hợp lý (326 bệnh nhân) do trong 

hồ sơ bệnh án không có yếu tố nguy cơ được trình bày trong  bảng 1.1. Phân 

bố của nhóm bệnh nhân này theo khoa phòng điều trị được trình bày trong 

bảng 3.8 
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Bảng 3.8: Tỷ lệ dự phòng loét do stress không hợp lý theo khối khoa 

 

 

 

 

 

 

 

- Số bệnh nhân có chỉ định liều dùng hợp lý là 380 bệnh nhân chiếm 97,94%. 

Tám bệnh nhân có liều dùng không hợp lý (80mg/mg) do có sử dụng mức liều 

cao hơn liều khuyến cáo dự phòng loét do stress của PPI. 

- Đường dùng PPI dự phòng loét do stress được coi là hợp lý nếu bệnh nhân 

sử dụng đường uống, sonde dạ dày ở những bệnh nhân có khả năng nuốt 

được. Đối chiếu với tiêu chí này chúng tôi thu được kết quả 296 bệnh nhân 

(76,29%) có chỉ định đường dùng hợp lý trong đó 23 bệnh nhân sử dụng 

đường uống và 273 bệnh nhân dùng PPI IV. 

3.3  Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc chỉ định không phù hợp 

trong dự phòng loét do stress 

Để xác định các yếu tố độc lập ảnh hưởng đến việc chỉ định dự phòng 

loét do stress không hợp lý chúng tôi đưa các yếu tố tuổi, giới, tình trạng phẫu 

thuật, thời gian dùng PPI và yếu tố khối khoa phòng bệnh nhân nằm điều trị 

vào phân tích.  

 Phân tích hồi qui logistic đơn biến 

Chúng tôi sử dụng phương pháp hồi qui logistic đơn biến phân tích ảnh 

hưởng của từng biến số đến việc chỉ định PPI trong dự phòng loét do stress 

không hợp lý so với hướng dẫn của ASHP năm 1999. Kết quả phân tích được 

trình bày trong bảng 3.9 

Khối khoa Tỷ trọng(%) 

Khối ThầnKinh-Cột Sống  75.5 

Khối Tiêu Hóa                 93 

Khối Hồi sức tích cực 0 

Khối Chấn thương chỉnh hình 79.4 

Các khoa khác   93 
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Bảng 3.9  Yếu tố ảnh hưởng đến dự phòng loét do stress bằng PPI 

không hợp lý qua phân tích đơn biến 

Biến tiên lượng OR Khoảng tin cậy 95% 

BN khối Hối sức tích cực 9.10-5 6.10-24 – 1,2.1015 

BN khối Thần kinh-Cột sống 0,35 0,20 -  0,62 

BN khối Tiêu hóa     3,50 1,46 – 8,42 

BN khối Chấn thương chỉnh hình 0,71 0,29 -1,71 

BN khối Khoa khác 3,14 1,38 – 7,13 

Giới tính nữ 1,70 0,89 – 3,22 

Bệnh nhân có phẫu thuật 1,61 0,84-3,08 

Tuổi (năm) 1,03 1,01 – 1,04 

Thời gian dùng PPI (ngày) 0,65 0,45- 0,93 

 

Nhận xét: 

Phân tích hồi quy logistic đơn biến cho thấy có năm yếu tố ảnh hưởng 

đến việc chỉ định dự phòng loét do stress không hợp lý. Trong đó, ba yếu tố 

có ảnh hưởng đến việc tăng nguy cơ chỉ định không hợp lý là bệnh nhân khối 

Tiêu hóa, bệnh nhân khối Khoa khác và tuổi cao. Hai yếu tố ảnh hưởng đến 

việc giảm nguy cơ dự phòng không hợp lý bao gồm bệnh nhân khối Thần 

kinh –Cột sống và thời gian sử dụng PPI kéo dài.  

- Nhóm bệnh nhân ở khối Tiêu hóa có nguy cơ nhận chỉ định dự phòng không 

hợp lý cao gấp 3,5 lần nhóm bệnh nhân không thuộc khối này (OR=3,5; 95% 

CI =[1,46-8,42]).  

- Nhóm bệnh nhân thuộc khối Khoa khác có tỷ lệ dự phòng bất hợp lý cao 

hơn 3,14 lần những bệnh nhân còn lại (OR=3,14; 95% CI =[1,38-7.13]). 

- Độ tuổi của bệnh nhân được xác định là yếu tố có ảnh hưởng đến việc chỉ 

định dự phòng loét do stress không hợp lý. Kết quả cho thấy cứ mỗi tuổi tăng 
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thêm thì bệnh nhân có nguy cơ chỉ định dự phòng không hợp lý tăng lên 3% 

(OR= 1,03; 95%CI =[1,01-1,04]). 

- Những bệnh nhân ở khối Thần kinh-Cột sống có nguy cơ chỉ định dự phòng 

không hợp lý thấp hơn 65% (OR=0,35; 95%CI=[0.20-0.62]) so với những 

bệnh nhân không thuộc khối khoa phòng này.  

- Thời gian dùng PPI được xác định là yếu tố ảnh hưởng đến việc chỉ định dự 

phòng loét do stress. Kết quả phân tích cho thấy cứ tăng thêm 01 ngày dùng 

PPI thì nguy cơ dự phòng không hợp lý giảm 35% (OR=0,65; 95% CI= [0,45-

0,93]). 

- Kết quả phân tích không cho thấy có sự ảnh hưởng của khối HSTC 

(OR=9.10-5; 95%CI=[6.10-24=1,2.1015]), khối Chấn thương chỉnh hình 

(OR=0,71; 95%CI=[0.29 -1.71]),  giới tính nữ  (OR=1,70;95%CI=[0.89 - 

3.22]) và tình trạng bệnh nhân có phẫu thuật (OR=1,61; 95%CI=[0,84-3,08]) 

ảnh hưởng đến việc chỉ định dự phòng loét do stress hợp lý theo hướng dẫn 

của ASHP.  

 Xác định các biến đưa và mô hình hồi qui logistic đa biến 

Để xác định các biến độc lập ảnh hưởng đến chỉ định dự phòng loét do 

stress không hợp lý chúng tôi đã đưa đồng thời các biến vào mô hình phân 

tích hồi qui logistic.  

Biến HSTC bị loại bỏ do trong kết quả phân tích đơn biến chỉ số OR= 

9.10-5 của khối này quá thấp không có ý nghĩa trong thực tiễn. Hơn nữa số 

bệnh nhân của khối Hồi sức tích cực chỉ chiếm 1,03% tổng mẫu nghiên cứu 

nên không đủ để xác định ảnh hưởng của khối trong mô hình phân tích.  

Các biến còn lại được kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến trước khi đưa 

vào mô hình phân tích. Để tránh gây nhiễu cho mô hình hồi qui logistic đa 

biến, các biến phân tích cần phải đạt chỉ tiêu hệ số lạm phát phương sai 

VIF<5. Kết quả kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến được trình bày trong bảng 

3.10. 
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Bảng 3.10 Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến phân tích 

 

 (A) (B) 

(A): Kết quả kiểm tra hiện tượng các biến trong mô hình phân tích đơn biến 

 (B): Kết quả kiểm tra hiện tượng các biến sau khi thực hiện phương pháp rút 

biến 

Nhận xét: 

- Kết quả kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến (phần A) cho thấy 04 biến khối 

TK-CS, khối Tiêu Hóa, Khối CTCH và khối Khoa khác có hệ số lạm phát 

phương sai VIF > 5. Nguyên nhân của hiện tượng này là do tổng số bệnh 

nhân của các biến số này là phần bù của nhau trong tổng thể mẫu nghiên cứu. 

Biến gây nhiễu được loại bỏ bằng cách lần lượt rút từng biến rồi đánh giá lại 

cho kết quả ở phần B.  

- Bảy biến bao gồm bệnh nhân khối Thần kinh-Cột sống, khối Tiêu hóa, khối 

Chấn thương chỉnh hình, giới tính nữ, tuổi, bệnh nhân có phẫu thuật và thời 

gian dùng PPI có VIF<5 được đưa vào mô hình hồi qui logistic đa biến.  

- Mô hình phân tích hồi qui logistic đa biến tối ưu được xác định bằng 

phương pháp STEPWISE. Các biến số bị loại bỏ khi thực hiện STEPWISE là 

Biến phân tích VIF 

Khối Thần kinh-Cột sống 24.46 

Khối tiêu hóa 19.16 

Khối CTCH 9.02 

Khối khoa khác 20.25 

Tuổi 1.08 

Giới 1.03 

Bệnh nhân có phẫu thuật 1.04 

Thời gian dùng PPI 1.16 

Biến phân tích VIF 

Khối Thần kinh-Cột sống 1.64 

Khối Tiêu hóa 1.56 

Khối CTCH 1.25 

Tuổi 1.08 

Giới 1.03 

Bệnh nhân có phẫu thuật 1.04 

Thời gian dùng PPI 1.11 
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Khối Chấn thương chỉnh hình và biến giới tính. Do biến số giới tính nữ trong 

nghiên cứu của Craig và cộng sự [14] được xác định là có ảnh hưởng đến việc 

dự phòng loét do stress không hợp lý nên chúng tôi đã phân tích có điều chỉnh 

đối với biến giới tính.  

- Sáu biến được đưa vào phân tích bao gồm tuổi, giới (là biến có điều chỉnh 

đưa vào phân tích), tình trạng phẫu thuật, bệnh nhân khối Thần kinh-Cột 

sống, khối Tiêu hóa và thời gian dùng PPI. Kết quả phân tích được trình bày 

trong bảng 3.11. 

Bảng 3.11 Các yếu tố ảnh hưởng đến dự phòng loét do stress bằng PPI 

không hợp lý qua phân tích đa biến 

Biến tiên lượng OR 95%CI 

Khối Thần kinh cột sống           0,62 0,32- 1,18 

Khối Tiêu hóa     2,88 1,04- 7,97 

Giới tính: Nữ 1,39 0,71- 2,72 

Bệnh nhân có phẫu thuật 2,13 1,05- 4,34 

Tuổi ( năm) 1,03 1,01- 1,04 

Thời gian dùng PPI (ngày) 0,89 0,82- 0,96 

 

Nhận xét:  

Kết quả của phân tích hồi qui logistic đa biến có điều chỉnh với biến giới 

tính xác định được bốn yếu tố độc lập ảnh hưởng đến việc dự phòng loét do 

stress không hợp lý bằng PPI trong mẫu nghiên cứu. 

- Nhóm bệnh nhân ở khối Tiêu hóa có nguy cơ nhận chỉ định dự phòng chưa 

hợp lý cao gấp gần ba lần nhóm bệnh nhân không nằm trong khối này 

(OR=2.88; 95%CI=[1,04- 7,97]). 
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- Các đối tượng bệnh nhân có phẫu thuật có nguy cơ nhận chỉ định dự phòng 

không hợp lý cao gấp 2,13 lần nhóm bệnh nhân không phẫu thuật (OR= 2,13; 

95%CI=[1,05- 4,34]) 

- Bệnh nhân có tuổi càng cao thì nguy cơ nhận chỉ định dự phòng không hợp 

lý càng lớn. Tuổi tăng thêm 01 năm thì nguy cơ dự phòng không hợp lý tăng 

3% (OR=1,03; 95%CI=[1,01-1,04]). 

- Kết quả phân tích cho thấy cứ tăng thêm 01 ngày dùng PPI, nguy cơ dự 

phòng không hợp lý giảm 11% (OR=0,58; 95% CI=[ 0.82- 0.96]). 

- Bệnh nhân ở khối Thần kinh-Cột sống (OR=0,62; 95%CI=[0,32-1,18]), yếu 

tố giới tính nữ (OR=1,39; 95%CI=[0,71-2,72]) không ảnh hưởng đến nguy cơ 

dự phòng loét do stress bằng PPI không hợp lý trong mẫu nghiên cứu.  
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CHƯƠNG 4 - BÀN LUẬN 
 

Loét do stress là bệnh lý xuất hiện phổ biến ở nhóm bệnh nhân nặng, tỷ 

lệ ở bệnh nhân điều trị tại khoa ICU 70%-100% [12]. Loét do stress gây hậu 

quả trầm trọng làm tăng thời gian nằm viện, chi phí nằm viện và tăng tỷ lệ tử 

vong [12], [13], [47]. Do vậy, việc dự phòng loét do stress đối với bệnh nhân 

có nguy cơ là cần thiết [6]. Cho đến nay chỉ có duy nhất hướng dẫn dự phòng 

loét do stress được ASHP đưa ra lần đầu tiên vào năm 1999 (dự kiến sẽ có 

cập nhật vào năm 2016) có khuyến cáo đầy đủ về đối tượng chỉ định và chiến 

lược dự phòng [6]. Hướng dẫn của ASHP năm 1999 chỉ khuyến cáo dự phòng 

cho đối tượng bệnh nhân ICU, tuy nhiên hướng dẫn này đã ra đời khá lâu 

(khoảng 20 năm) và trong thời gian sau đó có nhiều nghiên cứu đã áp dụng 

các tiêu chí dự phòng của hướng dẫn này cho tất cả các đối tượng bệnh bao 

gồm cả bệnh nhân điều trị nội trú thông thường và bệnh nhân ICU có nguy cơ 

[10], [14], [26], [43], [45], [52], [53]. Có nhiều nghiên cứu đã ghi nhận vấn đề 

lạm dụng PPI trong dự phòng loét do stress [10],[14], [18], [22], [38],[42], 

[44], [49], [50]. Việc lạm dụng sử dụng PPI đã dẫn đến gia tăng gánh nặng 

kinh tế [17], [22], [38], [42], [52] và tăng nguy cơ bệnh tật cho bệnh nhân 

[17], [19], [23],[24], [28], [32], [33], [40].Trong bối cảnh đó nghiên cứu của 

chúng tôi được thực hiện với mục đích khảo sát, đánh giá việc sử dụng PPI 

trong dự phòng loét do stress tại một bệnh viện tuyến trung ương . Trên cơ sở 

kết quả của nghiên cứu chúng tôi đề xuất các biện pháp can thiệp nhằm giảm 

nguy cơ lạm dụng dự phòng đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế và hiệu quả 

điều trị. 

4.1Tình hình sử dụng PPI tại bệnh viện  

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm PPI được sử dụng phổ biến ở tất cả 

các khoa điều trị trong bệnh viện. Chi phí tài chính của nhóm PPI lớn thứ 3 

toàn viện, chỉ sau nhóm kháng sinh và dịch truyền, chiếm 6% tổng chi phí sử 



54 
 

dụng thuốc trong toàn bệnh viện. Chi phí sử dụng PPI tương đương với các 

nhóm thuốc cản quang, nhóm thuốc gây mê và cao hơn nhóm thuốc giảm đau. 

Kết quả phân tích cho thấy nhóm PPI đang trở thành nhóm thuốc đặc trưng 

của bệnh viện ngoại khoa, đồng thời cũng cho thấy gánh nặng tài chính của 

nhóm PPI là không hề nhỏ. 

Bên cạnh việc khảo sát chi phí sử dụng thuốc, chúng tôi đã thực hiện 

phân tích tình hình sử dụng thuốc PPI thông qua liều DDD/100 ngày giường. 

Kết quả phân tích cho thấy tình hình sử dụng PPI toàn viện có xu hướng tăng 

trong giai đoạn 2013-2015. Mức độ tăng sử dụng PPI toàn viện trong giai 

đoạn này khoảng 20,71% (từ 43,46DDD/100 ngày- giường ở đầu năm 2013 

tăng lên 52,46 DDD/ 100 ngày-giường vào đầu năm 2015). Sự gia tăng sử 

dụng PPI toàn bệnh viện thấp hơn trong nghiên cứu trước đó tại một số quốc 

gia khác. Mức tiêu thụ PPI tại Novascotia, Canada tăng khoảng từ  30 DDD 

/1000 dân/ngày từ năm 2001 lên gấp đôi vào năm 2005 [49]. Tại New 

Zealand, sử  dụng PPI  ở  nhóm người cao tuổi tăng 26,7%  (từ  273,41 đến 

346,53 DDD/1000 dân/ngày ) từ năm 2005 đến năm 2013 [41]. 

Nguyên nhân của sự gia tăng tiêu thụ PPI toàn viện giai đoạn 2013-2015 

là do tăng sử dụng ở hai khối khoa phòng là khối Thần kinh-Cột sống (tăng 

35,36%) và khối Tiêu hóa (tăng 35,05%) đồng thời hai khối này đóng góp lớn 

trong vào tiêu thụ PPI trong bệnh viện (lượng PPI sử dụng trung bình của hai 

khối khoa phòng này cao gấp 1,5 lần lượng PPI sử dụng trong bệnh viện). 

Thông qua chỉ số DDD/100 ngày-giường, chúng tôi đã đánh giá mức độ 

sử dụng PPI trong từng khối khoa phòng. Khối khoa phòng sử dụng nhiều 

nhất là khối Hồi sức tích cực với lượng sử dụng gấp năm lần lượng PPI sử 

dụng toàn viện. Nhu cầu sử dụng PPI ở khối khoa phòng này cao nhất trong 

toàn bệnh viện có thể giải thích được do hầu hết các bệnh nhân (76%-100%) 

có bằng chứng nội soi cho thấy xuất hiện loét do stress sau 1-2 ngày vào điều 

trị trong môi trường điều trị tích cực [6], [12], [47]. Do vậy dự phòng loét do 
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stress ở nhóm bệnh nhân ICU là cần thiết dẫn đến việc nhu cầu sử dụng PPI ở 

khối Hồi sức tích cực luôn ở mức cao. Mặc dù mức độ sử dụng PPI tại khối 

hồi sức tích cực ở mức cao nhất, nhưng xu hướng sử dụng PPI tại khối khoa 

phòng này tương đối ổn định. Qua phân tích MannKendall chúng tôi không 

thấy có sự tăng hay giảm sử dụng PPI tại khối khoa phòng này trong thời gian 

nghiên cứu. 

Khối Thần kinh-Cột sống và khối Tiêu Hóa có mức độ sử dụng PPI là 

như nhau (chênh lệch 1 DDD/100 ngày giường, p= 0,99). Mức độ sử dụng 

PPI ở khối Thần kinh-Cột sống và khối Tiêu hóa chỉ xếp sau khối Hồi sức 

tích cực. Trung bình DDD/100 ngày giường của hai khối khoa phòng này cao 

gấp 1,5 lần DDD/100 ngày giường toàn viện. Khối Tiêu hóa có nhu cầu sử 

dụng PPI cao hoàn toàn hợp lý nếu xét trên những chỉ định được phê duyệt 

của PPI [39]. Khối Thần kinh-Cột sống là khối khoa có số lượng bệnh nhận 

nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não và chấn thương cột sống cao, 

theo tiêu chí dự phòng loét do stress của ASHP [6] những bệnh nhân chấn 

thương sọ não có điểm hôn mê Glascow≤10 và những bệnh nhân chấn thương 

tủy sống cần phải được dự  phòng loét do stress.  

Khối Chấn thương chỉnh hình và khối Khoa khác mặc dù đóng góp vào 

DDD/100 ngày giường toàn viện không nhiều nhưng đều có xu hướng tăng sử 

dụng PPI ở giai đoạn 1/2010- 6/2015 và mức độ gia tăng sử dụng PPI ở hai 

khối khoa phòng này rất đáng chú ý. Khối CTCH có mức độ tăng trưởng 

600% trong khi đó mức độ tăng sử dụng PPI của khối Khoa khác dao động 

khoảng 200 % từ trong giai đoạn 2010-2015. 

Qua những phân tích trên chúng tôi đã xác định được khối Hồi sức tích 

cực, Thần kinh-Cột sống và khối Tiêu hóa sử dụng PPI nhiều nhất và quyết 

định xu hướng sử dụng PPI trên toàn viện. 

Về đường dùng của PPI, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy PPI 

đường tĩnh mạch (IV) được sử dụng cao gấp 4 lần PPI đường uống. Kết quả 
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này có thể giải thích thông qua tính đặc thù chuyên môn của bệnh viện ngoại 

khoa. Do tỷ lệ bệnh nhân nhập viện có can thiệp phẫu thuật là rất lớn 

(82,22%) do vậy những bệnh nhân sau phẫu thuật có nhu cầu sử dụng thuốc 

đường tiêm cao hơn đường uống.  

Kết quả phân tích Mann-Kendall cho thấy xu hướng sử dụng PPI đường 

uống tăng trong giai đoạn 1/2013-6/2015. Việc sử dụng PPI đường uống hoặc 

chuyển đổi đường dùng từ đường tiêm sang đường uống ngay khi bệnh nhân 

có thể uống được thuốc là cần thiết để giảm tải gánh nặng kinh tế mà nhóm 

PPI đem lại trong khi vẫn đảm bảo yêu cầu dự phòng [6], [37], [38]. 

Nhận định PPI là thuốc được sử dụng phổ biến trong bệnh viện càng 

được khẳng định trong quá trình thu thập hồ sơ bệnh án, trung bình, cứ hai 

bệnh nhân nhập viện sẽ có một bệnh nhân nhận được chỉ định sử dụng PPI. 

Kết quả này tương tự với kết quả trong nghiên cứu của Benz và cộng sự là 

54% [10] và thấp hơn kết quả của Barletta và cộng sự với tỷ lệ chỉ định PPI 

lên tới 70% [9]. Nguyên nhân của sự khác biệt này là nghiên cứu của chúng 

tôi thực hiện trên tất cả đối tượng bệnh nhân (bệnh nhân nội trú thông thường 

và bệnh nhân tại khoa ICU) trong khi nghiên cứu của Barletta thực hiên trên 

đối tượng bệnh nhân nặng được điều trị tại khoa ICU. 

4.2 Sự phù hợp trong dự phòng loét do tress 

Cơ sở đánh giá sự phù hợp trong dự phòng loét do stress của nghiên cứu 

này được dựa trên hướng dẫn của ASHP 1999, vốn được xây dựng cho bệnh 

nhân điều trị trong môi trường ICU [6]. Tuy nhiên tương tự với một số nghiên 

cứu khác đề tài đã áp dụng mở rộng các tiêu chí dự phòng của ASHP trên tất 

cả các đối tượng bệnh nhân điều trị nội trú trong bệnh viện [10], [22], [38], 

[42], [44], [45],  [50], [52], [53].Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng PPI dự phòng loét 

do stress  trong nghiên cứu của chúng tôi là 49,4%(388/786), tương tự nghiên 

cứu của một số tác giả khác đã công bố trước đây [10].  
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Có tới 84,02% bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có chỉ định dự phòng 

không phù hợp với hướng dẫn của ASHP năm 1999. Kết quả  này cao hơn 

một chút kết quả nghiên cứu của tác giả Nghiêm Thị Thùy Linh [53] với tỷ lệ 

dự phòng không hợp lý khoảng 82% hay kết quả nghiên cứu của một số tác 

giả nước ngoài khác cùng cho thấy tỷ lệ dự phòng không hợp lý trong các môi 

trường thực hành y khoa khác nhau tương đối cao (>60%). Chẳng hạn là 79% 

trong nghiên cứu của Bez và cộng sự [10], 74.5% trong nghiên cứu của Craig 

và cộng sự [14], 66% trong nghiên cứu của Farrell và cộng sự [18], 68,5% 

trong nghiên cứu của Perwaiz [42] và 60% trong nghiên cứu của Wolt và 

cộng sự [51]. 

 Nguyên nhân của sự khác biệt nhỏ về tỷ lệ giữa nghiên cứu của chúng 

tôi với các nghiên cứu khác là do nghiên cứu của Nghiêm Thị Thùy Linh 

được thực hiện trên bệnh nhân điều trị tại một bệnh viện đa khoa tuyến thành 

phố bao gồm cả bệnh nhân nội khoa và bệnh nhân ngoại khoa trong khi 

nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trong môi trường điều trị ngoại khoa. 

Craig và Perwaiz M được thực hiện nghiên cứu trên những bệnh nhân sử 

dụng PPI tiêm truyền tĩnh mạch trong khi nghiên cứu của chúng tôi khảo sát 

không phân biệt đường dùng của thuốc. Nghiên cứu của chúng tôi khá tương 

đồng với kết quả của Bez và cộng sự cùng được thực hiện trên những đối 

tượng bệnh nhân nhập viện vào khoa ngoại. Tuy nhiên số lượng bệnh nhân 

trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi nhiều gấp 3 lần nghiên cứu của Bez (388  

so với 138 bệnh nhân). Farrell và Wolt đã tập trung khảo sát trên bệnh nhân 

ICU trong khi đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là các bệnh nhân ICU và 

bệnh nhân ngoại khoa điều trị nội trú thông thường. 

100% bệnh nhân khối Hồi sức tích cực trong mẫu nghiên cứu của chúng 

tôi có chỉ định dự phòng PPI phù hợp với hướng dẫn của ASHP. Tỷ lệ dự 

phòng hợp lý ở khối khoa phòng này trong nghiên cứu của Nghiêm Thị Thùy 

Linh chỉ đạt khoảng 55% [53], trong nghiên cứu của Farrell là 44% [18] và 
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của Wolt chỉ là 40% [51] hay trong nghiên cứu của Barletta cùng trên đối 

tượng bệnh nhân ICU là 78% [9]. Tuy nhiên số lượng bệnh án ICU chúng tôi 

thu thập được chỉ là 04 bệnh án khi lấy trong vòng 10 ngày ra viện giữa tháng 

1/2015 trong khi số bệnh nhân ICU của các nghiên cứu khác trước đó là rất 

nhiều, tương ứng 210, 379 và 584 bệnh nhân trong các nghiên cứu của 

Farrell, Wolt và Barletta. Do vậy cần thực hiện những đánh giá khác thu thập 

số lượng bệnh án tại khoa Hồi sức tích cực nhiều hơn tại bệnh viện. Khối 

Thần kinh-Cột sống và khối Chấn thương chỉnh hình có tỷ lệ dự phòng không 

hợp lý tương đương với nghiên cứu của Benz [10] và Craig [14]. Khối Tiêu 

hóa và khối Khoa khác tỷ lệ dự phòng không hợp lý theo hướng dẫn của 

ASHP lên tới 93%. 

Với đường dùng và liều dùng của PPI chúng tôi ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân 

có đường dùng hợp lý cao (76,3%) và có tới 98% bệnh nhân có chỉ định liều 

dự phòng phù hợp. Kết quả này thấp hơn  kết quả của tác giả Nghiêm Thị 

Thùy Linh với tỷ lệ chỉ định đường dùng hợp lý lên tới 88,2% [53]. Nguyên 

nhân của sự khác biệt này là tỷ lệ bệnh nhân sử dụng đường uống trong 

nghiên cứu của Nghiêm Thị Thùy Linh là 79,3% trong khi tỷ lệ này trong 

nghiên cứu của chúng tôi chỉ là 5,93%. 

Nghiên cứu của chúng tôi có tỷ bệnh nhân sử dụng PPI đường tĩnh mạch 

rất cao chiếm 87,4% mẫu nghiên cứu trong khi nghiên cứu của Barletta và 

cộng sự trên đối tượng bệnh nhân ICU chỉ có 36 % sử dụng các thuốc ức chế 

bài tiết acid đường tĩnh mạch [9]. Theo Zeitoun và cộng sự một số lượng lớn 

(71,6%) bệnh nhân được chỉ định thuốc ngoài đường tiêu hóa trong khi vẫn 

có thể uống được thuốc [52]. Các tác giả đã nhận xét việc chỉ định không hợp 

lý về đường dùng sẽ kéo theo gia tăng chi phí không cần thiết cho bệnh nhân 

và xã hội [38]. Vì vậy cần có sự phối hợp giữa các bác sỹ và dược sỹ lâm 

sàng để đánh giá chặt chẽ hơn về tình trạng của bệnh nhân, từ đó đưa ra chỉ 

định đường dùng hợp lý của PPI trong phác đồ dự phòng. 
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 Một chỉ định hợp lý và đường dùng PPI phù hợp trong dự phòng loét 

stress sẽ đem lại lợi ích cho bệnh nhân đồng thời giảm gánh nặng tài chính và 

nguy cơ gia tăng bệnh tật mà nhóm thuốc này đem lại. 

4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ định dự phòng loét do stress không hợp 

lý 

Chúng tôi sử dụng phân tích hồi qui logistic để xác định các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc dự phòng loét do stress không hợp lý. Các yếu tố được xác 

định sẽ là cơ sở trong việc tư vấn cho Hội đồng thuốc và Điều trị bệnh viện 

cũng như các bác sỹ lâm sàng đưa ra những can thiệp phù hợp nhằm hạn chế 

việc lạm dụng PPI trong dự phòng loét do stress. 

Nghiên cứu đã đưa các yếu tố tuổi, giới, tình trạng phẫu thuật, thời gian 

dùng PPI, và các yếu tố khối khoa phòng vào phân tích với mục đích xác định 

các yếu tố ảnh hưởng đến việc chỉ định dự phòng không hợp lý. Kết quả phân 

tích của đề tài xác định được bốn yếu tố ảnh hưởng là nhóm bệnh nhân ở khối 

Tiêu hóa, bệnh nhân có phẫu thuật,yếu tố tuổi, thời gian sử dụng PPI. Đối 

chiếu kết quả này với các kết quả phân tích đã được công bố trước đây được 

mô tả chi tiết trong bảng 4.1. 

Bảng 4.1 Các yếu tố độc lập ảnh hưởng đến dự phòng loét do stress hợp lý 

của một số tác giả 

Yếu tố OR(95% CI) Trích dẫn 

Dự phòng hợp lý 

Tuổi(mỗi 10 năm) 0.78 (0.61–0.99) [2] 

Liều thấp 1.4 (1.04–1.74) [2] 

Dự phòng không hợp lý 

Bệnh nhân có sử dụng PPI trước khi nhập viện 3,0 (1,7-5,4) [3] 

Giới tính nữ 3,92 (1,84–8,32) [14] 

Bệnh nhân khoa ngoại 2,88 (1,12–7,42) [14] 
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Yếu tố OR(95% CI) Trích dẫn 

Không dùng PPI uống trước nhập viện 2,04 (1,00–4,15) [14] 

Chảy máu dạ dày phải truyền máu 0,06 (0,01–0,43) [14] 

Chỉ số bệnh lý mắc kèm Charson thấp 0,76 (0,57-0,94) [20] 

Bệnh nhân có tiền sử mất trí nhớ 1,65 (1,28-1,83) [20] 

Bác sỹ Sợ hậu quả pháp lý 3,2(1,07-8,56) [25] 

Sợ bệnh nhân chảy máu dạ dày nếu không dự 

phòng 

2,7(1,01-7,28) [25] 

Hiểu biết của bác sỹ đối với dự phòng loét do 

stress 

0,29(0,20-0,74) [25] 

Lo về tác dụng phụ của PPI  0,24(0,09-0,27) [25] 

Thời gian dùng PPI<7 ngày 3,7 (1,3 – 10,4) [53] 

Bệnh nhân nội 9,7 (2,8 – 33,2) [53] 

Bệnh nhân ngoại 11,9 (3,4 – 41,6) [53] 

 

Trong nghiên cứu này chúng tôi không xác định được yếu tố giới tính nữ 

ảnh hưởng đến chỉ định dự phòng trong khi Craig và cộng sự đã xác định 

nguy cơ gia tăng dự phòng không hợp lý ở bệnh nhân nữ [14]. Nghiên cứu 

của chúng tôi thống nhất với nghiên của Afif trong việc xác định yếu tố tuổi 

có ảnh hưởng đến dự phòng hợp lý loét do stress [2]. Theo các tác giả này, 

tuổi của bệnh nhân càng cao thì tỷ lệ dự phòng hợp lý càng giảm; bệnh nhân 

tăng 10 tuổi thì tỷ lệ dự phòng hợp lý giảm 22% (OR=0,78 ;95% CI :0,61–

0,99). Kết quả của chúng tôi cho thấy bệnh nhân tăng thêm 01 tuổi thì tỷ lệ dự 

phòng không hợp lý tăng 3% (OR=1,03; 95% CI: 1,01-1,04). Nghiên cứu này 

cũng xác định những bệnh nhân có phẫu thuật có nguy có gia tăng dự phòng 

loét do stress không hợp lý (OR=2,13, 95% CI: 1,05-4,43). Yếu tố này giống 

với yếu tố “Bệnh nhân ở khoa ngoại” (OR= 2.71 95%CI 1.33–5.52) được ghi 
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nhận trong nghiên cứu của Craig [14]. Tương tự, nhóm bệnh nhân khối ngoại 

của tác giả Nghiêm Thị Thùy Linh [53] có nguy cơ dự phòng không hợp lý rất 

cao (OR=11,9; 95% CI : 3,4 – 41,6). Ngoại trừ tác giả Nghiêm Thị Thùy 

Linh, các nghiên cứu của các tác giả khác không đánh giá yếu tố “thời gian 

nằm viện” hoặc “thời gian sử dụng PPI” ảnh hưởng đến chỉ định dự phòng. 

Kết quả của chúng tôi cho thấy thời gian dùng PPI càng dài thì tính hợp lý 

trong chỉ định dự phòng càng cao (OR=0,89, 95% CI: 0,82-0,96) còn kết quả 

thục hiện tại bệnh viện đa khoa tuyến thành phố tại Hà Nội cho thấy bệnh 

nhân có thời gian sử dụng PPI< 7 ngày tương ứng với tỷ lệ nhận dự phòng 

loét do stress không phù hợp cao (OR=3,7; 95%CI: 1,3 – 10,4) [53]. Có thể 

giải thích cho quan sát này này do những bệnh nhân có thời gian nằm viện dài 

thường là những bệnh nặng hoặc bệnh nhân ICU kéo theo đó là thời gian sử 

dụng PPI kéo dài. Nhóm bệnh nhân này có tỷ lệ xuất hiện các yếu tố nguy cơ 

theo tiêu chí của ASHP (1999) lớn nên dự phòng loét do stress ở những bệnh 

nhân này có tỷ lệ hợp lý cao.  

Dự phòng loét do stress bằng PPI ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ 

là cần thiết [4], [6], [8], [12], tuy nhiên các tài liệu gần đây cho thấy có sự gia 

tăng các tác dụng không mong muốn của nhóm thuốc này. Kết luận được 

đồng thuận rộng rãi nhất là sử dụng PPI có khả năng gia tăng nguy cơ mắc 

viêm phổi bệnh viện và viêm phổi cộng đồng, nhiễm Clostridium difficile, 

nguy cơ gãy xương ở người cao tuổi và khả năng xuất hiện các tương tác 

thuốc tiềm tàng [17], [19], [24], [28], [32], [33], [40].  

Việc thiếu nhận thức đầy đủ dự phòng loét do stress cũng như các tác 

dụng không mong muốn của nhóm PPI là lý do chính dẫn đến tỷ lệ dự phòng 

loét do stress không hợp lý cao [2], [3], [14], [15], [25], [27], [31], [35]. Để 

giảm thiểu những sai sót này, bệnh viện cần xây dựng hướng dẫn dự phòng 

loét do stress, đào tạo các bác sĩ trẻ, nâng cao nhận thức thông qua tư vấn 

truyền thông kết hợp với sự tham gia tích cực hơn của dược sĩ lâm sàng có thể 
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làm giảm việc sử dụng không hợp lý [14], [15], [20], [21],[27], [31], [35].  Dữ 

liệu từ các nghiên cứu cho thấy việc có hướng dẫn điều trị tại bệnh viện và 

các can thiệp giáo dục để giảm lạm dụng dự phòng loét do stress đóng vai trò 

quan trọng nhất [2], [3], [20], [21], [31].  

Ưu điểm và hạn chế của đề tài nghiên cứu 

Ưu điểm: 

Đề tài đã tiếp cận phương pháp đánh giá sử dụng thuốc trong thực hành 

theo hai hướng : thông qua mức độ tiêu thụ PPI trong bệnh viện và đánh giá 

việc phù hợp trong kê đơn so sánh với hướng dẫn điều trị của ASHP công bố 

năm 1999. Dựa vào những kết quả của đề tài, chúng tôi đã hiểu rõ hơn về tình 

hình sử dụng PPI thực tế tại bệnh viện và có được một cái nhìn tổng quan về 

mối quan hệ giữa mức độ tiêu thụ thuốc và sử dụng không hợp lý đồng thời 

bước đầu cho thấy gánh nặng tài chính mà nhóm thuốc PPI đem lại cho bệnh 

viện. 

Đề tài không chỉ đánh giá xu hướng sử dụng thuốc PPI của toàn bộ bệnh 

viện mà còn phát hiện ra các khoa phòng đóng vai trò chủ yếu trong tiêu thụ 

PPI. Thêm vào đó, chúng tôi cũng phân tích hồ sơ bệnh án của từng bệnh 

nhân trong và ngoài ICU, thu thập dữ liệu chi tiết phục vụ đánh giá yếu tố 

nguy cơ gây loét do stress của bệnh nhân bằng mẫu thu thập số liệu được 

chuẩn hóa chung cho tất cả các bệnh án và các tiêu chí được xây dựng dựa 

trên những bằng chứng đã được chỉ rõ trong hướng dẫn điều trị của ASHP 

nhằm đánh giá tính hợp lý trong kê đơn PPI với mục đích dự phòng loét do 

stress.  

Đề tài cũng đã phát hiện được các yếu tố ảnh hưởng đến việc chỉ định dự 

phòng loét do stress không hợp lý. Những yếu tố này là cơ sở cho việc đưa ra 

những can thiệp phù hợp trong tương lai với mục đích hạn chế lạm dụng PPI 

trong dự phòng loét do stress. 

Những điểm hạn chế của nghiên cứu 
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Bên cạnh những ưu điểm, đề tài cũng còn những điểm hạn chế nhất định: 

Do hạn chế về thời gian và nhân lực, đề tài tiến hành thu thập bệnh án ở 

một thời điểm ngắn (10 ngày từ 10/1/2015- 20/1/2015) nên có thể chưa thể 

hiện hết những đặc trưng của các khối khoa phòng trong bệnh viện. 

Phương pháp nghiên cứu là hồi cứu trên bệnh án nên đôi khi trên bệnh 

án không thể hiện rõ các yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân do thiếu các thông tin về 

tình trạng bệnh và các xét nghiệm cận lâm sàng. Trong nghiên cứu này các 

trường hợp các xét nghiệm bị thiếu hoặc không được làm, chúng tôi cho là 

bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ. Những bệnh nhân có thể sử dụng thuốc 

đường uống nhưng bác sỹ không ghi rõ trong HSBA và không có thuốc dùng 

đường uống nào khác được chỉ định thì việc sử dụng PPI IV được chúng tôi 

cho là hợp lý.  

Hướng dẫn điều trị của ASHP mà đề tài lựa chọn đã được đưa ra cách 

đây gần 20 năm, bản cập nhật dự kiến sẽ được xuất bản trong năm 2016. Tại 

thời điểm ban hành hướng dẫn chưa đề cập đến các PPI khác ngoài 

omeprazol, đặc biệt là liều khuyến cáo của các thuốc này trong dự phòng loét 

do stress.  

Với khuôn khổ nghiên cứu hạn hẹp, tập trung vào đánh giá sử dụng 

thuốc, đề tài chưa đo lường được vai trò của các yếu tố phụ thuộc vào người 

kê đơn, hệ thống chăm sóc sức khỏe được coi là một trong những yếu tố quan 

trọng ảnh hưởng đến việc kê đơn phác đồ dự phòng loét do stress. Những yếu 

tố này có thể được đánh giá trong tương lai giúp xác định các can thiệp hiệu 

quả để giảm tình trạng sử dụng quá mức và không họp lý PPI trong bệnh viện. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Từ kết quả của đề tài nghiên cứu “Đánh giá việc sử dụng nhóm thuốc 

ức chế bơm proton trong dự phòng loét tiêu hoá do stress tại một bệnh viện 

tuyến trung ương” chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

1. Khảo sát ình hình sử dụng PPI tại bệnh viện  

Nhóm PPI nổi lên là nhóm thuốc có chi phí sử dụng cao (6% tổng chi 

phí thuốc) ngang bằng với một số nhóm thuốc đặc trưng của bệnh viện như 

nhóm gây mê- gây tê và nhóm giảm đau. 

Xu hướng sử dụng PPI ngày càng tăng đặc biệt trong giai đoạn (1/2013- 

6/2015). Đường tiêm tĩnh mạch chiếm ưu thế (80%) trong việc sử dụng  PPI  

trong viện.  

Các khối khoa phòng sử dụng PPI nhiều nhất trong bệnh viện bao gồm 

khối Hồi sức tích cực, khối Tiêu hóa và khối Thần kinh- Cột sống. 

2. Đánh giá sử dụng PPI trong dự phòng loét do stress và xác định các 

yếu tố ảnh hưởng đến việc chỉ định dự phòng loét do stress không hợp 

lý. 

Tỷ lệ dự phòng loét do stress không hợp lý theo hướng dẫn của ASHP 

(1999) là 84,02%. Đa số bệnh nhân có chỉ định liều dùng hợp lý (97,94%) và 

đường dùng hợp lý (76,29%). 

3. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc chỉ định dự phòng loét do 

stress không hợp lý trong mẫu nghiên cứu. 

Đề tài đã xác định bốn yếu tố ảnh hưởng đến dự phòng hợp lý bao gồm 

nhóm bệnh nhân ở khối Tiêu hóa, bệnh nhân có phẫu thuật, yếu tố tuổi cao và 

thời gian sử dụng PPI. Trong đó bệnh nhân có phẫu thuật, bệnh nhân thuộc 

khối Tiêu hóa và yếu tố tuổi cao làm tăng nguy cơ nhận chỉ định không hợp 

lý, ngược lại thời gian sử dụng PPI dài sẽ giảm tỷ lệ dự phòng không hợp lý. 
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Kiến nghị 

Từ thực trạng sử dụng PPI trong bệnh viện chúng tôi xin đề xuất một số 

biện pháp nhằm góp phần nâng cao sử dụng hợp lý PPI trong dự phòng loét 

do stress như sau: 

- Hội đồng thuốc và điều trị cần xây dựng và ban hành hướng dẫn cụ thể 

về dự phòng loét do stress trong bệnh viện. 

- Tập huấn về phác đồ, lợi ích và nguy cơ của dự phòng loét do stress 

cho các cán bộ y tế trong bệnh viện.  

- Triển khai hoạt động của dược sỹ lâm sàng phối hợp với các bác sỹ 

điều trị xác định đối tượng dự phòng và phác đồ dự phòng tương ứng 

cho người bệnh.  

- Đánh giá lại hiệu quả của các can thiệp đã được thực hiện trong việc 

giảm mức độ tiêu thụ và tỷ lệ chỉ định hợp lý phác đồ dự phòng loét do 

stress tại bệnh viện 
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PHỤ LỤC 1 - PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN 

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 

Số thứ tự:                                               Mã bệnh án: 

Khoa:                                                      Mãlưutrữ: 

I. THÔNG TIN BỆNH NHÂN 

Tên bệnh nhân:………………………………………………………………………. 

Tuổi  …………………..       Giới:    Nam      Nữ 

Ngày vào viện: …../……./……..      Ngày xuất viện:   ….…./......./….....  

Tiền sử loét / xuất huyết tiêu hóa trong khoảng 1 năm gần đây:  

Có      Không 

Chẩn đoán: 
…………………………………………………………………………………
…..............................................................................................................................…
………… 

Bệnh mắc kèm: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Thuốc đã dùng trước khi nhập viện: 
…………………………………………………………………………………
………. 

……………………………………………………………………………………….… 

II. BỆNH ÁN 
Bảng 1: Bệnh đường tiêu hóa 

 Có Không Ghi chú 

Viêm loét dạ dày, tá tràng    

Hội chứng Zollinger-Ellison    

Hội chứng trào ngược thực quản    

Xuấthuyếttiêuhóa    



 
 

Nếu bệnh nhân không có các bệnh đường tiêu hóa trên thì điền tiếp các 
thông tin dưới đây 

 

 
Thuốc dùng kèm: 
….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…. 
1. Sử dụng NSAID :  Có              KhôngGhi chú: 

………………………………………………………… 

Nếu có sử dụng NSAID hoàn thành bảng 4, nếu không sử dụng NSAID thì 
bỏ qua bảng 4 và hoàn  thành bảng 5 

Bảng 4: các yếu tố nguy cơ gây loét do NSAID 

 Có Không Ghi chú 

Asprin    

Corticosteroid    

Thuốc chống đông    

Tiền sử loét 1 năm gần đây    

Ibuprofen > 1500/ngày 
Diclofenac > 100mg/ngày 
Acid mefenamic > 1250 mg/ngày 

   

Bảng 2: Thông tin sửdụngthuốc PPI 
PPI Hoạtchất Liều Đườngdùng Ngàysửdụng Ghi chú 

      
      
      
      

Bảng 3: Xétnghiệmcreatininhuyết 
Xétnghiệm …./…../…

….. 
…./…../…
….. 

…./…../…
….. 

…./…../…
….. 

…./…../…
….. 

Creatininhuyế
t 

     



 
 

 

2. Các yếu tố nguy cơ gây loét do stress 

Bảng 5: Các yếu tố nguy cơ gây loét do stress 

 Có Không Ghichú 

1. Rối loạn đông máu: một trong các tiêu chuẩn sau    

- Tiểu cầu < 50.000 mm3    

- aPTT > 2 lần chứng    

- INR > 1.5    

2. Suy hô hấp: Thở máy trên 48h    

3. Tiền sử loét hoặc xuất huyết đường tiêu hóa trong 
vòng 1 năm trước khi nhập viện 

   

4. Chấn thương sọ não có điểm Glasgow ≤ 10     

5. Đa chấn thương có điểm ISS ≥ 16    

6. Tổn thương do bỏng>35% bề mặt cơ thể    

7. Cắt gan một phần    

8. CHấn thương cột sống   

9. Ghép tạng    

10.  Suy gan: ít nhất 02 tiêu chí sau    

- Nồng độ bilirubin huyết thanh > 8.8mg/dL    

- Aspartate Aminotranserasehuyếtthanh> 500 U/L    

- Albumin huyếtthanh< 41 g/L    

- Dấu hiệu và triệu chứng của hôn mê gan    

11. Có ít nhất hai trong số các yếu tố nguy cơ sau:    



 
 

- Tình trạng nhiễm trùng (Sepsis):    

Sốt > 38.3 độ C hoặc Hạ thân nhiệt < 36 độ C    

Tăng bạch cầu > 15000/ml Hoặc giảm bạch cầu 
<2000/ml 

   

Cấymáu dương tính    

- Nằm tại khoa điều trị tích cực trên 1 tuần    

- Xuất huyết bất thường kéo dài trong 6 ngày hoặc hơn    

- Sử dụng hàng ngày  ≥ 250mg hydrocortisone hoặc 
tương đương (312.5mg cortisone, 62.5mg 
prednisone,62.5mg prednisolone, 50mg triamcinolone, 
50mg methylprednisolone,9.38mg 
dexamethasone,7.5mg betamethasone)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PHỤ LỤC 2 - SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phân tích định tính 

Sử dụng Microsolf 
Excel 2010,kiểm 
định Mann Kendall 
Phân tích số liệu tài 
chính. 
Phân tích DDD/100 
ngày nằm viện . 

Thực hiện đúng chiến lược dự phòng loét do stress với mục đích: 

- Giảm  gánh nặng kinh tế. 

- Tối ưu hóa hiệu quả điêu trị. 

- Giảm nguy cơ phát sinh các bệnh mắc kèm cho bệnh nhân. 

-tỷ trọng tài chính 
của nhóm PPI so 
với một số nhóm 
thuốc đặc trưng của 
viện 
-Mức độ và xu 
hướng tiêu thụ PPI 
dựa trên DDD/100 
ngày nằm viện. 

-Tỷ lệ bệnh nhân 

cóchỉ định  dự 

phòng đúng. 

-Các yếu tố liên 

quan đến việc  sử 

dung PPI không 

hợp lý trong dự 

phòng loét do stress 

Sử dụng phương 

pháp phân tích đơn 

biến, hồi quy logistic 

phân tích các yeus 

tố ảnh hưởng đến 

dự phòng loét do 

stress không hợp lý 

 

-Số liệu tài chính sử 
dung cho PPI. 
-Số ngày nằm viện 
của bệnh nhân 
- Số lượng PPI 
được tiêu thụ. 
 

Lựa chọn bệnh án  
Đối chiếu với 

hướng dẫn của 

ASHP về: 

Chỉ định, liều dùng, 

đường dùng,thời 

gian dự phòng 

Phân tích định 

lượng 



 
 

PHỤ LỤC 3 - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MANN-KENDALL 

Kiểm nghiệm Mann-Kendall là kiểm nghiệm phi tham số để xác định xu 

thế của chuỗi số liệu sắp xếp theo trình tự thời gian (gọi tắt là chuỗi thời 

gian). Bản chất của kiểm nghiệm là so sánh độ lớn tương đối của các thành 

phần trong tập mẫu mà không xét tới giá trị của chúng. 

Mô tả phương pháp kiểm nghiệm: 

Giả sử ta có chuỗi thời gian {xt, t=1…n}. Mỗi một thành phần trong chuỗi 

sẽ được so sánh với tất các thành phần còn lại đứng sau nó về mặt trình tự 

thời gian. Giá trị thống kê  Mann-Kendall (S) ban đầu được gán bằng 0 (tức là 

chuỗi không có xu thế). Nếu thành phần sau lớn hơn thành phần trước thì S 

tăng lên 1 đơn vị. Ngược lại nếu thành phần sau có giá trị nhỏ hơn thành phần 

trước thì giá trị S bị trừ đi 1 đơn vị. Nếu hai giá trị bằng nhau thì giá trị của S 

không đổi. Tổng các giá trị của các lần so sánh sẽ là yếu tố để đánh giá xu thế 

chung của mẫu: 

 

Trong đó 

 

Giá trị tuyệt đối của S càng lớn thì xu thế thay đổi càng rõ ràng. S>0 thể 

hiện chuỗi có xu hướng tăng và ngược lại S<0 thì chuỗi có xu hướng giảm. 

Để kiểm nghiệm xu thế của chuỗi, ta giả thiết H0: S=0 (Chuỗi không có xu 

thế). Với xác suất phạm sai lầm loại một bằng �, khi H0 đúng ta có P(S>S0) = 



 
 

� ta tính đại lượng thống kê � (Tau) gọi là hệ số tương quan như sau:

 

Trong đó : 

- Var(S) là phương sai của S được tính theo công thức: 

 

- n là dung lượng mẫu. 

- g là số nhóm trong đó mỗi nhóm là tập con có cùng giá trị. 

- tp là số các điểm dữ liệu trong nhóm thứ p 

Nếu |�| >��/2     bác bỏ giả thiết H0 tức là chuỗi có xu thế . 

Nếu |�| <��/2    chấp nhận giả thiết H0 tức là chuỗi không có xu thế. 

Giá trị � tuân theo qui luật phân phối chuẩn N(0,1) nên ta có thể tính được xác 

suất  : 

 

Với độ tin cậy p= 1-� cho trước nào đó 

Nếu 2P(T>|�| )<p  ta kết luận chuỗi có xu thế và ngược lại 2P(T>|�| )>p  ta kết 

luận chuỗi không có xu thế. Giá trị có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PHỤ LỤC 4 – DANH SÁCH THÔNG TIN BỆNH NHÂN TRONG MẪU 
NGHIÊN CỨU 

 

 
STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

1 756S08 65 nữ 33 1395S02 43 Nam 

2 1277S08 22 nữ 34 1614S02 25 Nam 

3 656S6 19 nam 35 723S02 19 Nam 

4 622T81 45 nữ 36 607S02 25 Nam 

5 1175T14 25 nữ 37 1123S02 22 Nam 

6 484S05 35 nam 38 475S05 21 Nam 

7 1068T06 26 nam 39 164S02 23 Nam 

8 627T06 50 nam 40 357S02 22 nữ 

9 754S07 36 nam 41 1462T06 18 Nam 

10 956S07 20 nam 42 760T06 23 Nam 

11 626S07 48 nam 43 523T06 20 Nam 

12 1291S07 26 nam 44 1910T06 79 nữ 

13 765S07 45 nam 45 989T06 24 nữ 

14 1449S07 74 nam 46 337T06 21 Nam 

15 499T06 26 nam 47 1859S56 36 Nam 

16 965T06.1 48 nữ 48 1363S52 29 Nam 

17 1630S08 55 nam 49 959T06 19 Nam 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 



 
 

18 1628S08 23 nam 50 26T06 18 Nam 

19 322S08 40 nam 51 1764S04 67 nữ 

20 1281S08 44 nữ 52 1270S04 22 Nam 

21 1158S08 29 nữ 53 1343S72.0 55 Nam 

22 1622S08 25 nữ 54 1040S02 39 Nam 

23 3T02 46 nam 55 1198S05 25 Nam 

24 485T02 25 nữ 56 1086S04 30 Nam 

25 1565S41 20 nam 57 336S72.0 90 nữ 

26 108T06 64 nam 58 1250S72.0 59 Nam 

27 812T06.3 19 nam 59 1285S06 51 Nam 

28 120T06 39 nam 60 1065S06 19 Nam 

29 356S02 32 nam 61 1151S06 24 Nam 

30 1072S04 21 nam 62 1293S06 34 Nam 

31 533S02 24 nữ 63 1771S06 40 nữ 

32 1125S02 28 nữ 64 1623S06 25 Nam 

65 962S06 65 nam 102 987S92 39 nam 

66 1149S06 44 nữ 103 1408K56 71 Nam 

67 1283S06 77 nam 104 524K56 40 Nam 

68 968S06 24 nam 105 266K56 34 nữ 

69 1628S06 19 nam 106 951K56 19 nữ 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

70 1745S06 63 nam 107 1644K59 36 nữ 



 
 

71 617S12 25 nam 108 191K56 59 Nam 

72 1348S02 61 nam 109 925K56 28 Nam 

73 458S12 58 nam 110 515K51 45 nữ 

74 737S12 59 nam 111 789K56 27 Nam 

75 736S12 31 nam 112 1445K56 44 nữ 

76 928S35 58 nam 113 929K56 59 Nam 

77 348S32 72 nữ 114 598M53 28 Nam 

78 351S32 65 nữ 115 1749M53 46 Nam 

79 879S32 58 nữ 116 1189M53 43 Nam 

80 596S32 31 nam 117 875M53 35 Nam 

81 148S32 30 nam 118 5M53 37 Nam 

82 456S32 55 nữ 119 1349M53 55 Nam 

83 1473S32 62 nam 120 451M53 55 nữ 

84 106S32 45 nam 121 207M53 44 nữ 

85 1182S32 72 nam 122 948M53 50 Nam 

86 347S32 49 nam 123 809C64 55 Nam 

87 455S32 64 nữ 124 362C67 74 Nam 

88 1917S32 18 nam 125 1225C64 46 Nam 

89 1184S32 58 nữ 126 545C67 57 Nam 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

90 739S32 31 nam 127 271N20.0 48 Nam 

91 147S32 52 nam 128 574N20.0 50 nữ 



 
 

92 738S32 21 nam 129 816N20.0 45 Nam 

93 1185S32 53 nam 130 652N20.0 41 nữ 

94 1344S32 46 nam 131 2T06 28 Nam 

95 1471S32 34 nam 132 974S07 63 nữ 

96 997S32 57 nam 133 138K65 80 Nam 

97 993S32 37 nam 134 1070I60 54 Nam 

98 1432S87 47 nam 135 1020N45 56 Nam 

99 689S75 46 nữ 136 533N32 76 Nam 

100 444S62 21 nam 137 1659N44 25 Nam 

101 176S61 23 nam 138 575N39 60 nữ 

139 544 18 nam 176 953D33 25 nữ 

140 1014N39 60 nam 177 1051C23 67 Nam 

141 942K27 28 nam 178 1274M53.1 43 nam 

142 94K80 19 nam 179 452M53.0 44 nữ 

143 733K80 64 nữ 180 1187M53.0 49 nữ 

144 592K80 58 nữ 181 1383N40 77 Nam 

145 931K80 94 nam 182 1668N40 73 Nam 

146 305K80 54 nữ 183 547N40 61 Nam 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

147 590K80 59 nữ 184 1228N40 67 Nam 

148 698K80 53 nữ 185 51C45 52 Nam 

149 295K80 63 nam 186 1206C48 46 Nam 



 
 

150 10K80 60 nam 187 511C45 52 Nam 

151 208K80 35 nữ 188 1104K82 55 nữ 

152 696K80 36 nữ 189 1559K86 44 Nam 

153 448K80 37 nữ 190 1498N18 44 Nam 

154 1058K80 24 nữ 191 1387N02 28 Nam 

155 1302K80 65 nữ 192 2074K35 61 nữ 

156 182K80 85 nữ 193 1212K36 27 nữ 

157 1508K85 58 nam 194 1376K35 23 nữ 

158 308D33 23 nam 195 1942K36 66 nữ 

159 742D33 48 nữ 196 378K35 19 nữ 

160 320D33 50 nữ 197 787K35 25 Nam 

161 952D33 46 nữ 198 798K36 51 Nam 

162 1279D33 53 nam 199 294S07 25 Nam 

163 377K85.0 76 nữ 200 19S07 72 Nam 

164 296K85 55 nam 201 480S07 26 Nam 

165 1729C18 61 nam 202 2146K84 61 nữ 

166 778C18 73 nữ 203 760S06 35 Nam 

167 673C18 49 nữ 204 222S08 28 nữ 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

168 800C25 72 nam 205 746S08 36 Nam 

169 374C24 57 nam 206 477S08 34 Nam 

170 730C25 46 nam 207 1289S06 55 Nam 



 
 

171 1062D33 50 nam 208 1292S08 54 Nam 

172 1617D33 39 nam 209 1152S06 40 Nam 

173 741D33 30 nữ 210 1772S08 53 Nam 

174 1332D33 59 nam 211 967S08 75 Nam 

175 613D33 44 nữ 212 1625S08 50 Nam 

213 623S08 69 nam 250 1095K67 33 Nam 

214 926T81 60 nam 251 1055K67 37 nữ 

215 127T01 30 nam 252 1209K65 28 nữ 

216 105T06 53 nữ 253 1203K40 64 Nam 

217 6T06 61 nam 254 1379K40 32 Nam 

218 957T06 39 nữ 255 394K40 32 Nam 

219 1815T06 60 nam 256 795K40 55 Nam 

220 112S08 60 nữ 257 373K42 40 Nam 

221 326S08 47 nam 258 1718C20 59 nữ 

222 312S08 25 nam 259 857I74 102 nữ 

223 919T02 28 nữ 260 849I74 56 nữ 

224 1096T06 40 nam 261 848I74 39 nữ 

225 469T06 41 nam 262 396I71.0 61 Nam 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

226 200S82 56 nam 263 1443K83 23 Nam 

227 488S82 22 nam 264 1441K81 67 Nam 

228 1566S82 24 nam 265 463G91 24 nữ 



 
 

229 1011S82 18 nam 266 691G32 25 Nam 

230 459S82 23 nam 267 1063G93 20 Nam 

231 685S82 50 nam 268 675G93 25 nữ 

232 487S82 19 nam 269 1276G91 63 Nam 

233 88S82 30 nam 270 709M17 57 nữ 

234 782S82 39 nữ 271 55M60 60 Nam 

235 361N20 56 nam 272 1489M86 21 Nam 

236 1012N20 32 nam 273 1271M86 26 Nam 

237 1024N20 44 nữ 274 1619M86 66 nữ 

238 1223N20 61 nam 275 454M48 82 nữ 

239 822N20 45 nam 276 1087M86 48 Nam 

240 1115 64 nam 277 688M86 42 nữ 

241 198N20 61 nữ 278 1069I61 24 Nam 

242 573N20 59 nữ 279 1386I86 27 Nam 

243 1790K65 99 nam 280 695I84 46 nữ 

244 1414K61 41 nữ 281 650I86 26 Nam 

245 1592K60 35 nam 282 1083I61 37 Nam 

246 447K67 61 nam 283 536I84 64 Nam 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

247 2362K62 36 nữ 284 1679I83 66 nữ 

248 1586K61 39 nam 285 527I83 45 nữ 

249 803K62 47 nữ 286 546I86 25 Nam 



 
 

287 853I52 36 nữ 324 394K40 32 Nam 

288 447 35 nam 325 795K40 55 Nam 

289 888C22 42 nữ 326 373K42 39 Nam 

290 784C22 31 nam 327 1409K40 25 Nam 

291 732C22 49 nam 328 927K40 71 Nam 

292 734C22 30 nam 329 911K50 66 nữ 

293 910C22 64 nam 330 115I90 64 Nam 

294 594C22 31 nam 331 1384Q53 26 Nam 

295 1301C22 57 nữ 332 345Q76 24 Nam 

296 1213C22 56 nam 333 540Q53 19 nữ 

297 537L22 60 nam 334 Q45 53 Nam 

298 635J43 48 nữ 335 550Q53 26 Nam 

299 1208E66 23 nữ 336 Q67 19 Nam 

300 654N20 40 nữ 337 813Q55 23 Nam 

301 1514N20 39 nam 338 483D33 70 nữ 

302 900N20 53 nam 339 1272D33 28 Nam 

303 1382N20 49 nam 340 306D32 53 Nam 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

304 1029N20 53 nữ 341 461D32 74 Nam 

305 905N20 69 nữ 342 757D33 43 Nam 

306 272N20 45 nam 343 468D33 23 nữ 

307 811N20 57 nam 344 1074D33 55 nữ 



 
 

308 367N20 62 nam 345 1467D33 58 Nam 

309 1031N20 37 nữ 346 466D33 60 nữ 

310 655N20 59 nam 347 1463D33 38 nữ 

311 1023N20 56 nam 348 745D33 49 Nam 

312 361N20 56 nam 349 749D33 27 Nam 

313 1012N20 32 nam 350 304C24 81 Nam 

314 1024N20 44 nữ 351 349M53.1 47 nữ 

315 1223N20 61 nam 352 1754S04 31 Nam 

316 822N20 45 nam 353 1084S04 28 Nam 

317 1115K50 64 nam 354 1089S04 55 Nam 

318 198N20 61 nữ 355 1319S02 29 Nam 

319 1234N20 67 nữ 356 254S68 22 Nam 

320 573N20 59 nữ 357 1266S67 38 Nam 

321 190K65 99 nam 358 668S04 59 Nam 

322 497K67 61 nam 359 1321S05 47 Nam 

323 1379K40 32 nam 360 1753S04 26 Nam 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

STT Mã BA Tuổi Giới 

tính 

361 722S02 27 nam 375 1624S05 19 Nam 

362 484S72.0 86 nữ 376 736S12 51 Nam 

363 1078S04 29 nam 377 458S12 58 Nam 

364 672S41 50 nữ 378 1348S02 61 Nam 

365 18T06 44 nữ 379 737S12 59 Nam 



 
 

366 1183S52 54 nữ 380 617S12 25 Nam 

367 68S52 48 nam 381 180S82.0 47 Nam 

368 638T06 52 nữ 382 34S82.0 19 Nam 

369 319T06 41 nam 383 S82.0 35 nữ 

370 1606T06 47 nữ 384 1104S82.0 27 Nam 

371 972T06 44 nam 385 1461S32 43 Nam 

372 801T06 25 nam 386 955S32 43 Nam 

373 572S72.0 82 nữ 387 1286S32 41 Nam 

374 1076S04 38 nam 388 K35 50 nữ 
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	Bên cạnh bệnh nhân ICU, các nghiên cứu áp dụng hướng dẫn của ASHP có mở rộng cho các đối tượng bệnh nhân nội  trú thông thường cũng cho kết quả tỷ lệ dự phòng không hợp lý rất cao. Theo Bez và cộng sự có tới 138/255 bệnh nhân (54%)được dự phòng loét bằng PPI, trong đó có 79% bệnh nhân nhận chỉ định dự phòng loét do stress không hợp lý [10].
	Heidelbaugh và cộng sự khảo sát trên 1791 bệnh nhân điều trị nội trú không phải là các bệnh nhân điều trị tích cực có 391 bệnh nhân (22%) được dự phòng loét do stress chủ yếu bằng pantoprazol (86%), trong đó có tới 54% bệnh nhân vẫn tiếp tục được dự phòng sau khi ra viện [22].
	Trong khảo sát trên qui mô lớn dựa trên dữ liệu bảo hiểm y tế thực hiện 01/01/2008 đến 31/12/2009 bởi Reid và cộng sự trên 6.601.975 bệnh nhân (ICU và các bệnh nhân nội trú khác) có 922.436 bệnh nhân có chỉ định sử dụng PPI. Tỷ lệ bệnh nhân được dự phòng không hợp lý lên tới 56% [44].
	Một nghiên cứu dọc khác được thực hiện bởi Thomas L và cộng sự trong thời gian 4 năm trên 2,5 triệu bệnh nhân ICU và bệnh nhân nội trú thông thường cho thấy có 29.348 bệnh nhân đã được chỉ định PPI, trong đó 68,8% bệnh nhân đã được chỉ định không hợp lý [50].
	Perwaiz và cộng sự ghi nhận có 68,5% bệnh nhân đã có chỉ định PPI  đường tĩnh mạch (IV) không hợp lý trong dự phòng loét do stress [42]. Với một cỡ mẫu ít hơn, Craig và cộng sự cho thấy có 79,4% bệnh nhân nhận chỉ định dự phòng loét do stress bằng PPI đường tĩnh mạch không hợp lý [14].
	Tỷ lệ ghi nhận bởi Nasser và cộng sự tại Li-Băng trên những đối tượng bệnh nhân nội trú thông thường, bệnh nhân nhận chỉ định dự phòng loét do stress không hợp lý bằng PPI là 69% [38]. 
	Như vậy, kết quả tổng hợp từ nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng PPI trong dự phòng loét do stress tương đối phổ biến ở tất cả các nhóm bệnh nhân điều trị nội trú (cả trong môi trường ICU và ngoài ICU), với tỷ lệ dự phòng không hợp lý rất cao, dao động từ 50% đến 70%.
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