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học/dược lực học (PK/PD) của một số 
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Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Anh

Administration of high dosage amikacin 
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monitoring for servere infections in the 
Intensive Care Unit, Bạch Mai Hospital 
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Nguyen Hoang Anh (b), Do Khanh Linh, 
Do Thi Hong Gam, 

Nguyen Tran Nam Tien, 
Trinh The Anh, Dang Quoc Tuan, 
Dao Xuan Co, Nguyen Cong Tan, 
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185 Phân tích tính phù hợp của chỉ định thuốc 
chống đông trên bệnh nhân người cao tuổi 
điều trị nội trú tại Bệnh viện Hữu nghị

 
Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thủy, 

Nguyễn Thế Anh, Phạm Thị Thúy Vân

Appropriateness of anticoagulants’ 
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193 Phân tích hiệu quả của can thiệp dược 
lâm sàng thông qua hệ thống cảnh báo kê 
đơn trong quản lý tương tác thuốc chống 
chỉ định tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện 
Bạch Mai trong giai đoạn 2020-2021

Lê Thị Hoàng Hà, Nguyễn Mai Hoa, 
Bùi Thị Ngọc Thực, Nguyễn Thu Minh, 

Nguyễn Hoàng Anh, 
Nguyễn Thị Bích Ngọc, 

Đồng Văn Thành, Nguyễn Quỳnh Hoa

An analysis of the clinical pharmacy 
intervention efficacy by the clinical 
decision support software in management 
of contraindicated drug-drug interactions 
at the Out-patient Department of Bach 
Mai Hospital during 2020 – 2021

Le Thi Hoang Ha, Nguyen Mai Hoa, 
Bui Thi Ngoc Thuc, Nguyen Thu Minh, 

Nguyen Hoang Anh, 
Nguyen Thi Bich Ngoc, 

Dong Van Thanh, Nguyen Quynh Hoa

201 Phân tích thực trạng sử dụng linezolid tại 
Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2016-2020

 
Bùi Thị Ngọc Thực, Nguyễn Thị Tuyến, 
Phạm Hương Giang, Nguyễn Thu Minh, 

Nguyễn Hoàng Anh, 
Nguyễn Quỳnh Hoa, Đào Xuân Cơ

An analysis of linezolid utilization at 
Bach Mai Hospital from 2016 to 2020

Bui Thi Ngoc Thuc, Nguyen Thi Tuyen, 
Pham Huong Giang, Nguyen Thu Minh, 

Nguyen Hoang Anh, 
Nguyen Quynh Hoa, Dao Xuan Co
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209 Phân tích danh mục thuốc sử dụng của  
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương 
năm 2020

Nguyễn Thị Thanh Hương, 
Quán Thị Lệ Hằng, Đinh Xuân Đại

Analyzing the list of used medicines of 
Binhduong General Hospital in 2020

Nguyen Thi Thanh Huong, 
Quan Thi Le Hang, Dinh Xuan Dai

215 Lựa chọn kháng sinh hợp lý và các yếu 
tố liên quan ở bệnh nhân viêm phổi tại 
một bệnh viện ở Thành phố Cần Thơ 
năm 2018-2020

Vi Tuyết Mai, Yong Navy, Nguyễn Thắng

Reasonable antibiotic choice and related 
factors in pneumonia patients at a 
hospital in Can Tho city in 2018-2020

Vi  Tuyet Mai, Yong Navy, Nguyen Thang

221 Tổng quan hệ thống về chi phí – hiệu 
quả các thuốc điều trị ung thư vú di căn 
có HER2 dương tính

 
Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm, 
Nguyễn Thị Thanh Hương

A systematic rewiew of the cost-
effectiveness of therapies for HER2-
positive metastatic breast cancer 

Luu Nguyen Nguyet Tram, 
Nguyen Thi Thanh Huong 

228 Tổng quan hệ thống chi phí trong điều 
trị đái tháo đường tại Việt Nam

Nguyễn Linh Việt, Võ Ngọc Yến Nhi, 
Trần Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thu Thủy, 
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Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 
bán kháng sinh không có đơn của người bán lẻ 
thuốc tại một số tỉnh, thành phố ở Việt Nam
Evaluation of some factors influencing on dispensing 
antibiotics without prescription by drug sellers at community 
pharmacies in some provinces of Vietnam

Nguyễn Thị Phương Thúy*, Nguyễn Hoàng Anh, 
Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Xuân Thắng

Trường Đại học Dược Hà Nội
*Tác giả liên hệ:thuy_ntp@hup.edu.vn

(Ngày gửi đăng: 10/10/2021 – Ngày duyệt đăng:24/11/2021)

SUMMARY
Despite being prohibited by law and legal regulatory frameworks, dispensing antibiotics without 

prescriptions at community pharmacies remains as a critical issue in Vietnam. This study aimed to (i) 
Identify factors affecting dispensing antibiotics without prescription by drug sellers and (ii) Evaluate 
the level of each factor influencing on dispensing antibiotics without prescription at community 
pharmacies. Field-survey was conducted in nine provinces from June 2017 to March 2018. 331 survey 
questionnaires were analyzed. The following four main factors impacting dispensing antibiotics 
without prescription by drug sellers were identified: (i) Sale antibiotics without prescription was at 
ease (beta=0.676); (ii) Drug sellers’ beliefs about benefits and safety with antibiotics (beta=0.255); 
(iii) Customers’ habit (beta=0.183); (iv) Drug sellers’ beliefs in business when non-prescription 
antibiotics sold (beta=0.115). Therefrom rose the necessity to combine multifaceted interventional 
solutions focusing on strict law enforcement, renewing the management measures of sale activities at 
community pharmacies. Furthermore, strengthening competence and communication for drug sellers 
on the risks of using non-prescription antibiotics was in sore need.  

Từ khóa: bán kháng sinh không có đơn, yếu tố ảnh hưởng, cơ sở bán lẻ thuốc.

Đặt vấn đề
Bán kháng sinh không có đơn (KSKĐ) tại 

các cơ sở bán lẻ thuốc đang là mối quan tâm đối 
với y tế cộng đồng trên toàn cầu. Thuốc kháng sinh 
bán không có đơn là một trong những nguyên nhân 
của tình trạng lạm dụng kháng sinh, dẫn đến đề 
kháng kháng sinh, gia tăng chi phí y tế và tác dụng 
không mong muốn trong điều trị [3], [6]. Kết quả 
một số nghiên cứu cho thấy bán kháng sinh không 
đơn là hành vi phức tạp của cá nhân, chịu tác động 
bởi nhiều yếu tố, phụ thuộc vào bối cảnh của từng 
quốc gia. Do đó, để xác định và đo lường mức độ 

ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi bán kháng 
sinh không có đơn của người bán thuốc, một số 
nghiên cứu trên thế giới đã tiếp cận dựa vào cơ sở 
lý thuyết hành vi có dự định (Theory of Planned 
Behavior-TPB) [8], [9]. Theo đó, nhân tố thái độ 
của người bán thuốc có ảnh hưởng mạnh nhất, tiếp 
theo là chuẩn chủ quan, tuy nhiên nhận thức kiểm 
soát hành vi không ảnh hưởng đến dự định hành vi 
bán KSKĐ [8]. 

Tại Việt Nam, bán kháng sinh không đơn là 
hành vi bị nghiêm cấm từ hơn hai thập kỷ trước 
đây nhưng người bán thuốc thực hiện bán kháng 

281-288

Tr
un

g 
tâ

m
 D

I&
A

D
R

 Q
uố

c 
gi

a 
- T

ài
 li
ệu

 c
hi

a 
sẻ

 tạ
i C

A
N

H
G

IA
C

D
U

O
C

.O
R

G
.V

N
 v

à 
fa

ce
bo

ok
 C

A
N

H
G

IA
C

D
U

O
C



NGHIÊN CỨU DƯỢC & THÔNG TIN THUỐC 2021, TẬP 12, SỐ 6, TRANG

282

sinh mà không có đơn tương đối phổ biến [5]. Mặc 
dù nhiều chương trình, kế hoạch hành động quốc 
gia về chống kháng thuốc (giai đoạn 2013-2020) 
đã được xây dựng trong đó có đề cập giải pháp 
giảm thiểu tình trạng bán kháng sinh không đơn tại 
cơ sở bán lẻ thuốc, một số nghiên cứu gần đây cho 
thấy tình trạng bán kháng sinh không đơn tại cơ 
sở bán lẻ thuốc vẫn ở mức cao, rất đáng báo động 
[1]. Để có giải pháp can thiệp phù hợp giảm thiểu 
tình trạng trên, việc xác định yếu tố ảnh hưởng và 
mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến hành vi 
bán kháng sinh không đơn của người bán thuốc 
là rất cần thiết. Vì vậy, nghiên cứu này được thực 
hiện với mục tiêu (i) Xác định một số yếu tố ảnh 
hưởng đến hành vi bán kháng sinh không có đơn 
của người bán lẻ thuốc tại một số tỉnh/thành phố 
ở Việt Nam giai đoạn 2017-2018 và (ii) Đánh giá 
mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến hành 
vi bán kháng sinh không có đơn của người bán lẻ 
thuốc tại một số tỉnh/thành phố ở Việt Nam.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu
 Người bán lẻ thuốc tại các nhà thuốc, quầy 

thuốc đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn 9 tỉnh/thành 
phố bao gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 
Cần Thơ, Phú Thọ, Khánh Hòa, Đắc Lắk; Bình 
Dương; Kiên Giang. Loại trừ các nhà thuốc, quầy 
thuốc bệnh viện, Trạm Y tế, phòng khám; nhà 
thuốc quầy thuốc chuyên bán dược liệu, thuốc cổ 
truyền trên địa bàn khảo sát.

Phương pháp nghiên cứu 
Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, nghiên 

cứu kết hợp định tính và định lượng.
Xây dựng bộ công cụ: Bộ câu hỏi có cấu trúc 

được xây dựng dựa trên tổng quan, kết quả nghiên 
cứu định tính- phỏng vấn sâu người bán lẻ thuốc 
nhằm khám phá, điều chỉnh và bổ sung các nhân 
tố phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Từ tổng quan 
tài liệu và kết quả nghiên cứu định tính [2], nghiên 
cứu đề xuất khung lý thuyết về một số yếu tố ảnh 
hưởng đến hành vi bán kháng sinh không đơn của 
người bán lẻ thuốc như sau:

Hình 1. Khung lý thuyết về một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bán kháng sinh 
không đơn của người bán lẻ thuốc

Bộ công cụ được xin ý kiến chuyên gia, thử 
nghiệm tại 10 nhà thuốc, quầy thuốc để hoàn thiện. 
Thang đo được xây dựng gồm có 19 biến quan sát, 
trong đó (i) niềm tin về lợi ích của hành vi (8 biến), 
(ii) yếu tố thúc đẩy từ bên ngoài (5 biến), (iii) 
năng lực thực hiện hành vi (6 biến) và 1 biến phụ 
thuộc về hành vi bán kháng sinh không đơn (mức 
độ đồng ý sẽ thực hiện bán kháng sinh không có 
đơn). Trong đó, hành vi bán kháng sinh không đơn 
được xem xét dưới góc độ dự định thực hiện hành 
vi. Các biến quan sát được đo lường theo thang 
Likert-5 điểm từ 1 (rất không đồng ý) đến 5 (rất 
đồng ý). Độ tin cậy của thang đo được đánh giá 
thông qua hệ số Cronbach’s alpha.

Thu thập số liệu
Cỡ mẫu: Nghiên cứu sử dụng phương pháp 

phân tích nhân tố khám phá (EFA), cỡ mẫu tối thiểu 
được tính theo công thức n= 5 * m (m là số biến 
quan sát) [10], [11]. Với m = 19, cỡ mẫu tối thiểu 
cần phải đạt được trong nghiên cứu này là 95. Với 
phương pháp lấy mẫu nhiều giai đoạn, hiệu chỉnh 
cỡ mẫu với hệ số thiết kế 2 và hiệu chỉnh ước tính 
tỷ lệ trả lời mong đợi 60 %, cỡ mẫu cần thiết là 
317 người. Nhằm tăng độ tin cậy của phương pháp 
phân tích nhân tố, nghiên cứu lấy dư 10%.  Cỡ 
mẫu dự kiến khảo sát là 360 người bán thuốc tại 9 
tỉnh. Sử dụng kỹ thuật chọn mẫu nhiều giai đoạn, 
tại mỗi tỉnh/thành phố, lựa chọn ngẫu nhiên 20 nhà 
thuốc, 20 quầy thuốc từ danh sách được cung cấp 
bởi Sở Y tế địa phương đáp ứng theo tiêu chuẩn 
lựa chọn, loại trừ. Tại mỗi nhà thuốc, quầy thuốc 
lựa chọn 01 người bán lẻ thuốc đang làm việc tại 
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thời điểm khảo sát. Loại trừ người không đồng ý 
tham gia khảo sát, sinh viên, người học việc đang 
thực tập tại nhà thuốc, quầy thuốc. Thời gian khảo 
sát từ tháng 6/2017 đến tháng 3/2018. Phiếu khảo 
sát được phát trực tiếp cho người bán lẻ thuốc tự 
điền. Số phiếu thu về là 360 phiếu, 29 phiếu bị loại 
do thiếu thông tin về biến phụ thuộc. Tổng số 331 
phiếu được phân tích. 

Xử lý và phân tích số liệu
Số liệu được làm sạch, mã hóa, nhập liệu 

vào phần mềm Epi data 3.1 và xử lý bằng phần 
mềm SPSS 22.0

Kỹ thuật phân tích: Kiểm định thang đo bằng 
hệ số tin cậy Cronbach Alpha (hệ số Cronbach’s 
alpha của thang đo >0,6; hệ số tương quan biến 
tổng của từng biến quan sát >0,3) [10], [11]. Phân 
tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory factor 
analysis) với phương pháp xoay Varimax được sử 
dụng nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến 
hành vi bán KSKĐ của người bán thuốc. Yêu cầu 
hệ số tải nhân tố của mỗi biến quan sát (factor 
loading ) >0,5; 0,5<hệ số KMO<1,0 để kiểm tra cỡ 
mẫu phù hợp phân tích nhân tố; kiểm định Barlett 

có p<0,05 để đảm bảo các biến không có tương 
quan với nhau trong tổng thể; giá trị Eigenvalue 
của mỗi nhân tố > 1; tổng phương sai trích tối thiểu 
> 50 % để đảm bảo phân tích EFA là phù hợp [10], 
[11]. Trong đó, thuật ngữ nhân tố được sử dụng với 
nghĩa là yếu tố. Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến 
được sử dụng nhằm xác định mức độ ảnh hưởng 
của từng nhân tố đến hành vi bán KSKĐ. Trong đó, 
biến độc lập là các nhân tố được xác định từ kết quả 
phân tích EFA, biến phụ thuộc là mức độ đồng ý sẽ 
thực hiện bán kháng sinh không có đơn của người 
bán thuốc. Các biến độc lập được đưa vào mô hình 
phải đảm bảo có tương quan với biến phụ thuộc (hệ 
số tương quan r>0,p<0,05). Mô hình hồi quy được 
chấp nhận nếu hệ số 1 <Durbin-Watson <3 (không 
có hiện tượng tự tương quan giữa các phần dư), hệ 
số phóng đại phương sai của từng nhân tố VIF <3 
để đảm bảo không có hiện tượng đa cộng tuyến, hệ 
số sig của mô hình <0,05 [10], [11].   

Kết quả nghiên cứu
Đặc điểm mẫu nghiên cứu
Tổng số có 331 người bán lẻ thuốc đã tham 

gia khảo sát, có đặc điểm như sau:
Bảng 1. Đặc điểm của người bán thuốc tham gia khảo sát

STT Đặc điểm Số lượng Tỉ lệ (%)
Giới tính (n=331)

Nữ 270 81,5
Tuổi  (n=330)                                         
1 Dưới 30 tuổi 129 40,3
2 Từ 31 đến 40 tuổi 110 34,4
3 Trên 41 tuổi 81 25,3
Kinh nghiệm làm việc tại nhà thuốc (n=308)
1 Dưới 3 năm 134 43,5
2 Từ 3 - 10 năm 113 36,7
3 Trên 10 năm 61 19,8
Trình độ chuyên môn về dược (n=328)
1 Từ Đại học trở lên 48 14,6
2 Cao đẳng 80 24,4
3 Trung cấp 147 61,0
Vị trí công việc (n=325) 
1 Người phụ trách chuyên môn 122 37,5
2 Nhân viên 203 62,5
Tập huấn quy định về bán thuốc kê đơn (n=322)
1 Đã từng tham gia tập huấn 228 70,8
2 Chưa được tập huấn 83 29,2
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Trong tổng số 331 người bán thuốc tham gia 
khảo sát, nữ giới chiếm đa số (81,5 %), với độ 
tuổi phổ biến nhất là dưới 30 tuổi (40,3 %) và 
dưới 3 năm kinh nghiệm làm việc tại cơ sở bán 
lẻ thuốc (43,5 %). Phần lớn người bán thuốc có 
trình độ trung cấp dược (61,0 %), tiếp theo là cao 
đẳng dược (24,4 %) và đại học dược (14,6 %). 
62,5 % người bán thuốc trong mẫu nghiên cứu có 
vị trí công việc là nhân viên, 37,5 % là người phụ 
trách chuyên môn về dược của cơ sở. Người bán 
lẻ thuốc đã từng tham gia tập huấn quy định về 
bán thuốc kê đơn là 70,8 %.

Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến 
hành vi bán kháng sinh không có đơn 

Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo 
cho thấy có 3 biến bị loại (S4:Áp lực từ phía người 
bệnh yêu cầu phải có kháng sinh để khỏi bệnh, 
C1:Người bán thuốc có đủ kiến thức để chủ động 

tư vấn và cung cấp kháng sinh cho khách hàng 
du không có đơn, C6: Mức phạt khi bán kháng 
sinh không đơn thấp) thuộc yếu tố thúc đẩy bên 
ngoài và năng lực kiểm soát hành vi do không đạt 
yêu cầu về hệ số tương quan biến tổng và độ tin 
cậy Cronbach alpha. Thang đo còn 16 biến quan 
sát đáp ứng được tiêu chí về độ tin cậy để tiến 
hành phân tích nhân tố (EFA). Phân tích khám 
phá xác định nhân tố ảnh hưởng đến hành vi bán 
kháng sinh không đơn cho thấy có 2 biến quan sát 
(S2: Một số bác sĩ ở phòng khám kê đơn và bán 
thuốc nên nhà thuốc/quầy thuốc không có đơn để  
bán, S6: Khách hàng thiếu nhận thức về việc mua 
kháng sinh phải có đơn) bị loại do hệ số tải <0,5. 
Như vậy, có 14 biến quan sát được giữ lại trong 
mô hình và tạo thành 4 nhân tố (4 nhóm yếu tố) 
với hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 (hệ số KMO= 
0,742; kiểm định Bartlett có p=0,000 <0,01).

Bảng 2. Ma trận hệ số tải nhân tố thang đo một số yếu tố ảnh hưởng hành vi bán kháng sinh không 
có đơn của người bán thuốc

Ký 
hiệu

Biến quan sát Hệ số tải
1 2 3 4

Nhân tố 1: Niềm tin về lợi ích thương mại cho nhà thuốc/quầy thuốc
A5 Giúp nhà thuốc/quầy thuốc không bị mất khách hàng khi bán 

kháng sinh không dơn 0.785

A1 Giúp nhà thuốc/quầy thuốc có doanh thu, lợi nhuận khi bán 
kháng sinh không đơn 0.738

A6 Nếu chờ có đơn để bán kháng sinh thì nhà thuốc/quầy thuốc 
khó tồn tại được với tình trạng cạnh tranh như hiện nay 0.646

S5 Nếu từ chối bán kháng sinh khi không có đơn thì nhà thuốc, 
quầy thuốc khác cũng bán 0.579

Nhân tố 2: Niềm tin về lợi ích và an toàn khi sử dụng kháng sinh điều trị
A7 Nếu không dùng kháng sinh, bệnh/triệu chứng của người 

bệnh không khỏi được 0.837

A4 Giúp người bệnh có hiệu quả điều trị nhanh hơn khi dùng 
kháng sinh 0.832

A3 Giúp cho bệnh/triệu chứng của người bệnh cải thiện hoặc 
không tiến triển xấu hơn khi dùng kháng sinh 0.546

A8 Kháng sinh mà tôi cung cấp khi không có đơn là an toàn với 
hầu hết người bệnh 0.542

Nhân tố 3: Khả năng thực hiện dễ dàng (kinh nghiệm, ít bị cản trở)
A2 Giúp người bệnh tiết kiệm chi phí, thời gian khi bán kháng 

sinh không đơn 0.686

C2 Tôi đã từng chủ động tư vấn và bán KS điều trị hiệu quả cho 
nhiều khách hàng với triệu chứng/bệnh tương tự trước đây 0.663
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Ký 
hiệu

Biến quan sát Hệ số tải
1 2 3 4

C5 Tôi chưa e ngại/ lo sợ sẽ bị phạt khi bán KSKĐ 0.660
C4 Không ai phản đối việc tôi bán KSKĐ 0.554

Nhân tố 4:  Yếu tố thúc đẩy bên ngoài (Thói quen của khách hàng)
S1 Phần lớn khách hàng không có đơn thuốc 0.824

S3 Do thói quen người dân ngại đi khám bác sĩ dù được khuyên 
trừ khi viêm nhiễm nghiêm trọng 0.811

KMO = 0,742
p-value (Bartlett test) = 0,000

Eigenvalues 28.850 14.093 9.100 7.776
Tổng phương sai rút trích 59,819%

Tổng phương sai trích của 4 nhân tố là 
59,819 %. Dựa vào nội dung và ý nghĩa của các 
biến trong từng nhân tố, 04 nhân tố được xác định 
có ảnh hưởng đến hành vi bán kháng sinh không 
đơn của người bán thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc là: 
1.Niềm tin của người bán thuốc về lợi ích thương 
mại cho nhà thuốc/quầy thuốc; 2. Niềm tin của 
người bán thuốc về lợi ích và an toàn khi sử dụng 
kháng sinh điều trị; 3. Khả năng thực hiện hành vi 

dễ dàng; 4.Yếu tố thúc đẩy bên ngoài (thói quen 
của khách hàng).

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân 
tố đến hành vi bán kháng sinh không có đơn 
của người bán thuốc

 Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng 
nhân tố đến hành vi bán kháng sinh không đơn 
của người bán thuốc, phân tích hồi quy đa biến 
với 4 nhân tố được áp dụng cho kết quả như sau:  

Bảng 3. Kết quả phân tích hồi quy đa biến nhân tố ảnh hưởng đến hành vi bán kháng sinh không 
đơn của người bán thuốc

Mô hình

Hệ số beta chưa 
chuẩn hóa

Hệ số beta 
đã chuẩn 
hóa p - 

value
Hệ số 
VIF

B SE Beta

Hằng số 3,080 0,044 0,000

(X1) Niềm tin về lợi ích thương mại cho nhà 
thuốc, quầy thuốc 0,103 0,044 0,115 0,019

1,000

(X2) Niềm tin về lợi ích & an toàn khi sử dụng 
kháng sinh điều trị cho người bệnh 0,229 0,044 0,255 0,000 1,000

(X3) Khả năng thực hiện dễ dàng (Kinh nghiệm 
của NBT và ít bị cản trở) 0,606 0,044 0,676 0,000 1,000

(X4) Yếu tố thúc đẩy bên ngoài (thói quen của 
khách hàng) 0,164 0,044 0,183 0,000 1,000

Hệ số R2 chưa chuẩn hóa 0,568

Hệ số R2 đã chuẩn hóa 0,559

Hệ số sig. F của mô hình (F= 59,915) 0,000

Durbin – Watson: 1,540
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 (Y: dự định thực hiện hành vi bán KSKĐ của người bán thuốc; X1: Niềm tin về lợi ích thương mại cho nhà thuốc, 
quầy thuốc; X2: Niềm tin về lợi ích và an toàn khi sử dụng kháng sinh điều trị cho người bệnh; X3:Khả năng 
thực hiện dễ dàng; X4: Yếu tố thúc đẩy bên ngoài (thói quen khách hàng)

Kết quả cho thấy mô hình hồi quy có ý nghĩa 
(mức ý nghĩa thống kê của kiểm định F < 0,001), 4 
nhân tố đưa vào mô hình đã giải thích được 55,9 % 
sự biến thiên mức độ đồng ý thực hiện hành vi bán 
kháng sinh không đơn của người bán thuốc (R2 hiệu 
chỉnh = 0,559), phần trăm còn lại được giải thích 
bởi các yếu tố khác. Tất cả 4 nhân tố đều có ảnh 

hưởng cùng chiều (hệ số beta dương) và có ý nghĩa 
thống kê trong mô hình (p-value <0,05), không có 
hiện tượng đa cộng tuyến (VIF<2). Phương trình 
hồi quy đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân 
tố đến hành vi bán kháng sinh không đơn của người 
bán lẻ thuốc được thiết lập như sau:

Nhân tố “ Khả năng thực hiện dễ dàng (Beta 
= 0,676; p<0,01) ảnh hưởng mạnh nhất đến hành 
vi bán kháng sinh không đơn của người bán 
thuốc. Tiếp đến là nhân tố “Niềm tin về lợi ích 
và an toàn khi sử dụng kháng sinh điều trị cho 
người bệnh” (Beta=0,255; p<0,01); “Thói quen 
khách hàng” (Beta=0,183; p<0,01) và “Niềm 
tin về lợi ích thương mại cho nhà thuốc/quầy 
thuốc”(Beta=0,115; p<0,05).

Bàn luận
Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là nghiên 

cứu đầu tiên tiến hành tại Việt Nam nhằm đánh 
giá mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến hành 
vi bán kháng sinh không đơn của người bán thuốc 
tại cơ sở bán lẻ thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc), 
tiếp cận theo hướng nghiên cứu kết hợp. Số lượng 
người bán thuốc tham gia khảo sát phân bố tại 9 
tỉnh/thành phố trên toàn quốc. Bộ công cụ được 
xây dựng thông qua tổng quan tài liệu, kết quả 
nghiên cứu định tính – phỏng vấn sâu người bán 
thuốc và đánh giá độ tin câỵ của bộ công cụ thông 
qua hệ số Cronbach alpha. 

Khi phân tích nhân tố (EFA), có 14 biến quan 
sát có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 và được sắp xếp 
lại thành 4 nhân tố. Kết quả cho thấy 4 nhân tố này 
ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến hành vi bán 
kháng sinh không đơn của người bán thuốc, bao 
gồm: Khả năng thực hiện dễ dàng; Niềm tin về lợi 
ích và an toàn khi sử dụng kháng sinh điều trị cho 
người bệnh; Yếu tố thúc đẩy bên ngoài (thói quen 
của khách hàng); Niềm tin về lợi ích thương mại 
cho nhà thuốc, quầy thuốc. 

Khả năng thực hiện dễ dàng là nhân tố tác 
động mạnh nhất đến hành vi bán kháng sinh không 
đơn của người bán thuốc với hệ số Beta là 0,676. 
Kết quả này tương đồng với một số nghiên cứu trên 

thế giới đã chỉ ra rằng việc bán kháng sinh không 
đơn phổ biến do sự giám sát của cơ quan quản lý 
còn lỏng lẻo, chưa hiệu quả [3], [4]. Có thể nói, 
mặc dù là hành vi trái quy định pháp luật, nhưng 
người bán lẻ thuốc bán kháng sinh không đơn đã 
tồn tại khá phổ biến và kéo dài trong khoảng thời 
gian tương đối dài tại Việt Nam [5]. Tình trạng này 
sẽ tiếp tục duy trì nếu như việc thực hiện hành vi 
bán kháng sinh không đơn ít gặp cản trở và trong 
bối cảnh người bán lẻ thuốc đã có “kinh nghiệm” 
tự sử dụng kháng sinh điều trị cho khách hàng. 
Hơn thế nữa, phần lớn người bán thuốc trả lời đã 
từng tham gia tập huấn quy định về bán thuốc kê 
đơn (70,8 %). Do đó, để hạn chế hành vi này thì 
giải pháp can thiệp ưu tiên là chú trọng hoạt động 
giám sát, kiểm tra và thực thi pháp luật nghiêm 
minh với trường hợp, cá nhân không tuân thủ quy 
định chỉ được bán kháng sinh khi có đơn của bác 
sĩ. Việt Nam có thể nâng mức chế tài tương tự Ả 
rập Saudi tăng cao xử phạt bằng tiền và hủy bỏ 
giấy phép hành nghề trong trường hợp tái vi phạm 
quy định bán kháng sinh, cho thấy đã giảm đáng 
kể việc bán kháng sinh không đơn (từ 96,6 % còn 
12,1 %) [4]. Tuy nhiên với đặc thù số lượng cơ sở 
bán lẻ lớn, địa bàn phân bố rộng, trong khi nguồn 
lực của cơ quan quản lý địa phương còn hạn chế, 
Bộ Y tế cần xem xét thay đổi phương thức quản lý 
từ thủ công sang phương thức hiện đại hơn, số hóa 
trong quản lý hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc, 
điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích không chỉ tiết 
kiệm nguồn lực mà còn thuận lợi và hiệu quả hơn. 
Ngoài ra cũng cần lưu ý rằng kết quả đo lường 
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thông qua biến 
phụ thuộc là hành vi người bán thuốc sẽ thực hiện 
bán kháng sinh không đơn. Do đó để ngăn chặn 
hành vi xảy ra trên thực tế thì vai trò giám sát, quản 

Y= 3,080+0,115*X1+0,255*X2+0,676*X3+ 0,183*X4 
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lý rất quan trọng bởi từ dự định hành vi đến thực 
tế thực hành còn có khoảng cách nhất định. Đồng 
thời để đảm bảo tính bền vững, có thể phối kết hợp 
vai trò giám sát xã hội của người dân trong việc 
phản ánh cơ sở bán kháng sinh không đơn và cần 
thiết thí điểm áp dụng cơ chế “phạt nguội” các cơ 
sở bán lẻ thuốc. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng cần có 
lộ trình tinh gọn hệ thống cơ sở bán lẻ thuốc, mạnh 
dạn thu hồi giấy phép hành nghề dược khi tái vi 
phạm quy định. 

Niềm tin của người bán thuốc về lợi ích và 
an toàn khi sử dụng kháng sinh điều trị cho khách 
hàng là yếu tố ảnh hưởng mạnh thứ hai đến hành 
vi bán kháng sinh không đơn của người bán lẻ 
thuốc với hệ số Beta là 0,255. Theo đó, đối với 
người bán thuốc có niềm tin rằng nếu không sử 
dụng kháng sinh thì bệnh không khỏi hoặc lâu 
khỏi và có thể tiến triển xấu hơn thì có xu hướng 
sẵn sàng bán kháng sinh không đơn. Kháng sinh 
được bán không đơn dường như an toàn, ít xuất 
hiện tác dụng không mong muốn, nếu có thì chỉ là 
biểu hiện nhẹ có thể chấp nhận được, khác với các 
thuốc chuyên khoa như tim mạch, tăng huyết áp có 
thể gây ra tác dụng bất lợi nghiêm trọng. Những 
niềm tin này có thể bắt nguồn từ thói quen, văn hóa 
sử dụng kháng sinh phổ biến trong cộng đồng. Tuy 
nhiên, cần lưu ý rằng tỷ lệ người bán thuốc tham 
gia nghiên cứu phần lớn có trình độ chuyên môn là 
trung cấp dược (61,0 %), cao đẳng dược (24,4 %) 
trong khi người có trình độ đại học dược tương đối 
thấp (14,6 %). Do đó, nhằm thay đổi hành vi này 
thì một trong những giải pháp can thiệp cần xem 
xét là giáo dục, đào tạo và truyền thông cho người 
bán thuốc về nguy cơ khi tự sử dụng kháng sinh, 
tránh lạm dụng kháng sinh trong tư vấn, xử trí các 
bệnh thường gặp trong cộng đồng. 

Thói quen của khách hàng là yếu tố ảnh 
hưởng thứ ba đến hành vi bán kháng sinh không 
đơn của người bán lẻ thuốc với hệ số Beta là 0,183. 
Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu trước 
đây, người bán thuốc cho rằng khách hàng thường 
ngại không sẵn sàng đi khám trừ khi bệnh nặng, 
thậm chí trường hợp đã được người bán thuốc 
thuyết phục [3], [6]. Do đó, cần cải thiện những 
rào cản khiến cho khách hàng không muốn đi 
khám bác sĩ, phát triển tốt hệ thống bác sĩ gia đình 
tại địa phương, tiếp cận khám chữa bệnh ban đầu 
thông qua hệ thống y tế điện tử là điều cần thiết 
hiện nay. Trong tương lai cũng nên xem xét triển 

khai kê đơn điện tử sau đó tự động chuyển đến nhà 
thuốc để bán/cấp phát và có lộ trình mở rộng thanh 
toán bảo hiểm y tế bao phủ đến nhà thuốc. 

Niềm tin của người bán thuốc về lợi ích 
thương mại cho nhà thuốc, quầy thuốc là nhân tố 
có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến hành vi bán 
kháng sinh không đơn với hệ số Beta là 0,115. Có 
thể thấy rõ, việc bán kháng sinh không đơn giúp 
nhà thuốc/quầy thuốc không bị mất khách hàng, 
có doanh thu, lợi nhuận và nếu từ chối bán kháng 
sinh khi không có đơn thì người bệnh có thể mua ở 
các nhà thuốc/quầy thuốc khác. Đây chính là một 
trong những động cơ thúc đẩy người bán thuốc 
có hành vi trái quy định pháp luật khi mà sự cạnh 
tranh giữa các cơ sở ngày càng tăng. Do đó, nhà 
hoạch định chính sách cũng nên chú trọng đến 
khía cạnh này và giải pháp cần tác động đồng bộ. 

Nghiên cứu của chúng tôi cũng có một số hạn 
chế tương tự các nghiên cứu trước đó bao gồm: bộ 
câu hỏi phỏng vấn có cấu trúc tự điền với vấn đề 
liên quan đến hành vi trái quy định pháp luật, khá 
nhạy cảm, có thể người bán thuốc có xu hướng trả 
lời phù hợp với kỳ vọng của xã hội. Trong điều 
kiện thực tế của nghiên cứu xã hội học, không 
tránh khỏi ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu khác. 
Do đó, kết quả phân tích hồi quy mang tính chất 
khám phá nhiều hơn là khẳng định các yếu tố. 

Kết luận
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có 04 nhân 

tố chính ảnh hưởng đến hành vi bán kháng sinh 
không đơn của người bán lẻ thuốc tại các cơ sở bán 
lẻ thuốc trên địa bàn một số tỉnh/thành phố ở Việt 
Nam với mức độ ảnh hưởng được xếp hạng theo 
thứ tự như sau: (1) Khả năng thực hiện dễ dàng 
(beta=0,678); (2) Niềm tin về lợi ích và an toàn 
khi sử dụng kháng sinh điều trị cho người bệnh 
(beta=0,267); (3) Yếu tố thúc đẩy bên ngoài (thói 
quen của khách hàng) (beta=0,180) và (4) Niềm 
tin về lợi ích thương mại cho nhà thuốc/quầy thuốc 
(beta=0,102). Nhằm giảm thiểu hành vi bán kháng 
sinh không đơn tại Việt Nam, Bộ Y tế cần có giải 
pháp đa chiều, trong đó chú trọng thực thi pháp 
luật nghiêm với hành vi không tuân thủ quy định, 
đổi mới phương thức quản lý hoạt động bán thuốc 
của cơ sở bán lẻ thuốc. Bên cạnh đó, tăng cường 
đào tạo, truyền thông cho người bán thuốc về nguy 
cơ khi sử dụng kháng sinh không đơn, tránh lạm 
dụng kháng sinh.
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