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BÀI NGHIÊN CỨU

Đặt vấn đề
Vancomycin hiện vẫn được coi là kháng sinh

đầu tay trong điều trị nhiễm khuẩn huyết do các
chủng vi khuẩn Gram dương kháng thuốc [2],
[8], [6]. Xu hướng gia tăng nồng ức chế tối thiểu

(MIC) của vancomycin trên các chủng vi khuẩn
này cùng với sự xuất hiện của các chủng S.
aureus nhạy cảm trung gian (VISA), kháng
vancomycin (VRSA) hay dị kháng với
vancomycin (hVISA) hiện đang là thách thức

phân tích đặc điểm sử dụng và giám sát nồng độ
vancomycin trong máu trên bệnh nhân nhiễm
khuẩn huyết tại trung tâm Bệnh nhiệt đới, 
Bệnh viện Bạch mai

Nguyễn Hoàng Anh (b)1 , Lưu Thị Thu Trang1 , Trần Thu Hương2, 
Nguyễn Thu Minh2, Đoàn Thu Trà3, Đỗ Duy Cường3, Vũ Đình Hòa1 , 

Nguyễn Hoàng Anh1,2, 

1TrungtâmDIvàADRQuốcgia,TrườngĐạihọcDượcHàNội
2KhoaDược,BệnhviệnBạchMai

3TrungtâmBệnhNhiệtđới,BệnhviệnBạchMai
*Tácgiảliênhệ:anh90tkvn@gmail.com

(Ngàygửiđăng:18/3/2021–Ngàyduyệtđăng:28/4/2021)

sUMMaRY
Despitetherecentdevelopmentofantibiotics,vancomycinremainsthefirstchoiceinthetreatment

of serious infections due to drug-resistant Gram-positive bacteria, includingmethicillin-resistant
Staphylococcusaureusbacteremia.Thedosingandtherapeuticdrugmonitoring(TDM)ofvancomycin
needtobeoptimizedtomaximizeefficacyandminimizetoxicity.Thisstudyaimedtoevaluatethe
adherencetothelocalguidelineofvancomycindosingandTDMpracticeatTropicalDiseaseCenter,
BachMaihospital.SepsispatientstreatedwithvancomycinfromJuly2019toDecember-2019were
involvedinthisobservationalstudy.Datawereretrospectivelycollectedfrompatients’medicalrecords,
includingdemographics,vancomycin’sdosingandconcentrations.Among100enrolledpatients,the
percentageofpatientsreceivedinappropriateinitialloadingandmaintenancedoseofvancomycinwas
highat48.9%(44/90)and47%(47/100),respectively.Vancomycin-levelsmonitoringwascarried-out
in53%cases.Themeantimeforpatientstoattainanin-targetvancomycintroughconcentrationwas
6.4days.Timingofinitialconcentrationmeasurement,level-baseddoseadjustmentandadditional
concentrationmeasurementwereinappropriatein52.8%,33.3%and33.3%cases,respectively.Non-
adherencetothelocalguidelinehadsignificantimpact,leadingtoonly32.1%patientsand24.1%
bloodconcentrations-wereintargetrange.Thestudyresultsdemonstratedtheneedforpharmacist
interventions to improve guideline compliance and individualized dosing based on patient
characteristics.

Từkhóa:BệnhviệnBạchMai, TDM, theodõinồngđộ thuốc trongmáu,nhiễmkhuẩnhuyết,
vancomycin. Tr
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trong thực hành lâm sàng trong việc đảm bảo
hiệu quả điều trị và khả năng đạt đích PK/PD
cần thiết của thuốc [3], [6]. Bên cạnh đó, việc sử
dụng vancomycin với chế độ liều cao và dài
ngày trên đối tượng bệnh nhân nặng như
nhiễm khuẩn huyết làm gia tăng nguy cơ xuất
hiện các tác dụng không mong muốn của
thuốc. Tối ưu hóa các thông số PK/PD (AUC/MIC)
thông qua giám sát nồng độ thuốc trong máu
(TDM) giúp nâng cao hiệu quả điều trị cũng như
giảm thiểu độc tính của thuốc đã được khuyến
cáo áp dụng thường quy trong thực hành lâm
sàng [6], [8]. Trong bối cảnh đó, nhằm đảm bảo
sử dụng an toàn, hợp lý, hiệu quả vancomycin,
tháng 01 năm 2019, Bệnh viện Bạch Mai đã ban
hành “Hướng dẫn sử dụng và giám sát điều trị
vancomycin trên bệnh nhân người lớn” làm cơ
sở để các bác sĩ lâm sàng hiệu chỉnh liều thuốc
phù hợp dựa trên kết quả định lượng nồng độ
thuốc trong máu [1]. Tuy nhiên, các nghiên cứu
đánh giá việc triển khai hoạt động này mới chỉ
được thực hiện trên bệnh nhân nặng tại Khoa
Hồi sức tích cực của bệnh viện [2]. Do đó, chúng
tôi lựa chọn Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, nơi tập
trung một số lượng lớn bệnh nhân mắc nhiễm
khuẩn huyết nghi ngờ hoặc xác định do căn
nguyên vi khuẩn Gram dương và là nơi sử dụng
phổ biến kháng sinh vancomycin trong bệnh
viện để tiếp tục khảo sát việc triển khai hướng
dẫn này trong thực hành [10]. Mục tiêu của
nghiên cứu nhằm phân tích đặc điểm sử dụng
vancomycin và đánh giá việc áp dụng quy trình
giám sát nồng độ thuốc trong máu trên bệnh
nhân nhiễm khuẩn huyết, từ đó đề xuất giải
pháp cải thiện, nâng cao hiệu quả sử dụng
vancomycin tại đơn vị.

phương pháp nghiên cứu
Đốitượngnghiêncứu: Tất cả các bệnh nhân

điều trị tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới – Bệnh
viện Bạch Mai từ tháng 7/2019 đến tháng
12/2019.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân có chẩn
đoán nhiễm khuẩn huyết (bao gồm cả chẩn
đoán xác định hoặc theo dõi/nghi ngờ nhiễm
khuẩn huyết) được điều trị bằng phác đồ có
chứa vancomycin.

Tiêuchuẩnloạitrừ: Bệnh nhân có thời gian

dùng vancomycin dưới 48 giờ, bệnh nhân ít hơn
18 tuổi hoặc phụ nữ có thai, cho con bú. 

Thiếtkếnghiêncứu: Nghiên cứu tiến cứu,
quan sát. 

Chỉ tiêu nghiên cứu bao gồm: 
- Đặc điểm chung của bệnh nhân trong

nghiên cứu
- Đặc điểm sử dụng vancomycin
- Đặc điểm giám sát nồng độ vancomycin

trong máu
- Đánh giá một số đặc điểm sử dụng và định

lượng nồng độ vancomycin chưa phù hợp với
hướng dẫn tại bệnh viện.

Đặc điểm sử dụng và giám sát nồng độ
thuốc trong máu của vancomycin được đánh
giá dựa trên “Hướng dẫn sử dụng và giám sát
điều trị vancomycin trên bệnh nhân người lớn”
của Bệnh viện Bạch Mai được Giám đốc Bệnh
viện phê duyệt theo Quyết định số 84/QĐ-BM
ngày 04/01/2019. Hướng dẫn này quy định chi
tiết cách tính liều nạp, liều duy trì, thời điểm lấy
máu định lượng nồng độ thuốc và biện giải kết
quả nồng độ để hiệu chỉnh liều nhằm đạt đích
PK/PD của vancomycin dựa trên nồng độ đích
theo hướng dẫn của Hội Truyền nhiễm Hoa
kỳ/Hội Dược sĩ Bệnh viện Hoa kỳ năm 2009 [8]. 

Xửlýsốliệu:Số liệu được xử lý thống kê mô
tả đặc điểm mẫu, phân tích trên phần mềm
Microsoft Excel 2013 và SPSS 20.0. 

Kết quả nghiên cứu
Đặcđiểmbệnhnhân
Trong giai đoạn từ tháng 7/2019 đến tháng

12/2019, có 100 bệnh nhân có chẩn đoán nhiễm
khuẩn huyết tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh
viện Bạch Mai được đưa vào nghiên cứu. Đặc
điểm của bệnh nhân tham gia nghiên cứu được
tóm tắt tại bảng 1. 

Đặcđiểmsửdụngvancomycin
Đặc điểm sử dụng vancomycin trong mẫu

nghiên cứu được trình bày trong bảng 2.
Nhằm đánh giá sự phù hợp giữa chế độ liều

duy trì vancomycin và tình trạng chức năng
thận của bệnh nhân, tương quan giữa các mức
liều và độ thanh thải creatinin (Clcr) được thể
hiện trong hình 1 trên 2 nhóm bệnh nhân
truyền ngắt quãng và truyền liên tục. Ở nhóm
được truyền ngắt quãng, các chế độ liều thường
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Bảng1.Đặcđiểmchungcủabệnhnhântrongmẫunghiêncứu
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Đặc điểm Kết quả (N=100) 

Tuổi (năm), trung vị (tứ phân vị) 54,0 (41,8 – 63,3) 

Giới nam, n (%) 65 (65,0%) 

Cân nặng (kg), trung vị (tứ phân vị) 54,0 (49,0 – 62,3) 

Độ thanh thải creatinin (Clcr) khi bắt đầu sử dụng vancomycin (ml/phút)  

Clcr < 60, n (%) 29 (29,0%) 

60≤ Clcr < 130, n (%) 60 (60,0%) 

Clcr ≥ 130, n (%) 11 (11,0%) 

Nhập viện 90 ngày trước đó, n (%) 87 (87,0%) 

Tiền sử nhập viện: 

Vào thẳng, n (%) 21 (21,0%) 

Chuyển viện, n (%) 22 (22,0%) 

Chuyển khoa, n (%) 57 (57,0%) 

Sử dụng thuốc ức chế miễn dịch/hóa chất trong vòng 30 ngày trước đó, n 
(%) 

15 (15,0%) 

Thở máy, n (%) 16 (16,0%) 

Có đặt sonde tiểu, n (%) 17 (17,0%) 

Có đặt sonde dạ dày, n (%) 14 (14,0%) 

Có đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, n (%) 1 (1,0%) 

Điểm Charlson, trung vị (tứ phân vị) 3,0 (2,0 – 4,3) 

Điểm qSOFA ≥ 2, n (%) 49 (49,0%) 

Shock nhiễm khuẩn, n (%) 7 (7,0%) 

Điểm NEWS, trung vị (tứ phân vị) 6,0 (5,0 – 8,0) 

 

 

 

 

Đặc điểm Kết quả 

Thời gian dùng vancomycin (ngày), trung vị (tứ phân vị) (N=100) 10,0 (6,0 -14,0) 

Đường dùng, n 
(%, N=100)  

Truyền ngắt quãng 89 (89,0%) 

Truyền liên tục chuyển sang ngắt quãng 1 (1,0%) 

Truyền liên tục 10 (10,0%) 

Liều nạp 

Số bệnh nhân có sử dụng liều nạp, n (%, N=100) 90 (90,0%) 

Liều nạp theo cân nặng (mg/kg), trung vị (tứ phân vị) (N=90) 27,8 (24,3 – 30,0) 

Liều duy trì ngày 1 (mg/ngày) 

Truyền ngắt quãng (N=89) 2000 (1500 -3000) 

Truyền liên tục (N=11) 2285,7 ± 755,9 
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Liều nạp theo cân nặng (mg/kg), trung vị (tứ phân vị) (N=90) 27,8 (24,3 – 30,0) 

Liều duy trì ngày 1 (mg/ngày) 

Truyền ngắt quãng (N=89) 2000 (1500 -3000) 

Truyền liên tục (N=11) 2285,7 ± 755,9 

 

 

Bảng2.Đặcđiểmsửdụngvancomycintrongmẫunghiêncứu
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dùng (1 g/12 giờ) hoặc chế độ liều cao (1,5 g/12
giờ) đều được sử dụng trên các nhóm bệnh
nhân có độ thanh thải creatinin rất khác nhau,
dao động từ 30 ml/phút đến gần 300 ml/phút.
Trong khi đó, mức liều duy trì ở nhóm bệnh
nhân truyền liên tục đã được tính toán tương
đối hợp lý dựa trên chức năng thận.

Đặcđiểmápdụngquytrìnhgiámsátnồng
độvancomycintrongmáu

Đặc điểm giám sát nồng độ vancomycin
trong máu của các bệnh nhân trong nghiên cứu
được thể hiện tại Bảng 3. Kết quả định lượng
nồng độ đáy vancomycin trong máu được biểu

diễn tại hình 2, trong đó bệnh nhân được chia
nhóm theo các khoảng giá trị thanh thải
creatinin khác nhau.

Kết quả đánh giá một số đặc điểm sử dụng,
theo dõi nồng độ, hiệu chỉnh liều vancomycin
và giám sát chức năng thận của bệnh nhân theo
“Hướng dẫn sử dụng và giám sát điều trị
vancomycin trên bệnh nhân người lớn” của
Bệnh viện được trình bày tại bảng 4.

Bàn luận
Các bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có các

đặc điểm đặc trưng của bệnh nhân nhiễm
khuẩn huyết, bao gồm tuổi cao, đa số là nam
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Hình 1. T��ng quan gi�a m�c li�u duy trì vancomycin và �� thanh th�i creatinin 

c	a b
nh nhân trong nghiên c�u 

Nhằm đánh giá sự phù hợp giữa chế độ liều duy trì vancomycin và tình trạng 
chức năng thận của bệnh nhân, tương quan giữa các mức liều và độ thanh thải 
creatinin (Clcr) được thể hiện trong hình 1 trên 2 nhóm bệnh nhân truyền ngắt 
quãng và truyền liên tục. Ở nhóm được truyền ngắt quãng, các chế độ liều thường 
dùng (1 g/12 giờ) hoặc chế độ liều cao (1,5 g/12 giờ) đều được sử dụng trên các 
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đến gần 300 ml/phút. Trong khi đó, mức liều duy trì ở nhóm bệnh nhân truyền liên 

tục đã được tính toán tương đối hợp lý dựa trên chức năng thận. 
Đặc điểm áp dụng quy trình giám sát nồng độ vancomycin trong máu 

 
 
 

 nồng độ đáy vancomycin trong máu được biểu diễn tại hình 2, trong đó bệnh 
nhân được chia nhóm theo các khoảng giá trị thanh thải creatinin khác nhau. 

 
 

�

  
Hình 2. K�t qu� ��nh l�ng n�ng �� vancomycin trong huy�t thanh � các 

nhóm b
nh nhân có ch�c n�ng th�n khác nhau 

Hình1.Tươngquangiữamứcliềuduytrìvancomycinvàđộthanhthảicreatinin
củabệnhnhântrongnghiêncứu
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giới, tình trạng bệnh lý tương đối nặng (tỷ lệ
bệnh nhân có qSOFA ≥ 2 chiếm 49 % và NEWS
≥ 5 chiếm 76 %, tuy nhiên tỷ lệ có các can thiệp
và thủ thuật xâm lấn khá thấp. Tình trạng chức
năng thận giữa các bệnh nhân trong nghiên
cứu có nhiều khác biệt, đây là vấn đề cần lưu ý
trong hiệu chỉnh liều vancomycin.

Trong nghiên cứu của chúng tôi, thời gian sử
dụng vancomycin trong điều trị nhiễm khuẩn
huyết trên bệnh nhân tương đối ngắn (trung vị
là 10 ngày), ít hơn so với thời gian khuyến cáo
trong các hướng dẫn là tối thiểu 14 ngày [5], [6],
có thể do vancomycin sẽ được tiếp nối điều trị
tại các tuyến dưới. Có 90 % bệnh nhân được

Bảng3.Đặcđiểmápdụngquytrìnhgiámsátnồngđộvancomycintrongmáu
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Đặc điểm Kết quả 

Số bệnh nhân được định lượng, n (%, N=100) 53 (53,0%) 

Số mẫu định lượng đã được thực hiện  79 

Số mẫu định lượng trung bình/bệnh nhân (N=53) 1,5 

Số mẫu định lượng đạt đích, n (%, N=79)  19 (24,1%) 

Số bệnh nhân có ít nhất 1 mẫu định lượng đạt đích, n (%, N=53) 17 (32,1%) 

Số ngày cần thiết để bệnh nhân đạt đích (ngày), trung vị (tứ phân vị), N=17 6,4 ± 2,5 

 

 

 

 

Tiêu chí Số lượng (n, 
%) 

Không có liều nạp n, (%, N=100) 10 (10,0%) 

Liều nạp chưa phù hợp với cân nặng bệnh nhân, n (%, N=90) 

• Cao hơn khuyến cáo 

• Thấp hơn khuyến cáo 

44 (48,9%) 

20 (22,2%) 

24 (26,7%) 

Liều duy trì chưa phù hợp với Clcr, n (%, N=100) 47 (47,0%) 

Thời điểm định lượng chưa phù hợp, n (%, N=53) 28 (52,8%) 

Truyền ngắt quãng, n (%, N=43) 

• Thời điểm định lượng lần 1 muộn hơn khuyến cáo 

 

21 (48,8%) 

Truyền liên tục, n (%, N=10): 

• Định lượng sớm hơn so với khuyến cáo 

• Định lượng lần 1 muộn hơn so với khuyến cáo 

 

1 (10,0%) 

6 (60,0%) 

Chưa hiệu chỉnh liều sau định lượng, n (%, N=45) 15 (33,3%) 

Chưa định lượng lại sau khi hiệu chỉnh liều, n (%, N=30) 10 (33,3%) 

Chưa xét nghiệm creatinin trong quá trình điều trị, n (%, N=100) 21 (21,0%) 

Chưa định lượng khi chức năng thận thay đổi, n (%, N=22) 14 (63,6%) 

 

Bảng4.MộtsốđặcđiểmsửdụngvàđịnhlượngnồngđộvancomycinchưaphùhợpvớiQuytrình
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dùng liều nạp nhưng có đến 48,9 % trường hợp
có liều nạp không phù hợp theo khuyến cáo
(25-30 mg/kg). Vấn đề này có thể làm chậm thời
gian đạt nồng độ đáy mục tiêu hoặc gia tăng
nguy cơ xuất hiện tác dụng không mong muốn
[1], [6], [8].

Về liều duy trì, kết quả đánh giá cho thấy có
47 % bệnh nhân được chỉ định liều duy trì chưa
thực sự phù hợp với độ thanh thải creatinin, đặc
biệt khi sử dụng chế độ truyền ngắt quãng. Đây
là vấn đề cần đặc biệt lưu tâm do các hướng dẫn
về TDM hiện nay đều nhấn mạnh việc cần tính
toán mức liều duy trì vancomycin dựa trên tình
trạng chức năng thận của bệnh nhân [1], [6], [8].

Thực trạng hiệu chỉnh liều vancomycin chưa
thực sự phù hợp với hướng dẫn có thể do tình
trạng bệnh lý của bệnh nhân chưa thực sự nặng
với chỉ 7 % bệnh nhân có sốc nhiễm khuẩn,
điểm Chalson tương đối thấp (trung vị 3 điểm).
Bên cạnh đó, một số nghiên cứu cũng cho thấy
vấn đề này xuất phát từ thói quen kê đơn “chẵn
lọ” theo kinh nghiệm thay vì hiệu chỉnh theo các
khuyến cáo [4], [9].

Về đặc điểm định lượng thuốc trong máu, chỉ
có 53,0 % bệnh nhân trong nghiên cứu được chỉ
định định lượng nồng độ vancomycin trong
máu. Số mẫu được định lượng cũng tương đối
thấp (79 mẫu) với trung bình 1,5 mẫu/bệnh
nhân. Tỷ lệ mẫu định lượng đạt đích và bệnh
nhân có ít nhất một mẫu định lượng đạt đích
đều thấp, lần lượt là 24,1 % và 32,1 %. Tỷ lệ đạt
đích trong nghiên cứu còn thấp có thể được giải
thích do mức liều duy trì trên bệnh nhân chưa
được hiệu chỉnh phù hợp theo tình trạng chức
năng thận dẫn đến bệnh nhân bị thừa liều (trên
bệnh nhân suy thận) hoặc thiếu liều (trên bệnh
nhân tăng thanh thải thận). Tình trạng này dẫn
đến tỷ lệ mẫu định lượng đạt đích cao nhất ở
các bệnh nhân có chức năng thận bình thường
(27,2 %), trong khi đó đa số bệnh nhân suy thận
có kết quả định lượng cao hơn đích (70 %) và đa
số bệnh nhân ở nhóm tăng thanh thải thận có
kết quả định lượng thấp hơn đích (80 %). Kết
quả kiểm định ANOVA cho thấy sự khác biệt có
ý nghĩa thống kê giữa 3 nhóm bệnh nhân này
(p<0,001). Kết quả tương tự cũng được ghi nhận
ở nhóm bệnh nhân dùng phác đồ truyền liên

tục, tuy nhiên sự khác biệt giữa 3 nhóm chưa có
ý nghĩa thống kê (p=0,114) có thể do cỡ mẫu
nhỏ (11 bệnh nhân) cũng như biến thiên cá thể
lớn làm thay đổi các thông số dược động học
của thuốc trên quần thể này.

Kết quả đánh giá cũng cho thấy có tới 52,8
% bệnh nhân có thời điểm định lượng chưa phù
hợp so với quy trình dẫn đến thời gian cần thiết
để bệnh nhân đạt nồng độ vancomycin đích
khá dài với trung bình là 6,4 ngày. Có tới 33,3 %
số bệnh nhân chưa được hiệu chỉnh lại liều khi
chưa đạt đích lần đầu và 33,3 % bệnh nhân chưa
có chỉ định định lượng lại lần 2 sau khi đã chỉnh
liều. Trong quá trình điều trị, 21 % bệnh nhân
chưa được làm xét nghiệm creatinin đánh giá
chức năng thận, và 63,6 % bệnh nhân chưa
được định lượng lại khi chức năng thận thay đổi.
Các vấn đề này đều có thể làm nồng độ thuốc
nằm ngoài khoảng điều trị, dẫn đến thất bại
điều trị hoặc tăng nguy cơ gặp độc tính [4]. Kết
quả tương tự cũng được ghi nhận tại một bệnh
viện tại Úc với chỉ 43,2 % bệnh nhân có thời
điểm lấy mẫu phù hợp và 53,2 % bệnh nhân
được chỉnh liều phù hợp sau khi có kết quả
TDM, nghiên cứu cũng ghi nhận số mẫu nằm
trong đích thấp (32,6 %) và thời gian cần thiết
để đạt đích dài (trung vị 6 ngày). Tuy nhiên các
vấn đề này đều được cải thiện một cách tích cực
sau khi có sự tham gia của dược sĩ lâm sàng [7]. 

Bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết là nhóm đối
tượng cần được ưu tiên giám sát nồng độ
vancomycin trong máu. Các nghiên cứu đã
chứng minh nồng độ đáy vancomycin dưới
15mg/L làm tăng nguy cơ thất bại điều trị, trong
khi nồng độ trong khoảng 15-20 mg/L giúp làm
giảm nguy cơ nhiễm khuẩn huyết dai dẳng do
MRSA [5]. Thực trạng sử dụng vancomycin tại
Trung tâm Bệnh nhiệt đới qua phân tích này cho
thấy hoạt động này còn chưa thực sự được triển
khai đầy đủ, đồng bộ. Do đó, để đảm bảo tối ưu
hóa hiệu quả và giảm thiểu độc tính của thuốc
trên bệnh nhân, cần lưu ý việc chỉ định liều nạp,
liều duy trì phù hợp với đặc điểm của bệnh
nhân và thực hiện giám sát nồng độ thuốc sớm,
đầy đủ theo Hướng dẫn [1], [8]. Việc triển khai
hoạt động hiệu chỉnh liều vancomycin thông
qua giám sát nồng độ thuốc trong máu ở bệnh
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nhân nặng tai Khoa Hồi sức tích cực của bệnh
viện đã được triển khai thành công với sự tham
gia tích cực của Dược sĩ lâm sàng trong nhóm
đa ngành phối hợp với bác sĩ điều trị và các điều
dưỡng [2].

Kết luận
Kết quả nghiên cứu trên 100 bệnh nhân

nhiễm khuẩn huyết được dùng phác đồ kháng
sinh có chứa vancomycin tại Trung tâm Bệnh
Nhiệt đới – Bệnh viện Bạch Mai cho thấy một số
đặc điểm sử dụng và áp dụng quy trình
vancomycin chưa phù hợp, bao gồm liều nạp
chưa phù hợp với cân nặng, liều duy trì chưa
phù hợp với chức năng thận, tỷ lệ bệnh nhân

được định lượng nồng độ vancomycin và tỷ lệ
đạt đích nồng độ thấp. Tỷ lệ bệnh nhân có thời
điểm định lượng chưa phù hợp và chưa hiệu
chỉnh liều trong quá trình điều trị còn ở mức
cao.

Thực trạng sử dụng vancomycin tại đơn vị
cho thấy cần đẩy mạnh hoạt động dược lâm
sàng trong nhóm chăm sóc đa ngành để triển
khai hiệu quả quy trình giám sát nồng độ
vancomycin trong máu. Kết quả nghiên cứu
cũng cần được lưu ý trong quá trình nhân rộng
mô hình giám sát nồng độ vancomycin trong
máu tại các khoa lâm sàng khác nhằm tối ưu
việc sử dụng vancomycin trong bệnh viện.
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