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MỤC LỤC 
THÁNG 9/2020 (SỐ 2) - CHuyêN đề DượC HọC

 ● TRƯƠNG VĂN ĐẠT, PHẠM DIỄM THU,  
CAO THÚY VÂN, NGUYỄN QUỐC THÁI,  
TRẦN THÀNH ĐẠO, THÁI KHẮC MINH,  
VÕ THỊ CẨM VÂN, LÊ MINH TRÍ

 Sàng lọc ảo các chất có khả năng ức chế lipase tuỵ từ dịch chiết trà
 Virtual screening for pancreatic lipase inhibitors in the tea extracts

5

 ● TRƯƠNG VĂN ĐẠT, PHẠM DIỄM THU,  
CAO THÚY VÂN, NGUYỄN QUỐC THÁI, 
TRẦN THÀNH ĐẠO, THÁI KHẮC MINH, 
VÕ THỊ CẨM VÂN, LÊ MINH TRÍ

 Nghiên cứu và xây dựng mô hình in silico trên các chất có khả năng ức chế 
lipase tuỵ bằng phương pháp docking và máy vector hỗ trợ

 In silico modeling on pancreatic lipase inhibitors by docking and support vector 
machine approaches

10

 ● NGUYỄN HOÀNG ANH (B), DƯƠNG 
VĂN QUANG, VŨ ĐÌNH HÒA, BÙI THỊ 
NGỌC THỰC, NGUYỄN TIẾN PHƯƠNG, 
NGUYỄN THU MINH, CẨN TUYẾT NGA, 
DƯƠNG ĐỨC HÙNG, NGUYỄN HOÀNG 
ANH, NGÔ QUÝ CHÂU, NGUYỄN QUANG 
TUẤN

 Phân tích tình hình tiêu thụ kháng sinh tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 
2013 - 2019 bằng hệ thống phân loại aware

 Analysis of antibiotic consumption in Bach Mai Hospital from 2013 to 2019 by 
adoption of AWaRe classification

15

 ● TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG, TRƯƠNG 
VĂN ĐẠT, TRẦN THỊ HỒNG NGUYÊN,  
LÊ ĐẶNG TÚ NGUYÊN, NGUYỄN THỊ  
HẢI YẾN

 Ứng dụng các kỹ thuật phân tích ABC – VEN – XYZ – FSN trong quản trị 
tồn kho tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk

 Application of ABC – VEN – XYZ – FSN analysis in drug inventory management 
at Thien Hanh General Hospital (Daklak)

20

 ● NGUYỄN HUỲNH KIM NGÂN, NGUYỄN 
THỊ NGỌC VÂN

 Nghiên cứu phương pháp chiết xuất nhóm hợp chất có tính kháng oxy hóa 
trong cây thù lù cạnh (Physalis angulata L.)

 Study on extraction of antioxidants from Physalis angulate L.

25

 ● PHÙNG THỊ HOÀNG NHI, TRẦN TÔN,  
LÊ DUY HOÀNG CHƯƠNG, NGUYỄN THỊ 
MINH THUẬN

 Xây dựng bộ mẫu ngoại kiểm cho xét nghiệm huyết thanh học định tính HBsAg
 Study on establishment of sample panels for external quality asessment of 

qualitative HBsAg serological testing

29

 ● TRẦN THỊ HẢI YẾN, THÁI VĂN THỊNH, 
NGUYỄN THẾ PHƯƠNG, PHẠM QUỐC 
DOANH, PHẠM THỊ MINH HUỆ

 Nghiên cứu động học phân hủy của leuprolid acetat
 Evaluation of degradation kinetics of leuprolid acetate

34

 ● ĐỖ THỊ NGỌC LAN, NGUYỄN MINH 
CHÂU,  NGUYỄN HẢI ĐĂNG, NGUYỄN 
THỊ THU MINH,  ĐỖ HOÀNG GIANG, 
NGUYỄN TIẾN ĐẠT, TRỊNH VĂN LẨU

 Nghiên cứu chiết xuất, phân lập và tinh chế canthin-6-on từ rễ cây bá bệnh 
(Eurycoma longifolia Jack) để thiết lập chất chuẩn

 Isolation and purification of cathin-6-one from the roots of Eurycoma longifolia 
(Jack.) for establishment of its reference substance

38

 ● NGUYỄN TRỌNG ĐIỆP, ĐẶNG TRƯỜNG 
GIANG, NGÔ THỊ TUYẾT MAI, PHẠM VĂN 
HIỂN, HỒ BÁ NGỌC MINH, PHẠM XUÂN 
PHONG, TRỊNH HOÀI NAM,  LÊ NGỌC 
THẮNG, VŨ BÌNH DƯƠNG

 Nghiên cứu bào chế bột cao khô từ bài thuốc GK1 bằng phương pháp phun sấy 
để ứng dụng trong điều trị suy thận mạn tính

 Study on preparation of GK1 powder of dried extracts for treatment of chronic 
kidney disease by spray drying method

42

 ● NGUYỄN VIỆT ĐỨC, VÕ THỊ BẠCH HUỆ, 
NGUYỄN THỊ MINH THUẬN

 Chiết xuất và phân lập quercetin từ lá đu đủ (Carica papaya L., Caricaceae)
 Extraction and isolation of quercetin from leaves of Carica papaya L., Caricaceae

47

 ● NGUYỄN NGỌC TRÂM, NGUYỄN 
TRƯỜNG, PHẠM THÀNH SUÔL,  
NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN

 Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng đồng thời  4 chất cấm thường có 
trong thịt heo bằng phương pháp UPLC-MS/MS

 Silmultaneous determination of 4 prohibited substances in pork by 
UPLC-MS/MS

50

 ● NGUYỄN THỊ MAI ANH, PHẠM THU 
HƯƠNG

 Nghiên cứu bào chế kem dưỡng ẩm da
 Preparation and evaluation of a skin moisturization cream

54

 ● ĐOÀN QUỐC HOÀI NAM,  NGÔ HOÀNG 
VIỆT, TRƯƠNG NGỌC TUYỀN

 Tổng hợp các tác nhân tiềm năng kháng nấm 1,5-diaryl-1H-imidazol
 Synthesis of 1,5-diaryl-1H-imidazole derivatives as potent antifungal agents

59

 ● NGUYỄN THỊ TRANG ĐÀI, UÔNG 
THANH NGUYÊN, HUỲNH NGỌC THỤY

 Nghiên cứu thành phần hóa học của thân cây bìm bịp (Clinacanthus nutans 
(Burm. f.) Lindau, Acanthaceae)

 Study on chemical constituents from the stems of Clinacanthus nutans 
(Burm. f.) Lindau, Acanthaceae

65

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 h

ttp
://

ca
nh

gi
ac

du
oc

.o
rg

.v
n 

và
 fa

ce
bo

ok
 C

an
hg

ia
cd

uo
c



3TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC SỐ 2 - THÁNG 9/2020

 ● NGUYỄN THỊ MINH THUẬN,  NGUYỄN 
VIỆT ĐỨC, VÕ THỊ BẠCH HUỆ

 Thiết lập chất đối chiếu nhóm alcaloid từ lá đu đủ (Carica papaya L., Caricaceae)
 Establishment of an alkaloid reference substance of the leaves of 

Carica papaya L., Caricaceae

69

 ● ĐỖ THỊ HỒNG TƯƠI, TRẦN ĐỨC 
LƯƠNG, NGUYỄN PHƯỚC QUÝ LONG,  
NGUYỄN THỊ KIM OANH

 Khảo sát độc tính cấp và tác động chống rối loạn lipid huyết cấp trên chuột nhắt 
của viên nang cứng Savitim

 Study on acute oral toxicity and hypolipidemic effects on acute lipid disorders 
of Savitim capsules

72

 ● TRẦN THẾ HUÂN, TRẦN CÔNG DANH, 
TRẦN THÁI SƠN

 Bán tổng hợp và khảo sát tác dụng ức chế acetylcholinesterase in vitro của một 
số dẫn chất ether của baicalein

 Semi-synthesis and acetylcholinesterase inhibitory activity in vitro of some 
ether derivatives of baicalein

75

 ● NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH, HÀ MINH 
HIỂN

 Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng đồng thời camphor và menthol trong 
dầu xoa bằng phương pháp sắc ký khí mao quản

 Development of a capillary gas chromatographic method (CGC) for 
simultaneous determination of camphor and menthol in their liniments

79

 ● NGUYỄN THỊ MAI ANH, PHẠM THỊ 
HUYỀN

 Nghiên cứu bào chế kem bôi da chống tia tử ngoại
 Preparation and evaluation sunscreen cream

83

 ● PHẠM HOÀNG ANH, VÕ THỊ BẠCH 
HUỆ, PHAN THANH DŨNG, NGUYỄN THỊ 
NGỌC VÂN

 Nghiên cứu phương pháp thủy phân nhanh collagen bằng acid hydrochloric
 A rapid method for acid hydrolysis of collagen with hydrochloric acid

89

 ● ĐỖ XUÂN THẮNG, VÕ THỊ NHỊ HÀ, 
NGUYỄN VĨNH NAM, NGUYỄN DUY 
THỰC, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY,  
NGUYỄN NGÔ QUANG, NGUYỄN THANH 
BÌNH

 Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động báo cáo biến cố bất lợi nghiêm 
trọng (SAE) trong thử nghiệm lâm sàng thuốc tại Việt Nam

 Assessing factors impacting on SAE reporting in clinical trials
in Viet Nam

92

 ● ĐỖ XUÂN THẮNG, NGUYỄN LỆ HẰNG, 
NGUYỄN THANH BÌNH

 Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng tới ý định khởi nghiệp của sinh viên 
Trường Đại học Dược Hà Nội

 Assessing factors impacting on entrepreneurial intentions of students at 
Hanoi University of Pharmacy

98

 ● PHẠM DIỄM THU, LÊ THÀNH MẪN, 
NGUYỄN QUỐC THÁI, NGUYỄN ĐẮC 
NHÂN, TRƯƠNG LÊ MỸ NGỌC, TRẦN MỸ 
NGỌC, THÁI KHẮC MINH, LÊ MINH TRÍ

 Xây dựng mô hình in silico và ứng dụng sàng lọc ảo các chất có khả năng ức 
chế acetylcholinesterase

 In silico modelling and virtual screening for acetylcholinesterase inhibitors

104

 ● NGUYỄN THANH THẢO, TRẦN THÀNH 
ĐẠO, NGUYỄN THỤY VIỆT PHƯƠNG

 Sàng lọc in silico các flavonoid có khả năng ức chế enzym α-amylase và 
α-glucosidase hướng điều trị đái tháo đường type 2

 In silico screening of flavonoid compounds as inhibitors of both enzymes 
α-amylase and α-glucosidase for type 2 diabetes treatment

110

 ● NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, PHAN 
THỊ MỸ LINH, THÂN THỊ HẢI HÀ,  
TRẦN THỊ THANH HÀ

 Phân tích danh mục thuốc kháng sinh sử dụng tại Bệnh viện Phụ sản Trung 
ương năm 2019

 Analysis of antibiotic consumption at National Hospital of Obstetrics and 
Gynecology in 2019

113

 ● NGUYỄN XUÂN BẮC, ĐÀO THỊ MAI 
ANH, NGUYỄN THỊ LẬP

 Đánh giá ảnh hưởng của tuổi chuột và điều kiện bảo quản gan chuột đến hiệu 
suất phân lập microsom từ gan chuột cống

 The influence of rat’s age and liver preservation condition on the yield of rat 
liver microsomes

117

 ● PHẠM CẢNH EM, ĐỖ THỊ THÚY, 
TRƯƠNG NGỌC TUYỀN

 Sử dụng vi sóng để tổng hợp, đánh giá hoạt tính và nghiên cứu docking một số 
dẫn chất 1,3,4-oxadiazol và 1,3,4-thiadiazol

 Microwave assisted synthesis, biological evaluation and molecular docking 
studies of some 1,3,4-oxadiazole and 1,3,4-thiadiazole derivatives

121

 ● BÙI QUỐC DŨNG, THÁI KHẮC MINH,  
TRẦN QUẾ HƯƠNG, TRẦN THỊ THUÝ 
NGA, LÊ MINH TRÍ 

 Nghiên cứu QSAR nhị phân trên các chất chủ vận thụ thể dopamin 2 liên quan 
đến bệnh Alzheimer

 Binary QSAR modelings on dopamine 2 agonists related to Alzheimer’s 
disease

127

 ● HUỲNH PHƯƠNG THẢO, PHÙNG 
NGỌC CẨM TIÊN, NGUYỄN VĂN VĨNH 
CHÂU, TRƯƠNG VĂN ĐẠT, LÊ ĐẶNG TÚ 
NGUYÊN, NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

 Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh thông qua chỉ số ngày điều trị kháng 
sinh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018

 Assessment the antibacterial use using the day of therapy at Hospital for 
Tropical Disease in Ho Chi Minh city in period of 2016-2018

131

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 h

ttp
://

ca
nh

gi
ac

du
oc

.o
rg

.v
n 

và
 fa

ce
bo

ok
 C

an
hg

ia
cd

uo
c



4 TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC SỐ 2 - THÁNG 9/2020

 ● CHỬ THỊ THANH HUYỀN, NGUYỄN 
MẠNH TUYỂN, BÙI THỊ THÚY LUYỆN, 
NGUYỄN THU HẰNG, HÀ VÂN OANH

 Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và gây độc tế bào ung thư của các phân 
đoạn hạt giổi ngọt (Michelia tonkinensis  A. Chev) thu hái tại Hòa Bình

 Research on the antioxidant and anti-cancer effects of the seeds of Michelia 
tonkinensis A. Chev collected in Hoa Binh province

135

 ● NGUYỄN THỊ MINH THUẬN, LÊ THỊ 
THẢO NGUYÊN

 Khảo sát tác động điều hòa miễn dịch in vitro của một số dược liệu trên tế bào 
đơn nhân máu ngoại vi người

 Study on in vitro immunomodulatory effect of some medicinal plants on 
human peripheral blood mononuclear cells

139

 ● PHẠM VĂN SƠN, TRẦN LONG THÁI,  
PHAN NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG,  
NGUYỄN NGỌC VINH

 Xây dựng quy trình định lượng đồng thời phyllanthin, hypophyllanthin, niranthin 
và nirtetralin trong cây diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus Schum. et Thonn.) 
bằng phương pháp HPLC

 Development and validation of HPLC method for simutaneous quantification 
of phyllanthin, hypophyllanthin, niranthin and nirtetralin in Phyllanthus amarus 
Schum. et Thonn.

144

 ● PHAN NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG,  
HÀ MINH HIỂN

 Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng silymarin trong viên bao đường 
chứa cao khô quả cúc gai bằng phương pháp HPLC

 Development of an HPLC method for determination of silymarin in sugar coated 
tablets containing powdered milk thistle extract

149

 ● NGUYỄN VIỆT ĐỨC, VÕ THỊ BẠCH 
HUỆ, NGUYỄN THỊ MINH THUẬN

 Khảo sát điều kiện chiết xuất đồng thời alcaloid và flavonoid toàn phần trong lá 
đu đủ (Carica papaya L., Caricaceae)

 Evaluating some conditions for simultaneous extraction of total alkaloids and 
total flavonoids in leaves of Carica papaya L., Caricaceae

153

 ● NGUYỄN THỊ LINH GIANG, VŨ THANH 
THẢO, HÀ VI, LÊ THỊ HỒNG VÂN, HUỲNH 
THỊ THU SƯƠNG, LÊ VĂN HIỂN,  
TÔ THÁI HƠN, LÊ MINH QUÂN

 Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng hạ glucose huyết của cao chiết lan kim 
tuyến trên mô hình chuột đái tháo đường típ 2

 Acute toxicity and antidiabetic effects of anoectochilus formosanus hayata on 
type 2 diabetes mice model

157

 ● CHU THỊ THU HIỀN, TRẦN THỊ LỆ 
QUỲNH, ĐỖ QUANG HUY, LÊ TRUNG 
KHOẢNG, TRẦN HỮU DŨNG, TRẦN 
MẠNH HÙNG

 Khảo sát tác động của tinh bột lúa mì acetyl hóa trên mô hình tăng glucose máu 
do streptozotocin ở chuột béo phì

 Effect of wheat starch acetate on streptozotocin-induced hyperglycemia model 
in obese mice

161

 ● PHẠM TRẦN THU HÀ, TRẦN QUANG 
BÌNH, NGUYỄN HẢI HÀ, PHÙNG THANH 
HƯƠNG

 Quy trình giải trình tự gen HLA-A bằng phương pháp Sanger
 A Sanger-based HLA-A sequencing protocol

165

 ● KHƯU HỒNG GIANG,  
ĐỖ CHÂU MINH VĨNH THỌ

 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp LC- MS/MS  phân tích đồng thời dư lượng  
một số hóa chất bảo vệ thực vật nhóm cúc tổng hợp sử dụng phổ biến trong rau 
ăn lá, quả 

 Simultaneous determination of several pyrethroid pesticides residue in 
vegetables by LC-MS/MS

170

 ● NGÔ THỊ THÚY, NGUYỄN THỊ THU,  
HOÀNG VIỆT DŨNG, VŨ THÀNH DUY, 
NGUYỄN THẾ HÙNG, ĐỖ THỊ HÀ

 Các triterpenoid phân lập từ thân cây giác mộc Bắc Bộ (Cornus hongkongensis 
Subsp. tonkinensis, họ Cornaceae)

 Triterpenes isolated from the stem of Cornus hongkongensis Subsp. tonkinensis, 
Cornaceae

174

 ● NGUYỄN BÁ CHUNG, TÔN ĐỨC QUÝ,  
BÙI HOÀNG DƯƠNG, ĐÀO KHẮC CHẤT, 
HOÀNG THỊ HẠNH

 Đánh giá kiến thức và kỹ thuật sử dụng insulin trên bệnh nhân đái tháo đường 
typ 2 tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

 The assessment of knowledge and techniques of insulin use on patients with 
type 2 diabetes mellitus at outpatient department - Ha Tinh general Hospital

178

 ● PHAN TRẦN NHƯ NGUYỆT, NGUYỄN 
ĐỨC TUẤN

 Xây dựng quy trình phân tích đồng thời sáu hợp chất giảm glucose huyết ngụy 
tạo trong thuốc dược liệu và thực phẩm chức năng bằng phương pháp HPLC-PDA

 Simultaneous determination of six chemical hypoglycemic agents as illegal 
adulterants to traditional herbal medicines and food supplements by HPLC-PDA

183

 ● PHAN MINH HOÀNG, PHAN THỊ 
THANH THỦY, TRẦN THÀNH ĐẠO, TRẦN 
NGỌC CHÂU

 p-Menthan-3,8-diol (PMD): Tổng hợp, tinh chế và phân tích đặc điểm phổ của 
các đồng phân

 p-Menthane-3,8-diol: Synthesis, purification and spectral characterization of 
isomers

190

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 h

ttp
://

ca
nh

gi
ac

du
oc

.o
rg

.v
n 

và
 fa

ce
bo

ok
 C

an
hg

ia
cd

uo
c



15TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC SỐ 2 - THÁNG 9/2020

STT Công thức cấu tạo pIC50 
dự đoán

IC50 dự đoán 
(μM)

9 6,66 0,22

10 6,00 0,99

11 6,08 0,82

12 6,04 0,90

Kết luận
Nghiên cứu đã xây dựng được mô hình sàng lọc 

các chất ức chế lipase tuỵ dựa trên hai mô hình là 
mô hình 2D-QSAR và mô hình mô tả phân tử docking 
trên các dẫn chất vibralacton. Từ vibralacton, là một 
chất được tìm thấy trong tự nhiên, việc tạo thành các 
dẫn chất có vòng β-lacton trong cấu trúc và tiếp xúc 
được với khoang xúc tác ở cả 3 vùng sẽ gợi ý cho 
hoạt tính ức chế lipase cao. Kết quả phân tích các 
mô hình, cũng như sự tương quan giữa IC50 và mức 
độ docking, cho thấy khả năng dự đoán và sàng lọc 
tốt, có thể ứng dụng tìm các chất có hoạt tính ức chế 
lipase tuỵ trong tương lai.

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa 
học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã 
số 108.05.2017.311.
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Phân tích tình hình tiêu thụ kháng sinh tại Bệnh viện Bạch Mai 
giai đoạn 2013 - 2019 bằng hệ thống phân loại AWaRe
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Summary
As antibiotic consumption surveillance plays a pivotal role in guiding antimicrobial stewardship activities, and 

recently the WHO has classified key antibiotics into three categories (AWaRe) to improve access (Access), 
monitor important antibiotics (Watch) and preserve effectiveness of “last resort” antibiotics (Reserve), … 
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this classification was adopted to analyze the antibiotic consumption characteristics in Bach Mai Hospital during 
the period of 2013-2019. Daily doses (DDD)/100 bed-days were defined from the data of medicine consumption 
extracted from pharmacy dispensing databases. Average antibiotics consumption was 50 DDD/100 bed-days and 
much higher in the Departments of Infectious diseases (179.0), Intensive Care Unit (134.5) and Respiratory Center 
(130.4 DDD/100 bed-days). Watch- and reserve-group of antibiotics accounted for 66.6 % and 2.1 % of the total 
antibiotic use, respectively. The use of second and third-generation cephalosporins, fluoroquinolons was the most 
common as “Watch” antibiotics, while the consumption of “Reserve” group agents, including linezolid and colistin, 
was considerably high in the Intensive Care Unit and Dermatology Departments. These findings provided evidences 
and basis for improvement of antimicrobial stewardship activities in the hospital, and proved WHO AWaRe antibiotic 
categories practically applicable to analysis of antibiotic consumption data in hospital.

Keywords: Antibiotic consumption, DDD/100 bed-days, WHO AWaRe classification, Bach Mai hospital.  

Đặt vấn đề
Chương trình giám sát sử dụng kháng sinh (AMS), 

cùng với các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn, đóng 
vai trò đặc biệt quan trọng nhằm đối phó với các 
thách thức do vi khuẩn đề kháng kháng sinh gây ra. 
Mục tiêu của AMS là thúc đẩy việc sử dụng kháng 
sinh hợp lý, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và duy 
trì hiệu lực của kháng sinh trong điều trị  [1-2]. Theo đó, 
hoạt động theo dõi tiêu thụ kháng sinh được coi là 
công cụ hữu ích và cần được triển khai liên tục nhằm 
góp phần thực hiện các mục tiêu này [2-3]. 

Cung cấp thêm các công cụ hỗ trợ chương trình 
giám sát sử dụng kháng sinh, Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) đã giới thiệu hệ thống phân loại kháng sinh 
AWaRe  bao gồm 3 nhóm: Access (kháng sinh cơ 
bản, thiết yếu), Watch (giám sát sử dụng) và Reserve 
(bảo tồn) [3-4]. Hệ thống phân loại này được WHO liên 
tục đánh giá, cập nhật và khuyến khích sử dụng trong 
việc phân tích và mô tả dữ liệu tiêu thụ kháng sinh, 
làm chỉ số hỗ trợ đánh giá các hoạt động quản lý sử 
dụng kháng sinh và ngày càng được ứng dụng rộng 
rãi trên toàn cầu [3, 5].  

Bệnh viện Bạch Mai là một bệnh viện hạng đặc 
biệt với quy mô điều trị lớn nhất cả nước, thường 
xuyên tiếp nhận và điều trị số lượng lớn bệnh nhân có 
bệnh lý nhiễm khuẩn nặng, diễn biến phức tạp [6-7]. Do 
đó, Bệnh viện cũng là đơn vị tiêu thụ lượng lớn các 
kháng sinh, trong đó có các kháng sinh dự trữ (nhóm 
Reserve) hoặc cần quản lý (nhóm Watch). Nhằm mô 
tả thực trạng và góp phần định hướng chương trình 
quản lý sử dụng kháng sinh tại đơn vị, chúng tôi triển 
khai nghiên cứu với mục tiêu phân tích mức độ và 
cơ cấu tiêu thụ kháng sinh tại Bệnh viện Bạch Mai 
trong giai đoạn 2013 - 2019 theo hệ thống phân loại 
AWaRe năm 2019 của WHO.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Tiêu chuẩn lựa chọn
Số lượng tiêu thụ kháng sinh có tác dụng toàn 

thân (mã ATC: J01) và số ngày điều trị tại các khoa 
lâm sàng và toàn Bệnh viện giai đoạn 2013 - 2019.

Tiêu chuẩn loại trừ
Số lượng tiêu thụ kháng sinh và số ngày điều trị 

tại Khoa Nhi. 
Số lượng tiêu thụ kháng sinh của các đơn vị không 

có bệnh nhân điều trị nội trú.
Số lượng tiêu thụ các kháng sinh chưa được 

WHO quy định thông số DDD. 
Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu hồi cứu thông qua phân tích định 

lượng mức độ tiêu thụ các thuốc kháng sinh tại các 
đơn vị lâm sàng và toàn Bệnh viện. Mức độ tiêu thụ 
được đánh giá qua chỉ số số liều DDD/100 ngày nằm 
viện (DDD/100 BD) bằng công thức:

DDD/100 ngày nằm viện =
Tổng số gram sử dụng x 100

DDD x số ngày điều trị
Dữ liệu về tiêu thụ kháng sinh được trích xuất tại 

Khoa Dược từ phần mềm quản lý cấp phát thuốc cho 
các khoa phòng, dữ liệu về số ngày điều trị được trích 
xuất từ phần mềm quản lý tại phòng Kế hoạch Tổng 
hợp. Giá trị DDD (Defined Daily Dose – liều xác định 
hàng ngày) của các thuốc được tham khảo từ cơ sở 
dữ liệu của Trung tâm Hợp tác về Phương pháp Thống 
kê Dược - Tổ chức Y tế thế giới (WHO Collaborating 
Centre for Drug Statistics Methodology), phiên bản 
năm 2019 [8]. Kháng sinh được phân loại thành 3 
nhóm “Tiếp cận” (Access), “Giám sát” (Watch), “Dự 
trữ” (Reserve) hoặc Chưa được phân loại (Other) 
theo hệ thống phân loại AWaRe năm 2019 của Tổ 
chức Y tế thế giới (WHO) [4].

Xử lý kết quả
Dữ liệu được quản lý và phân tích bằng phần 

mềm Microsoft Excel 365. 

Kết quả
Mức độ tiêu thụ kháng sinh tại Bệnh viện
Theo danh mục phân loại AWaRe năm 2019, 

Bệnh viện Bạch Mai có sử dụng 17/48 kháng sinh 
nhóm “Tiếp cận”, 33/110 kháng sinh nhóm “Giám sát” 
và 5/22 kháng sinh nhóm “Dự trữ”, ngoài ra cũng có 
3 kháng sinh được sử dụng tại đơn vị nhưng chưa 
được phân loại trong danh mục AWaRe. Mức độ 
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tiêu thụ kháng sinh trên toàn Bệnh viện giai đoạn 
2013 - 2019 được trình bày tại hình 1.

Hình 1. Mức độ tiêu thụ các nhóm kháng sinh
tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2013 - 2019

Trong giai đoạn 2013 - 2019, tiêu thụ kháng 
sinh trung bình tại Bệnh viện Bạch Mai ở mức  
50 DDD/100 BD, giảm từ 56,04 DDD/100D vào năm 
2013 xuống 45,39 DDD/100 BD vào năm 2019. Mức 
tiêu thụ kháng sinh nhóm “Tiếp cận” giảm từ mức 
16,7 DDD/100 BD xuống còn 8,6 DDD/100 BD trong 
khi tiêu thụ kháng sinh nhóm “Dự trữ” đã tăng từ  
0,48 DDD/100 BD vào năm 2013 lên 1,41 DDD/100 BD 
vào năm 2019. Tỷ lệ tiêu thụ kháng sinh nhóm “Giám 
sát” chiếm đến 66,6 % tiêu thụ toàn viện trong 6 năm, 
tiếp theo là nhóm “Tiếp cận” (26,2 %), nhóm “Dự trữ” 
chỉ chiếm 2,1 % tổng lượng tiêu thụ toàn Bệnh viện.

Mức độ tiêu thụ kháng sinh tại các đơn vị của Bệnh viện
Tại Bệnh viện Bạch Mai, tiêu thụ kháng sinh được 

ghi nhận trên toàn bộ 28 đơn vị lâm sàng có điều trị 
nội trú. Mức độ tiêu thụ các nhóm kháng sinh tại các 
đơn vị này được trình bày tại bảng 1. 
Bảng 1. Mức độ tiêu thụ các nhóm kháng sinh của các đơn vị 

tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2013 - 2019

Tên khoa
Mức tiêu thụ (DDD/100 BD)

“Tiếp cận” “Giám sát” “Dự trữ” Khác Tổng

TT. Bệnh nhiệt đới 106,12 71,35 0,95 0,58 179,00

Hồi sức tích cực 25,39 90,40 16,09 2,58 134,46

Hô hấp 29,07 95,52 0,73 5,12 130,44

Gây mê hồi sức 25,93 59,70 2,26 12,73 100,61

Ngoại 15,00 55,19 1,91 16,57 88,68

Da liễu 6,34 58,10 9,09 1,32 74,85

CTCH-Cột sống 12,70 53,92 0,85 4,60 72,07

Tiêu hóa 9,53 56,01 0,09 1,89 67,51

Phẫu thuật thần kinh 21,10 40,01 0,34 5,83 67,28

Răng hàm mặt 35,47 27,82 1,19 2,05 66,53

Huyết học 13,41 42,11 1,21 4,46 61,19

Dị ứng & MDLS 6,58 48,63 2,11 2,39 59,72

Mắt 16,06 38,66 0,09 3,74 58,56

Chống độc 11,20 42,78 1,89 0,97 56,83

Tên khoa
Mức tiêu thụ (DDD/100 BD)

“Tiếp cận” “Giám sát” “Dự trữ” Khác Tổng

Tai mũi họng 27,17 28,58 0,05 0,32 56,12

Tim mạch 8,78 40,00 1,35 0,77 50,90

Thận -tiết niệu 10,93 32,37 1,33 5,01 49,63

Phẫu thuật lồng ngực 5,05 36,04 0,58 1,73 43,40

Cơ xương khớp 9,98 28,82 0,68 1,93 41,41

Nội tiết 14,23 24,39 0,19 1,34 40,16

Thần kinh 3,69 29,95 0,20 0,29 34,13

Y học cổ truyền 10,15 18,61 0,15 1,02 29,92

Sản 12,93 8,42 0,01 1,96 23,31

Phục hồi chức năng 5,52 13,36 0,52 0,17 19,56

Cấp cứu 1,87 14,38 0,35 0,93 17,54

YHHN và Ung bướu 1,50 11,31 1,03 0,30 14,14

Viện Sức khỏe tâm thần 2,77 2,80 0,01 0,05 5,63

Thận nhân tạo 0,12 0,0002 0,00 0,00 0,12

Toàn viện 13,10 33,32 1,07 2,49 49,98
Tình hình tiêu thụ kháng sinh có sự khác biệt khá 

lớn giữa các đơn vị trong Bệnh viện, trong đó Trung 
tâm Bệnh nhiệt đới, Khoa Hồi sức tích cực và Trung 
tâm Hô hấp là các đơn vị có mức tiêu thụ cao nhất, 
gấp khoảng 2,6 - 3,6 trung bình toàn viện.

Tương tự hình ảnh trên toàn Bệnh viện, tiêu thụ 
kháng sinh nhóm “Giám sát” chiếm tỷ lệ lớn tại đa số 
các khoa lâm sàng. Bên cạnh đó, kháng sinh nhóm 
“Tiếp cận” chiếm tỷ trọng tiêu thụ lớn tại Trung tâm 
Bệnh nhiệt đới, Khoa Răng hàm mặt, Tai mũi họng, 
Nội tiết, Sản, Viện Sức khỏe tâm thần (khoảng 50 %) 
và gần 100 % tại Khoa Thận nhân tạo. Riêng đối với 
Khoa Hồi sức tích cực và Da liễu, kháng sinh nhóm 
“Dự trữ” được tiêu thụ với mức độ đáng kể, với lần 
lượt 16,09 DDD/100 BD và 9,09 DDD/100 BD.

Nhằm làm rõ các loại kháng sinh được sử dụng 
phổ biến trong Bệnh viện, chúng tôi đã tiến hành 
thống kê các kháng sinh nằm trong danh sách DU75 
(các kháng sinh chiếm 75 % tổng lượng tiêu thụ) tại 
các đơn vị trong Bệnh viện. Danh sách các thuốc 
và tỷ trọng sử dụng tương ứng được thống kê tại 
bảng 2.

Nghiên cứu đã ghi nhận 17 kháng sinh trong nhóm 
“Giám sát” nằm trong danh sách DU75 tại ít nhất 1 
đơn vị trong Bệnh viện. Các thuốc được sử dụng phổ 
biến nhất bao gồm các fluoroquinolon (ciprofloxacin, 
moxifloxacin, levofloxacin), cephalosporin thế hệ 3 
(ceftriaxon, cefoperazon, ceftazidim), cefalosphorin 
thế hệ 2 (cefuroxim, cefoxitin), carbapenem 
(meropenem, imipenem/cilastatin), chiếm từ 6 – 12 % 
tổng tiêu thụ tại các đơn vị. Bên cạnh đó, amoxicilin/
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acid clavulanic và metronidazol là 2 kháng sinh nhóm 
“Tiếp cận” được sử dụng phổ biến nhất tại Bệnh viện 
với lần lượt 15 và 10 đơn vị ghi nhận 2 thuốc này nằm 
trong danh mục DU75. Đáng lưu ý amikacin cũng là 
kháng sinh được sử dụng nhiều tại 6 đơn vị với tỷ lệ 

trung bình khoảng 7,57 %. Với nhóm “Dự trữ”, có 2 
kháng sinh nằm trong danh mục DU75 tại các khoa 
phòng là linezolid (chiếm tỷ lệ 11,9 % tại Khoa Da 
liễu và 7,2 % tại Khoa Hồi sức tích cực) và colistin 
(chiếm 7,6 % lượng tiêu thụ tại Khoa Hồi sức tích cực).

Bảng 2. Danh sách và tỷ trọng tiêu thụ các kháng sinh trong danh sách DU75 của các đơn vị tại Bệnh viện Bạch Mai

Phân nhóm AWaRe Tên kháng sinh Số đơn vị ghi nhận Tỷ trọng tiêu thụ (%), trung vị (tứ phân vị)a

“Tiếp cận” amoxicilin/acid clavulanic 15 6,75 (5,64 - 19,03)

“Tiếp cận” metronidazol 10 9,11 (5,5 - 11,55)

“Tiếp cận” amikacin 6 7,57 (7,25 - 9,4)

“Tiếp cận” clindamycin 4 9,82 (7,6 - 12,01)

“Tiếp cận” sulfamethoxazol/trimethoprim 2 30,51 (19,82 - 41,19)

“Tiếp cận” cefazolin 2 16,28 (10,46 - 22,1)

“Tiếp cận” ampicilin/sulbactam 1 31,47

“Tiếp cận” amoxicilin 1 4,72

“Giám sát” ceftriaxon 18 12,81 (8,69 - 16,62)

“Giám sát” cefuroxim 13 12,57 (8,26 - 27,67)

“Giám sát” ciprofloxacin 13 10,26 (8,56 - 12,49)

“Giám sát” moxifloxacin 13 9,25 (7,33 - 12,06)

“Giám sát” levofloxacin 12 9,45 (7,69 - 14,61)

“Giám sát” cefoperazon 12 7,29 (6,43 - 9,51)

“Giám sát” meropenem 11 6,33 (5,1 - 8,14)

“Giám sát” imipenem/cilastatin 8 7,1 (5,99 - 10,78)

“Giám sát” cefoxitin 6 7,43 (5,2 - 20,12)

“Giám sát” ceftazidim 6 6,53 (4,77 - 7,54)

“Giám sát” clarithromycin 4 9,48 (5,62 - 15,51)

“Giám sát” cefepim 4 6,71 (4,95 - 8,63)

“Giám sát” vancomycin 3 7,07 (5,03 - 9,78)

“Giám sát” ertapenem 2 6,91 (5,82 - 7,99)

“Giám sát” piperacilin/tazobactam 2 6,35 (5,59 - 7,11)

“Giám sát” norfloxacin 1 21,86

“Giám sát” azithromycin 1 4,73

“Dự trữ” linezolid 2 9,6 (8,42 - 10,77)

“Dự trữ” colistin 1 7,5

Khác cefoperazon/sulbactam 9 7,29 (5,33 - 10,17)
a Thống kê trên các khoa có ghi nhận kháng sinh nằm trong danh sách DU75

Bàn luận
Trong giai đoạn 2013 - 2019, mức tiêu thụ 

kháng sinh trung bình tại Bệnh viện Bạch Mai là 50 
DDD/100 BD, thấp hơn kết quả khảo sát tại 16 bệnh 
viện tại Việt Nam trong giai đoạn tháng 10/2012 – 
09/2013 (91,8 DDD/100 BD) và gần tương đương 
với các bệnh viện tại Đức trong giai đoạn 2015-2016 

(55,4 DDD/100 BD) [2, 9]. Tuy nhiên, khác biệt về mức 
độ tiêu thụ kháng sinh giữa các bệnh viện có thể do 
đặc điểm mô hình bệnh tật và thói quen kê đơn của 
bác sĩ điều trị, khác biệt về phương pháp thu thập và 
phân tích dữ liệu tiêu thụ kháng sinh cũng như việc 
cập nhật mức liều DDD từ WHO [2, 8].

Tiêu thụ kháng sinh tại Bệnh viện Bạch Mai trong 
giai đoạn 2017 – 2019 đã giảm khoảng 20 % so với 
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giai đoạn 2013 - 2016, tuy nhiên thay đổi này chủ yếu 
do giảm tiêu thụ kháng sinh nhóm “Tiếp cận” trong 
khi tiêu thụ nhóm “Dự trữ” đã tăng khoảng 3 lần.  
Tỷ lệ sử dụng kháng sinh nhóm “Giám sát” và “Dự 
trữ” trên toàn Bệnh viện lần lượt là 66,6 % và 3,1 
%, cao hơn đáng kể so với các bệnh viện tại Đức  
(22,9 % và 0,64 %) [2]. Nghiên cứu tại các bệnh 
viện tại Việt Nam cũng cho thấy hình ảnh tương tự 
với tỷ lệ sử dụng kháng sinh nhóm “Giám sát” như 
cephalosporin thế hệ 2, 3 và fluoroquinolon lần lượt 
lên tới 24 %, 12 % và 16 %) [9].

Theo khuyến cáo của WHO, kháng sinh nhóm “Tiếp 
cận” nên chiếm khoảng 60% tổng lượng tiêu thụ trong 
khi tỷ lệ này tại Bệnh viện Bạch Mai chỉ là 19 % [5]. Tuy 
nhiên, vấn đề này có thể được giải thích do Bệnh viện 
Bạch Mai là đơn vị tuyến cuối, điều trị nhiều bệnh nhân 
có nhiễm khuẩn nặng, phức tạp, nhiễm khuẩn do vi 
khuẩn đa kháng [6-7]. Bên cạnh đó, khác biệt về cơ cấu 
sử dụng kháng sinh giữa các bệnh viện còn có thể do 
các khác biệt về tình hình đề kháng kháng sinh của vi 
khuẩn cũng như đặc điểm điều trị của mỗi đơn vị, mức 
độ sẵn có của các kháng sinh cũng như các quy định 
về chi trả bảo hiểm y tế [2, 9].

Phân tích đặc điểm tiêu thụ kháng sinh tại các 
khoa phòng cho thấy một số đơn vị có tỷ lệ sử dụng 
kháng sinh nhóm “Tiếp cận” khá cao như Trung 
tâm Bệnh nhiệt đới, Khoa Răng hàm mặt và Tai 
mũi họng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêu thụ các kháng sinh 
tại nhóm “Giám sát” đều chiếm ưu thế tại đa số các 
khoa phòng. Thêm vào đó, việc sử dụng phổ biến các 
kháng sinh phổ rộng (carbapenem) hoặc các kháng 
sinh đã được khuyến cáo có thể gây tổn hại phụ cận 
(fluoroquinolon) có thể làm gia tăng áp lực chọn lọc 
đề kháng kháng sinh và cần được đặc biệt lưu ý trong 
chương trình quản lý sử dụng kháng sinh tại bệnh 
viện [6, 10].

Nghiên cứu ghi nhận 2 kháng sinh nhóm “Dự trữ” 
nằm trong danh mục DU75 tại các khoa phòng. Trong 
đó, mức độ tiêu thụ colistin và linezolid khá lớn tại 
Khoa Hồi sức tích cực có thể do đặc điểm tình hình 
đề kháng kháng sinh tại đơn vị này [6-7]. Tuy nhiên, 
tính phù hợp trong việc sử dụng linezolid tại Khoa Da 
liễu cần được lưu ý để tiến hành đánh giá thêm [7].

Kết luận
Kết quả phân tích mức độ và cơ cấu tiêu thụ 

kháng sinh ở các đơn vị tại Bệnh viện Bạch Mai 
cho thấy mức độ tiêu thụ kháng sinh của Bệnh viện 
chỉ ở mức trung bình (50 DDD/100 BD). Tuy nhiên, 

kháng sinh được sử dụng tại Bệnh viện chủ yếu 
thuộc nhóm “Giám sát”, đồng thời các kháng sinh 
thuộc nhóm “Dự trữ” tuy được sử dụng với tỷ lệ nhỏ 
nhưng đang có xu hướng gia tăng. Phân tích cũng 
cho thấy hệ thống phân loại kháng sinh AWaRe là 
công cụ đơn giản, phù hợp cho hoạt động phân tích 
thực trạng, định hướng chương trình quản lý sử dụng 
kháng sinh tại các đơn vị.
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