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TÓM TẮT 
 
Lao là một bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosis) gây nên. Bệnh lao 
có thể gặp ở tất cả các bộ phận của cơ thể, trong đó lao phổi là thể lao phổ biến nhất. Bệnh có 
nhiều thể, trong đó lao phổi AFB dương tính là nguồn lây chính cho người xung quanh. Bệnh 
nhân lao phổi AFB dương tính có thể được phát hiện bằng phương pháp soi đờm trực tiếp tìm 
vi khuẩn lao dưới kính hiển vi. Mặc dù lao là bệnh có thể điều trị khỏi, bệnh lao vẫn đang là 
nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai trong các bệnh nhiễm trùng trên toàn cầu. Nguy cơ 
chuyển từ nhiễm lao sang thành bệnh lao là khoảng 10% trong cả cuộc đời, tuy nhiên ở những 
người có hệ thống miễn dịch suy giảm ví dụ như người nhiễm HIV, suy dinh dưỡng, hoặc đái 
tháo đường, thì nguy cơ chuyển từ nhiễm lao sang thành bệnh lao sẽ cao hơn rất nhiều.  
 
Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG), Việt nam xếp thứ 12 trong 22 nước có 
gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới (22 nước có gánh nặng bệnh lao cao có số bệnh nhân 
chiếm khoảng 80% tổng số bệnh nhân lao trên toàn cầu). Số bệnh nhân lao mới xuất hiện ước 
tính sẽ giảm khoảng 11% hàng năm nếu như phát hiện được tối thiểu 70% số bệnh nhân lao 
phổi AFB dương tính mới xuất hiện và điều trị khỏi cho ít nhất 85% số bệnh nhân này. Đến 
năm 2006, Việt Nam đã đạt được chỉ tiêu trên về phát hiện và điều trị của TCYTTG được gần 
10 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ phát hiện đăng ký ca bệnh lao phổi AFB dương tính mới không có 
chiều hướng suy giảm. Có thể có nhiều lý giải cho hiện tượng này như vai trò của đại dịch HIV 
(người nhiễm HIV có nguy cơ phát triển từ nhiễm lao thành bệnh lao cao hơn gấp 20 đến 30 lần 
so với người không nhiễm HIV); vấn đề đô thị hoá với tốc độ nhanh và tình hình di dân cao; 
tăng cường vai trò của y tế tư trong điều trị bệnh lao; và tỷ lệ phát hiện của Chương trình thấp 
hơn ước tính. Bản luận văn này mô tả kết quả điều tra tình hình hiện mắc lao toàn quốc lần thứ 
nhất với mục đích là ước tính gánh nặng thực tế tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt nam. 
  
Chương 1 giới thiệu tổng quan về tình hình dịch tễ bệnh lao trên toàn cầu và bàn luận các 
phương pháp đánh giá, đo lường gánh nặng bệnh lao và vai trò của điều tra hiện mắc lao; điều 
tra nhiễm lao trong việc đánh giá, đo lường gánh nặng bệnh lao. Ở chương này cũng mô tả 
Chương trình chống lao tại Việt nam, nêu mục đích chính của luận văn là đánh giá tình hình 
hiện mắc lao tại Việt Nam, các mục tiêu nghiên cứu và những điểm chính của luận văn cũng 
được đề cập trong chương này.  
 
Chương 2 trình bày kết quả nghiên cứu quan trọng nhất của điều tra hiện mắc lao toàn quốc. 
Tỷ lệ hiện mắc lao tại Việt nam cao hơn 1,6 lần so với ước tính trước đây. Tỷ lệ hiện mắc lao 
của bệnh nhân lao phổi AFB dương tính là 197 / 100.000 dân (khoảng tin cậy 95% là 150 – 
244) ở người lớn từ 15 tuổi trở lên. Tỷ lệ hiện mắc lao ở nam cao hơn 5,1 lần so với nữ, tăng 
theo lứa tuổi, và cao hơn ở khu vực nông thôn so với khu vực thành thị và khu vực miền núi, 
sâu, xa. Tỷ lệ hiện mắc lao cũng cao hơn ở miền Nam so với miền Bắc.  
 
Sử dụng số liệu thu thập từ điều tra hiện mắc lao toàn quốc, ở Chương 3 chúng tôi ước tính tỷ 
lệ bệnh nhân lao được điều trị tại cơ sở y tế tư nhân. Đồng thời, chúng tôi cũng mô tả đặc điểm 
nhân khẩu học của nhóm bệnh nhân này. Ước tính hơn 8% (trong khoảng từ 7,1 đến 20,3%) số 
bệnh nhân lao được điều trị tại cơ sở y tế tư. Khu vực miền Nam có nhiều bệnh nhân lao lựa 
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chọn điều trị tại cơ sở y tế tư nhân (12%) so với miền Bắc và miền Trung. Nhóm người trẻ (15-
35 tuổi) và phụ nữ thường hay lựa chọn cơ sở y tế tư để điều trị lao hơn so với người già và 
nam giới (14% và 17% so với 6%). 
 
Chương 4 đánh giá thái độ tìm kiếm dịch vụ y tế trong người lớn có ho khạc kéo dài trên hai 
tuần từ số liệu của điều tra hiện mắc lao toàn quốc. Gần một nửa số người có ho khạc kéo dài 
trên 2 tuần có tìm kiếm dịch vụ y tế. Cơ sở y tế đến khám đầu tiên phổ biến nhất là nhà thuốc 
(35%), sau đó là trạm y tế xã (29%), bệnh viện công (24%) và cơ sở y tế tư nhân (10%). Mặc 
dù, theo hướng dẫn của Chương trình Chống lao quốc gia Việt Nam, những người nghi lao có 
ho khạc kéo dài trên hai tuần đều phải được làm xét nghiệm đờm phát hiện, tuy nhiên trong 
thực hành tỷ lệ này còn thấp, ngoại trừ tại bệnh viện lao tuyến tỉnh. Trong số người nghi lao có 
ho khạc kéo dài, 3% được chẩn đoán là mắc lao, 10% khai báo có được làm xét nghiệm đờm và 
22% được chụp Xquang khi đến khám tại các cơ cở y tế. Điều này chứng tỏ cán bộ y tế cần 
được đào tạo nhằm tăng cường hoạt động phát hiện, chẩn đoán, đặc biệt là xét nghiệm đờm 
phát hiện cho những người có ho khạc kéo dài trên 2 tuần. 
 
Trong điều tra hiện mắc lao toàn quốc để xác định người nghi lao chúng tôi sử dụng 2 phương 
pháp sàng lọc là phỏng vấn để xác định người có tiền sử điều trị lao, người hiện đang bị ho 
khạc kéo dài trên hai tuần, và chụp Xquang phổi. Những người có tiền sử điều trị lao trong 2 
năm gần đây, ho khạc kéo dài trên 2 tuần hoặc có hình ảnh XQ bất thường nghi lao được lấy 3 
mẫu đờm làm xét nghiệm chẩn đoán lao. Chương 5 mô tả hiệu quả phát hiện các ca bệnh thông 
qua hai phương pháp sàng lọc trên. 38% số bệnh nhân lao được phát hiện thông qua phương 
pháp sàng lọc bằng phỏng vấn, trong khi đó 91% số bệnh nhân lao có hình ảnh XQ bất thường 
nghi lao. Do không phải tất cả đối tượng điều tra đều được sàng lọc bằng phỏng vấn và chụp 
XQ phổi, chúng tôi hiệu chỉnh cho các đối tượng bị thiếu thông tin. Chúng tôi ước tính điều tra 
đã không phát hiện được khoảng 10% số bệnh nhân lao (khoảng tin cậy 95% là 6,8 – 14,2%) do 
đối tượng điều tra chỉ được sàng lọc bằng một phương pháp. Chúng tôi kết luận là điều tra hiện 
mắc lao nên sử dụng cả hai phương pháp sàng lọc, và nếu chỉ sàng lọc bằng phỏng vấn sẽ bỏ 
sót một lượng lớn bệnh nhân lao. Để ước tính chính xác hơn tỷ lệ hiện mắc lao, kết quả điều tra 
nên được hiệu chỉnh cho sự tham gia không đầy đủ với hai phương pháp sàng lọc người nghi 
lao là phỏng vấn và chụp XQ phổi, do cả hai phương pháp trên đều không phát hiện được tất cả 
bệnh nhân lao.  
  
Đói nghèo là một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh lao. Trong nghiên cứu này, chi tiêu hộ 
gia đình được ước tính dựa trên 9 chỉ số. Tại Chương 6, chúng tôi đánh giá liệu các chỉ số này 
có thể dự đoán được mức độ chi tiêu của hộ gia đình bằng cách sử dụng bộ số liệu của Điều tra 
mức sống hộ gia đình tại Việt nam, do bộ số liệu này có nhiều dữ liệu và có thể ước tính chính 
xác hơn mức sống hộ gia đình. Chúng tôi kết luận là chỉ với 9 chỉ số có thể dự đoán được mức 
chi tiêu hộ gia đình tương đối chính xác. Mức chi tiêu hộ gia đình được chia thành 5 nhóm có 
số lượng như nhau (từ thấp đến cao). Tỷ lệ hiện mắc lao cao hơn gấp 2,5 lần ở nhóm có mức 
chi tiêu cao nhất so với nhóm có mức chi tiêu thấp nhất (khoảng tin cậy 95% là 1,6 – 3,9). Như 
vậy, đói nghèo là yếu tố nguy cơ với bệnh lao ở Việt Nam. 
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Như đã nêu ở trên, không phải tất cả người nhiễm lao đều phát triển thành bệnh lao. Do đó 
chúng tôi phân biệt 2 khái niệm nhiễm lao và bệnh lao. Trong điều tra tình hình nhiễm lao toàn 
quốc, chúng tôi nghiên cứu tình hình nhiễm lao của trẻ em từ 6 đến 14 tuổi sống tại cùng các 
điểm điều tra được chọn trong điều tra hiện mắc lao toàn quốc (Chương 7). Đối tượng được 
xác định có nhiễm lao hay không bằng thử phản ứng Tuberculin. Đối tượng điều tra được tiêm 
thử phản ứng Tuberculin và kết quả phản ứng được đánh giá sau 3 ngày. Trẻ nhiễm lao là 
những trẻ có phản ứng Tuberculin dương tính, với đường kính phản ứng từ 10 mm trở lên. 
Trong số 21.487 trẻ điều tra, 16.7% có phản ứng tuberculin dương tính. Nguy cơ nhiễm lao 
hàng năm được ước tính là 1,7% (khoảng tin cậy 95% là 1,5 – 1,8%). Tỷ lệ nhiễm lao cao hơn 
ở khu vực thành thị so với khu vực nông thôn và khu vực miền núi, sâu xa. Trẻ lớn có tỷ lệ 
nhiễm lao cao hơn so với trẻ ít tuổi hơn. Trẻ em của những gia đình có bệnh nhân lao có nguy 
cơ nhiễm lao cao hơn 1,6 lần so với trẻ khác (sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, p < 0,05). 
  
Trong Chương 8, các kết quả chính được thảo luận và đưa ra các gợi ý cho các nghiên cứu 
trong tương lai. Chúng tôi kết luận là tình hình hiện mắc lao tại Việt nam cao hơn và kết quả 
hoạt động phát hiện lao của chương trình thấp hơn so với ước tính trước đây. Mặc dù thiết kế 
nghiên cứu không phù hợp để tìm hiểu và giải thích các lý do của vấn đề này, có thể có một số 
lý do như: 1) ước tính tỷ lệ lao mới mắc trước đây dựa trên kết quả của các điều tra nhiễm lao. 
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều tra nhiễm lao không còn phù hợp để ước tính tỷ lệ lao 
mới mắc. 2) khoảng 10% của bệnh nhân lao được điều trị bên ngoài chương trình lao và không 
được báo cáo trong số bệnh nhân lao phát hiện đăng ký. Hơn nữa, không phải tất cả những 
bệnh nhân lao được phát hiện trong điều tra được làm xét nghiệm đờm phát hiện trước đây do 
triệu chứng ho khạc kéo dài, tuy nhiên, một phần trong số những người này sẽ được phát hiện 
sau này nếu như không tiến hành điều tra. Một kết quả quan trọng khác là tỷ lệ hiện mắc lao 
cao nhất trong nhóm người nghèo nhất, và sàng lọc bằng Xquang phổi để phát hiện lao có độ 
nhạy cao nên được tiến hành trong các điều tra hiện mắc lao. 
 
Vì tình hình mắc lao tại Việt nam còn ở mức cao, với tỷ lệ hiện mắc cao hơn ước tính trước 
đây, Bộ Y tế Việt Nam nên tiếp tục tập trung ưu tiên cho Chương trình chống lao. Điều tra hiện 
mắc lao toàn quốc lần thứ 2 nên được tiến hành để xác định xu hướng dịch tễ của tình hình hiện 
mắc lao tại Việt Nam. 


