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TÓM T�T. Nghiên c�u này kh�o sát ki�n th�c, thái �� và th�c hành (Knowledge, Attitudes and Practices – KAP) v� b�nh 
S�t xu�t huy�t (SXH) c�a sinh viên khoa D��c, ��i h�c L�c H�ng. Phân tích ���c ti�n hành trên 538 m�u kh�o sát ���c thu 
th�p b�ng cách phát phi�u kh�o sát tr�c ti�p. �ánh giá thang �o thông qua h� s� tin c�y Cronbach’s Alpha. Các phân tích 
th�ng kê ���c s� d�ng trong nghiên c�u là t��ng quan Pearson, ki�m tra Chi bình ph��ng và h�i quy logistics. K�t qu� 
nghiên c�u cho th�y t� l� sinh viên có  ki�n th�c “t�t”, thái �� “t�t” và th�c hành “t�t” trong vi�c phòng ch�ng b�nh SXH. 
Có hai y�u t� nhân kh�u h�c �nh h��ng ��n t�ng �i�m KAP c�a m�u kh�o sát, có s� t��ng quan gi�a thái �� “t�t” và th�c 
hành “t�t” trong vi�c phòng ch�ng b�nh SXH. 

T� KHOÁ: S�t xu�t huy�t, Ki�n th�c, Thái ��, Th�c hành, Khoa D��c L�c H�ng 

ABSTRACT. This study surveyed knowledge, attitudes and practices (Knowledge, Attitudes and Practices - KAP) related to 
Dengue fever (DF) of students at Faculty of Pharmacy, Lac Hong University. This cross-sectional study was carried out a 
survey to 538 responses. Set of questions was assessed using the Cronbach's Alpha test. The statistical analysis used in this 
study are Pearson correlation, Chi-square test and Binary logistics regression. The results show the proportions of students 
who had “good” DF knowledge, attitudes and practices regarding DF prevention. There are two demographic factors affecting 
the total KAP score of the survey sample. A correlation amongst “good” attitudes and “good” practices regarding DF 
prevention was found.    
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1. M�  ��U 

S�t xu�t huy�t (SXH) là b�nh nhi�m virus Dengue c�p tính 
thu�c nhóm Flavivirus, h� Flaviviridae v�i b�n type huy�t 
thanh DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. B�nh lây truy�n t� 
ng��i b�nh sang ng��i lành qua v�t ��t c�a mu�i. � Vi�t 
Nam, hai loài mu�i truy�n b�nh SXH là Aedes aegypti và 
Aedes albopictus, trong �ó quan tr�ng nh�t là Aedes aegypti 
[1]. 

Theo báo cáo c�a WHO (2011) thì SXH là b�nh nhi�m 
virus t� ��ng v�t chân kh�p ph� bi�n nh�t trên th� gi�i v�i 
2,5 - 3 t� ng��i (kho�ng 40% dân s�) có nguy c� nhi�m SXH 
[2]. T� l� ng��i dân có nguy c� m�c b�nh SXH ngày càng 
t�ng theo th�i gian. ��n n�m 2012, nghiên c�u c�a Oliver J 
Brady v� t� l� SXH, ��c tính r�ng 3,97 t� ng��i, � 128 qu�c 
gia, có nguy c� nhi�m virus SXH [3]. N�m 2013, Bhatt S 
��c tính trên th� gi�i có 390 tri�u ng��i nhi�m trùng SXH 
m�i n�m [4]. 

T�i Vi�t Nam, SXH xu�t hi�n nhi�u � các t�nh ��ng b�ng 
sông C�u Long, ��ng b�ng B�c b� và vùng ven bi�n mi�n 
Trung do có khí h�u nóng �m, m�a nhi�u [1]. N�m 2014, 
theo báo cáo có 28 ca t� vong trong s� 43.000 ca nhi�m SXH 
trên 53 t�nh thành t�i Vi�t Nam [5]. ��n n�m 2016, 122.020 
ca m�c b�nh SXH và 43 ca t� vong �ã ���c báo cáo � Vi�t 
Nam. N�m 2017, s� tr��ng h�p SXH t�ng m�nh lên 184.741, 
trong �ó có 32 ca t� vong [6]. SXH gây ra m�t gánh n�ng v� 
s�c kh�e và kinh t� �áng k� � Vi�t Nam. Theo Hung Trinh 
Manh (2018) �ã ��c tính r�ng chi phí cho b�nh SXH (chi phí 
tr�c ti�p trong y t�, chi phí gián ti�p trong y t� và chi phí 
ngoài y t�) là 94,87 tri�u USD m�i n�m [7].    

Do �ó nghiên c�u �ánh giá KAP c�a sinh viên, ��c bi�t là 
sinh viên d��c khoa là c�n thi�t. �ánh giá ki�n th�c, thái �� 
��i v�i b�nh SXH và nh�ng ph��ng án phòng ch�ng b�nh 
SXH c�a sinh viên, �� ��a ra nh�ng gi�i pháp phòng ch�ng 
và ki�m soát SXH hi�u qu�, nâng cao ki�n th�c v� b�nh SXH 
c�a nhân viên y t� trong t��ng lai t� �ó góp ph�n nâng cao 
ki�n th�c v� b�nh SXH c�a c�ng ��ng. 

2. ��I T��NG VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 

2.1 ��i t��ng nghiên c�u 

��i t��ng nghiên c�u là ki�n th�c, thái �� và th�c hành 
c�a sinh viên d��c khoa v� SXH và các bi�n pháp áp d�ng 
�� phòng tránh SXH. 

2.2 Ph��ng pháp nghiên c�u 

Nghiên c�u mô t� c�t ngang v�i c� m�u là 538 m�u kh�o 
sát. ��i t��ng kh�o sát là sinh viên chính quy t�i khoa D��c 
Tr��ng ��i h�c L�c H�ng n�m h�c 2018 – 2019. Cu�c kh�o 
sát ���c th�c hi�n trong kho�ng th�i gian t� tháng 12 n�m 
2018 ��n tháng 1 n�m 2019.  

S� li�u ���c thu th�p b�ng cách phát phi�u kh�o sát tr�c 
ti�p ��n ��i t��ng kh�o sát. Phi�u kh�o sát KAP ���c s� 
d�ng trong nghiên c�u “Knowledge, attitude and practice 
regarding dengue fever among the healthy population of 
highland and lowland communities in central Nepal” c�a 
Dhimal vào n�m 2014 �ã ���c �i�u ch�nh phù h�p cho 
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nghiên c�u hi�n t�i [8]. Thang �o ���c ki�m ��nh �� tin c�y 
b�ng h� s� Cronbach’s Alpha, s� t��ng quan gi�a các y�u t� 
���c ki�m tra b�ng h� s� Pearson, Chi-square test so sánh 
gi�a các ��i t��ng nhân kh�u h�c khác nhau, h�i quy 
logistics ���c áp d�ng �� ki�m ��nh các gi� thuy�t nghiên 
c�u ��a ra. Các phân tích c�a nghiên c�u ���c th�c hi�n trên 
ph�n m�m SPSS 20.0 v�i �� tin c�y 95%. Theo Hoàng Tr�ng 
Chu và Nguy�n M�ng Ng�c (2005), n�u m�t bi�n �o l��ng 
có h� s� t��ng quan bi�n t�ng Corrected Item – Total 
Correlation ≥ 0,3 thì bi�n �ó ��t yêu c�u. Và m�c giá tr� h� 
s� Cronbach’s Alpha t� 0,6 tr� lên thì thang �o l��ng �� �i�u 
ki�n [9]. 

Do ph�n “Ki�n th�c” ch� có �úng và sai, không mang 
nhi�u m�c �� c�p b�c nên t�i nghiên c�u này, ch� th�c hi�n 
ki�m ��nh Cronbach’s Alpha c�a ph�n “Thái ��” và “Th�c 
hành". K�t qu� ki�m ��nh ch�t l��ng thang �o qua quá trình 
lo�i �i nh�ng bi�n không phù h�p thì ph�n “Thái ��” và 
“Th�c hành” có Cronbach’s Alpha l�n l��t là 0,871 và 0,799. 

KAP ���c �ánh giá d�a trên t�ng �i�m mà ng��i ���c 
kh�o sát ��t ���c cho các câu h�i � m�i ph�n t��ng �ng. 
Ph�n �ánh giá KAP v� b�nh SXH có 35 câu h�i thu�c ba 
ph�n nh� sau: 16 câu h�i kh�o sát ki�n th�c v� b�nh SXH, 
13 câu h�i kh�o sát thái �� v� b�nh SXH và 3 câu h�i kh�o 
sát th�c hành v� phòng ng�a b�nh SXH. 

Nhìn chung có 35 câu h�i trong b�ng kh�o sát. N�u m�t 
ng��i tr� l�i t�t c� câu h�i m�t cách chính xác, 57 �i�m ���c 
ghi nh�n. T�ng s� 57 �i�m ���c c�ng l�i t� ba ph�n, trong 
�ó 30 �i�m cho ph�n Ki�n th�c, 13 �i�m cho ph�n Thái �� 
và 14 �i�m cho ph�n Th�c hành. Nh�ng ng��i có t�ng �i�m 
KAP ���c xem là “t�t” (Good) khi ��t t� 80% �i�m s� t�i 
�a c�a thang �o. C� th�, �� ���c �ánh giá là có Ki�n th�c 
“t�t” (KG), sinh viên ���c kh�o sát c�n ��t t�i thi�u 24 �i�m 
trong 30 �i�m c�a ph�n Ki�n th�c. T��ng t� �� ��t Thái �� 
“t�t” (AG) và Th�c hành “t�t” (PG), s� �i�m c�n ��t l�n l��t 
là 11 �i�m cho ph�n Thái �� và 12 �i�m cho ph�n Th�c hành. 
Sinh viên có KAP “t�t” (KAPG) khi t�ng �i�m kh�o sát ��t 
t� 45,6 �i�m. 

B�ng 1. Các câu h�i kh�o sát KAP c�a nghiên c�u 

Ki�n th�c v� b�nh SXH 

1. SXH do virus gây ra? 
2. T�t c� các lo�i mu�i ��u có th� truy�n SXH? 
3. SXH lây truy�n qua? (Mu�i v�n, Ru�i, Ve, Ng��i sang 

ng��i qua ti�p xúc, Th�c �n và n��c u�ng). 
4. Tri�u ch�ng c�a SXH? (�au ��u, �au x��ng, Phát ban/ 

m� �ay, �au kh�p, �au c�, Nôn/ Bu�n nôn, �au sau 
m�t (�au ��u nh�ng t�p trung vùng m�t)). 

5. Các tri�u ch�ng th��ng g�p khi m�c SXH? (Tiêu ch�y, 
�au b�ng, Ch�y máu n��u r�ng). 

6. Mu�i sinh s�n � các v�ng n��c ��ng? 
7. S� d�ng l��i ch�ng mu�i (� c�a s�) và ng� mùng (ng� 

màn) giúp gi�m mu�i ��t? 
8. Thu�c x�t côn trùng (VD: Raid, Mosfly, Jumbo, …) làm 

gi�m mu�i và ng�n ng�a SXH? 
9. ��y kín các thùng ch�a n��c giúp gi�m mu�i? 
10. Thu�c ch�ng mu�i (VD: Soffell, Remos, …) giúp ng�n 

ng�a mu�i ��t? 
11. SXH lây qua v�t c�n c�a mu�i v�n cái? 
12. SXH xu�t hi�n duy nh�t vào mùa m�a? 
13. B�n có th� nh�n ra mu�i v�n? 
14. M�t ng��i có th� b� SXH nhi�u l�n trong ��i? 
15. Tr� s� sinh, tr� em và ng��i l�n ��u có th� m�c SXH? 
16. Mu�i v�n th��ng hút máu bu�i nào trong ngày (Ban 

ngày, Ban �êm, C� ngày). 

Thái �� ��i v�i b�nh SXH 

1. SXH là b�nh nghiêm tr�ng. 
2. Bi�n pháp t�t nh�t �� phòng ng�a SXH là ki�m soát n�i 

mu�i �� tr�ng? 
3. SXH có th� phòng ng�a. 
4. Mu�i �� tr�ng trong các v�t ch�a n��c quanh nhà b�n. 

(VD: m�nh chai, v� d�a, m�nh lu v�, l�p/v� xe c�…) 
5. M�i ng��i nên tích c�c tham gia phòng ch�ng các tác 

nhân lây truy�n SXH. 
6. M�i ng��i ��u có th� b� m�c SXH. 
7. Khi có tri�u ch�ng c�a SXH, b�n nên ��n ngay c� s� y 

t� g�n nh�t. 
8. B�n là m�t nhân t� quan tr�ng trong vi�c phòng ch�ng 

SXH. 
9. T�t c� ng��i m�c SXH ��u có th� ph�c h�i hoàn toàn. 
10. Nhà n��c �ang ra s�c phòng ch�ng SXH. 
11. Ng��i dân khu b�n s�ng bi�t cách phòng ch�ng SXH. 
12. B�n bi�t cách phòng ch�ng SXH. 
13. B�n th�y các ho�t ��ng c�a nhà n��c là c�n thi�t trong 

vi�c phòng ch�ng SXH. 

Th�c hành v� phòng ch�ng b�nh SXH 

1. Các hành ��ng �� phòng ng�a mu�i ��t. (S� d�ng l��i 
ch�ng mu�i � c�a s�, S� d�ng qu�t �� tránh b� mu�i ��t, 
M�c qu�n áo dài tay khi làm v��n, �i r�ng, �i r�y, S� 
d�ng nhang tr� mu�i) 

2. Các hành ��ng ng�n mu�i sinh s�n. (Nuôi cá, Lo�i b� 
các v�t ch�a n��c (VD: l�p xe, chai l� c�…), ��y kín 
các lu, kh�p, b� ch�a n��c, Thay d�a lót ch�u cây trong 
nhà m�i tu�n, Không �� � ��ng n��c, Khai thông c�ng 
rãnh quanh nhà, Thay n��c bình hoa, bình bông, Ki�m 
tra làm s�ch các rãnh thoát n��c vào mùa m�a) 

3. Các ho�t ��ng c�ng ��ng. (Phát quang b�i r�m quanh 
nhà, D�n d�p rác th�i quanh nhà, Tham gia các chi�n 
d�ch phòng ch�ng SXH t�i ��a ph��ng) 

(Ngu�n: B�ng câu h�i kh�o sát c�a nghiên c�u) 

3. K�T QU� NGHIÊN C�U 

3.1 Nhân kh�u h�c m�u nghiên c�u 

B�ng 2. Th�ng kê ��c �i�m nhân kh�u h�c  

Y�u t� nhân kh�u h�c 
S� l��ng 

(N) 
T� l� 
(%) 

Q1. Gi�i tính    
 Nam 173 32,2 
 N� 365 67,8 
Q2. Tu�i (��n v�: tu�i)   
 T� 19 ��n 23 476 88,5 
 Trên 23 62 11,5 
Q3. N�m h�c   
 N�m 1 65 12,1 
 N�m 2 100 18,6 
 N�m 3 109 20,3 
 N�m 4 125 23,2 
 N�m 5 139 25,8 
Q4. N�i c� trú   
 Thành th� 417 77,5 
 Nông thôn 121 22,5 
Q5. �ã t�ng b� SXH   
 B�n thân 165 30,7 
 Ng��i khác (gia �ình, 
ng��i thân, b�n bè) 

324 60,2 
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 Không có/ không bi�t 118 21,9 
Q6. Ngu�n thông tin v� b�nh 
SXH 

  

 Radio 119 22,1 
 Truy�n hình/ tivi 475 88,3 
 Tranh �nh, áp phích, panô 226 42,0 
 Tr��ng h�c 367 68,2 
 Loa phát thanh 200 37,2 
 Nhân viên y t� 218 40,5 
 Facebook 298 55,4 
 Sách, báo, t�p chí 296 55,0 
 Gia �ình, ng��i thân, b�n 
bè 

370 68,8 

Khác 10 1,9 
(Ngu�n: Phân tích d� li�u) 

Trong 538 sinh viên kh�o sát có 173 sinh viên nam 
(32,2%), 365 sinh viên n� (67,8%). S� l��ng sinh viên có �� 
tu�i t� 19 tu�i ��n 23 tu�i là 476 sinh viên (88,5%). S� l��ng 
sinh viên trên 23 tu�i là 62 sinh viên (11,5%). T� l� sinh viên 
n�m th� n�m là cao nh�t trong t�ng m�u kh�o sát v�i 139 
sinh viên (25,8%), th�p nh�t là sinh viên n�m th� nh�t v�i 65 
sinh viên (12,1%). S� l��ng sinh viên s�ng t�i khu v�c thành 
th� là 417 sinh viên (77,5%), khu v�c nông thôn là 121 sinh 
viên (22,5%). Có 118 sinh viên (21,9%) ch�a t�ng ti�p xúc 
v�i b�nh SXH ho�c ch�a t�ng ti�p xúc v�i ng��i b�nh SXH. 

 

Hình 1. Ngu�n thông tin v� b�nh SXH c�a sinh viên. 
(Ngu�n phân tích d� li�u) 

Hi�n nay, sinh viên c�p nh�t thông tin t� truy�n hình/ tivi 
v�n chi�m �a s� v�i 475 sinh viên (88,3%). Ngu�n thông tin 
ph� bi�n ti�p theo là gia �ình, ng��i thân, b�n bè là 68,8%, 
trong khi �ó vi�c ti�p nh�n thông tin b�nh SXH t� nhân viên 
y t� ch� là 40,5%. �i�u �ó cho th�y vi�c tuyên truy�n thông 
tin v� b�nh c�a các c� s� y t� ch�a ���c chú tr�ng, vi�c ti�p 
xúc tr�c ti�p v�i nhân viên y t� còn khó kh�n nên ngu�n 
thông tin ch� y�u c�a sinh viên v�n là nh�ng ng��i xung 
quanh nh� gia �ình, ng��i thân và b�n bè. Tr��ng h�c c�ng 
là n�i lý t��ng �� cung c�p thông tin cho sinh viên, v�i 367 
sinh viên (68,2%) tr� l�i r�ng có ���c thông tin v� b�nh SXH 
thông qua tr��ng h�c. T� �ó, các c� s� y t� có th� ph�i h�p 
v�i tr��ng h�c �� tuyên truy�n ki�n th�c ��n v�i sinh viên 
m�t cách tr�c ti�p và r�ng rãi h�n, ví d�: c� nhân viên y t� 
��n tr��ng �� tuyên truy�n thông tin v� b�nh m�i h�c k� 
ho�c m�i n�m m�t l�n, c� s� y t� g�i thông tin v� b�nh ��n 
tr��ng h�c �� các gi�ng viên ch� nhi�m thông tin ��n v�i 
sinh viên… Cùng v�i s� phát tri�n c�a m�ng xã h�i hi�n nay, 

radio �ã không còn là ngu�n thông tin �u tiên c�a sinh viên, 
ch� có 22,1% sinh viên s� d�ng radio, trong khi �ó, s� l��ng 
sinh viên ti�p c�n thông tin t� m�ng xã h�i nh� facebook là 
55,4%. Vi�c tuyên truy�n thông tin v� b�nh c�ng có th� xem 
xét s� d�ng m�ng xã h�i nh� m�t ngu�n thông tin quan tr�ng. 

3.2 �ánh giá KAP v� b�nh SXH c�a m�u kh�o sát  

B�ng 3. �ánh giá KAP 
 Mean 

(95% Cl) 
��t 

“T�t” 
N (%) 

Ki�n th�c 
20,2 

(20,0 – 20,4) 
24,0 

52 
(9,7%) 

Thái �� 
10,7 

(10,4 – 10,9) 
10,4 

355 
(66,0%) 

Th�c hành 
10,9 

(10,7 – 11,2) 
11,2 

287 
(53,5%) 

KAP 
41,8 

(41,3 – 42,3) 
45,6 

161 
(29,9%) 

(Ngu�n: Phân tích d� li�u) 
Có 161 sinh viên ��t giá tr� KAP “t�t” (29,9%). Trong �ó, 

có 52 sinh viên có Ki�n th�c “t�t” (9,7%), 355 sinh viên có 
Thái �� “t�t” (66,0%) và 287 sinh viên có Th�c hành “t�t” 
(53,3%). 

Phân tích ki�n th�c v� b�nh SXH c�a nghiên c�u cho th�y 
có 86,6% t�ng s� sinh viên kh�o sát bi�t ���c SXH gây ra 
b�i virus; 89,2% bi�t r�ng không ph�i lo�i mu�i nào c�ng 
truy�n b�nh SXH; 79,9 % bi�t r�ng SXH lây truy�n qua mu�i 
v�n; 77,7% bi�t c� th� mu�i v�n truy�n b�nh là mu�i v�n cái; 
có 77,3% cho r�ng mình nh�n bi�t ���c mu�i v�n nh�ng ch� 
có 5,4% bi�t r�ng mu�i v�n ch� truy�n b�nh vào ban ngày; 
có 81,2% cho r�ng th�i �i�m truy�n b�nh c�a mu�i v�n là c� 
ngày; 43,9% t�ng s� sinh viên kh�o sát cho r�ng SXH xu�t 
hi�n duy nh�t vào mùa m�a ho�c không bi�t; 77,9% bi�t r�ng 
m�t ng��i có th� m�c SXH nhi�u l�n trong ��i; 97,8% sinh 
viên kh�o sát tr� l�i tr� em, ng��i già và ng��i l�n ��u có 
th� m�c b�nh SXH. Tuy nhiên, ch� có 2,8% tr� �úng t�t c� 
các tri�u ch�ng c�a b�nh SXH là �au ��u, �au x��ng, �au 
c�, �au kh�p, phát ban/ m� �ay, nôn/ bu�n nôn, �au sau m�t 
(�au d�u nh�ng t�p trung vùng m�t). Trong �ó tri�u ch�ng 
mà nhi�u sinh viên bi�t ��n l�n l��t là phát ban/ m� �ay 
(74,9%), �au ��u (67,1%), nôn/ bu�n nôn (57,8%), �au c� 
(28,6%), �au sau m�t (26,4%), �au kh�p (14,7%), �au x��ng 
(10,6%); có 6,1% bi�t ���c các tri�u ch�ng th��ng g�p nh�t 
c�a b�nh SXH là �au b�ng, ch�y máu n��u r�ng và tiêu ch�y; 
trên 50% sinh viên cho r�ng hai tri�u ch�ng th��ng xuyên 
c�a b�nh SXH là tiêu ch�y (54,3%) và ch�y máu n��u r�ng 
(51,7%), ch� có 26,8% cho r�ng �au b�ng là tri�u ch�ng 
th��ng xuyên c�a b�nh SXH. 

Phân tích thái �� c�a sinh viên d��c khoa v� b�nh SXH 
c�a nghiên c�u cho th�y có 90% t�ng s� SXH kh�o sát cho 
r�ng SXH là b�nh nghiêm tr�ng; 91,4% nói r�ng b�n ph�i 
��n c� s� y t� g�n nh�t khi có tri�u ch�ng c�a SXH; 91,3% 
cho bi�t m�i ng��i ��u có th� m�c b�nh SXH; 90,1% sinh 
viên cho r�ng SXH có th� phòng ng�a; 62,8% cho r�ng t�t 
c� các ng��i b�nh SXH có th� h�i ph�c hoàn toàn; 91,8% 
��ng ý v�i phát bi�u “M�i ng��i nên tích c�c tham gia phòng 
ch�ng các tác nhân lây truy�n SXH” tuy nhiên ch� có 71,6% 
cho r�ng mình là nhân t� quan tr�ng trong công cu�c phòng 
ch�ng SXH; 52,4% nói r�ng ng��i dân quanh khu v�c mình 
s�ng bi�t cách phòng ch�ng SXH; có 25,5% cho r�ng mình 
�ang s�ng trong vùng d�ch SXH; 82,2% t�ng s� sinh viên 
kh�o sát cho bi�t h� bi�t cách phòng ch�ng SXH. 

Phân tích nh�ng th�c hành th�c t� c�a sinh viên �� phòng 
ch�ng b�nh SXH cho th�y r�ng �a s� sinh viên ng�n ng�a 
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mu�i ��t b�ng cách m�c qu�n áo dài tay khi làm v��n, �i 
r�ng, �i r�y (87,7%); nhang tr� mu�i ���c sinh viên �u tiên 
s� d�ng �� ng�n mu�i ��t (60,6%) sau ph��ng án s� d�ng 
l��i ch�ng mu�i � c�a s� (73,4%); có 47,3% sinh viên nói 
r�ng b�n thân s� d�ng qu�t �� ch�ng mu�i ��t. Các hành 
��ng ng�n mu�i sinh s�n th��ng ���c sinh viên th�c hi�n là 
��y kín các lu kh�p, b� ch�a n��c (90,3%), không �� � ��ng 
n��c (89,8%), lo�i b� các v�y ch�a n��c nh� l�p xe, chai l� 
c� (85,3%); 81,8% ki�m tra làm s�ch các rãnh thoát n��c 
vào mùa m�a và 81,6% khai thông c�ng rãnh quanh nhà; 
79,2% thay n��c bình hoa bình bông �� ng�n mu�i sinh s�n; 
71% nuôi cá làm bi�n pháp ng�n mu�i sinh s�n; 69,1% 
không �� � ��ng n��c làm n�i sinh s�n cho mu�i. 

3.3. M�i liên h� gi�a các y�u t� trong nghiên c�u 

Phân tích t��ng quan Pearson cho th�y, có hai y�u t� nhân 
kh�u h�c �nh h��ng ��n ki�n th�c v� b�nh SXH là tu�i và 
n�m h�c v�i h� s� Sig. l�n l��t là 0,022 và 0,007. Trong khi 
�ó, các y�u t� nhân kh�u h�c h�u nh� không �nh h��ng ��n 
thái �� c�a sinh viên ��i v�i b�nh SXH. N�m h�c là y�u t� 
nhân kh�u h�c duy nh�t có �nh h��ng ��n th�c hành phòng 
b�nh c�a sinh viên, có h� s� Sig. là 0,004. Ki�m ��nh Chi-
square cho th�y nh�ng sinh viên có �� tu�i trên 23 tu�i có t� 
l� ��t ki�n th�c “t�t” h�n nh�ng sinh viên t� 19 ��n 23 tu�i 
(17,7% > 8,6%, Sig. 0,036). Sinh viên càng l�n tu�i thì ki�n 
th�c càng cao do có thêm nhi�u kinh nghi�m trong cu�c 
s�ng, ti�p c�n nhi�u h�n v�i ngu�n thông v� b�nh. Sinh viên 
n�m nh�t và n�m hai có t� l� ��t ki�n th�c “t�t” th�p nh�t là 
5,5%, trong khi �ó t� l� này � sinh viên n�m ba là 7,3 %, � 
sinh viên n�m t� và n�m n�m là 13,6% và 12,9% (Sig. 
0,049). �i�u �ó cho th�y ch��ng trình h�c có �nh h��ng ��n 
ki�n th�c v� b�nh c�a sinh viên, �i�u �ó cho th�y sinh viên 
qua các n�m ���c ti�p c�n nhi�u ki�n th�c h�n thông qua 
các môn h�c chuyên ngành t� n�m th� ba tr� �i. � hai n�m 
��u c�a ch��ng trình h�c, sinh viên ch�a ���c ti�p c�n v�i 
nh�ng môn h�c chuyên ngành nh� B�nh h�c, D��c lý, D��c 
lâm sàng, … nên ki�n th�c v� b�nh ch�a t�t nh� sinh viên t� 
n�m th� ba. C� th� vào cu�i n�m hai sinh viên ���c ti�p c�n 
v�i môn Vi sinh hay Sinh lý b�nh và mi�n d�ch, ��u n�m ba 
là môn h�c nh� B�nh h�c. Vào n�m t� và n�m n�m, ki�n 
th�c ���c b� sung và hoàn thi�n h�n v�i các môn h�c D��c 
lâm sàng. T� �ó ý th�c v� vi�c phòng b�nh c�a sinh viên 
c�ng t�ng lên theo n�m h�c. 

 

Hình 2. T� l� sinh viên có KG và PG theo n�m h�c. 
(Ngu�n: Phân tích d� li�u) 

Xét t��ng quan gi�a các y�u t� ki�n th�c, thái �� và th�c 
hành b�ng ki�m ��nh Chi-square cho th�y không có s� t��ng 
quan gi�a ki�n th�c “t�t” ��i v�i thái �� “t�t” (Sig. 0,168) 
và th�c hành “t�t” (Sig. 0,243) c�a sinh viên v� b�nh SXH. 
Trong khi �ó, nghiên c�u tìm th�y s� t��ng quan gi�a thái 
�� ��i v�i b�nh SXH và th�c hành phòng ch�ng b�nh (Sig. 
0,000). Trong 183 sinh viên có thái �� “ch�a t�t” v� m�i 

nguy hi�m c�a b�nh SXH ch� có 38,8% sinh viên có th�c 
hành “t�t” phòng ch�ng b�nh SXH. Trong 355 sinh viên có 
thái �� “t�t” v� m�i nguy hi�m c�a b�nh SXH có 60,8% có 
th�c hành “t�t” phòng ch�ng b�nh, ��t g�p 2 l�n ��i v�i sinh 
viên có thái �� “ch�a t�t”. 

Nghiên c�u ch�y h�i quy logistics �a bi�n v�i 3 bi�n ��c 
l�p KG, AG, PG và bi�n ph� thu�c KAPG �� xác ��nh c� th� 
m�c �� tác ��ng c�a các y�u t� ��c l�p lên bi�n ph� thu�c. 
Phân tích ���c th�c hi�n b�ng ph��ng pháp h�i quy t�ng th� 
các bi�n (Enter).  

T� k�t qu� phân tích h�i quy logistics, ta có giá tr� m�c ý 
ngh�a Sig. c�a các bi�n ��u nh� h�n 0,05 nên các bi�n ��c 
l�p có t��ng quan v�i bi�n ph� thu�c v�i kho�ng tin c�y 
95%. H� s� Negelkerke R Square = 0,616 cho th�y 61,6% s� 
thay ��i c�a bi�n ph� thu�c ���c gi�i thích b�i ba bi�n ��c 
l�p ���c ��a vào phân tích. T� l� d� báo �úng c�a toàn b� 
mô hình theo b�ng là 83,3%. Ta có ���c ph��ng trình h�i 
quy logistics nh� sau: 
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Trong �ó Pi là xác su�t sinh viên ��t KAP “t�t” x�y ra. 

Ki�n th�c “t�t”, Thái �� “t�t” và Th�c hành “t�t” ��u làm 
t�ng �i�m KAP c�a m�u kh�o sát, trong �ó tác Th�c hành 
“t�t” tác ��ng m�nh nh�t ��n KAP t�ng c�a nghiên c�u. 

4. K�T LU�N 

T�i khoa D��c ��i h�c L�c H�ng, ki�n th�c v� b�nh SXH 
c�a sinh viên còn th�p do nhi�u nguyên do ch�a ���c bi�t 
��n, có th� sinh viên ch�a th�c s� ti�p c�n nhi�u v�i thông 
tin v� b�nh SXH. Sinh viên v�n ch�a n�m rõ ���c nh�ng 
tri�u ch�ng c�a b�nh SXH, t� �ó d�n ��n vi�c phát hi�n và 
x� trí k�p th�i ��i v�i nh�ng tr��ng h�p b� nhi�m SXH s� có 
nhi�u khó kh�n và ch�m tr�. T� nghiên c�u v� ngu�n thông 
tin ch� y�u c�a sinh viên, c�n b� sung và gia t�ng t�n s� xu�t 
hi�n c�a thông tin v� b�nh SXH trên các m�ng xã h�i. Nhà 
tr��ng nên t� ch�c nh�ng bu�i nói chuy�n theo chuyên �� 
v� b�nh h�c c� th� �� nâng cao ki�n th�c cho sinh viên. Ví 
d� chuyên �� v� B�nh SXH... Vi�c ti�p nh�n thông tin t� 
nh�ng ng��i không có chuyên môn v� y t� nh� gia �ình, 
ng��i thân, b�n b� c�n ���c xem xét và ch�n l�c thông tin 
m�t cách k� càng, vi�c nâng cao ki�n th�c c�a ng��i dân v� 
b�nh SXH c�ng c�n l�u tâm. �� nâng cao hi�u qu� tuyên 
truy�n, sách, báo, t�p chí, áp phích … v� b�nh c�n ���c cung 
c�p cho tr��ng h�c �� k�p th�i thông tin ��n sinh viên v� 
b�nh h�c hay di�n ti�n c�a b�nh. Các c� s� y t� nên ph�i h�p 
v�i tr��ng h�c �� tuyên truy�n thông tin v� b�nh m�t cách 
nhanh chóng và chính xác nh�t. Sinh viên hi�u ���c bi�n 
pháp t�i �u và hi�u qu� �� phòng ng�a b�nh SXH là di�t 
mu�i, ng�n mu�i ��t và ng�n ch�n quá trình sinh s�n c�a 
mu�i. H�u h�t sinh viên ���c kh�o sát �ã n�m ���c nh�ng 
bi�n pháp c� b�n nh�t �� phòng ng�a mu�i ��t. Tuy nhiên 
v�n c�n nâng cao thái �� ��i v�i m�c �nh h��ng và nguy 
hi�m c�a b�nh SXH ��i v�i cá nhân m�i ng��i, t� �ó th�c 
hành t�t h�n vi�c phòng ch�ng b�nh. 
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