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TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Bệnh tay chân miệng (TCM) là một trong những bệnh lý thường gặp ở trẻ, bệnh có thể diễn 

biến nặng để lại biến chứng và tử vong, đặc biệt ở trẻ <5 tuổi. Nhận định và ghi hồ sơ là hai bước quan trọng 

trong quá trình chăm sóc trẻ TCM. Hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu liên quan đến kiến thức, thái độ và thực 

hành chăm sóc trẻ TCM của điều dưỡng. 

Mục tiêu: Khảo sát các yếu tố liên quan đến thực hành chăm sóc trẻ tay chân miệng của điều dưỡng. 

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang  

Kết quả: Từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2019 có tổng cộng 61 điều dưỡng tham gia nghiên cứu. Các yếu tố 

liên quan đến thực hành chăm sóc của điều dưỡng bao gồm tuổi (p=0,016); trình độ chuyên môn (p=0,043); thâm 

niên công tác (p=0,015); số lượng người bệnh chăm sóc trong ngày (p=0,001); kiến thức lý thuyết (p=0,047); kiến 

thức thực hành (p=0,025), thái độ (p=0,496). 

Kết luận: Điều dưỡng lớn tuổi và có thâm niên công tác lâu năm, điều dưỡng có trình độ đại học và cao 

đẳng, số lượng người bệnh điều dưỡng chăm sóc, điều dưỡng có kiến thức đúng có khuynh hướng thực hành 

chăm sóc đúng. Điều này nói lên khi lãnh đạo khoa xếp lịch trực nên cần có sự sắp xếp hợp lý giữa các điều 

dưỡng để nâng cao chất lượng chăm sóc. 

Từ khóa: điều dưỡng, bệnh tay chân miệng 

ABSTRACT 

FACTORS RELATED TO THE PRACTICE OF CARING FOR CHILDREN’S WITH HAND, FOOT AND 

MOUTH DISEASE OF NURSING AT AN GIANG CHILDREN’S HOSPITAL 

Nguyen Thi Hong Nhung, Nguyen An Nghia, Jane Dimmit Champion 

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 5 - 2019: 84 – 88 

Background: Hand – food – mouth disease (HFMD) is common in children, HFMD may cause severe 

complications and deaths. Assessment and recording are two important steps in HFMD care. Currently, there are 

not many studies on knowledge, attitudes and care practice related to HFMD of child care nurses. 

Objective: This study aims to evaluate the nursing pratice in caring for HFMD children. 

Methods: Cross – sectional descriptive study.  

Results: From March 2019 to June 2019, a total of 61 nurses participated in the study. Factors related to 

nursing practices including age (p=0.016); professional qualification (p=0.043); seniority (p=0.015); the number 

of patients under nurse care per day (p=0.001); theoretical knowledge (p=0.047); practical knowledge (p=0.025), 

attitude (p=0.496). 

Conclusion: Age, seniority, qualification, workloads, and pathological knowledge were related to nursing 

practice right care.  

Key words: nurse, hand foot mouth desease 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh tay chân miệng (TCM) là một bệnh 

truyền nhiễm lây từ người sang người, thường 

gặp ở trẻ em đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, bệnh 

thường do Enterovirus EV71 và Coxsackie A16, 

bệnh dễ gây ra thành dịch lớn. Bệnh xảy ra 

quanh năm thời điểm cao nhất là từ tháng 3-5 và 

tháng 9-10 hằng năm(1)  

Năm 2017, tỉnh An Giang có tổng số 2705 trẻ 

mắc bệnh TCM, tăng hơn năm 2016 là 852 

trường hợp, và có 607 trường hợp phải nhập 

viện, khả năng xuất hiện biến chứng thường gặp 

là ngày thứ 3 của bệnh, thời gian chuyển độ xuất 

hiện trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện.  

Bệnh diễn tiến nhẹ, tuy nhiên có một số 

trường hợp xuất hiện biến chứng nguy hiểm 

như viêm não-màng não, viêm cơ tim, phù phổi 

cấp dễ dẫn đến tử vong(5). Vì vậy, điều dưỡng 

cần theo chặt chẽ nhằm phát hiện dấu hiệu nặng 

và xử lý kịp thời trong quá trình nằm viện để 

hạn chế xảy ra những biến chứng và tử vong.  

Quy trình chăm sóc của điều dưỡng, nhận 

định và ghi hồ sơ là hai bước rất quan trọng, 

nhận định và ghi hồ sơ đúng giúp cho việc chẩn 

đoán và chăm sóc người bệnh được tốt hơn, 

giúp người bệnh sớm hồi phục sức khỏe, giảm 

thời gian nằm viện và giảm chi phí điều trị bệnh. 

Hiện nay, có nhiều nghiên cứu liên quan đến 

bệnh TCM. Tuy nhiên, tác giả chỉ tập trung 

nghiên cứu về đặc điểm bệnh TCM và kiến thức, 

thực hành của bà mẹ về chăm sóc và phòng 

bệnh chưa trẻ, chưa có nhiều nghiên cứu liên 

quan đến thực hành chăm sóc của điều dưỡng 

về bệnh TCM. Vì vậy, khảo sát các yếu tố liên 

quan đến thực hành chăm sóc trẻ bệnh tay chân 

miệng của điều dưỡng nhằm tìm ra các nguyên 

nhân ảnh hưởng đến thực hành chăm sóc bệnh 

tay chân miệng của điều dưỡng giúp cung cấp 

thông tin cho bệnh viện trong việc xây dựng các 

chương trình tập huấn, chế độ chính sách phù 

hợp với công việc thực tế của điều dưỡng, đồng 

thời cải thiện chất lượng chăm sóc và nâng cao 

uy tính của bệnh viện. 

Mục tiêu nghiên cứu 

Khảo sát các yếu tố liên quan đến thực hành 

chăm sóc trẻ tay chân miệng của điều dưỡng. 

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Gồm có 61 điều dưỡng trực tiếp chăm sóc trẻ 

bệnh tay chân miệng tại khối nội Nhi – Bệnh 

viện Sản Nhi An Giang từ tháng 3/2019 – 6/2019. 

Tiêu chuẩn chọn vào 

Điều dưỡng đang trực tiếp chăm sóc trẻ 

bệnh tay chân miệng tại khối Nhi có Bệnh viện 

sản Nhi đồng ý tham gia. 

Tiêu chuẩn loại trừ 

Điều dưỡng đang đi học, không đồng ý tiếp 

tục tham gia. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu  

Mô tả cắt ngang.  

Cỡ mẫu  

Được tính là 61 điều dưỡng dựa trên công 

thức tính cỡ mẫu theo tỷ lệ với p<0,05, kỹ thuật 

chọn mẫu thuận tiện. 

Số liệu thu thập về đặc điểm cá nhân, kiến 

thức, thái độ dựa theo bảng câu hỏi được thiết kế 

sẵn, quan sát điều dưỡng thực hành dựa vào 

phiếu quan sát điều dưỡng nhận định và ghi hồ 

sơ. Nghiên cứu viên là người quan sát tiến hành 

nhận định lại sau 5 phút và tham khảo ghi hồ sơ 

của điều dưỡng, mỗi điều dưỡng được quan sát 

3 lần và lấy điểm trung bình. 

Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

Số liệu sau khi thu thập sẽ được mã hóa và 

xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0.  

Đối với biến số về các mối liên quan được 

phân tích bằng phép kiểm chi bình phương, hồi 

quy đa biến. 

Y đức 

Nghiên cứu được thông qua bởi Hội đồng Y 

đức Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh số 

56/ĐHYD-HĐĐD. 
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KẾT QUẢ 

Trong thời gian tiến hành nghiên cứu từ 

tháng 03/2019 đến tháng 6/2019 tại khoa Nội Nhi 

– ICU Nhi – Cấp cứu Nhi của bệnh viện sản Nhi 

An Giang, có 61 điều dưỡng đồng ý tham gia 

nghiên cứu và trong thời gian nghiên cứu không 

ghi nhận trường hợp bệnh TCM độ 3, 4 nhập 

viện, nên phần thực hành chăm sóc không thu 

thập độ 3, 4. Mỗi điều dưỡng được quan sát 

nhận định và tham khảo ghi hồ sơ 3 lần tại khoa 

Nội Nhi, tổng số lần quan sát điều dưỡng nhận 

định và tham khảo ghi hồ sơ của điều dưỡng là 

183 lần.  

Bảng 1. Đặc điểm chung của điều dưỡng 

Đặc điểm Kết quả N(%) 

Tuổi 

20 – 29 tuổi 28 (45,9) 

30 – 39 tuổi 25 (41,0) 

Từ 40 tuổi trở lên 8 (13,1) 

Trình độ 
chuyên môn 

Trung cấp 36 (59,0) 

Cao đẳng 14 (23,9) 

Đại học 11 (17,1) 

Thâm niên 
công tác 

Dưới 5 năm 28 (45,9) 

Từ 5 năm đến dưới 10 năm 10 (16,4) 

Từ 10 năm đến dưới 15 năm 16 (26,2) 

Từ 15 năm trở lên 7 (11,5) 

Số lượng NB 
chăm sóc 
trong ngày 

1 – 5 người  15 (24,6) 

6 – 10 người 22 (36,1) 

Từ 11 người trở lên 24 (39,3) 

Đa số điều dưỡng < 30 tuổi, 41% điều dưỡng 

có trình độ cao đẳng, đại học, đa số điều dưỡng 

có thâm niên công tác <5 năm (Bảng 1).  

Bảng 2. Kiến thức lý thuyết của điều dưỡng về chăm 

sóc trẻ TCM  

Kiến thức lý thuyết 
Đúng 

n (%) 

Bệnh TCM là một bệnh thường gặp ở trẻ em 
dưới 5 tuổi tại Việt Nam phải không? 

58 (95,1) 

Bệnh TCM do 2 tác nhân thường gặp là 
Enterovirus 71 và Coxsackie virus A16 

57 (93,4) 

Bệnh TCM nặng là do Enterovirus 71 43 (70,5) 

Trẻ bệnh TCM ngoài biểu hiện ở da niêm, có 
thêm triệu chứng: giật mình, nôn ói nhiều, sốt cao 

trẻ cần phải nhập viện 
59 (96,7) 

Bệnh TCM lây chủ yếu theo đường tiêu hóa 43 (70,5) 

Biểu hiện giật mình trong bệnh TCM là trẻ giật 
bắn người 1 nhịp (dưới 1 giây) 

53 (86,9) 

Kiến thức lý thuyết chung 37 (60,8) 

Có 96,7% điều dưỡng biết được các biều 

hiện da niêm của bệnh TCM, 86,9% điều 

dưỡng biết được biểu hiện giật mình trong 

bệnh TCM (Bảng 2). 

Bảng 3. Kiến thức thực hành của điều dưỡng về 

chăm sóc trẻ TCM 

Kiến thức thực hành 
Đúng 

n (%) 

Bệnh TCM độ 2a điều dưỡng cần theo dõi dấu 
hiệu sinh tồn bao lâu một lần 

28 
(45,9) 

Bệnh TCM độ 2b trong 6 giờ đầu điều dưỡng cần 
theo dõi dấu hiệu sinh tồn 3 – 6 giờ một lần 

41 
(67,2) 

Bệnh TCM độ 3 trong 6 giờ đầu điều dưỡng cần 
theo dõi dấu hiệu sinh tồn 30 - 60 phút một lần? 

44 
(72,1) 

Bệnh TCM độ 4 trong 6 giờ đầu điều dưỡng cần 
theo dõi dấu hiệu sinh tồn 15 – 30 phút một lần 

51 
(83,6) 

Kiến thức thực hành chung 
48 

(78,7) 

Điều dưỡng có kiến thức thực hành chung 

đúng là 78,7%, trong đó tỷ lệ điều dưỡng đúng 

thời gian theo dõi dấu hiệu sinh tồn trong 6 giờ 

đẩu đối với bệnh TCM độ 4 là 83,6% (Bảng 2). 

Bảng 3. Thái độ của điều dưỡng về chăm sóc trẻ TCM 

Thái độ  
Đồng ý 

n (%) 

Trong bệnh TCM, điều dưỡng cần theo dõi sát 
trẻ để phát hiện kịp thời những biến chứng nặng 

45 (73,8) 

Bệnh TCM chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nên 
việc phòng ngừa (vệ sinh cá nhân cho trẻ, cách 

ly trẻ bệnh) là rất quan trọng 
35 (57,4) 

Trẻ bệnh TCM nặng có thể dẫn đến tử vong hoặc 
để lại di chứng vĩnh viễn. 

25 (41,0) 

Điều dưỡng nhận định đúng trẻ bệnh TCM sẽ 
giúp ích rất nhiều cho việc phát hiện những ca 

bệnh nặng 
25 (41,0) 

Thái độ chung 58 (95,1) 

Đa số điều dưỡng có thái độ tốt trong chăm 

sóc trẻ TCM, điều dưỡng cho rằng bệnh TCM 

cần theo dõi sát để phát hiện biến chứng kịp thời 

chiếm tỷ lệ cáo 73,8% (Bảng 3).  

Bảng 4. Thực hành chăm sóc trẻ TCM của điều dưỡng 

Thực hành chăm sóc Kết quả n (%) 

Đúng 32 (52,5) 

Chưa đúng 29 (47,5) 

Tỷ lệ điều dưỡng thực hành đúng trong 

chăm sóc trẻ TCM chiếm đa số là 52,5%. Trong 

đó, tỷ lệ điều dưỡng không thực hiện đếm mạch 

là 68,9%; tỷ lệ điều dưỡng không thực hiện đếm 

NT là 75,4%; tỷ lệ điều dưỡng không thực hiện 

đo huyết áp (HA) là 34,4% (Bảng 4). 
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Bảng 5. Các yếu tố liên quan đến thực hành chăm sóc 

trẻ TCM của điều dưỡng 

Đặc điểm 
Đúng  

n (%) 
Chưa đúng 

n (%) 
OR p 

Tuổi 

< 30 tuổi 10 (16,4) 18 (29,5) 3,6 

(1,2-0,4) 
0,02 

≥ 30 tuổi 22 (36,1) 11 (18,0) 

Trình độ chuyên môn 

Trung cấp 15 (24,6) 21 (34,4) 0,3 

(0,1-0,9) 
0,04 

Cao đẳng Đại học 17 (27,9) 8 (13,1) 

Số lượng người bệnh chăm sóc 

< 10 NB 26 (42,7) 11 (18,0) 0,1 

(0,04-0,4) 
0,001 

≥ 10 NB 6 (9,8) 18 (29,5) 

Kiến thức lý thuyết 

Đúng 25 (41,0) 12 (19,7) 3,5 

(1,8-13,46) 
0,04 

Chưa đúng 7 (11,5) 17 (24,6) 

Kiến thức thực hành 

Đúng 29 (47,5) 19 (31,1) 5,0 

(1,3-19,8) 
0,02 

Chưa đúng 3 (4,9) 10 (16,4) 

Thái độ 

Đúng 31 (50,8) 27 (44,3) 2,2 

(0,1-26,7) 
0,4 

Chưa đúng 1 (1,6) 2 (3,3) 

BÀN LUẬN 

Đa số điều dưỡng còn trẻ và trong độ tuổi có 

kinh nghiệm làm việc, nhóm tuổi 30 – 39 tuổi có 

tỷ lệ 41% cao hơn nghiên cứu của Nguyễn Thị 

Long (2013) tại Nam Bình Thuận là 18,3%(2). Điều 

này cho thấy nghề điều dưỡng đang phát triển 

và có sự gắng bó với nghề.  

Điều dưỡng có trình độ cao đẳng và đại học 

chiếm tỷ lệ 41% nghiên cứu này cao hơn nghiên 

cứu của Nguyễn Thị Yến Tuyết (2016) tại Đồng 

Tháp là 19,2%(4) . Điều này lý giải do thời điểm 

nghiên cứu khác nhau nên có kết quả khác nhau, 

kết quả cho thấy trình độ điều dưỡng hiện nay 

đang được nâng cao. 

Điều dưỡng có thời gian công tác <5 năm 

chiếm đa số 45,9% tương đương với nghiên cứu 

của Nguyễn Thị Tâm năm 2015 tại Bình Dương 

là 54,5%(3). Số lượng điều dưỡng làm việc dưới 5 

năm khá cao, đây là thách thức đối với bệnh 

viện. Bệnh viện cần phân bố điều dưỡng có thâm 

niên lâu năm trực chung tua với những điều 

dưỡng có thâm niên trên 5 năm để hỗ trợ và trao 

đổi kinh nghiệm. 

Kết quả cho thấy điều dưỡng có kiến thức lý 

thuyết đúng là 60,8% và kiến thức thực hành 

đúng về chăm sóc trẻ bệnh TCM là 78,7%. Trong 

đó, có 29,5% điều dưỡng trả lời chưa đúng về tác 

nhân gây bệnh nặng, có 13,1% điều dưỡng trả lời 

chưa đúng về biểu hiện giật mình trong bệnh 

TCM. Điều này ảnh hưởng đến quá trình nhận 

định chăm sóc trẻ TCM của điều dưỡng, phòng 

điều dưỡng nên xem xét lại nội dung tập huấn 

cho điều dưỡng. Nghiên cứu của chúng tôi có 

kết quả là tỷ lệ điều dưỡng có thái độ chung 

đúng về chăm sóc trẻ bệnh TCM là 95,1%. 

Nghiên cứu chúng tôi tương đồng với nghiên 

cứu của Trần Anh Khoa (2013) là 86,5%(6). Điều 

này nói lên điều dưỡng làm việc ở khoa nào đều 

có thái độ chăm sóc TCM là như nhau. 

Kết quả cho thấy điều dưỡng thực hành 

chung đúng là 52,5% thấp hơn nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Yến Tuyết năm 2016 tại Đồng Tháp 

là 82,7%(4). Điều này nói lên phòng điều dưỡng 

cần chú trọng hơn công tác tập huấn cho điều 

dưỡng về chăm sóc trẻ TCM. 

Theo Bảng 5, có sự liên quan có ý nghĩa 

thống kê giữa nhóm tuổi, trình độ chuyên 

môn, số lượng người bệnh chăm sóc trong 

ngày với thực hành chăm sóc trẻ TCM của 

điều dưỡng (p <0,05). 

Có sự liên quan giữa kiến thức ký thuyết, 

kiến thức thực hành với thực hành chăm sóc 

đúng và có ý nghĩa thống kê (p <0,05). Điều này 

khẳng định điều dưỡng thực hành chăm sóc trẻ 

TCM tốt bắt nguồn từ việc thường xuyên tập 

huấn, nâng cao trình độ, nhận thức cho điều 

dưỡng về chăm sóc trẻ TCM. 

Nghiên cứu cho thấy thái độ của điều 

dưỡng liên quan đến thực hành chăm sóc, 

nhưng không có ý nghĩa thống kê (p >0,05). 

Điều này nói lên điều dưỡng luôn có thái độ 

tốt khi chăm sóc trẻ TCM. 

KẾT LUẬN 

Đa số điều dưỡng tuổi còn trẻ và có thời 

gian làm việc dưới 5 năm. Tuy nhiên số lượng 

điều dưỡng có trình độ đại học và cao đẳng 

chiến tỷ lệ gần 50% tổng số điều dưỡng tham 
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gia nghiên cứu. 

Các yếu tố liên quan đến thực hành chăm sóc 

bao gồm tuổi, trình độ chuyên môn, thâm niên 

công tác, số lượng người bệnh chăm sóc trong 

ngày, kiến thức của điều dưỡng và có ý nghĩa 

thống kê (p <0,05). 

Thực hành chăm sóc trẻ TCM không bị ảnh 

hưởng bởi giới tính, thái độ khi chăm sóc của 

điều dưỡng. 

KIẾN NGHỊ 

Phòng điều dưỡng cần mở các lớp tập huấn 

và thường xuyên cập nhật kiến thức về bệnh 

TCM cho điều dưỡng. 

Bệnh viện cần sắp xếp số lượng điều dưỡng 

có trình độ cao đẳng, đại học hợp lý để làm giảm 

áp lực công việc cho điều dưỡng nhằm nâng cao 

chất lượng chăm sóc người bệnh. 

Phòng điều dưỡng nên thường xuyên kiểm 

tra công tác nhận định chăm sóc của điều 

dưỡng, đồng thời tổ chức thi tay nghề cho từng 

khoa nhằm nâng cao kỹ năng thực hành chăm 

sóc của điều dưỡng, nên bổ sung phần thi về kỹ 

năng thực hiện theo dõi dấu hiệu sinh tồn và kỹ 

năng nhận định cho điều dưỡng. 
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