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Tãm t¾t 

Ở các nước đang phát triển hiện nay, nhu cầu sàng lọc phát hiện rối nhiễu tâm trí (mental 
disorders) trong các cơ sở y tế và trong các cuộc điều tra cộng đồng ngày càng tăng. Tại 
Việt Nam, bảng hỏi do tổ chức y tế thế giới khuyến cáo sử dụng gồm 20 câu hỏi tự trả lời 
(SRQ20) đo lường sức khoẻ tâm thần đã được các tác giả đưa vào vào sử dụng trong một 
vài nghiên cứu gần đây, và cũng là lần đầu tiên được đưa ra đánh giá trên cộng đồng về độ 
đúng và độ chính xác. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định độ nhậy và độ đặc hiệu 
của bảng hỏi này sử dụng trong hoàn cảnh nông thôn miền bắc Việt Nam, đồng thời xác 
định ngưỡng định bệnh và độ chính xác giữa các lần phỏng vấn trên cùng một đối tượng.  
 

Ph−¬ng ph¸p 

Phương thức đánh giá “mù đôi” đã được áp dụng trên  66 phụ nữ nông thôn ở Hưng Yên 
chọn ra từ mẫu nghiên cứu quốc tế về đói nghèo trẻ em- Young Lives. Một nửa trong số 
này đã được xác định có rối nhiễu tâm trí tại cuộc điều tra cộng đồng năm 2002 sử dụng 
bảng hỏi tự điền 20 câu. Một nửa còn lại thuộc nhóm chứng khoẻ mạnh. Tất cả các đối 
tượng đều qua bước khám lâm sàng chẩn đoán xác định bởi chuyên gia tâm thần học, và 
đánh giá sử dụng bảng hỏi SRQ20. Trong vòng 24 giờ, mỗi người phụ nữ được phỏng vấn 
3 lần bởi các nghiên cứu viên khác nhau của trung tâm RTCCD.  
 

KÕt qu¶ 

Tại ngưỡng định bệnh ở mức 7/8, độ nhạy của bảng hỏi là 73% và độ đặc hiệu là 82%. Độ 
trùng lặp giữa các đánh giá là 0.79.  
 

KÕt luËn 
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Lần đầu tiên một công cụ sàng lọc sử dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tâm thần ở 
tuyến cơ sở do tổ chức y tế thế giới đề xuất được đánh giá độ đúng và độ chính xác qua một 
nghiên cứu dịch tế học tại Việt nam.  
 

Giíi thiÖu 

ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, nhu cÇu sµng läc ph¸t hiÖn rèi nhiÔu t©m trÝ trong c¸c c¬ së y tÕ vµ trong 

c¸c ®iÒu tra vÒ søc khoÎ céng ®ång ngµy cµng  t¨ng. Tuy nhiªn søc khoÎ t©m trÝ ch−a bao giê ®−îc 

®Ò cËp trong c¸c cuéc ®iÒu tra lín vÒ Søc khoÎ vµ Nh©n chñng häc (DHS) (1). §Ó ®¸p øng nhu cÇu 

nµy, Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi ®· khuyÕn c¸o sö dông bé c©u hái SRQ20 gåm 20 c©u hái tù tr¶ lêi ®o 

l−êng søc khoÎ t©m thÇn. Do vËy bé c©u hái nµy ®· ®−îc sö dông réng r·i h¬n vµ ®· ®−îc ®¸nh gi¸ 

®é chÝnh x¸c ë nhiÒu quèc gia (2). Tuy nhiªn ë nh÷ng n¬i mµ  kh¶ n¨ng ®äc vµ viÕt cña ng−êi d©n 

h¹n chÕ, bé c©u hái nµy th−êng ®−îc sö dông ®Ó pháng vÊn.  Trong nghiªn cøu quèc tÕ vÒ ®ãi nghÌo 

trÎ em (gäi t¾t lµ nghiªn cøu Young Lives) ®−îc triÓn khai t¹i bèn n−íc Peru, Ethiopia, Ên §é vµ 

ViÖt Nam, bé c©u hái SRQ20 ®· ®−îc sö dông ®Ó ®o l−êng søc khoÎ t©m thÇn cña ng−êi ch¨m sãc 

trÎ chÝnh. T¹i ViÖt Nam, tõ tr−íc ®Õn nay ch−a cã mét nghiªn cøu nµo vÒ søc khoÎ t©m thÇn ®−îc 

thùc hiÖn t¹i céng ®ång. Do vËy viÖc thö nghiÖm ®é ®óng vµ ®é chÝnh x¸c cña bé c©u hái SRQ20 ®· 

®−îc tiÕn hµnh t¹i ViÖt Nam, n¬i mµ vÊn ®Ò rèi nhiÔu t©m trÝ ®−îc biÕt ®Õn rÊt Ýt. Bµi b¸o nµy sÏ 

tr×nh bµy nh÷ng kÕt qu¶ cña nghiªn cøu thö nghiÖm ®é ®óng vµ ®é chÝnh x¸c cña bé c©u hái SRQ 20 

vµ ®−a ra ng−ìng ®Þnh bÖnh lµm khuyÕn nghÞ cho c¸c nghiªn cøu t−¬ng tù trong t−¬ng lai sö dông 

bé c©u hái SRQ20 t¹i ViÖt Nam. 

Ph−¬ng ph¸p 

C¸c c«ng cô sö dông 

Bé c©u hái SRQ20 bao gåm 20 c©u hái cã/kh«ng (B¶ng 1), ®−îc Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi khuyÕn c¸o 

sö dông vµ ®· ®−îc dÞch sang Ýt nhÊt 20 ng«n ng÷ (2).  ë ViÖt Nam, bé c©u hái gèc tiÕng Anh 

SRQ20 ®· ®−îc dÞch sang tiÕng ViÖt ®ång thêi  ®−îc dÞch ng−îc l¹i sang tiÕng Anh vµ sau ®ã bé c©u 

hái nµy ®· ®−îc thö nghiÖm t¹i thùc ®Þa ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vµ tÝnh phï hîp vÒ ng«n ng÷ trong 

hoµn c¶nh cña ViÖt Nam. Phiªn b¶n tiÕng ViÖt ®· ®−îc hoµn thµnh vµ sö dông ®Ó pháng vÊn trong  

nghiªn cøu Young Lives. 
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N»m trong khu«n khæ nghiªn cøu Young Lives, nghiªn cøu ®é ®óng vµ ®é chÝnh x¸c cña bé c©u hái 

SRQ20 (gäi t¾t lµ nghiªn cøu SRQ20) ®· ®−îc triÓn khai t¹i n«ng th«n ViÖt Nam. Sö dông bé c©u 

hái SRQ20 ®Ó pháng vÊn l¹i nh÷ng ng−êi ch¨m sãc trÎ chÝnh sau ®ã tiÕn hµnh b−íc kh¸m vµ chÈn 

®o¸n l©m sµng x¸c ®Þnh rèi nhiÔu t©m trÝ ë trªn cïng nh÷ng ®èi t−îng nµy. B−íc kh¸m l©m sµng vµ 

chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh ®−îc thùc hiÖn bëi mét chuyªn gia t©m thÇn häc cña ViÖt Nam. 

B¶ng 1-  Bé c©u hái SRQ20 

1 ChÞ cã hay ®au ®Çu kh«ng Cã/kh«ng 

2 ChÞ cã c¶m thÊy ¨n kh«ng ngon miÖng kh«ng?  Cã/kh«ng 

3 ChÞ cã khã ngñ kh«ng? Cã/kh«ng 

4 ChÞ cã dÔ bÞ sî h·i kh«ng? Cã/kh«ng 

5 Tay chÞ cã bÞ run kh«ng? Cã/kh«ng 

6 ChÞ cã c¶m thÊy håi hép, c¨ng th¼ng hay lo l¾ng kh«ng? Cã/kh«ng 

7 Tiªu ho¸ cña chÞ cã kÐm kh«ng? Cã/kh«ng 

8 ChÞ cã gÆp khã kh¨n trong suy nghÜ ®iÒu g× ®ã mét c¸ch râ rµng kh«ng? Cã/kh«ng 

9 ChÞ cã c¶m thÊy kh«ng ®−îc vui kh«ng? Cã/kh«ng 

10 ChÞ cã khãc nhiÒu h¬n b×nh th−êng kh«ng? Cã/kh«ng 

11 ChÞ cã c¶m thÊy khã thÝch thó víi nh÷ng ho¹t ®éng hµng ngµy kh«ng? Cã/kh«ng 

12 ChÞ cã thÊy khã kh¨n trong viÖc ra quyÕt ®Þnh kh«ng? Cã/kh«ng 

13 C«ng viÖc hµng ngµy cña chÞ kh«ng ®−îc su«i sÎ cã ph¶i kh«ng? Cã/kh«ng 

14 ChÞ cã c¶m thÊy chÞ kh«ng thÓ ®ãng vai trß Ých lîi g× trong cuéc sèng cã 

ph¶i kh«ng? 

Cã/kh«ng 

15 ChÞ cã bÞ mÊt høng thó víi c¸c thø kh«ng? Cã/kh«ng 

16 ChÞ cã c¶m thÊy chÞ lµ ng−êi kh«ng cã gi¸ trÞ g× kh«ng? Cã/kh«ng 

17 Mäi thø cã tåi tÖ ®Õn møc chÞ c¶m thÊy lµ chÞ kh«ng thÓ nµo v−ît qua ®−îc 

kh«ng 

Cã/kh«ng 

18 ChÞ cã c¶m thÊy lóc nµo còng mÖt mái kh«ng? Cã/kh«ng 

19 ChÞ cã nh÷ng c¶m gi¸c khã chÞu ë d¹ dµy kh«ng? Cã/kh«ng 

20 ChÞ cã dÔ bÞ mÖt mái kh«ng? Cã/kh«ng 



 4

 

Cì mÉu nghiªn cøu 

Trong nghiªn cøu Young Lives, bé c©u hái SRQ20 ®· ®−îc ¸p dông ®Ó pháng vÊn 2000 ng−êi ch¨m 

sãc trÎ 1 tuæi t¹i 5 tØnh cña ViÖt Nam (4). Trong nghiªn cøu SRQ20, mét trong n¨m tØnh nµy ®· 

®−îc chän ®Ó thùc hiÖn. Lµ mét tØnh n»m s¸t víi Hµ Néi, tØnh H−ng Yªn lµ mét tØnh thuÇn n«ng víi 

kho¶ng mét triÖu d©n, lµ khu vùc n«ng th«n víi mËt ®é cao: 12% trªn tæng d©n sè toµn tØnh n»m 

trong chuÈn nghÌo ®ãi chÝnh thøc cña ViÖt Nam; US$ 209 GDP trªn ®Çu ng−êi mét n¨m; 40% trÎ 

em d−íi 5 tuæi bÞ suy dinh d−ìng, vµ lµ tØnh ®ang cã xu h−íng d©n sè gi¶m do ®« thÞ ho¸ (5). 

 

Nghiªn cøu Young Lives ®−îc triÓn khai t¹i s¸u x· thuéc tØnh H−ng Yªn tuy nhiªn nghiªn cøu 

SRQ20 chØ chän ngÉu nhiªn ra ba x·  trong sè s¸u x· nµy ®Ó tiÕn hµnh. Sö dông ng−ìng ®Þnh bÖnh 

cña SRQ20 lµ 7/8 trong nghiªn cøu Young Lives (ng−ìng bÖnh mµ th−êng ®−îc sö dông nhiÒu nhÊt 

t¹i c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn – Tham kh¶o Harpham vµ céng sù n¨m 2003, kÕt qu¶ cho thÊy trong sè 

200 phô n÷ lµ ng−êi ch¨m sãc trÎ chÝnh cña ba x·, 39 phô n÷ ®−îc x¸c ®Þnh lµ cã rèi nhiÔu t©m trÝ 

(n=39) vµ sè cßn l¹i ®−îc x¸c ®Þnh lµ  khoÎ m¹nh (n= 161). Do vËy, nghiªn cøu SRQ20 ®· lÉy cì 

mÉu lµ 39 phô n÷ lµ nh÷ng ng−êi ®−îc x¸c ®Þnh lµ cã rçi nhiÔu vµ 39 phô n÷ kh¸c ®−îc chän ngÉu 

nhiªn tõ sè khoÎ m¹nh cßn l¹i ( 161 phô n÷ khoÎ m¹nh). Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiªn 

cøu, mét sè phô n÷ v¾ng nhµ vµ mét sè kh¸c tõ chèi kh«ng tham gia nghiªn cøu do ®ã cì mÉu chÝnh 

thøc cho nghiªn cøu SRQ20 lµ 32 phô n÷ ®−îc x¸c ®Þnh lµ rçi nhiÔu t©m trÝ vµ 34 phô n÷ ®−îc x¸c 

®Þnh lµ khoÎ m¹nh. TÊt c¶ nh÷ng phô n÷ nµy ®Òu ®−îc pháng vÊn, kh¸m l©m sµng vµ chÈn ®o¸n x¸c 

®Þnh t¹i tr¹m y tÕ x· vµo th¸ng 5 n¨m 2003. 

Thu thËp sè liÖu 

Tr−íc khi triÓn khai thùc ®Þa mét tuÇn,  nh÷ng ®èi t−îng tham gia nghiªn cøu ®Òu ®−îc nghe tr×nh 

bµy vÒ môc ®Ých nghiªn cøu vµ ®Òu ®−îc hái xem hä cã ®ång ý tham gia nghiªn cøu hay kh«ng.  T¹i 

thùc ®Þa, ba nghiªn cøu viªn thuéc Trung t©m Nghiªn cøu vµ §µo t¹o Ph¸t triÓn Céng ®ång, Hµ Néi, 

ViÖt Nam ®· sö dông l¹i bé c©u hái SRQ20 ®Ó pháng vÊn nh÷ng nguêi ch¨m sãc trÎ chÝnh lµ phô n÷. 

Vµ sau ®ã b−íc  kh¸m l©m sµng vµ chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh t©m thÇn ®−îc thùc hiÖn trªn cïng c¸c ®èi 

t−îng ®· qua pháng vÊn. B−íc nµy do mét gi¸o s− t©m thÇn häc thuéc Trung t©m t− vÊn søc khoÎ vµ 
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phßng kh¸m ®a khoa, Hµ Néi, ViÖt Nam ®¶m nhiÖm.  Nh÷ng phô n÷ lµ ng−êi ch¨m sãc trÎ ®· ®−îc 

mêi ®Õn Tr¹m y tÕ x· ®Ó pháng vÊn vµ mçi ng−êi phô n÷ ®−îc pháng vÊn 3 lÇn bëi c¸c nghiªn cøu 

viªn kh¸c nhau trong vßng 1 giê. C¸c cuéc pháng vÊn sö dông bé c©u hái SRQ20 ®−îc tiÕn hµnh 

®éc lËp víi qu¸ tr×nh kh¸m l©m sµng chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh. 

Nguyªn t¾c ‘mï ®«i’ ®−îc ¸p dông vµ duy tr× trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn nghiªn cøu tõ kh©u chän 

c¸c ®èi t−îng nghiªn cøu, c¸c pháng vÊn sö dông bé c©u hái SRQ20, kh¸m l©m sµng chÈn ®o¸n, cho 

®Õn kh©u qu¶n trÞ d÷ liÖu. 

Ph©n tÝch sè liÖu 

Ch−¬ng tr×nh ph©n tÝch Receiver Operating Characteristic (ROC) ®−îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh ng−ìng 

®Þnh bÖnh víi ®é nh¹y ë møc tèi ®a (cã kh¶ n¨ng ®Ó ph¸t hiÖn ra tû lÖ d−¬ng tÝnh chÝnh x¸c) vµ ®é 

®Æc hiÖu tèi ®a (cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn ra tû lÖ ©m tÝnh chÝnh x¸c) (Tham kh¶o Mari vµ William 

1986). ROC th−êng ®−îc sö dông ®Ó l−îng gi¸ tÝnh chÝnh x¸c cña c«ng cô chÈn ®o¸n mµ c«ng cô 

nµy ®−îc sö dông ®Ó ph©n biÖt gi÷a hai giai ®o¹n hoÆc hai t×nh tr¹ng (cã bÖnh vµ kh«ng bÖnh).  

§−êng cong ROC ®· ®−îc sö dông ®Ó ph©n tÝch, mét ®å thÞ thÓ hiÖn ®é nh¹y ®èi lËp 1 –  ®Æc tr−ng 

cña c«ng cô chÈn ®o¸n. §é nh¹y lµ ph©n sè cña c¸c tr−êng hîp d−¬ng tÝnh chÝnh x¸c mµ ®−îc x¸c 

®Þnh th«ng qua bé c©u hái SRQ20, trong khi ®ã ®é ®Æc hiÖu lµ ph©n sè cña c¸c tr−êng hîp ©m tÝnh 

chÝnh x¸c mµ ®· ®−îc x¸c ®Þnh. Qu¸ tr×nh vËn hµnh c«ng cô thö nghiÖm nµy sau ®ã ®· ®−îc tr×nh 

bµy tãm t¾t ë vïng d−íi ®−êng cong ROC.     

Vïng nµy cã thÓ ®−îc gi¶i thÝch nh− kh¶ n¨ng mµ kÕt qu¶ cña c«ng cô chÈn ®o¸n trªn c¸c ®èi t−îng 

chän ngÉu nhiªn ®−îc coi lµ bÊt b×nh th−êng sÏ lín h¬n kÕt qu¶ cña cïng mét c«ng cô chÈn ®o¸n tõ 

c¸c ®èi t−îng chän ngÉu nhiªn ®−îc coi lµ b×nh th−êng. Vïng n»m d−íi ®−êng cong ROC cµng lín 

bao nhiªu th× thÓ hiÖn c«ng cô ®· ®−îc thùc hiÖn tèt bÊy nhiªu (6). Ph©n tÝch ROC ®−îc ch¹y b»ng 

ch−¬ng tr×nh STATA phiªn b¶n 8. §é tin cËy gi÷a c¸c lÇn pháng vÊn trªn cïng mét ®èi t−îng ®−îc 

®o l−êng th«ng qua viÖc sö dông kÕt hîp ®é trïng lÆp kappa theo ch−¬ng tr×nh Stata, phiªn b¶n 8.  

Gi¶i thÝch cho chØ sè trïng lÆp kappa ®−îc thùc hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn cña Landis vµ Koch (6).  

§¹o ®øc nghiªn cøu 

VÊn ®Ò ®¹o ®øc nghiªn cøu lu«n ®−îc ®Ò cËp mét c¸ch xuyªn suèt trong nghiªn cøu Young Lives vµ  

vÊn ®Ò nµy ®· ®−îc phª duyÖt bëi Héi ®éng xÐt duyÖt ®¹o ®øc nghiªn cøu thuéc Liªn hiÖp c¸c Héi 
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Khoa häc Kü thuËt ViÖt Nam (ViÖt Nam), Tr−êng §¹i häc South Bank Lu©n §«n, Tr−êng VÖ sinh 

vµ Y häc NhiÖt ®íi Lu©n §«n, vµ Tr−êng §¹i häc Reading V−¬ng quèc Anh.  

MÆc dï viÖc kh¸m vµ chÈn ®o¸n vÒ rèi nhiÔu t©m trÝ kh«ng nh¾m vµo viÖc x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n 

dÉn t×nh tr¹ng rçi nhiÔu t©m trÝ nh−ng theo nhµ t©m thÇn häc ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm kh¸m vµ chuÈn 

®o¸n trong nghiªn cøu SRQ20 ®· ®−a ra nhËn xÐt r»ng phÇn lín nh÷ng ng−êi ch¨m sãc trÎ ®−îc x¸c 

®Þnh cã rèi nhiÔu t©m trÝ  lµ nh÷ng ng−êi  ®ang cã nh÷ng mèi lo l¾ng ®¸ng kÓ vÒ t×nh tr¹ng èm ®au 

bÖnh tËt cña con m×nh. Thùc hiÖn theo nh÷ng nguyªn t¾c trong ®¹o ®øc nghiªn cøu, chuyªn gia t©m 

thÇn häc nµy ®· s½p xÕp c¸c buæi kh¸m bÖnh cho trÎ  em (chuyªn gia nµy tr−íc ®©y lµ b¸c sü nhi 

khoa). Qua kh¸m bÖnh cho chÝn trÎ cho kÕt qu¶ thÊy 5 trong sè 9 em kh«ng cã vÊn ®Ò g× vÒ søc 

khoÎ, 4 em cßn l¹i cÇn ®−îc ®iÒu trÞ hoÆc cÇn ph¶i ®−îc l−u ý ®Õn søc khoÎ. 

KÕt qu¶ 

TÝnh ®¹i diÖn cña c¸c mÉu trong nghiªn cøu SRQ20 

C¸c ®Æc ®iÓm chÝnh cña 66 phô n÷ tham gia nghiªn cøu ®−îc tãm t¾t trong b¶ng 2. So s¸nh víi cì 

mÉu tæng thÓ lµ cña nghiªn cøu SRQ20 víi cì mÉu tæng thÓ lµ 400 phô n÷ ch¨m sãc trÎ trong nghiªn 

cøu Young Lives t¹i H−ng Yªn n¨m 2002 cho thÊy kh«ng cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ mang ý nghÜa 

thèng kª vÒ tuæi, tr×nh ®é gi¸o dôc, sè trÎ sinh hoÆc ph©n lo¹i kinh tÕ.  

B¶ng 2 – M« t¶ vÒ ®Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi cña c¸c mÉu trong nghiªn cøu SRQ20 so s¸nh víi  

mÉu cña nghiªn cøu Young Lives 



 

C¸c biÕn nghiªn cøu Cì mÉu nghiªn SRQ 

20 

(n=66) 

Cì mÉu nghiªn cøu 

YL 

(N = 400) 

C¸c thö nghiÖm  

®Æc biÖt 

Tuæi (trong n¨m)  

• Gi¸ trÞ trung b×nh 

• C¸c gi¸ trÞ Min-Max  

 

28.2 

[19 – 62] 

 

26.6 

[ 19 – 66] 

 

Kh«ng cÇn thiÕt 

Sè trÎ sinh ra 

• Gi¸ trÞ trung b×nh 

• C¸c gi¸ trÞ Min-Max 

 

2 

[1 – 5] 

 

2 

[ 1 – 6] 

 

Kh«ng cÇn thiÕt 

Tr×nh ®é häc vÊn 

• % hoµn thµnh tiÓu 

häc hoÆc thÊp h¬n 

 

35 

 

43 

 

Fisher's exact =  

0.23 

ChØ sè kinh tÕ ( %) 

• <0.25 

• 0.25 - <0.5 

• 0.5 + 

 

2 

54 

44 

 

2 

45 

53 

    

Pearson χ2 =   1.65   

 Pr = 0.438. 

 

Validating 

B¶ng 3 tãm t¾t ®é nh¹y vµ ®é ®Æc hiÖu cña c¸c lÇn pháng vÊn sö dông bé c©u hái SRQ20 tõ mçi 

nghiªn cøu viªn trong ba nghiªn cøu viªn tham gia nghiªn cøu cïng víi kh¸m vµ chÈn ®o¸n l©m 

sµng. Qua sö dông bé c©u hái SRQ20 cho thÊy kh¶ n¨ng chÈn ®o¸n chÝnh x¸c tèi ®a lµ 79% tõ kÕt 

qu¶ pháng vÊn cña nghiªn cøu viªn 1, 82% cho nghiªn cøu viªn 2 vµ 76% cho nghiªn cøu viªn 3. 

Trung b×nh c¸c lÇn pháng vÊn cña 3 nghiªn cøu viªn so s¸nh víi kÕt qu¶ kh¸m l©m sµng cho thÊy 

kh¶ n¨ng chÈn ®o¸n ®óng cña bé c©u hái SRQ20 lµ 79%, víi ®é nh¹y lµ 73% vµ ®é ®Æc hiÖu lµ 82%. 

B¶ng 3- §é nh¹y vµ ®é ®Æc hiÖu cña SRQ20 ph©n theo c¸c nghiªn cøu viªn vµ ®¸nh gi¸ l©m 

sµng vÒ rèi nhiÔu t©m trÝ thùc hiÖn trªn 66 phô n÷ ch¨m sãc trÎ ë n«ng th«n  



 8

Nghiªn 

cøu viªn 

§é nh¹y  

(%) 

§é ®Æc hiÖu 

 (%) 

Tû lÖ chÝnh x¸c 

 (%) 

Ng−ìng ®Þnh bÖnh 

1 68 84 79 8/9 

2 86 80 82 7/8 

3 73 77 76 7/8 

Trung 

b×nh 

73 82 79 7/8 

 

Nh÷ng vïng n»m d−íi ®−êng cong ROC víi 95% kho¶ng tin cËy ®−îc tr×nh bµy ë b¶ng 4. Trong sè 

ba nghiªn cøu viªn, cho thÊy nghiªn cøu viªn 2 ®· thùc hiÖn pháng vÊn bé c©u hái SRQ20 tèt nhÊt 

víi vïng n»m d−íi ®−êng cong ROC lµ 0.86  (95% CI: 0.77 – 0.94).  Tuy nhiªn tæng quan chung vÒ 

viÖc thùc hiÖn pháng vÊn bé c©u hái SRQ20 cña c¶ 3 nghiªn cøu viªn cho thÊy kÕt qu¶ t−¬ng ®èi tèt, 

tõ 0.80-0.86, vµ kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ thèng kª (χ2 = 5.45; P= 0.066). §−êng cong ROC cña 

trung b×nh 3 nghiªn cøu viªn lµ 0.84 (95%CI: 0.75 – 0.94). Mét lÇn n÷a, kh«ng t×m thÊy sù kh¸c biÖt 

®¸ng kÓ nµo mang tÝnh thèng kª khi 4 vïng ®−êng cong ROC ®−îc ®em ra so s¸nh (χ2 = 7.43; P = 

0.0595). 

 B¶ng 4- Ph©n tÝch ROC cña SRQ20 víi sù tham kh¶o tõ kh¸m l©m sµng vµ chÈn ®o¸n x¸c 

®Þnh 

Nghiªn cøu viªn Sè mÉu 

pháng vÊn 

Vïng ROC LÖch chuÈn 95% CI 

1 66 0.84 0.05 0.74 – 0.93 

2 66 0.86 0.05 0.77 – 0.94 

3 66 0.80 0.06 0.69 – 0.91 

Trung b×nh 66 0.84 0.05 0.75 – 0.94 

 

H×nh 1 minh ho¹ ®−êng cong trung b×nh ROC.  Ng−ìng ®Þnh bÖnh cña SRQ20 ViÖt Nam ®−îc x¸c 

®Þnh lµ 7/8 víi ®é nh¹y lµ 73% vµ ®é ®Æc hiÖu lµ 82%. 
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H×nh 1 – Vïng ROC cña trung b×nh ba nghiªn cøu viªn pháng vÊn bé c©u hái SRQ20 cïng víi 

kÕt qu¶ kh¸m l©m sµng vµ chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh rèi nhiÔu t©m trÝ 

0.
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§é tin cËy  

Sö dông ng−ìng ®Þnh bÖnh lµ 7/8, mçi mét phô n÷ ch¨m sãc trÎ chÝnh ®−îc chÈn ®o¸n lµ khoÎ m¹nh 

(nÕu d−íi 8 ®iÓm) hoÆc rèi nhiÔu t©m trÝ (nÕu trªn 8 ®iÓm). ChØ sè thèng kª kappa ®o l−êng tû lÖ 

thèng nhÊt gi÷a ba nghiªn cøu viªn lµ 0.79 (Z=11.13, P=<0.001), møc ®é chÊp nhËn ®−îc – theo 

Landis vµ Kotch 1977 ®−îc trÝch tõ Stata Corp 2003. 

Bµn luËn 

C¸c nghiªn cøu chuÈn ho¸ c«ng cô SRQ20 kh¸c ®· t×m thÊy hÖ sè nhËy trong kho¶ng tõ 63-90% vµ 

hÖ sè ®Æc hiÖu trong kho¶ng tõ 44-95% (3) trong khi ®ã nghiªn cøu SRQ20 ®−îc thùc hiÖn t¹i ViÖt 

Nam  cho thÊy 73% ®é nhËy vµ 82% ®é ®Æc hiÖu lµ n»m gi÷a cña c¸c kho¶ng nµy. Vïng n»m d−íi 

®−êng cong ROC trong nghiªn cøu nµy (0.84) so s¸nh víi ROC 0.9 tõ kÕt qu¶ chuÈn ho¸ c«ng cô 

SRQ20 t¹i Brazil ®· chøng tá r»ng c«ng cô SRQ20 cã gi¸ trÞ chÊp nhËn ®−îc t¹i ViÖt Nam vµ còng 

cho kÕt qu¶ phï hîp víi kÕt qu¶ kh¸m vµ chÈn ®o¸n l©m sµng. §é tin cËy gi÷a c¸c lÇn pháng vÊn sö 

dông ®é trïng lÆp kappa lµ 0.79 cho thÊy bé c©u hái SRQ20 cã ®é tin cËy chÊp nhËn ®−îc.  

 

HiÖn nay, søc khoÎ t©m trÝ t¹i ViÖt Nam vÉn ch−a ®−îc quan t©m nhiÒu mÆc dï nghÌo ®ãi vµ søc 

khoÎ t©m trÝ cã mèi liªn hÖ víi nhau (8). Trong t−¬ng lai c¸c c¬ quan thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh xo¸ 

Ng−ìng 
bÖnh 
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®ãi gi¶m nghÌo cã thÓ sÏ quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn vÊn ®Ò nµy. NÕu ®iÒu ®ã thùc hiÖn ®−îc th× nhu 

cÇu sµng läc ph¸t hiÖn rçi nhiÔu t©m trÝ sÏ sÏ ngµy cµng t¨ng lªn. Qua kÕt qu¶ nghiªn cøu ®¸nh gi¸ 

®é ®óng vµ ®é chÝnh x¸c cña bé c©u hái SRQ20 t¹i ViÖt Nam cã thÓ ®−a ra khuyÕn nghÞ r»ng viÖc sö 

dông bé c©u hái SRQ20 víi ng−ìng ®Þnh bÖnh lµ 7/8 cã thÓ ¸p dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c tr−êng hîp rçi 

nhiÔu t©m trÝ. 
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