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1. Đặt vấn đề

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã dự báo về 

mô hình bệnh tật trong thế kỷ 21, các bệnh 

không lây nhiễm (BKLN) trong đó có ung thư 

sẽ trở thành nhóm bệnh chủ yếu đe dọa đến sức 

khỏe con người, chiếm tới 54% nguyên nhân 

gây tử vong. Theo ước tính của WHO, hàng năm 

trên thế giới có khoảng 11 triệu người mắc bệnh 

ung thư và 6 triệu người chết do bệnh này. Dự 

báo vào năm 2015 mỗi năm trên thế giới sẽ có 15 

triệu người mới mắc bệnh ung thư và 9 triệu 

người chết do ung thư, trong đó 2/3 là ở các nước 

đang phát triển. Ở khu vực châu Á Thái Bình 

Dương, ung thư là một trong 3 nguyên nhân 

chính gây tử vong ở người [4],[5].

WHO ước tính trên 30% bệnh ung thư có 

thể phòng tránh được. Nếu được phát hiện sớm 

có thể điều trị khỏi và giảm được 50% số người 

bệnh tử vong do bị ung thư. 

Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia 

tăng ngày càng trầm trọng của các BKLN. 

Theo WHO trong năm 2012, Việt Nam có 

khoảng 520.000 trường hợp tử vong do tất cả 

các nguyên nhân, trong đó tử vong do các bệnh 

không lây nhiễm chiếm tới 73% (379.600 ca). 

Trong số này các bệnh tim mạch chiếm 33%, 

ung thư chiếm 18%, bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính (BPTNMT) chiếm 7% và đái tháo đường 

(ĐTĐ) chiếm 3%. Ước tính gánh nặng 

(DALY) của các bệnh KLN chiếm 62,2% tổng 

gánh nặng bệnh tật do tất cả các nguyên nhân 

tại Việt Nam [2]. Theo số liệu ghi nhận ung thư 

tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, 

ước tính mỗi năm ở nước ta có khoảng 150.000 

bệnh nhân ung thư mới mắc và 75.000 người 

chết vì ung thư, con số này có xu hướng ngày 

càng gia tăng. Ở Việt Nam, đối với nam giới, 

ung thư phổi đứng hàng đầu, đứng thứ hai là 

ung thư dạ dày. Còn ở nữ giới, ung thư vú đứng 

hàng đầu, tiếp đến là ung thư cổ tử cung,… Tỷ 

lệ mắc ung thư vú và ung thư cổ tử cung ở phía 

Bắc là 27,3/100.000 dân, còn ở phía Nam là 

17,1/100.000 dân [4]. Như vậy cho tới nay, 

bệnh ung thư đã trở thành nguyên nhân hàng 

đầu đe dọa sức khỏe cộng đồng trong nhóm 

bệnh không lây nhiễm. Bệnh ung thư không 

những ảnh hưởng trực tiếp tới người bệnh mà 

còn là gánh nặng đối với cộng đồng; bệnh gây 

tâm lý lo ngại cho gia đình, người thân và thiệt 

hại kinh tế cho quốc gia.

Quảng Bình chưa có nhiều nghiên cứu về 

bệnh ung thư nói chung. Nội dung bài viết dưới 

đây sẽ giới thiệu kết quả nghiên cứu kiến thức 

của người dân về phòng chống ung thư tại 

Quảng Bình năm 2015. Trong đó tập trung tìm 

hiểu kiến thức của người dân về bệnh ung thư 

và các vấn đề liên quan đến phát hiện và phòng 

chống một số bệnh ung thư thường gặp.

2. Đối tượng, phương pháp và nội dung 

nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:

Chủ hộ gia đình hoặc vợ/chồng của chủ 

hộ, độ tuổi từ 18 - 60 có đủ khả năng trả lời 

phỏng vấn.
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- Địa điểm và thời gian nghiên cứu:

Tại 4 huyện của tỉnh Quảng Bình gồm: 

Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng 

Ninh được tiến hành từ tháng 5/2015 đến tháng 

8/2015. 

- Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

- Nội dung nghiên cứu:

Kiến thức của người dân về bệnh ung thư 

nói chung và các biện pháp phòng ngừa; Kiến 

thức của người dân về các bệnh ung thư phổ 

biến (CTC, vú, đại, trực tràng, dạ dày). 

Cỡ mẫu và chọn mẫu.

* Cỡ mẫu:

Áp dụng công thức tính: 
2

n =   Z (1-/2).p.q.e
2

           D

n: Cỡ mẫu. 

p = 0,5 để có cỡ mẫu tối thiểu lớn nhất.

q = 1 - p = 0,5.

z = 1,96 ( = 0,05 ứng với độ tin cậy 95%).

d: Tỉ lệ sai số cho phép trong nghiên cứu 

này được chọn là 5% (0,05).

e: Hệ số hiệu quả thiết kế với e = 2.

Thay số vào công thức trên ta có n = 768.

Để đảm bảo mẫu nghiên cứu chúng tôi lấy 

tròn cỡ mẫu cho nghiên cứu này là 800.

* Chọn mẫu: 

Chọn huyện: Chọn chủ định 4 huyện: Tuyên 

Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh.

Chọn xã/phường/thị trấn: Tại mỗi huyện được 

chọn bốc thăm ngẫu nhiên mỗi huyện là 10 xã.

Chọn thôn: Tại mỗi xã được chọn, bốc 

thăm ngẫu nhiên 2 thôn.

Chọn hộ gia đình (HGĐ): Tại mỗi thôn đã 

chọn, dựa vào danh sách HGĐ của thôn (nhân 

viên YTTB có số liệu này). Chọn ngẫu nhiên 

hệ thống lấy 10 HGĐ vào mẫu, tại các HGĐ 

được chọn, phỏng vấn chủ hộ hoặc vợ/chồng 

chủ hộ, nếu cả 2 đối tượng cùng đi vắng, có thể 

thay đối tượng sống cùng trong HGĐ, tuổi từ 

18 - 60 đủ khả năng trả lời phỏng vấn.

- Phương pháp thu thập số liệu: Chuẩn bị 

phiếu phỏng vấn (phụ lục 1); cán bộ điều tra: 

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và Trung tâm Y 

tế dự phòng huyện/thành phố thuộc địa bàn 

nghiên cứu.

- Phương pháp phân tích số liệu: Nhập số 

và xử lý số liệu được nhập bằng phần mềm Epi 

Data 3.2 và phần mềm SPSS 16.0; phân tích số 

liệu: Sử dụng các phương pháp phân tích mô tả, 

kết quả được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm (%) 

theo nội dung nghiên cứu. 

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Thông tin về đối tượng nghiên cứu

Nhóm tuổi từ 51- 60 chiếm tỷ lệ cao nhất 

(32,4%); tiếp đến là nhóm tuổi từ 41-50 

(28,1%); nhóm tuổi 31 - 40 tuổi (25,9%); thấp 

nhất nhóm tuổi 18-30 (13,6%). Có 2/3 số đối 

tượng là nữ giới. Về trình độ học vấn: 1,0% 

không biết chữ; 14,5% học hết tiểu học; 41,9% 

đã học hết trung học cơ sở (cấp II); số đối tượng 

tốt nghiệp THPT chiếm 25,9%; tốt nghiệp đại 

học/cao đẳng/trung học chuyên nghiệp chỉ 

chiếm 16,8%. Về nghề nghiệp: Nông/lâm 

nghiệp/ngư nghiệp (51,3%); thợ thủ công, 

công nhân (3,6%, 6,5%); công chức - viên 

chức, buôn bán và nội trợ (10,9%, 10,1 và 

9,4%), chỉ có khoảng 6,6% là hưu trí và học 

sinh/sinh viên và đối tượng khác (1,8%).

3.2. Kiến thức của người dân về ung thư

Trong số các bệnh ung thư, người dân 

biết/nghe nói đến nhiều nhất là ung thư gan 

(80,3%); ung thư vú (77,5%); ung thư dạ dày 

(76,0%); ung thư phổi (74,8%) và ung thư cổ tử 

cung (68,5%). Tỷ lệ biết/nghe nói đến ung thư 

vòm họng (41,0%); ung thư đại, trực tràng 

(39,8%); ung thư tiền liệt tuyến (28,4%); ung 
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thư thanh quản, ung thư miệng (28,5%, 

21,1%); vẫn còn 1,1% đối tượng không 

biết/nghe nói về các bệnh ung thư phổ biến.      

Đối với sự hiểu biết về các nguyên 

nhân/yếu tố nguy cơ gây bệnh ung thư: Người 

dân biết đến chủ yếu là: hút thuốc lá (71,8%); 

tiếp đến là uống nhiều rượu/bia (66,3%); ăn 

uống các thực phẩm bị nhiễm hóa chất 

(64,3%); ô nhiễm môi trường (54,9%); di 

truyền (40%); chế độ ăn uống không hợp lý 

(35%); nhiễm trùng (27%); yếu tố nghề nghiệp 

(22,6%). Tuy nhiên, vẫn còn 8,6% người dân 

không biết bất kỳ nguyên nhân/yếu tố gây ung 

thư nào và khác (0,8%).

Đối với tỷ lệ người dân biết về những biện 

pháp phòng bệnh ung thư: Trong số các biện 

pháp có thể làm để phòng tránh ung thư, đa số 

người dân cho rằng không hút thuốc và tránh 

hít khói thuốc (75,3%); hạn chế uống rượu/bia 

(71,9%); khám sức khỏe định kỳ (69,5%); hạn 

chế ăn thực phẩm có chất bảo quản, thực phẩm 

ô nhiễm hóa chất (61,4%); hơn 1/5 cho rằng 

nên ăn nhiều rau và hoa quả để phòng tránh 

ung thư; các biện pháp khác chiếm tỷ lệ thấp 

hơn: hạn chế ăn đồ rán, nướng (35,5%); vệ sinh 

sạch sẽ (7,7%); ăn uống hợp lý (5,6%). Tuy 

nhiên, chỉ có (33,0%) biết đến biện pháp tiêm 

phòng vắc xin viêm gan B và vắc xin HPV để 

phòng tránh ung thư. Số đối tượng không biết 

bất kỳ một biện pháp phòng chống ung thư nào 

cũng chiếm một tỷ lệ không nhỏ (7,0%).

Trong số các bệnh ung thư, tỷ lệ người dân 

biết đến loại ung thư có khả năng phòng tránh 

cao nhất là ung thư vú (42,9%); tiếp đến là ung 

thư cổ tử cung (29,1%); ung thư dạ dày 

(27,5%); ung thư gan (25,1%). Các loại ung 

thư khác người dân cho rằng ít có khả năng 

phòng tránh hơn như ung thư phổi (13,6%); 

ung thư đại, trực tràng (11,5%); ung thư tiền 

liệt tuyến (10,4%); ung thư vòm họng (5,9%); 

ung thư thanh quản (5,1%); ung thư miệng 

(4,5%). Vẫn còn 6,6% không biết loại ung thư 

nào có thể phòng tránh được. 

3.3. Kiến thức của người dân về các 

bệnh ung thư thường gặp

Đối với tỷ lệ hiểu biết của người dân về 

nguyên nhân của ung thư cổ tử cung: Có 56,4% 

đối tượng nghiên cứu cho rằng nguyên 

nhân/yếu tố nguy cơ gây ung thư cổ tử cung là 

do viêm nhiễm đường sinh dục; 42,9% là do 

quan hệ tình dục với nhiều người; 21,1% là do 

quan hệ tình dục sớm; 16,5% là do đẻ nhiều; 

hút thuốc lá là 11,6%. Tuy nhiên, vẫn có 18,5% 

không biết bất kỳ nguyên nhân/yếu tố nguy cơ 

nào gây ung thư cổ tử cung. 

Tỷ lệ người dân biết đến các dấu hiệu báo 

động/biểu hiện của ung thư cổ tử cung còn khá 

hạn chế, cao nhất mới chỉ có 42,0% biết được 

dấu hiệu chảy máu âm đạo sau khi quan hệ tình 

dục; chảy máu bất kỳ giữa các chu kỳ kinh 

nguyệt (33,1%); chảy mủ âm đạo (30,5%); đau 

khi quan hệ tình dục (22,6%). Các dấu hiệu khác 

như đau vùng chậu, chảy máu nặng trong kỳ 

kinh... (<20%). Gần 1/4 (24,4%) không biết bất 

kỳ dấu hiệu/biểu hiện nào của ung thư CTC. 

Tỷ lệ người dân biết các biện pháp phòng 

ngừa ung thư CTC có (49,8%) cho rằng, ung 

thư CTC có thể phòng ngừa được bằng cách 

khám phụ khoa định kỳ và điều trị bệnh phụ 

khoa (nếu có); 47,8% là tiêm vắc xin phòng 

ung thư CTC; 39,1% là không quan hệ tình dục 

với nhiều người và 19,1% là không quan hệ 

tình dục sớm. Vẫn có 14,0% không biết có thể 

phòng ngừa ung thư CTC bằng cách nào và 

0,9% cho rằng ung thư CTC không thể phòng 

ngừa được.

Tỷ lệ người dân biết về yếu tố nguy cơ gây 

ung thư vú: Có 37,9% biết đến yếu tố nguy cơ 
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đó là không nuôi con bằng sữa mẹ; di truyền 

(35,1%); ô nhiễm khói bụi, hóa chất (33,8%). 

Các yếu tố nguy cơ khác như: Hút thuốc lá 

(16,0%); tắc tia sữa tuyến vú (13,5%). Có tới 

27,1% không biết bất kỳ nguyên nhân/yếu tố 

nguy cơ nào gây ung thư vú.

Tỷ lệ người dân biết đến các dấu hiệu báo 

động/biểu hiện của ung thư vú như: sờ thấy 

khối u cục ở vú chiếm 48,8%; vú to lên hoặc 

thay đổi hình dáng vú chiếm 39,0%; nổi hạch ở 

nách (23,9%); một trong 2 núm vú bị lún hoặc 

xù xì (20,3%); da vùng vú dày lên, nhăn nheo 

hoặc thay đổi màu sắc, sần sùi như vỏ cam 

(20%); mủ chảy ra từ đầu vú (16,3%); hơn 1/5 

đối tượng không biết bất kỳ dấu hiệu/biểu hiện 

nào của ung thư vú.

Tỷ lệ người dân biết các biện pháp phòng 

ngừa ung thư vú: Có 65,5% số đối tượng cho 

rằng ung thư vú có thể phòng ngừa được bằng 

cách khám chẩn đoán ung thư vú sớm và 

thường kỳ; nuôi con bằng sữa mẹ (35,6%); ăn 

uống điều độ (29,1%); tập thể dục thường 

xuyên (25,1%); không uống rượu, bia 

(22,6%); không hút thuốc lá (19,9%); có tới 

17,5% không biết có thể phòng ngừa ung thư 

vú bằng cách nào... 

Tỷ lệ người dân biết về yếu tố nguy cơ gây 

ung thư đại, trực tràng: Có 42,0% số đối tượng 

cho rằng yếu tố nguy cơ gây ung thư đại, trực 

tràng là do mắc bệnh viêm đại, trực tràng mạn 

tính; 34,8% đối tượng cho rằng chế độ ăn uống 

thừa mỡ động vật, ít rau xanh, hoa quả; yếu tố 

về di truyền chiếm tỷ lệ thấp hơn (20,6%) và 

không biết (11,5%). 

Tỷ lệ người dân biết đến các dấu hiệu báo 

động/biểu hiện của ung thư đại, trực tràng còn 

hạn chế: chỉ có 33,5% biết được dấu hiệu chảy 

máu trực tràng, phân đen, phân dính máu; 

29,3% biết được dấu hiệu giảm cân; 27,4% biết 

được dấu hiệu rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy kéo 

dài hoặc táo bón; dấu hiệu mệt mỏi (27,3%); 

cảm giác muốn đi ngoài (10,3%); đau vùng 

bụng, chướng bụng (7,1%). Có 12,0% số đối 

tượng nghiên cứu không biết bất kỳ dấu hiệu báo 

động/biểu hiện nào của ung thư đại, trực tràng. 

Tỷ lệ người dân biết về yếu tố nguy cơ gây 

ung thư dạ dày: Có 67,9% đối tượng cho rằng 

nguyên nhân/yếu tố nguy cơ gây ung thư dạ 

dày là uống nhiều rượu, bia; 61,6% do bệnh 

viêm loét dạ dày; 40,4% do ăn thực phẩm rán, 

nướng, ướp muối; 34,6% do hút thuốc lá/thuốc 

lào; 31,5% do ăn ướng không hợp lý; nhiễm 

trùng mạn tính Helicobacter Pylori (25,4%). 

Có 5,6% đối tượng nghiên cứu không biết về 

yếu tố nguy cơ gây ung thư dạ dày.

Tỷ lệ người dân biết đến các dấu hiệu báo 

động/biểu hiện của ung thư dạ dày chủ yếu là 

nôn và buồn nôn hoặc nôn ra máu (54,0%); đau 

bụng âm ỉ vùng trên rốn (45,3%); tiếp đến là 

đầy bụng, chậm tiêu (36,4%); tự sờ thấy khói u 

ở bụng (28,5%); chán ăn (26,8%); thiếu máu (ù 

tai, hoa mắt…) (26,1%); ợ hơi, ợ chua 

(25,8%); đại tiện phân đen (18,4%). Vẫn còn 

12,1% không biết bất kỳ dấu hiệu/biểu hiện 

nào của ung thư dạ dày.

Tỷ lệ người dân biết các biện pháp phòng 

ngừa ung thư dạ dày cho rằng ung thư dạ dày có 

thể phòng ngừa được bằng cách khám sức khỏe 

định kỳ chiếm tỷ lệ cao nhất (68,6%); tiếp đến 

hạn chế uống rượu, bia (67,5%); điều trị nhiễm 

trùng Helicobacter Pylori (44,4%); không hút 

thuốc lá/thuốc lào (39,8%); ăn nhiều rau, hoa 

quả (29,1%); tập thể dục thể thao (26,3%). Có 

8,6% không biết có thể phòng ngừa ung thư dạ 

dày bằng cách nào.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Kiến thức của người dân về bệnh ung thư

Kết quả nghiên cứu trên cho thấy, đa số 
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người dân đều biết đến/nghe nói về các bệnh 

ung thư. Tuy nhiên, sự phổ biến của từng loại 

ung thư được biết đến/nghe nói với các mức độ 

khác nhau, trong đó các loại ung thư người dân 

thường biết/nghe nói đến nhiều nhất đó là ung 

thư gan (80,3%); ung thư vú (77,5%); ung thư 

dạ dày (76,0%); ung thư phổi (74,8%) và ung 

thư CTC (68,5%). Tỷ lệ biết/nghe nói đến ung 

thư vòm họng (41,0%); ung thư đại, trực tràng 

(39,8%) và ung thư tiền liệt tuyến (28,4%) 

chưa cao. Kết quả này tương đương với nghiên 

cứu của Trịnh Hữu Vách (năm 2010) ung thư 

phổi (78,3%); ung thư gan (73,4%) và ung thư 

vú (65%); ung thư CTC (54%) và ung thư dạ 

dày (52,3%) [5], nhưng cao hơn nghiên cứu 

của Bùi Diệu (năm 2011), ung thư gan 

(54,2%); ung thư phổi (53,1%); ung thư cổ tử 

cung (40,6%); ung thư vú (40,6%); ung thư dạ 

dày (32,5%) [1].

Đa số đối tượng đều cho rằng các nguyên 

nhân/yếu tố nguy cơ gây ung thư chủ yếu là: 

hút thuốc lá (71,8%); uống nhiều rượu/bia 

(66,3%); ăn uống các thực phẩm bị nhiễm hóa 

chất (64,3%) và ô nhiễm môi trường (54,9%). 

Tuy nhiên, vẫn còn 8,6% người dân không biết 

bất kỳ nguyên nhân gây ung thư nào. Kết quả 

này cao hơn so với nghiên cứu của của Trịnh 

Hữu Vách (2010) với các tỷ lệ: hút thuốc lá 

(49,8%); tiếp đến là ô nhiễm môi trường 

(46,8%); uống nhiều rượu/bia (42,1%); ăn 

uống các thực phẩm bị nhiễm hóa chất (40,2%) 

[5] và Bùi Diệu (năm 2011): ô nhiễm môi 

trường 30,1%); hút thuốc lá, thuốc lào 

(26,6%); uống rượu, bia (22,2%); ăn uống thực 

phẩm bị ô nhiễm hóa chất (20,6%) [1]. 

Tỷ lệ người dân cho rằng ung thư có tính 

di truyền chiếm 40%, nhận thức này không sai, 

vì khoa học cũng đã chứng minh một số những 

thay đổi gen làm tăng nguy cơ bệnh ung thư di 

truyền từ cha mẹ sang con cái. Những thay đổi 

này được biểu hiện ngay từ lúc sinh ra trong tất 

cả các gen của cơ thể. Tỷ lệ này thấp hơn 

nghiên cứu của Trịnh Hữu Vách (56,4%) [5]; 

Nghiên cứu cũng cho thấy, vẫn có 1,1% đối 

tương nghiên cứu không biết/nghe nói về các 

loại ung thư phổ biến, tuy nhiên kết quả này 

thấp hơn rất nhiều so với nghiên cứu của Bùi 

Diệu năm 2011 với tỷ lệ (30,5%) [1]. Có sự 

khác biệt lớn giữa 2 nghiên cứu là do nghiên 

cứu của Bùi Diệu được tiến hành trên 6 

tỉnh/thành phố và với cỡ mẫu lớn hơn 

(n=1400).

Phần lớn đối tượng nghiên cứu cho biết 

bệnh ung thư có thể phòng được, trong đó các 

biện pháp có thể làm để phòng tránh ung thư 

như: không hút thuốc và tránh hít khói thuốc 

(75,3%); hạn chế uống rượu/bia (71,9%); 

khám sức khỏe định kỳ (69,5%); hạn chế ăn 

thực phẩm có chất bảo quản, thực phẩm ô 

nhiễm hóa chất (61,4%)… Kết quả này cao 

hơn so với nghiên cứu năm 2010 của Trịch Hữu 

Vách và cộng sự như: không hút thuốc, tránh 

hít khói thuốc (60%) và hạn chế uống rượu/bia 

(54,3%); tiếp đến là hạn chế ăn thực phẩm có 

chất bảo quản, thực phẩm ô nhiễm hóa chất 

(41,1%) [5]. Tỷ lệ người dân biết đến biện pháp 

tiêm phòng vắc xin viêm gan B và vắc xin HPV 

để phòng tránh ung thư chiếm 33,0%, cao hơn 

nghiên cứu của Bùi Diệu (5,4%) [1] và Trịnh 

Hữu Vách (3,6%)  [5].

Tỷ lệ người dân cho rằng thường xuyên 

kiểm tra sức khỏe (khám sức khỏe định kỳ) để 

phòng bệnh ung thư là tương đối cao (69,5%), 

thấp hơn nghiên cứu của Bùi Diệu (77,0%) [1], 

cao hơn nhiều so với nghiên của của Trịnh Hữu 

Vách (31,2%) [5].

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, tỷ lệ 

người dân biết đến loại ung thư có khả năng 
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phòng tránh được cao nhất là ung thư vú 

(42,9%); tiếp đến là ung thư CTC (29,1%); ung 

thư dạ dày (27,5%); ung thư gan (25,1%); các 

loại ung thư người dân cho rằng ít có khả năng 

phòng tránh hơn như ung thư phổi (13,6%); 

ung thư đại, trực tràng (11,5%) và ung thư tiền 

liệt tuyến (10,4%). Kết quả này thấp hơn nhiều 

so với nghiên cứu của Trịnh Hữu Vách (2010) 

với tỷ lệ ung thư phổi (55,3%), tiếp đến là ung 

thư gan (43%), ung thư vú (40,8%), ung thư 

CTC (35,3%), ung thư dạ dày (29,7%) [5].

4.2. Kiến thức của người dân về một số 

bệnh ung thư thường gặp

- Ung thư CTC: Có 56,4% đối tượng 

nghiên cứu cho rằng nguyên nhân/yếu tố nguy 

cơ gây ung thư CTC là do viêm nhiễm đường 

sinh dục; 42,9% là do quan hệ tình dục với 

nhiều người (quan hệ tình dục không an toàn); 

21,1% là do quan hệ tình dục sớm; 16,5% là do 

đẻ nhiều. Kết quả này cao hơn kết quả của 

Trịnh Hữu Vách (2010) với tỷ lệ 22,8% cho 

rằng yếu tố nguy cơ gây ung thư CTC là do 

quan hệ tình dục không an toàn, 5,4% là do 

viêm nhiễm sinh dục [5].

Tỷ lệ người dân biết đến các dấu hiệu báo 

động/biểu hiện của ung thư CTC còn khá hạn 

chế, cao nhất mới chỉ có 42,0% biết được dấu 

hiệu chảy máu âm đạo sau khi quan hệ tình 

dục; chảy máu bất kỳ giữa các chu kỳ kinh 

nguyệt (33,1%); chảy mủ âm đạo (30,5%) và 

đau khi quan hệ tình dục (22,6%). Các dấu hiệu 

khác như đau vùng chậu; chảy máu nặng trong 

kỳ kinh... có tỷ lệ <20%. Gần 1/4 (24,4%) số 

đối tượng nghiên cứu không biết bất kỳ dấu 

hiệu/biểu hiện nào của ung thư CTC. Kết quả 

này cao hơn so với nghiên cứu của Trịnh Hữu 

Vách (2010), chỉ có 30,4% biết được dấu hiệu 

ra máu bất thường giữa các kỳ kinh nguyệt; 

19,1% chảy máu âm đạo sau khi quan hệ tình 

dục và đau bụng vùng chậu (13,7%) [5].

Kiến thức về phòng ngừa ung thư CTC 

cũng khá hạn chế, mặc dù các chương trình 

chăm sóc sức khỏe sinh sản và chương trình 

phòng chống ung thư đã truyền thông nhiều 

nhưng chỉ có (49,8%) cho rằng ung thư CTC có 

thể phòng ngừa được bằng cách khám phụ 

khoa định kỳ và điều trị bệnh phụ khoa (nếu 

có); 47,8% là tiêm vắc xin phòng ung thư CTC; 

39,1% là không quan hệ tình dục với nhiều 

người và 19,1% là không quan hệ tình dục sớm. 

Vẫn có 14,0% không biết có thể phòng ngừa 

ung thư CTC bằng cách nào và 0,9 % cho rằng 

ung thư CTC không thể phòng ngừa được. 

- Ung thư vú: Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, hiểu biết của người dân về nguy cơ ung 

thư vú còn khá hạn chế: Chỉ có (37,9%) cho 

rằng không nuôi con bằng sữa mẹ là nguy cơ 

của ung thư vú; di truyền (35,2%); ô nhiễm 

khói bụi, hóa chất (33,8%). Các yếu tố nguy cơ 

khác như: Hút thuốc lá (16,0%); tắc tia sữa 

tuyến vú (13,5%). Có tới 27,1% không biết bất 

kỳ nguyên nhân/yếu tố nguy cơ nào gây ung 

thư vú. Kết quả này cao hơn nghiên cứu của 

Trịnh Hữu Vách và cộng sự năm 2010, chỉ có 

16% biết đến yếu tố nguy cơ đó là không nuôi 

con bằng sữa mẹ; di truyền (9,8%). Các yếu tố 

nguy cơ khác như: không có con hoặc sinh con 

lần đầu muộn, tắc tia sữa tuyến vú, mặc áo lót 

chật, chế độ ăn nhiều chất béo, hút thuốc lá, 

dùng liệu pháp hormon kéo dài (kể cả thuốc 

tránh thai),… chiếm tỷ lệ rất thấp (<5%). Theo 

kết quả nghiên cứu về “Mối liên quan giữa một 

số yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức ung thư vú 

của phụ nữ tỉnh Bình Định năm 2010” của 

Nguyễn Thị Như Tú và cộng sự, điểm trung 

bình về kiến thức chung bệnh ung thư vú chỉ 

đạt 4,64 - 3,12 (điểm tối đa là 16 điểm) [4]. 

Kiến thức của  người dân về các dấu hiệu báo 

động/biểu hiện của ung thư vú trong nghiên 

cứu này còn hạn chế thấp như: sờ thấy khối u 
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cục ở vú chiếm 48,8%; tỷ lệ này của Trịnh Hữu 

Vách và cộng sự là 74,0% [5]; vú to lên hoặc 

thay đổi hình dáng vú chiếm 39,0%; tiếp đến 

16,8% là vú to lên, hoặc thay đổi hình dáng vú, 

các dấu hiệu khác chiếm tỷ lệ thấp (7%); có 

dịch bất thường rỉ ra từ núm vú (6,3%); thay 

đổi màu sắc da (3,6%). Nghiên cứu của chúng 

tôi cho thấy có đến 65,5% số đối tượng cho 

rằng ung thư vú có thể phòng ngừa được bằng 

cách khám chẩn đoán ung thư vú sớm và 

thường kỳ. Theo Trịnh Hữu Vách và cộng sự tỷ 

lệ này chỉ chiếm 40,8% [5] .

- Ung thư đại, trực tràng: Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, có 42,0% số đối tượng cho rằng 

nguyên nhân/yếu tố nguy cơ gây ung thư đại, 

trực tràng là do mắc bệnh viêm đại, trực tràng 

mạn tính; 34,8% đối tượng cho rằng chế độ ăn 

uống thừa mỡ động vật, ít rau xanh, hoa quả; 

yếu tố về di truyền chiếm tỷ lệ thấp hơn 

(20,6%). Các tỷ lệ này theo Trịch Hữu Vách và 

cộng sự thấp hơn rất nhiều, chỉ có 15% số đối 

tượng cho rằng yếu tố nguy cơ gây ung thư đại, 

trực tràng là do chế độ dinh dưỡng không hợp 

lý; mắc bệnh viêm đại, trực tràng (13,7%). Các 

yếu tố nguy cơ khác tỷ lệ người dân biết đến rất 

thấp (3,4%), đa polyp (1,1%), béo phì (0,9%), 

di truyền (0,8%) [5]. Tỷ lệ người dân biết đến 

các dấu hiệu báo động/biểu hiện của ung thư 

đại, trực tràng còn hạn chế, chỉ có 33,5% biết 

được dấu hiệu chảy máu trực tràng, phân đen, 

phân dính máu; 29,3% biết được dấu hiệu giảm 

cân; 27,4% biết được dấu hiệu rối loạn tiêu 

hóa, tiêu chảy kéo dài hoặc táo bón; tiếp đến là 

mệt mỏi (27,3%). Có 12,0% số đối tượng 

không biết bất kỳ dấu hiệu báo động/biểu hiện 

nào của ung thư đại, trực tràng. Tỷ lệ người dân 

biết các biện pháp phòng ngừa ung thư đại, trực 

tràng khá thấp, chỉ có 39,6% cho rằng có thể 

phòng ngừa được bằng khám và điều trị bệnh 

viêm đại, trực tràng; 33,0% cho rằng ăn nhiều 

rau xanh, hoa quả và 28,9% cho rằng cần hạn 

chế ăn mỡ động vật. Gần 14% không biết có 

thể phòng ngừa ung thư đại, trực tràng bằng 

cách nào.

- Ung thư dạ dày: Nghiên cứu này cho 

thấy, có 67,9% người dân cho rằng nguyên 

nhân/yếu tố nguy cơ gây ung thư dạ dày là 

uống nhiều rượu, bia; 61,6% do bệnh viêm loét 

dạ dày; 40,4% do ăn thực phẩm rán, nướng, 

ướp muối; 34,6% do hút thuốc lá/thuốc lào và 

31,5% do ăn uống không hợp lý. Các yếu tố 

khác như nhiễm trùng mạn tính Helicobacter 

Pylori (25,4%); tuổi cao (5,1%); béo phì 

(4,0%). Vẫn có 5,6% không biết bất kỳ nguyên 

nhân/yếu tố nguy cơ nào gây ung thư dạ dày. 

Kết quả này cao hơn rất nhiều so với nghiên 

cứu của Trịnh Hữu Vách năm 2010, chỉ có 

32% người dân cho rằng nguyên nhân/yếu tố 

nguy cơ gây ung thư dạ dày là do ăn thực phẩm 

rán, nướng, ướp muối, các nguyên nhân/yếu tố 

khác như uống rượu bia nhiều (21,9%), ăn 

uống không hợp lý (7,8%), hút thuốc lá 

(6,7%), viêm loét dạ dày (5,7%) [5].

Tỷ lệ người dân biết đến các dấu hiệu báo 

động/biểu hiện của ung thư dạ dày chủ yếu là 

nôn và buồn nôn hoặc nôn ra máu (54,0%); đau 

bụng âm ỉ vùng trên rốn (45,3%), tiếp đến là 

đầy bụng, chậm tiêu (36,4%). Kết quả này 

tương đồng với kết quả nghiên cứu của Trịnh 

Hữu Vách và cộng sự tại Hà Nội, Huế và Tp. 

Hồ Chí Minh (2010) [5].

Các biện pháp phòng bệnh ung thư dạ dày 

của người dân chủ yếu là khám sức khỏe định 

kỳ (68,6%); hạn chế uống rượu, bia (67,5%); 

điều trị nhiễm trùng Helicobacter Pylori 

(44,4%); không hút thuốc lá (39,8%). Các biện 

pháp phòng ngừa khác được thực hiện như: Ăn 

nhiều rau, hoa quả (29,1%); tập thể dục/thể 

thao thường xuyên (26,3%), có 8,6% không 

biết có thể phòng ngừa ung thư dạ dày bằng 
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cách nào. Kết quả này cao hơn nhiều so với 

nghiên cứu của Trịnh Hữu Vách năm 2010 

như: hạn chế uống rượu bia (33,2%); khám sức 

khỏe định kỳ (26,3%); ăn nhiều rau, hoa quả 

(18,2%). Các biện pháp phòng ngừa khác 

chiếm tỷ lệ thấp: không hút thuốc lá (8,0%), 

tập thể dục/thể thao thường xuyên (5,8%), điều 

trị nhiễm trùng Helicobacter Pylori (5,1%) [5].

5. Kết luận 

5.1. Kiến thức của người dân về bệnh ung thư

Kiến thức của người dân về bệnh ung thư 

và các nguyên nhân/yếu tố nguy cơ gây ung 

thư còn hạn chế, còn nhiều người không biết 

đến loại ung thư nào cũng như không biết bất 

kỳ nguyên nhân/yếu tố nào gây ung thư 

(8,6%), không biết các biện pháp nào phòng 

chống (7,0%). 

Phần lớn người dân cho biết bệnh ung thư 

có thể phòng được bằng cách: Không hút thuốc 

và tránh hít khói thuốc (75,3%); hạn chế uống 

rượu/bia (71,9%); hạn chế ăn thực phẩm có 

chất bảo quản, thực phẩm ô nhiễm hóa chất 

(61,4%). Tỷ lệ người dân biết tiêm phòng vắc 

xin viêm gan B và vắc xin HPV có thể phòng 

chống ung thư còn thấp (33,0%).

Có một tỷ lệ đáng kể (69,5%) người dân 

chủ động trong việc đi khám sức khỏe định kỳ 

để phát hiện sớm bệnh. 

5.2. Kiến thức của người dân về các 

bệnh ung thư thường gặp

Kiến thức của người dân về một số bệnh 

ung thư thường gặp còn hạn chế; trong đó, 

tỷ lệ người dân biết đến các nguyên 

nhân/yếu tố nguy cơ gây ung thư, các dấu 

hiệu báo động/biểu hiện của ung thư và các 

biện pháp phòng bệnh ung thư của một số 

bệnh ung thư thường gặp như ung thư cổ tử 

cung, ung thư vú, ung thư đại, trực tràng và ung 

thư dạ dày còn thấp.

6. Kiến nghị

Tăng cường công tác truyền thông giáo 

dục về bệnh ung thư nhằm nâng cao kiến thức 

giúp phát hiện sớm, giảm tỷ lệ tiếp cận dịch vụ 

y tế ở giai đoạn muộn, hạ thấp tỷ lệ tử vong. 

Người dân đang ở giai đoạn đầu của quá 

trình thay đổi hành vi phòng tránh ung thư (giai 

đoạn thiếu kiến thức). Do vậy, chiến lược 

truyền thông trong giai đoạn tới cần tập trung 

vào cung cấp thông tin, giáo dục, truyền thông. 

Đặt biệt chú trọng cung cấp thông tin cho các 

đối tượng như nông dân, phụ nữ lớn tuổi, đồng 

bào dân tộc miền núi và người có học vấn 

thấp… Trước khi phổ biến các thông điệp và 

tài liệu truyền thông cần có thử nghiệm để hoàn 

thiện, giúp người dân dễ tiếp thu kiến thức và 

dễ nhớ. 

Cần tiếp tục sử dụng các kênh truyền hình 

người dân đang ưa thích như nghe trực tiếp từ 

cán bộ y tế, ti vi và đài phát thanh xã, phường 

để chuyển tải thông điệp 
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