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2.6. Cách lượng hóa các biến số chỉ số ................................................................. 55 

2.7. Công cụ và phương pháp thu thập số liệu ..................................................... 62 
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Quảng Ngãi .................................................................................................... 99 

4.3. Kết quả xây dựng triển khai mô hình can thiệp phòng chống trầm cảm ở 
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Bảng 2.5.  Đánh giá KAP phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi ....................... 59 
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đồng ở nhóm can thiệp ........................................................................... 82 

Bảng 3.17.  Đánh giá kết quả tỷ lệ chia sẻ tâm sự, hỗ trợ xã hội, hoạt động thể lực ở 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

 Người cao tuổi ngày càng chiếm một tỷ lệ cao trong dân số, nhất là ở các nước 

đang phát triển. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh 

nhất thế giới [31]. Ở Việt Nam giai đoạn 2009 đến 2019 người cao tuổi tăng từ 8,7% 

đến 11,9% dân số. Dự báo đến năm 2029, người cao tuổi ở Việt Nam chiếm tỷ lệ 

16,5% dân số [31]; Tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng đang tạo ra những vấn đề cần 

phải quan tâm hơn nữa về chăm sóc sức khỏe tâm thần trong đó có trầm cảm [31]. 

 Trầm cảm là một trạng thái của sự buồn kéo dài và dai dẳng, là một vấn đề sức 

khỏe cộng đồng quan trọng vì sự phổ biến của nó [125]. Trầm cảm gây ảnh hưởng 

đáng kể đến tất cả các lĩnh vực cuộc sống của con người, làm suy giảm khả năng làm 

việc, học tập hoặc khó khăn khi đương đầu với cuộc sống hằng ngày, gây ảnh hưởng 

lớn cho xã hội và nhiều người trên thế giới [1], [125]. Tự sát là một nguy cơ chính 

trong tiến trình trầm cảm. Mặc dù, trầm cảm có phương pháp điều trị hiệu quả, nhưng 

một số lượng lớn bệnh nhân không được chẩn đoán và điều trị kịp thời [125]. Tổ chức 

Y tế Thế giới dự báo đến năm 2030, trầm cảm sẽ là nguyên nhân hàng đầu gây ra gánh 

nặng bệnh tật trên toàn cầu [126]. Trầm cảm nhẹ có thể được điều trị bằng liệu pháp 

tâm lý mà không cần dùng thuốc, nhưng trầm cảm nặng thì phải được dùng thuốc 

chống trầm cảm kết hợp với liệu pháp tâm lý-xã hội [13], [48], [125]. 

 Trầm cảm ở người cao tuổi là vấn đề sức khỏe thường gặp ở cộng đồng. Việc 

chẩn đoán trầm cảm ở người cao tuổi thường là khó khăn và hay bị bỏ sót do các 

triệu chứng của trầm cảm như chậm chạp vận động và tư duy, giảm tập trung chú ý, 

ý tưởng tự ti, bi quan thường được xem là diễn biến tự nhiên của tuổi tác nên dẫn 

đến trầm cảm không được chẩn đoán và điều trị thời [11], [115]. Người cao tuổi 

mắc đồng thời trầm cảm và bệnh mạn tính chiếm tỷ lệ khoảng 13,0% dân số, nên 

việc tiếp cận chẩn đoán điều trị và quản lý đối với họ là một thách thức [129]. Các 

nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi trong cộng đồng là khá cao, 

dao động từ 10,0% đến 15,0% [40], có khi lên đến 45,9% [61]. Ở Việt Nam trong 

những năm gần đây, đã có nhiều nghiên cứu về trầm cảm ở người cao tuổi. Kết quả 

cho thấy tỷ lệ này lên đến 66,9% [56].  
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 Có nhiều yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người cao tuổi, tùy thuộc vào đặc điểm 

về nhân khẩu học, các đặc trưng kinh tế xã hội và điều kiện sống ở các địa phương khác 

nhau và thuộc vào 4 nhóm yếu tố: Nhân khẩu học, kinh tế-xã hội, hành vi-thói quen, các 

yếu tố sinh học nội sinh, sang chấn tâm lý và bệnh mạn tính [12], [43], [56], [94]. Trầm 

cảm cần phải được chăm sóc, giúp đỡ và chia sẻ của gia đình, cộng đồng và xã hội [16]. 

Liệu pháp tâm lý nói chung và liệu pháp nhận thức hành vi cũng như giáo dục sức khỏe 

là một trong 10 nguyên tắc quan trọng của phòng chống trầm cảm [2].  

Trên thế giới hiện nay có nhiều chương trình can thiệp khác nhau phòng 

chống trầm cảm ở người cao tuổi. Nhìn chung các phương pháp tiếp cận đều dựa 

trên 3 nhóm giải pháp cơ bản: tiếp cận đào tạo truyền thông giáo dục sức khỏe 

[122], [126]; tiếp cận hỗ trợ tâm lý rèn luyện khả năng thích ứng cao [23], [124] và 

tiếp cận hỗ trợ dịch vụ trong môi trường y tế [98]. Các chương trình này thực hiện 

nhiều hoạt động theo các nhóm đối tượng đích khác nhau, nhằm tạo nên những thay 

đổi bền vững ở cộng đồng [58], [80], [92]. 

 Ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Quảng Ngãi nói riêng hiện chỉ có mạng lưới 

chăm sóc sức khỏe tâm thần nói chung và chưa có mạng lưới dành riêng cho phòng 

chống trầm cảm ở người cao tuổi [37], [120]. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm 

thần cho người cao tuổi cũng chỉ dựa vào bệnh viện chứ ít dựa vào cộng đồng nên hiệu 

quả dự phòng và tái hòa nhập xã hội còn thấp. Chính vì vậy, việc xây dựng một mô hình 

phù hợp để phòng chống trầm cảm dựa vào cộng đồng ở người cao tuổi là vấn đề cấp 

bách trong bối cảnh già hóa dân số nhanh như hiện nay. Với những lý do đó chúng tôi 

thực hiện “Nghiên cứu trầm cảm và đánh giá kết quả can thiệp cộng đồng phòng chống 

trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi” với 3 mục tiêu: 

1. Xác định tỷ lệ trầm cảm bằng thang đo GDS-30 (Geriatric Depression 

Scale-30) và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi.   

2. Xây dựng mô hình can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm ở người 

cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi. 

 3. Đánh giá kết quả mô hình can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm ở 

người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ TRẦM CẢM   

1.1.1. Lịch sử trầm cảm 

 Từ thời Ai Cập Cổ Đại (hơn 3000 năm trước Công Nguyên), trầm cảm đã được 

mô tả ở Đức vua Saul trong Kinh Cựu Ước. Lúc đó, người ta cho rằng đó là sự trừng 

phạt của Chúa Trời nên các linh mục là những nhà trị liệu. Đến thế kỷ thứ IV trước Công 

Nguyên, Hippocrates đã đưa ra thuật ngữ “Melancholia-sầu uất” và nhấn mạnh vai trò 

rối loạn cân bằng thể dịch trong bệnh sinh trầm cảm [125]. Thời Cổ Đại, trầm cảm đã 

được công nhận là một căn bệnh phổ biến và được mô tả bằng các tên gọi khác nhau. 

Các nguyên nhân của căn bệnh này đã được suy đoán là tương tác giữa khí, môi trường 

và bốn thể dịch của cơ thể (hơi trong dạ dày, đờm, mật vàng và mật đen) [125]. Đến thế 

kỷ XIX, nhiều Bác sĩ như Esquirol (1820), Samuel Tuke (1813) và Henry Maudsley 

(1868) đã cố gắng để xác định nguyên nhân, tính chất và trình bày các triệu chứng của 

chứng “u uất”. Sau thế kỷ XIX, chứng “u uất” bắt đầu được xem như là một căn bệnh 

độc lập [125]. Năm 1992, một phiên bản sửa đổi phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD-

10) của Tổ chức Y tế Thế giới, cùng với các phiên bản sửa đổi hướng dẫn chẩn đoán và 

thống kê của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ đề xuất trầm cảm được xếp vào nhóm rối loạn 

cảm xúc và xếp ở mục F30-F39 theo danh mục ICD-10 [125].  

1.1.2. Khái niệm trầm cảm 

 Trầm cảm (Depression) là quá trình ức chế toàn bộ hoạt động tâm thần, một trạng 

thái cảm xúc buồn bã, chán nản. Trầm cảm có nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh phức 

tạp. Trầm cảm điển hình thường được biểu hiện bằng giảm khí sắc, mất mọi quan tâm 

hay thích thú, giảm năng lượng dẫn tới tăng sự mệt mỏi; các biểu hiện này tồn tại ít nhất 

là 2 tuần. Ngoài ra, còn có các triệu chứng khác như giảm sự tập trung chú ý, giảm tính 

tự trọng và lòng tự tin, ý tưởng bị tội và không xứng đáng, nhìn vào tương lai ảm đạm bi 

quan, có ý tưởng và hành vi tự huỷ hoại hoặc tự sát [5]. Trầm cảm có khuynh hướng tiến 

triển thành mạn tính, tái diễn thành nhiều đợt. Triệu chứng có thể biểu hiện từ mức độ 

nhẹ đến mức độ nặng và thường đòi hỏi phải điều trị toàn diện và lâu dài [1], [16], [45].   
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1.1.3. Bệnh sinh trầm cảm   

 Cho đến nay bệnh sinh của trầm cảm còn có nhiều quan điểm khác nhau, cơ 

chế bệnh sinh trầm cảm được cho là có liên quan chặt chẽ đến cơ chế hoạt động qua 

khớp nối thần kinh (synapse). Công trình tiên phong của Otto Loewi và những nhà 

khoa học khác, nghiên cứu về cơ chế thông tin giữa các tế bào thần kinh thông qua 

phương tiện chủ yếu là sự truyền các tín hiệu hoá học [1], [45].  

 

Nguồn: Brigitta Bondy (2002), “Pathophysiology of depression and mechanisms of 

treatment”, Dialogues in clinical neuroscience, 4(1), 7–20. 
 

 Các tiền chất dẫn truyền thần kinh được vận chuyển từ máu vào não (A), 

chuyển đổi thành chất dẫn truyền thông qua các quá trình enzym và được lưu trữ 

trong các túi tiếp hợp (B). Các chất dẫn truyền được giải phóng vào khe tiếp hợp 

(C), nơi chúng phản ứng với các tự thụ thể trước synapse để điều chỉnh tổng hợp và 

giải phóng hoặc với các thụ thể sau synapse để tạo ra các sự kiện của tầng truyền 

tín hiệu xuôi dòng (D). MAO (Monoamine oxidase) [1], [45].  

Hình 1.1. Sơ đồ synapse thần kinh và các bước truyền tín hiệu hoá học  

 Các phân tử chất dẫn truyền thần kinh không băng qua màng sau khớp nối 

thần kinh nhưng lại gây cảm ứng một loạt các phản ứng thông qua sự gắn chúng vào 

các thụ thể bề mặt trong màng tế bào thần kinh sau khớp nối và chúng thường cặp 

đôi với protein gắn nucleotide guanine (protein G). Những hiện tượng đầu tiên bên 

(Trước khớp thần kinh) 

(Sau khớp thần kinh) 

(chất chuyển hóa) 

(Các tự thụ thể tiền 

triêu) 

(Các thụ thể ghép cặp 

protein G) 

(Thụ thể vận chuyển) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=3181668_DialoguesClinNeurosci-4-7-g001.jpg


5 

trong tế bào sẽ gây ra sự phosphoryl hoá các protein kinases và sau đó chúng sẽ 

điều hoà nhiều phản ứng sinh học cũng như kiểm soát các chức năng của não bộ 

trong thời gian ngắn và dài qua việc điều hoà các kênh ion thần kinh, điều hoà các 

thụ thể, phóng thích các chất dẫn truyền thần kinh và cuối cùng là điện thế hoá 

synapse thần kinh [1], [102]. Rối loạn chức năng ở một hay nhiều khâu trong tiến 

trình vận chuyển tín hiệu hoá học này có thể là cơ chế gây ra trầm cảm. Mặt khác 

ngày nay người ta đã biết rõ rằng các cơ chế này là cơ chế tác động của thuốc chống 

trầm cảm [1], [45], [59], [102]. Cách nay 30 năm, gợi ý rằng các triệu chứng chủ 

yếu của trầm cảm là do tình trạng giảm sút chức năng của các chất dẫn truyền thần 

kinh monoaminergic ở não, trong khi hưng cảm được nghĩ là do sự gia tăng chức 

năng quá mức các monoamine tại các synapse thần kinh quan trọng trong não [1], 

[53], [109]. Các protein vận chuyển đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn truyền 

monoaminergic: chúng làm giảm số lượng chất dẫn truyền thần kinh trong synapse 

do đó sẽ làm giảm tác động của những chất dẫn truyền thần kinh này lên các thụ thể 

ở trước và sau synapse [1], [45], [84], [113]. Ngày nay, đã có sự thống nhất về việc 

giảm chức năng các protein vận chuyển trong bệnh lý trầm cảm và hiện tượng này 

không xuất hiện trong các rối loạn tâm thần khác [1], [45], [83], [97]. Những kết 

quả này đã dẫn đến sự hình thành giả thiết phân tử và tế bào đối với trầm cảm. Giả 

thiết này cho rằng các đường dẫn truyền tín hiệu đóng vai trò mấu chốt trong hệ 

thần kinh trung ương và trầm cảm [1], [45].  

 Tuy nhiên, hiện nay chưa có giả thuyết nào giải thích được đầy đủ cơ chế 

bệnh sinh của trầm cảm. Nhiều tác giả đã khái quát giải thích cơ chế bệnh sinh trầm 

cảm theo 2 nhóm giả thuyết [16]: 

1.1.3.1.  Các giả thuyết về sinh học 

 a. Di truyền: các nghiên cứu về gia đình đã chỉ ra rằng người họ hàng thế hệ 

1 (bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột) của bệnh nhân trầm cảm, có nguy cơ bị trầm cảm 

cao hơn gấp 2 đến 3 lần so với người họ hàng thế hệ 2 (con chú, con bác, con cô, 

con câu, con dì) trở lên. Các nghiên cứu về con nuôi đã chứng minh vai trò của di 

truyền trong bệnh trầm cảm là rất cao. Nghiên cứu các cặp sinh đôi cùng trứng cho 

thấy; nếu có một người bị bệnh trầm cảm thì nguy cơ người kia cũng bị trầm cảm là 
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50%; còn ở những cặp sinh đôi khác trứng, nếu một người bị trầm cảm thì nguy cơ 

bị bệnh ở người kia chỉ là 10-25%. Qua đó chúng ta thấy yếu tố di truyền đóng vai 

trò rất quan trọng trong bệnh sinh của trầm cảm nhưng không phải là tất cả [16]. 

Tuy nhiên, sự di truyền này không tuân theo định luật Menden cổ điển, nên làm cho 

người ta nghĩ rằng chỉ có một vị trí gen chủ yếu duy nhất. Những vấn đề khác cũng 

có thể nảy sinh do khó khăn trong việc xác định kiểu hình (phenotype) lâm sàng vì 

có thể tồn tại các dạng bản sao kiểu hình (phenotypecopy) [45]. Bất chấp những vấn 

đề này đã có những tiến bộ đáng kể trong những năm vừa qua trong những nghiên 

cứu về liên kết gen ở rối loạn lưỡng cực và những vùng nghi vấn đã được xác định 

trên nhiễm sắc thể 4, 5, 12, 18, 21 và nhiễm sắc thể giới tính X [114]. Những phát 

hiện gần đây về sự phân bố các kiểu di truyền (genotype) khác nhau về tính đa hình 

(polymorphism) của thụ thể 5 – HT2A ở những bệnh nhân bị trầm cảm tái phát theo 

mùa đã ủng hộ quan điểm về tính không đồng nhất về nguyên nhân và di truyền [1], 

[45]. Mặc dù giới tính nữ có nguy cơ mắc chứng trầm cảm nặng cao hơn nam giới, 

nhưng vẫn chưa rõ liệu giới tính có điều chỉnh tác động căn nguyên của các yếu tố 

di truyền lên trầm cảm hay không. Tuy nhiên, tính di truyền dường như quan trọng 

ở nữ hơn là nam giới và đây là hiện tượng cần chú ý trong các nghiên cứu liên kết 

gen và nghiên cứu kết hợp trong tương lai [78]. 

b. Rối loạn chất dẫn truyền thần kinh: Nhiều nghiên cứu đã nhận thấy các thay 

đổi về nồng độ của các chất dẫn truyền thần kinh trung ương như: serotonin, 

noradrenalin, dopamin… trong máu, nước tiểu và dịch não tủy trong trầm cảm. Các 

bất thường này cho phép chúng ta nghĩ rằng trầm cảm là sự phối hợp bất thường của 

các amine sinh học [13], [16]. Người ta nhận thấy trong trầm cảm nồng độ serotonin 

tại khe synapse thần kinh ở vỏ não giảm sút rõ rệt so với người bình thường. Bên 

cạnh đó, nồng độ các sản phẩm chuyển hóa của serotonin trong máu, dịch não tủy 

cũng giảm thấp rõ rệt. Mật độ thụ thể beta adrenergic giảm sút đáng kể so với người 

bình thường và nhiều bằng chứng cho thấy hoạt tính của dopamin giảm trong trầm 

cảm và tăng trong hưng cảm [13], [16]. 

 c. Rối loạn nội tiết: Những rối loạn về hormone như thay đổi nồng độ cortisol, 

hormone tăng trưởng (GH) và hormone tuyến giáp, cho thấy có sự rối loạn chức năng ở 
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trục hạ đồi–tuyến yên–thượng thận (HPA: Hypothalamus - Pitutary - Adrenal Axis) hay 

rối loạn sự điều hoà chức năng tuyến giáp. Những kết quả khảo sát và phân tích hệ HPA 

thống nhất cho thấy có một tỷ lệ đáng kể những bệnh nhân trầm cảm tăng tiết cortisol 

trong giai đoạn trầm cảm nhưng trở lại bình thường sau khi hồi phục [45], [106]. Các 

quan sát bao gồm: hiện tượng tăng tiết hormone phóng thích corticotropin (CRH) ở hạ 

đồi và sự khiếm khuyết trong điều hoà ngược glucocorticoid, tăng nồng độ cortisol, giảm 

ức chế trục HPA khi cho glucocorticoid ngoại sinh ở bệnh nhân trầm cảm [45], [71], 

[73]. Nhiều phân tích gần đây hình thành giả thuyết rằng giảm tín hiệu của thụ thể 

corticosteroid là cơ chế chính trong bệnh sinh của trầm cảm [45], [72]. Bệnh nhân trầm 

cảm tái diễn có đáp ứng GH cùn mòn và có thể được giải thích là do giảm độ nhạy cảm 

thụ thể DA (gây kích thích với apomorphine) hay giảm độ nhạy cảm thụ thể α2 – 

adrenergic (gây kích thích với clonidine) [45]. Tuy nhiên, khi gây kích thích với những 

tác nhân chọn lọc đối với những thụ thể α2 – adrenergic khác nhau thì lại gây đáp ứng 

GH bình thường. Do đó, người ta nghĩ đến có một bất thường nội sinh bên trong hệ 

thống GH nhằm đối kháng lại sự giảm độ nhạy cảm các thụ thể α2 – adrenergic [45].  

 Mối liên hệ giữa hormone tuyến giáp và các chất dẫn truyền thần kinh, người 

ta thấy nếu cho hormone tuyến giáp thì sẽ làm tăng phóng thích serotonin ở vỏ não 

[45]. Nhiều tác giả đã nhấn mạnh ảnh hưởng trực tiếp của estrogen và progesterone 

[45], [60], [105], hormone tuyến giáp hay những thay đổi trong trục HPA đến trầm 

cảm, nhưng cơ chế cụ thể cũng chưa được biết rõ ràng [60]. Ngoài ra, trong giai đoạn 

tiền kinh nguyệt những triệu chứng trầm cảm tái diễn thường xuất hiện và những cơn 

trầm cảm kéo dài thường nặng hơn một cách điển hình. Những dữ kiện này cho thấy 

rối loạn về hormone giới tính nữ có làm cho tỷ lệ trầm cảm tăng ở nữ giới [45].  

1.1.3.2. Giả thuyết về tâm lý xã hội 

 a. Các áp lực tâm lý từ môi trường gia đình và xã hội:  

 Các chấn thương tâm lý đóng vai trò rất quan trọng trong bệnh sinh của trầm 

cảm. Dưới tác động lâu dài của áp lực tâm lý, các yếu tố sinh học trong não bị biến 

đổi, dẫn đến thay đổi trong chức năng của não. Sự thay đổi các yếu tố sinh học của 

não có thể là sự thay đổi nồng độ các chất dẫn truyền thần kinh trung ương như 

serotonin, noradrenalin, dopamin…, giảm khả năng truyền tín hiệu giữa các vùng 
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não với nhau. Bên cạnh đó, sự thay đổi yếu tố sinh học của não còn bao gồm sự mất 

các neuron thần kinh làm giảm sự tiếp xúc giữa các synape. Hậu quả về lâu dài là 

làm tăng nguy cơ bị trầm cảm. Mặc dù, lúc đó có thể các áp lực tâm lý đã kết thúc 

[16]. Một số nhà lâm sàng cho rằng các áp lực tâm lý đóng vai trò chủ đạo trong 

bệnh sinh của trầm cảm. Trong khi các tác giả khác lại cho rằng các áp lực tâm lý 

chỉ có vai trò trong giai đoạn khởi phát của bệnh trầm cảm mà thôi [16], [100]. 

Chấn thương tâm lý là yếu tố quan trọng nhất gây ra trầm cảm và đã được các tác 

giả thừa nhận, như mất bố (mẹ) trước năm 11 tuổi; mất vợ/chồng [16]. Các yếu tố 

nguy cơ khác là hôn nhân không thuận lợi như ly hôn, sống độc thân, góa [99], 

[117]; sự hỗ trợ xã hội thấp [22], [123]; thất nghiệp, những người thất nghiệp có tỷ 

lệ trầm cảm cao hơn gấp 3 lần người có việc làm [16].   

 b. Yếu tố nhân cách:  

 Nhân cách là một khái niệm rộng lớn và phức tạp của tâm lý học. Nhân cách bộc 

lộ khả năng tự điều chỉnh và chịu sự điều chỉnh của xã hội, toàn bộ các thành phần của 

nhân cách là động lực trực tiếp của hành vi [34]. Nhân cách biểu hiện trên 4 đặc điểm cơ 

bản: Tính thống nhất, tính ổn định, tính tích cực, tính giao lưu [34]. Bất kể loại nhân cách 

nào cũng có thể mắc trầm cảm, nhưng những người có nhân cách ám ảnh-cưỡng bức, 

nhân cách kịch tính, nhân cách ranh giới có nguy cơ trầm cảm cao hơn người có nhân 

cách chống xã hội và nhân cách hoang tưởng ảo giác (paranoid) [16]. 

1.1.4. Chẩn đoán xác định trầm cảm  

1.1.4.1. Chẩn đoán lâm sàng trầm cảm theo ICD-10 và DSM-5 

 a. Tiêu chuẩn chẩn đoán trầm cảm theo ICD-10 dựa vào:  

 - Ba triệu chứng đặc trưng [5]: (1). Giảm khí sắc: Khí sắc thay đổi ít, từ ngày 

này sang ngày khác và thường không tương xứng với hoàn cảnh, được duy trì trong 

ít nhất hai tuần; (2). Mất mọi quan tâm thích thú trong các hoạt động; 3). Giảm năng 

lượng và tăng sự mệt mỏi.   

 - Bảy triệu chứng phổ biến khác [5]: (1). Giảm sự tập trung chú ý; (2). Giảm 

tính tự trọng và lòng tự tin, khó khăn trong việc quyết định; (3). Ý tưởng bị tội và 

không xứng đáng; (4). Nhìn vào tương lai ảm đạm và bi quan; (5). Ý tưởng và hành 

vi tự huỷ hoại hoặc tự sát; (6). Rối loạn giấc ngủ; (7). Thay đổi cảm giác ngon 

miệng (tăng hoặc giảm) với sự thay đổi trọng lượng cơ thể tương ứng.  



9 

 - Các triệu chứng cơ thể của trầm cảm [5]: (1). Mất những quan tâm thích 

thú trong những hoạt động thường ngày; (2). Mất phản ứng cảm xúc với những sự 

kiện và môi trường xung quanh; (3). Thường thức giấc vào buổi sáng sớm hơn 2 giờ 

so với bình thường; (4). Trạng thái trầm cảm nặng hơn vào buổi sáng; (5). Có bằng 

chứng khách quan về sự chậm chạp tâm thần vận động hoặc kích động; (6). Giảm 

cảm giác ngon miệng; (7). Sút cân; (8). Mất hoặc giảm hưng phấn tình dục. 

 - Các điều kiện bao gồm: không có đủ các triệu chứng đáp ứng tiêu chuẩn 

đối với giai đoạn hưng cảm hoặc hưng cảm nhẹ ở bất kỳ thời điểm nào trong đời; 

không gắn với việc sử dụng chất tác động tâm thần hoặc bất cứ rối loạn thực tổn 

nào; giai đoạn trầm cảm kéo dài ít nhất 2 tuần [5]. Tuy nhiên nếu các triệu chứng 

diễn tiến nhanh và nặng thì thời gian không nhất thiết phải đủ 2 tuần [5]. 

Bảng 1.1. Tóm tắt tiêu chuẩn chẩn đoán phân loại trầm cảm theo ICD-10 [5]     

 Trầm cảm nhẹ 

(F32.0) 

Trầm cảm vừa 

(F32.1) 

Trầm cảm nặng 

(F32.2) 

03 Triệu chứng đặc trưng 

(tiêu chuẩn chủ yếu) 
Ít nhất 2 Ít nhất 2 Cả 3 

07 Triệu chứng phổ biến 

hay gặp (tiêu chuẩn phụ) 
Ít nhất 2 3 hoặc 4 Ít nhất 4 

Thời gian ≥ 2 tuần  ≥2 tuần 
≥2 tuần hoặc < 2 tuần 

nếu có triệu chứng nặng 

 b. Tiêu chuẩn chẩn đoán trầm cảm theo DSM-5 

 Hiện nay các nhà lâm sàng tâm thần thường chẩn đoán trầm cảm theo tiêu 

chuẩn trong DSM-5 với điều kiện: chưa bao giờ có một giai đoạn hưng cảm trong 

đời, ngoại trừ giai đoạn hưng cảm là do “sử dụng chất” gây ra hoặc là do tác động 

sinh lý của một bệnh lý khác. Các triệu chứng phải tồn tại trong hầu hết trong 

ngày và hầu như hàng ngày, trong ít nhất 2 tuần liên tiếp [41], [76]. Ngoài ra một số 

tác giả xác định rằng giai đoạn trầm cảm thường kéo dài ít nhất 2 tuần, nhưng nếu có ý 

tưởng và hành vi tự sát thì thời gian không cần đến 2 tuần [127].   

1.1.4.2. Chẩn đoán sàng lọc trầm cảm ở cộng đồng bằng các thang đánh giá trầm cảm 

 a.  Thang đánh giá trầm cảm dùng chung cho các đối tượng 

 Chẩn đoán sàng lọc trầm cảm ở cộng đồng nói chung và trầm cảm ở NCT 

nói riêng là nhằm để phát hiện sớm trầm cảm ở cộng đồng, nhằm can thiệp kịp thời 

để phục hồi các giai đoạn trầm cảm. Sàng lọc cộng đồng trầm cảm chủ yếu dựa vào 
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các trắc nghiệm tâm lý, các trắc nghiệm này đã được xây dựng thành các thang đo 

phù hợp cho các đối tượng khác nhau. Hiện nay, có nhiều thang đo trầm cảm có thể 

sử dụng cho NCT như: thang tự đánh giá trầm cảm Zung (Zung Self-Rating 

Depression Scale-SDS), thang khảo sát trầm cảm Beck (Beck Depression 

Inventory-BDI), tháng đánh giá trầm cảm Hamilton (Hamilton Depression Rating 

Scale-HDRS), Montgomery-Asberg (MADRS).  

 Tuy nhiên, ở đối tượng là NCT thì có thang đo dành riêng để chẩn đoán sàng 

lọc  trầm cảm và phổ biến nhất hiện này là thang GDS (Geriatric Depression Scale) [5] 

 b. Thang đánh giá trầm cảm ở người cao tuổi (GDS-Geriatric Depression Scale) 

 Năm 2019 Bộ Y tế Việt Nam đưa thang đo GDS vào danh mục các dịch vụ 

kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh với tên gọi là “Test trắc nghiệm tâm lý” [4]. Trong 

chẩn đoán cộng đồng về trầm cảm ở NCT trên thế giới cũng như ở Việt Nam thang 

đo GDS được sử dụng là phổ biến nhất [8], [22], [33], [85]. Trong nghiên cứu này 

chúng tôi sử dụng thang đo GDS-30 với điểm cắt 13 điểm (phụ lục 2) và có tiêu 

chuẩn chẩn đoán sàng lọc như sau [90]:  

 Bình thường “GDS<13 điểm”; 

 Trầm cảm nhẹ “13 điểm ≤GDS≤18 điểm”; 

 Trầm cảm vừa “18 điểm <GDS≤ 24 điểm”; 

 Trầm cảm nặng “GDS>24”.  

      Thang đánh giá trầm cảm ở NCT (GDS) được Brink, T. L., Yesavage, J. A., 

và cộng sự xây dựng (1982) với mục đích để nhận diện các biểu hiện trầm cảm ở 

NCT [46]. Lúc đầu nó bao gồm 100 đề mục, sau đó được giảm xuống còn 30 đề 

mục (GDS-30), biểu thị sự hiện diện của trầm cảm. Thang GDS-30 được thiết kế là 

thang đo tự điền. Mặc dù, nó cũng được sử dụng theo cách quan sát [128]. Ưu điểm 

của thang này là dạng câu hỏi “đúng/không đúng”, thuận tiện trong sử dụng cho 

NCT [128]. Thang đo GDS-30 gồm 30 nội dung câu hỏi về tâm trạng của đối tượng 

trong tuần vừa qua và được tính điểm như sau: từng nội dung trong thang đo sẽ 

được cho 0 điểm hoặc 1 điểm, phụ thuộc vào câu trả lời của đối tượng nghiên cứu là 

“đúng” hay “không đúng”. Tổng điểm dao động từ 0 đến 30 điểm, với giá trị càng 

cao càng phản ánh mức độ trầm cảm càng nặng [90]. Đối với nội dung: 2-4, 6, 8, 
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10-14, 16-18, 20, 22-26, 28 thì cách cho điểm là: “đúng”=“1 điểm”; “không 

đúng”=“0 điểm”. Đối với nội dung: 1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 27, 29, 30 thì cách cho 

điểm đảo ngược lại như sau: “không đúng”=“1 điểm”; “đúng”=“0 điểm”. Thang 

điểm được sử dụng trong điều trị trầm cảm nội trú và sàng lọc NCT mắc trầm cảm 

trong cộng đồng [128]. Khi đánh giá có trầm cảm hay không có trầm cảm thì 

ngưỡng điểm 11 trên thang GDS-30 có độ nhạy 85% và độ đặc hiệu 95%, ngưỡng 

điểm 14 có độ nhạy thấp hơn (80%), nhưng độ đặc hiệu lên đến 100% [128]. Điều 

này cho thấy ngưỡng điểm giới hạn “không trầm cảm” có thể dưới 14 điểm (phù 

hợp nhất là 0-10 điểm), còn trên khoản 11-13 điểm là chỉ báo trầm cảm. Mặt khác 

Yesavage, T.L. Brink (1982) cũng đã so sánh và chứng minh ngưỡng điểm bình 

thường, trầm cảm nhẹ và trầm cảm nặng của thang đo GDS-30 với thang đo ZSDS 

và HDRS và xác định điểm cắt như sau: Bình thường, điểm cắt trung bình 5,75 (độ 

lệch chuẩn 4,34) nghĩa là giao động từ 1,41-10,09 điểm; nhưng trầm cảm nhẹ, điểm 

cắt trung bình 15,05 (độ lệch chuẩn 6,50) nghĩa là giao động từ 8,55-21,55 điểm; 

trầm cảm nặng, điểm cắt trung bình 22,85 (độ lệch chuẩn 5,07) nghĩa là giao động 

từ 17,78-27,90 điểm. Điều này cho thấy điểm cắt 13 điểm sẽ có độ nhạy xấp xỉ 80% 

và độ đặc hiệu sẽ xấp xỉ 100% [128].   

 Các tác giả cho rằng thang tự điền GDS-30 là công cụ sàng lọc phù hợp với 

những bệnh nhân sa sút trí tuệ nhẹ, chứ không phù hợp với bệnh nhân sa sút trí tuệ 

vừa và nặng. Hiệu lực của GDS-30 trong việc phát hiện trầm cảm đòi hỏi một mức 

độ hoạt động nhận thức nhất định [86], [91]. Tác giả Burke và cộng sự (1992), cho 

biết thang đo GDS-30 vẫn có thể sử dụng thực hiện phỏng vấn qua điện thoại ở 

bệnh nhân có suy giảm nhận thức, khi điểm nhận thức MMSE = 17,2 điểm và nó 

vẫn duy trì được độ tin cậy và độ ứng dụng [49]. Đến nay, có 5 phiên bản thang đo 

GDS (GDS-30, GDS-15, GDS-10, GDS-8, GDS-4) [86]. Trong đó, GDS-30 và 

phiên bản rút gọn GDS-15 là công cụ sàng lọc hữu ích trong việc đánh giá sớm trầm 

cảm ở NCT trong cộng đồng [63], [77], [88]. Tác giả Lesher, E. L., & Berryhill, J. 

S. (1994) so sánh thang đo GDS-30 và thang đo trầm cảm ở NCT phiên bản rút gọn 

GDS-15 trên cùng nhóm mẫu bệnh nhân tâm thần nội trú, thang đo phiên bản rút 

gọn GDS-15 cho hệ số tương quan cao (r=0,84). Các tác giả xác định rằng thang đo 
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trầm cảm ở NCT phiên bản rút gọn GDS-15 có thể thay thế tương xứng cho thang 

đo nguyên bản GDS-30 [42], [85]. Ở Việt Nam thang đo GDS-30 phổ biến hơn và 

Bộ Y tế đang khuyến cáo sử dụng thang đo này [4]. Tác giả Scogin F. (1987) so 

sánh thang đánh giá GDS với Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) dạng rút gọn 

(thực hiện trên 30 NCT ở cộng đồng có tuổi ≥ 60) cho thấy GDS có độ nhạy như 

BDI trong việc đánh giá những thay đổi của trầm cảm qua thời gian [111].  

1.1.5. Các phương pháp điều trị và dự phòng trầm cảm   

1.1.5.1. Nguyên tắc chung điều trị và dự phòng trầm cảm 

Điều trị trầm cảm bao gồm dùng thuốc chống trầm cảm và tâm lý trị liệu, bao 

gồm một số các nguyên tắc sau [2], [116]: (1). Phát hiện được sớm, chính xác trạng 

thái trầm cảm; (2). Xác định được mức độ trầm cảm; (3). Xác định rõ nguyên nhân là 

trầm cảm nội sinh, trầm cảm phản ứng hay trầm cảm thực tổn; (4). Chỉ định kịp thời 

các thuốc chống trầm cảm; (5). Nhận rõ trầm cảm có kèm theo những rối loạn loạn 

thần khác hay không; (6). Chỉ định kết hợp các thuốc chống loạn thần kinh khi cần 

thiết; (7). Sốc điện vẫn cần được sử dụng trong các trường hợp trầm cảm nặng, có ý 

tưởng hành vi tự sát dai dẳng hoặc kháng thuốc; (8). Đi đôi với điều trị bằng thuốc 

còn phải sử dụng các liệu pháp tâm lý; (9). Khi điều trị trầm cảm có kết quả, cần được 

duy trì trong thời gian tối thiểu là 6 tháng, có khi hằng năm để phòng ngừa tái phát.   

1.1.5.2. Các biện pháp điều trị trầm cảm 

 Điều trị trầm cảm bao gồm: điều trị bằng thuốc chống trầm cảm, các biện 

pháp hỗ trợ ban đầu, tâm lý trị liệu và các liệu pháp khác [48]. Trầm cảm nhẹ được 

điều trị bằng liệu pháp tâm lý và liệu pháp hỗ trợ chung. Trầm cảm vừa đến nặng 

được điều trị bằng thuốc, liệu pháp tâm lý hoặc cả hai và đôi khi bằng liệu pháp sốc 

điện. Hiệu quả điều trị đạt được rõ ràng sau 2-4 tuần. Trầm cảm có khả năng tái diễn 

do đó, các trường hợp nặng thường phải điều trị duy trì lâu dài, trung bình từ 6-12 

tháng. Hầu hết những người bị trầm cảm đều được điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, trầm 

cảm mà có ý tưởng tự sát, thiếu hỗ trợ gia đình, cũng như những người có các triệu 

chứng tâm thần khác hoặc khiếm khuyết thể chất thì cần phải nhập viện [48].   

 a. Liệu pháp điều trị bằng thuốc: một số loại thuốc dùng để điều trị trầm cảm 

bao gồm: thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRIs), thuốc điều biến 

https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAn-gia/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-t%C3%A2m-th%E1%BA%A7n/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-kh%C3%AD-s%E1%BA%AFc/%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-tr%E1%BA%A7m-c%E1%BA%A3m-b%E1%BA%B1ng-thu%E1%BB%91c#v27413030_vi
https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAn-gia/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-t%C3%A2m-th%E1%BA%A7n/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-kh%C3%AD-s%E1%BA%AFc/%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-tr%E1%BA%A7m-c%E1%BA%A3m-b%E1%BA%B1ng-thu%E1%BB%91c#v27413064_vi
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serotonin (5-HT2 blockers), chất ức chế tái hấp thu Serotonin-norepinephrin, thuốc ức 

chế tái hấp thu norepinephrin-dopamin; thuốc chống trầm cảm dị vòng, chất ức chế 

monoamin oxidase (IMAO), thuốc chống trầm cảm Melatonergic [48]. Thuốc 

Fluoxetine là loại thuốc đầu tiên ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin (SSRI) để điều 

trị trầm cảm, sau đó đã xuất hiện nhiều loại thuốc tương tự (SSRIs) và hiện nay các 

loại thuốc này đã được sử dụng trong điều trị trầm cảm [1], [62]. Sự phát minh các 

thuốc chống trầm cảm thế hệ mới bao gồm reboxetine, venlafaxine hay những thuốc 

khác có thể có tác động tích cực lên hiệu quả điều trị trầm cảm và đồng thời kèm theo 

giảm tác dụng phụ do giảm ái tính đối với các hệ chất dẫn truyền thần kinh khác [1], 

[62]. Thời gian điều trị tấn công bằng thuốc chống trầm cảm là 4-8 tuần. Khi các triệu 

chứng trầm cảm đã được khắc phục cơ bản, nên giảm dần đến liều duy trì (bằng 1/2 

đến 2/3 liều tấn công) để chuyển sang điều trị củng cố cho đủ thời gian [16]. 

 b. Các phương pháp điều trị vật lý:  

 (1). Liệu pháp trị liệu bằng sốc điện (ECT): được chỉ định ưu tiên trong các 

trường hợp trầm cảm nặng có ý tưởng và hành vi tự sát, trầm cảm kháng thuốc hoặc 

các liệu pháp điều trị trầm cảm khác không có kết quả [4], [13], [48];   

 (2). Liệu pháp ánh sáng: liệu pháp ánh sáng được biết đến nhiều nhất cho 

trầm cảm theo mùa nhưng dường như có hiệu quả tương đương với chứng trầm 

cảm không theo mùa. Điều trị có thể được thực hiện ở nhà với cường độ ánh 

sáng 2.500 lux đến 10.000 lux ở khoảng cách 30 đến 60 cm từ 30 đến 60 phút 

trong một ngày [13], [47], [48];   

 (3). Liệu pháp kích thích từ xuyên sọ: được chỉ định ưu tiên cho các trường 

hợp trầm cảm nhẹ và vừa [4].  

 c. Liệu pháp tâm lý: Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào 

não người thông qua chủ thể, tâm lý người có bản chất xã hội–lịch sử [34]. Mỗi 

hoạt động, hành động của con người đều do “tâm lý” điều hành, sự điều hành ấy 

được thể hiện ở các chức năng: định hướng cho hoạt động, thôi thúc con người hoạt 

động, động lực lôi cuốn cho con người hoạt động, điều khiển làm cho hoạt động của 

con người trở nên có ý thức đem lại hiệu quả nhất định và chính trong quá trình đó 

con người cải tạo được chính bản thân mình [34]. Hiện nay có 6 quan điểm cơ bản 

https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAn-gia/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-t%C3%A2m-th%E1%BA%A7n/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-kh%C3%AD-s%E1%BA%AFc/%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-tr%E1%BA%A7m-c%E1%BA%A3m-b%E1%BA%B1ng-thu%E1%BB%91c#v27413064_vi
https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAn-gia/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-t%C3%A2m-th%E1%BA%A7n/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-kh%C3%AD-s%E1%BA%AFc/%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-tr%E1%BA%A7m-c%E1%BA%A3m-b%E1%BA%B1ng-thu%E1%BB%91c#v27413079_vi
https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAn-gia/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-t%C3%A2m-th%E1%BA%A7n/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-kh%C3%AD-s%E1%BA%AFc/%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-tr%E1%BA%A7m-c%E1%BA%A3m-b%E1%BA%B1ng-thu%E1%BB%91c#v27413090_vi
https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAn-gia/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-t%C3%A2m-th%E1%BA%A7n/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-kh%C3%AD-s%E1%BA%AFc/%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-tr%E1%BA%A7m-c%E1%BA%A3m-b%E1%BA%B1ng-thu%E1%BB%91c#v27413090_vi
https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAn-gia/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-t%C3%A2m-th%E1%BA%A7n/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-kh%C3%AD-s%E1%BA%AFc/%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-tr%E1%BA%A7m-c%E1%BA%A3m-b%E1%BA%B1ng-thu%E1%BB%91c#v27413096_vi
https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAn-gia/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-t%C3%A2m-th%E1%BA%A7n/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-kh%C3%AD-s%E1%BA%AFc/%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-tr%E1%BA%A7m-c%E1%BA%A3m-b%E1%BA%B1ng-thu%E1%BB%91c#v27413109_vi
https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAn-gia/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-t%C3%A2m-th%E1%BA%A7n/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-kh%C3%AD-s%E1%BA%AFc/%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-tr%E1%BA%A7m-c%E1%BA%A3m-b%E1%BA%B1ng-thu%E1%BB%91c#v27413109_vi
https://www.msdmanuals.com/vi/chuy%C3%AAn-gia/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-t%C3%A2m-th%E1%BA%A7n/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-kh%C3%AD-s%E1%BA%AFc/%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-tr%E1%BA%A7m-c%E1%BA%A3m-b%E1%BA%B1ng-thu%E1%BB%91c#v27413132_vi
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trong tâm lý học hiện đại: tâm lý học hành vi, tâm lý học nhận thức, tâm lý học hoạt 

động, phân tâm học, tâm lý học nhân văn, tâm lý học cấu trúc [34].  

 Nhiều thử nghiệm có đối chứng cho thấy liệu pháp tâm lý, đặc biệt là liệu pháp 

nhận thức-hành vi và tương tác cá nhân, có hiệu quả cả trong điều trị các triệu chứng 

trầm cảm cấp tính và để giảm khả năng tái phát của trầm cảm. Liệu pháp tâm lý cho 

người bị trầm cảm nhẹ có kết quả tốt hơn những người bị trầm cảm nặng [13], [48].  

 Trong điều trị trầm cảm, nếu chỉ riêng thuốc chống trầm cảm có thể không 

đủ để điều trị trầm cảm nặng, nhưng khi kết hợp với tâm lý trị liệu thì có thể cải 

thiện hiệu quả điều trị. Trong quá trình điều trị, tùy thuộc vào mức độ trầm cảm mà 

Bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất, nhưng thông thường, liệu 

pháp tâm lý luôn được sử dụng kết hợp với các phương pháp khác để điều trị đạt 

hiệu quả tốt [13]. Các nhà tâm lý trị liệu sẽ giúp người bệnh tháo gỡ những điều mà 

họ không thể nhận ra, xác định những tiêu cực đang xoay quanh họ, từ đó làm cho 

họ hiểu những cảm xúc đang đến từ đâu và hướng dẫn cho họ cách thực hiện để đối 

phó với những cảm xúc đó. Một ưu điểm của liệu pháp tâm lý là chỉ thông qua tư 

vấn tâm lý nên hạn chế được các tác dụng phụ của việc dùng thuốc [13].  

 Tâm lý trị liệu có 7 tác dụng: (1). Giúp giảm thiểu và giải tỏa căng thẳng; 

(2). Cung cấp cho người bệnh một cách nhìn mới về các vấn đề; (3). Giúp người 

bệnh chấp nhận sự thật dễ dàng hơn; (4). Giúp người bệnh dễ dàng đối phó với các 

tác dụng phụ từ việc sử dụng thuốc; (5). Bệnh nhân học cách nói chuyện với người 

khác về tình trạng của họ; (6). Giúp phát hiện sớm tình trạng trầm cảm đang dần trở 

nên tồi tệ hơn; (7). Ổn định tâm lý và tinh thần cho người bệnh.  

 Các liệu pháp tâm lý sau thường được sử dụng [13]: (1). Liệu pháp nhận thức-

hành vi; (2). Liệu pháp tâm lý tương tác cá nhân; (3). Liệu pháp tâm động học; (4). 

Liệu pháp giải quyết vấn đề; (5). Liệu pháp tập trung vào khách hàng; (6). Liệu pháp 

gia đình. Trong đó, liệu pháp nhận thức-hành vi (Cognitive-behavioral therapy-

CBT) là một hình thức trị liệu có tính chất tuyên truyền giáo dục, tập trung vào việc 

giúp đối tượng xác định và sửa đổi các kiểu suy nghĩ và hành vi không phù hợp và 

nó được xác định là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa trầm cảm tái phát, đặc biệt có 

giá trị đối với NCT; liệu pháp tương tác cá nhân (Interpersonal therapy-IPT)), là 

https://benhlytramcam.vn/chan-doan-va-dieu-tri-tram-cam-muc-do-nang-810/
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phương pháp tập trung vào những khó khăn giữa bệnh nhân và các mối quan hệ cá 

nhân khác như với bạn bè, đồng nghiệp hay các mối quan hệ xã hội [13], [16], [48]. 

 d. Liệu pháp giáo dục sức khỏe hỗ trợ ban đầu cho bệnh nhân và gia đình: 

Bác sĩ hay Kỹ thuật viên đến kiểm tra thăm hỏi người bị trầm cảm hằng tuần hoặc 

hai tuần một lần hay gọi điện để tư vấn, giáo dục rèn luyện nhân cách vững mạnh để 

thích nghi với cuộc sống, giáo dục phục hồi chức năng tâm lý xã hội cho bệnh nhân 

trầm cảm hòa nhập vào cộng đồng và gia đình, theo dõi sự tiến triển và hẹn tái 

khám nếu cần thiết. Liệu pháp này thực hiện cho đến khi trầm cảm có cải thiện rõ 

rệt [4], [16], [48]. Hỗ trợ ban đầu là khuyến khích bệnh nhân tăng dần các hoạt động 

đơn giản (ví dụ: đi bộ, tập thể dục thường xuyên) và tương tác xã hội phải được cân 

bằng [48]. Khi bị trầm cảm thì cá nhân và người thân lo lắng hoặc ngại ngần và sợ 

kỳ thị. Hỗ trợ ban đầu là giải thích cho họ hiểu rằng trầm cảm là một rối loạn sinh 

học cơ thể, có các liệu pháp điều trị đặc hiệu và tiên lượng tốt [16], [48]. Khi điều trị 

trầm cảm người bệnh cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng để giúp cơ thể nhanh chóng 

phục hồi, làm tăng hiệu quả điều trị. Nên chọn thức ăn dễ tiêu giúp cho hệ tiêu hóa dễ 

hấp thu hơn; ăn nhiều rau xanh và trái cây để cung cấp vitamin, chất khoáng nhằm tăng 

cường sức đề kháng và tránh táo bón; uống nhiều nước hơn bình thường để giúp cơ thể 

thanh lọc loại bỏ các chất độc trong cơ thể [3]. Người bệnh khi điều trị trầm cảm không 

nên dùng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, đồ uống có cồn, cà phê và đồ 

uống có ga; hạn chế ăn quá nhiều thức ăn có tính nóng như: ớt, hạt tiêu, gừng, tỏi...Hạn 

chế những thức ăn có nhiều mỡ động vật và có lượng đường cao [3].  

1.1.5.3. Các tiếp cận xã hội và cộng đồng chăm sóc dự phòng trầm cảm  

 Trầm cảm là một trạng thái rối loạn cảm xúc thuộc nhóm bệnh lý cảm xúc, 

chứ không phải là một tình trạng “lười” hoặc “yếu đuối”. Vì vậy cần phải được xã 

hội và cộng đồng tiếp cận chăm sóc, giúp đỡ và chia sẻ, không mặc cảm, không kỳ 

thị. Trầm cảm cần phải điều trị lâu dài, điều trị chống tái phát và nâng cao sức khỏe 

toàn diện. Gia đình cần phải tiếp cận để phát hiện sớm nguy cơ tự sát, đồng thời loại 

trừ những tác nhân sang chấn; nếu trầm cảm do nguyên nhân bệnh lý cơ thể, tổn 

thương não, nhiễm độc não, thì gia đình cần phải phối hợp với thầy thuốc chuyên 

khoa để điều trị và chăm sóc [16]. 
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 a. Vai trò tiếp cận của gia đình trong chăm sóc người trầm cảm 

 Vai trò tiếp cận của gia đình trong chăm sóc người trầm cảm là hết sức quan 

trọng, bởi vì trầm cảm là một bệnh cần được điều trị và giúp đỡ của người thân 

trong gia đình. Trầm cảm hay thay đổi về cảm xúc, hành vi, tâm trí, suy nghĩ, ứng 

xử và hay quên, nên rất cần sự giúp đỡ của gia đình để họ duy trì sinh hoạt bình 

thường hàng ngày. Người trầm cảm thường buồn bã, bi quan, ngại giao tiếp và hạn 

chế hoạt động, nên rất cần người thân động viên khuyến khích để họ tham gia hoạt 

động nhiều hơn, tránh dẫn đến trầm cảm nặng hơn [3]. Gia đình giúp người trầm 

cảm tuân thủ điều trị, phát hiện sớm tái phát/tái diễn trầm cảm; sự hỗ trợ của gia 

đình giúp người trầm cảm nhanh hồi phục, ít bị tái phát/tái diễn và làm cho họ yêu 

cuộc sống hơn [3]. Gia đình cần phải nắm vững những hiểu biết về trầm cảm, để 

phát hiện sớm những biểu hiện bất thường và kịp thời đưa người trầm cảm đến 

khám tại các cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần; đồng thời động viên, an ủi, 

giúp đỡ, cho uống thuốc đúng chỉ định của Bác sĩ [2]. 

 b. Vai trò tiếp cận của cộng đồng và cán bộ y tế trong chăm sóc người trầm cảm 

  Cộng đồng không được phân biệt đối xử, coi thường, trêu chọc, ngược đãi người 

trầm cảm mà phải giúp đỡ họ khi gặp khó khăn và tạo việc làm phù hợp [2]. Cán bộ y 

tế cần phải phát hiện sớm, điều trị kịp thời và hướng dẫn phục hồi chức năng tâm 

lý-xã hội, đồng thời cấp phát thuốc đầy đủ và đúng kỳ hạn [2].  

 c. Vai trò tiếp cận hướng dẫn chế độ ăn, uống khi điều trị trầm cảm   

 Khi điều trị trầm cảm cần phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng để giúp cơ thể 

nhanh chóng phục hồi, làm tăng hiệu quả điều trị. Nên ăn đủ 4 nhóm thức ăn mỗi ngày 

như chất đạm (thịt, cá, trứng), chất bột và đường (gạo và ngũ cốc), rau và trái cây 

(vitamin), chất béo (dầu thực vật, mỡ). Chọn thức ăn dễ tiêu giúp cho hệ tiêu hóa dễ 

hấp thu hơn (vì khi dùng thuốc điều trị trầm cảm, người trầm cảm có cảm giác khó tiêu 

và chán ăn); ăn nhiều rau xanh và trái cây để cung cấp vitamin, chất khoáng nhằm tăng 

cường sức đề kháng và tránh táo bón; uống nhiều nước hơn bình thường để giúp cơ thể 

thanh lọc loại bỏ các chất độc cũng như giúp cho tiêu hóa và đường tiết niệu được tốt 

hơn. Đối với người trầm cảm có điều kiện kinh tế thì nên ăn nhiều cá, đặc biệt là cá thu 

hoặc cá ngừ, gạo lứt và đậu xanh, vì trong dầu cá có chứa nhiều chất Omega 3; gạo lứt 
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chứa nhiều vitamin B1, B3 và sắt; đậu xanh chứa nhiều protein nguồn gốc thực vật, 

vitamin, khoáng chất và giàu năng lượng. Các chất này rất tốt cho cơ thể con người 

nhất là người trầm cảm [3]. Người trầm cảm khi điều trị trầm cảm không nên dùng các 

chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, đồ uống có cồn, cà phê và đồ uống có ga; hạn 

chế ăn quá nhiều thức ăn có tính nóng như: ớt, hạt tiêu, gừng, tỏi... Hạn chế những thức 

ăn có nhiều mỡ động vật và có lượng đường cao [3]. 

1.2. NGƯỜI CAO TUỔI VÀ TRẦM CẢM Ở NGƯỜI CAO TUỔI 

1.2.1. Khái niệm người cao tuổi 

Đến cuối thập niên 80, khái niệm NCT được dùng thay thế cho khái niệm 

người già. Đại hội Thế giới về người già lần đầu tiên trong lịch sử do Liên Hiệp 

Quốc triệu tập tại Vienne thủ đô nước Cộng hòa Áo vào năm 1982 đã thống nhất 

quy định người già là từ 60 tuổi trở lên. Việc quy định NCT ở các quốc gia cũng có 

sự khác nhau, do căn cứ vào tuổi thọ trung bình của người dân tại quốc gia đó [11]. 

Việc phân chia già trẻ không phản ảnh chính xác quá trình sinh học, có nhiều người 

nhiều tuổi nhưng trông vẫn trẻ và sự phân chia theo tuổi có tính ước lệ tương đối 

[24]. Ở Việt Nam, Luật NCT số 39/2009/QH12 quy định, NCT là công dân Việt 

Nam từ đủ 60 tuổi trở lên [26]. Theo tổng cụ thống kê Việt Nam (2021) đã phân chia 

NCT theo 3 nhóm sơ lão (60-69), trung lão (70-79) và đại lão (≥80 tuổi) [31].  

1.2.2. Đặc điểm sức khỏe và bệnh tật ở người cao tuổi 

 Nhiều công trình nghiên cứu về đặc điểm tâm sinh lý ở NCT nhận thấy, quá 

trình lão hóa làm giảm hiệu quả tự điều chỉnh và làm giảm khả năng thích ứng của cơ 

thể, làm giảm chức năng các cơ quan trong cơ thể từ đó phá vỡ cân bằng sinh lý của cơ 

thể, dẫn đến mắc bệnh là điều không thể tránh khỏi [24]. Người cao tuổi thường nhớ 

chuyện cũ, dễ tủi thân, đôi khi cáu gắt vô cớ hay hờn dỗi, có tâm lý hay mặc cảm, 

sợ mình là người thừa, là người ăn bám, là gánh nặng cho con cháu. Nhiều nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng, tuổi già không phải là bệnh, mà tuổi già tạo điều kiện thuận lợi 

cho bệnh tật phát sinh và phát triển. Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh cùng 

một lúc như: bệnh tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, 

thoái hóa xương khớp, giảm thị lực, rối loạn tâm thần…; bệnh thường lâu khỏi, đáp 

ứng chậm với thuốc điều trị. Vì vậy, NCT ngày càng yếu và có nguy cơ phụ thuộc 
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vào người khác trong sinh hoạt hàng ngày [20], [24]. Kết quả phân tích từ số liệu 

tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tổng cục thống kê Việt Nam cho biết, tỷ 

lệ NCT gặp khó khăn ít nhất một hoạt động chức năng chiếm tỷ lệ 35,7%, trong khi 

tỷ lệ này ở trẻ em từ 6-15 tuổi và ở người lớn từ 16-59 tuổi chỉ chiếm tương ứng là 

2,2% và 4,4%. Tỷ lệ gặp khó khăn về hoạt động chức năng ở NCT cao hơn rất nhiều 

so với các nhóm tuổi khác, thể hiện sự cần thiết phải quan tâm hơn nữa đến việc giải 

quyết các vấn đề liên quan đến khuyết tật chức năng ở NCT [31]. Khoảng 15,0% NCT 

gặp khó khăn liên quan tới tự chăm sóc bản thân và họ chính là những người cần nhận 

được sự chăm sóc dài hạn của các tổ chức và cá nhân; 12,2% gặp khó khăn trong giao 

tiếp; 20,9% gặp khó khăn trong ghi nhớ, tập trung; 26,3% gặp khó khăn trong đi bộ; 

19,0% gặp khó khăn nghe; 24,5% gặp khó khăn nhìn. Trong đó, có sự tăng dần theo 

nhóm tuổi và có sự khác biệt rõ rệt theo giới tính, dân tộc và khu vực sống [31].    

1.2.3. Đặc điểm trầm cảm ở người cao tuổi 

Các biến đổi như sự lão hóa của não kèm theo sự rối loạn tuần hoàn não, sự giảm 

sút chức năng gan, thận và tuyến sinh dục dẫn đến các nét đặc trưng bệnh lý cả về thể 

chất và tâm thần ở NCT [24], [64]. 

Các biểu hiện lâm sàng trầm cảm ở NCT, ngoài những biểu hiện hay gặp trong 

trầm cảm ở mọi lứa tuổi như: Giảm khí sắc, giảm quan tâm, thích thú, các ý tưởng 

tự ti, tự buộc tội…; thì các triệu chứng cơ thể thường biểu hiện nhiều hơn, bệnh 

nhân thường than phiền về các triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, mất 

ngủ. Bên cạnh đó, các vấn đề về rối loạn trí nhớ như mau quên, giảm tập trung chú 

ý cũng rất thường gặp.  

Các nhà lâm sàng gặp nhiều khó khăn trong chẩn đoán trầm cảm ở NCT do 

các triệu chứng trầm cảm điển hình có thể bị che lấp bởi các than phiền rối loạn 

dạng cơ thể, tính kích thích hoang tưởng và các vấn đề về nhận thức khác. Vì vậy 

trầm cảm ở NCT thường không được chẩn đoán chính xác và khá nhiều trường hợp 

trầm cảm ở NCT bị bỏ sót và không điều trị kịp thời [11], [16], [115].  

Người cao tuổi trầm cảm thì thường có các bệnh cơ thể kết hợp như cao huyết 

áp, bệnh tim, gan, nội tiết, đái đường, u xơ tiền liệt tuyến….và bệnh nhân phải điều 

trị bằng thuốc kéo dài. Chính các bệnh cơ thể kết hợp cũng như các thuốc điều trị 
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chúng, làm cho quá trình chăm sóc điều trị bệnh trầm cảm trở nên khó khăn hơn 

[16]. Nhiều tác giả cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất gây ra trầm cảm ở 

NCT là các sang chấn tâm lý, nhất là các sự kiện quan trọng trong cuộc sống cá 

nhân của NCT như người thân trong gia đình chết, thiệt hại của cải quá mức, 

xung đột nội tâm kéo dài, con cái không thành đạt, phải nằm lâu do bệnh tật…; 

các yếu tố kinh tế-xã hội như về hưu, giảm mức thu nhập, cô đơn, hiu quạnh, 

thiếu chia sẻ của gia đình bạn bè và người thân cũng có vai trò quan trọng đến 

trầm cảm ở NCT [22], [64].   

1.2.4. Các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người cao tuổi   

1.2.4.1. Yếu tố nhân khẩu học  

 Nhóm tuổi: theo kết quả điều tra năm 2019 của tổng cục thống kê Việt Nam, 

cho biết NCT chiếm tỷ lệ 11,9% dân số, trong đó nhóm tuổi sơ lão (60-69) chiếm tỷ lệ 

58,5%; trung lão (70-79) 24,7% và đại lão (≥80) 16,8% [31]. Nguyễn Hoàng Thùy 

Linh nghiên cứu tại TP.Huế (2013), cho biết nhóm tuổi ở NCT có liên quan đến trầm 

cảm, trong đó nhóm 80 tuổi trở lên có tỷ lệ trầm cảm cao nhất (44,3%) và sự khác biệt 

này có ý nghĩa thống kê (p<0,001) [19]. Dao A. T. M và cộng sự nghiên cứu tại một 

vùng đô thị Hà Nội (2018) cho biết, nhóm tuổi từ 70 trở lên có tỷ lệ trầm cảm (41,1%) 

cao hơn nhóm tuổi từ 60-69 (25,8%), trong đó các mức độ nhẹ-vừa-nặng cũng đều cao 

hơn, sự khác biệt này có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê với  p<0,05 [56]. Các tỷ 

lệ này phù hợp với đặc điểm sức khỏe bệnh tật ở NCT tăng dần theo độ tuổi.  

 Giới tính: Tổng cục thống kê Việt Nam (2021) cho biết, NCT tỷ lệ nữ giới 58,1% 

và nam giới 41,9% [31]. Nguyễn Hằng Nguyệt Văn nghiên cứu tại một huyện nông thôn 

ở gần TP.Hà Nội (2021) cho biết, giới tính có liên quan đến trầm cảm ở NCT, giới tính 

nữ trầm cảm (32,0%) cao hơn giới tính nam (14,3%), sự khác biệt có ngưỡng kiểm định 

có giá trị thống kê với  p<0,05 [120]. Dao A. T. M và cộng sự (2018) nghiên cứu tương 

tự tại một xã thuộc TP.Hà Nội cho biết giới tính nữ có tỷ lệ trầm cảm (33,8%) cao hơn 

nam giới (33,1%) [56]. Nguyễn Minh Tú và cộng sự nghiên cứu tại các xã, phường ở 

tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho thấy NCT nữ giới trầm cảm (33,4%) cao hơn nam giới 

(21,9%) [33]; Padayachey U và cộng sự (2017), thực hiện nghiên cứu tương tự ở Nam 

phi cũng cho kết quả nữ giới trầm cảm (77,2%) cao hơn nam giới (22,8%) [99]. Các tỷ lệ 
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này phù hợp với đặc điểm sức khỏe bệnh tật ở NCT là tăng dần theo độ tuổi, phù 

hợp với giả thuyết cơ chế bệnh sinh rối loạn nội tiết hormone giới tính nữ.  

Nguồn thu nhập: một nghiên cứu mô tả cắt ngang 696 NCT tại huyện Sơn 

Tinh (2016) cho biết, nguồn thu nhập có liên quan đến trầm cảm ở NCT và NCT có 

một nguồn thu nhập trở xuống trầm cảm cao hơn gấp 2,5 lần NCT có hai nguồn thu 

nhập trở lên (0R=2,5; P<0,001) [8]; Nguyễn Đỗ Ngọc tại quận Thủ Đức, TP.HCM 

(2014) một nghiên cứu mô tả cắt ngang tương tự bằng thang đo GDS-30 cũng cho kết 

quả, số lượng nguồn thu nhập có liên quan đến trầm cảm ở NCT, sự khác biệt này có 

ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê với  p<0,05 [22].  

Nghề nghiệp: một nghiên cứu điều tra cắt ngang tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi (2016) cho biết nghề nghiệp của NCT không liên quan đến trầm cảm ở 

NCT [8]. Dao A. T. M và cộng sự nghiên cứu tương tự một xã TP.Hà Nội (2018) 

cũng cho biết nghề nghiệp ở NCT không có liên quan đến trầm cảm ở NCT 

(P>0,05) [56]. Theo giả tuyết bệnh sinh trầm cảm và đặc điểm trầm cảm ở NCT thì 

yếu tố nghề nghiệp ở người cao tuổi không thuộc vào nhóm giả thuyết nào một cách 

cụ thể trong cơ chế bệnh sinh. 

1.2.4.2. Các đặc trưng về kinh tế xã hội của người cao tuổi 

Trình độ học vấn: theo kết quả điều tra năm 2019 của tổng cục thống kê Việt 

Nam, cho biết NCT có học vấn phổ thông cơ sở hoặc thấp hơn chiếm tỷ  lệ 79,4%, 

trong đó nhóm tuổi sơ lão (60-69) 75,7%; trung lão (70-79) 80,2% và đại lão (≥80) 

91,2% [31]. Ather M. Taqui (2007) thực hiện nghiên cứu tương tự tại Karachi-

Pakistan cho biết trình độ học vấn ở NCT có liên quan đến trầm cảm, NCT  thất học 

có tỷ lệ trầm cảm cao gấp 2,1 lần so với NCT được qua đào tạo, sự khác biệt này có 

ý nghĩa thống kê (p <0,05) [117]; Đỗ Văn Diệu và cộng sự nghiên cứu tương tự tại 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (2016) cũng cho biết NCT trình độ học vấn dưới 

trung học phổ thông (THPT) trầm cảm cao gấp 1,5 lần NCT có trình độ học vấn từ 

THPT trở lên (OR=1,5; p=0,41) [8]. Nguyễn Hằng Nguyệt Văn nghiên cứu tương 

tự (2021) ở một huyện nông thôn gần Hà Nội cho biết NCT có học vấn dưới THPT 

trầm cảm (28,8%) cao hơn NCT có học vấn từ THPT trở lên (9,4%), sự khác có 

ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê với  p<0,05 [120]; Dao A. T. M và cộng sự 
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nghiên cứu tương tự một xã TP.Hà Nội (2018) cho biết NCT có học vấn dưới THPT 

trầm cảm (67,5%) cao hơn NCT có học vấn từ THPT trở lên (66,7%) [56].  

 Tình trạng hôn nhân: theo kết quả điều tra năm 2019 của tổng cục thống kê 

Việt Nam, cho biết NCT đang có vợ/chồng 67,7%; góa 28,2% và khác (chưa kết 

hôn, ly thân, ly dị) 4,1% [31]. Oyama, H., & Sakashita, T. (2016) cho biết NCT có 

tình trạng hôn nhân “ly hôn” trầm cảm (50,0%) cao hơn NCT sống “độc thân” 

(33,3%) và tình trạng hôn nhân có liên quan đến trầm cảm ở NCT (P<0.001) [99]. 

Ather M Taqui và cộng sự (2007) tiến hành nghiên cứu tại các cơ sở của một bệnh 

viện chăm sóc sức khỏe NCT tại Karachi-Pakistan, phỏng vấn 400 đối tượng NCT 

từ 65 trở lên, cho biết tỷ lệ trầm cảm là 19,8%. Phân tích hồi quy logistic ở nghiên 

cứu này cho thấy “sống độc thân” hoặc đã “ly hôn/góa” có tỷ lệ trầm cảm cao hơn 

NCT có cuộc sống bình thường, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p <0,05) [117]. 

 Hoàn cảnh sống (sắp xếp cuộc sống): theo kết quả điều tra năm 2019 của 

tổng cục thống kê Việt Nam cho biết, NCT sống một mình 13,7%; chỉ sống cùng 

vợ/chồng 14,1%; khác 72,2% [31]. Nguyễn Hoàng Thùy Linh tại TP.Huế (2013) 

cho thấy, NCT sống một mình trầm cảm cao hơn NCT sống cùng người thân hoặc 

NCT sống độc thân trầm cảm cao hơn NCT sống trong gia đình một thế hệ trở lên, 

sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê [19]. Nguyễn Hằng Nguyệt Văn nghiên cứu 

tương tự tại một huyện nông thôn ở gần TP.Hà Nội (2021) cũng cho biết NCT sống 

một mình bị trầm cảm (65,4%) cao gấp 2,6 lần NCT sống cùng gia đình, sự khác 

biệt này có ý nghĩa thống kê [120]. 

 Việc làm hiện tại: theo kết quả điều tra năm 2019 của tổng cục thống kê Việt 

Nam, cho biết, NCT vẫn làm việc tạo thu nhập 35,1%. Trong đó, công việc tự làm 

60,1%, lao động gia đình 23,8%, làm công hưởng lương 12,9% [31]. Nguyễn Minh 

Tú và cộng sự nghiên cứu cắt ngang tại tỉnh Thùa Thiên Huế (2020) với cỡ mẫu 760 

NCT cho biết, NCT hiện tại không có việc làm mắc trầm cảm (31,5%) cao hơn 

NCT hiện tại có việc làm (21,1%) [33]. Nguyễn Hằng Nguyệt Văn và cộng sự 

(2021) nghiên cứu tương tự tại một huyện nông thôn ở gần TP.Hà Nội (2021) cho 

biết, NCT hiện tại không có việc làm bị trầm cảm (32,1%) cao hơn NCT có việc 

làm (20,1%), sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê [120].  
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 Kinh tế hộ gia đình: theo tác giả Bùi Quang Huy (2008), trầm cảm có thể gặp 

bất kỳ tầng lớp kinh tế nào trong xã hội, từ người giàu đến người nghèo [16]. Tương 

tự ở một số xã/phường, tỉnh Thừa Thiên Huế (2020) cho rằng NCT có hộ gia đình 

kinh tế thấp (nghèo/cận nghèo) có tỷ lệ trầm cảm cao hơn gấp 2,5 lần so với nhóm 

có hộ gia đình kinh tế trung bình và khá (95%CI: 1,15-5,48; P=0,021) [33]. Nghiên 

cứu cắt ngang trầm cảm sử dụng thang đo PHQ-9 NCT ở một huyện nông thôn ở 

Hà Nội, thực hiện năm 2019 cho biết NCT có tình trạng kinh tế hiện tại cận nghèo 

hoặc nghèo có tỷ lệ trầm cảm (52%) cao hơn NCT có kinh tế hiện tại bình thường 

(48,0%), sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,01) [120]. 

 Tham gia hoạt động xã hội: tham gia nhiều hoạt động xã hội cùng lúc có tác 

dụng chống lại trầm cảm. Uemura K và các cộng sự (2018), dùng thang đo trầm 

cảm ở NCT khảo sát 3.106 NCT từ 65 tuổi trở lên sống trong cộng đồng không có 

triệu chứng trầm cảm lúc ban đầu tham gia và sau đó theo dõi 15 tháng. Kết quả cho 

thấy tham gia các sự kiện cộng đồng, tập thể dục nhẹ, tham gia các bài học sử dụng 

máy tính có tác dụng bảo vệ chống lại các triệu chứng trầm cảm [119].     

1.2.4.3. Bệnh mạn tính, di truyền, san chấn lớn và hỗ trợ xã hội  

  Bệnh mạn tính: là bệnh có thời gian tiến triển kéo dài hoặc hay tái phát, thời 

gian kéo dài từ 3 tháng trở lên [25]; các bệnh mạn tính không thể phòng ngừa bằng 

vắc xin, không thể chữa khỏi hoàn toàn và không tự khỏi. Theo cục Y tế dự phòng 

(2017), bất cứ bệnh mạn tính nào cũng đều có thể dẫn đến trầm cảm [7]. Suy giảm 

nhận thức, khuyết tật, hậu quả của các bệnh nội khoa, quá trình viêm mạn tính, bệnh 

nội tiết...đều tăng nguy cơ trầm cảm [11], [70], [74]. Nguyễn Minh Tú và cộng sự 

nghiên cứu cắt ngang tại một số xã/phường tỉnh Thùa Thiên Huế (2020) sử dụng 

thang đo GDS-30 với điểm cắt 9/10 trên 760 NCT, cho thấy NCT mắc ít nhất 2 bệnh 

mạn tính trầm cảm cao hơn gấp 1,6 lần so với NCT mắc từ 1 bệnh mạn tính trở xuống 

(OR=1,8; p=0,013) [33]. Nguyễn Đỗ Ngọc tại quận Thủ Đức TP.HCM (2014) cho biết 

NCT mắc ít nhất 1 bệnh mạn tính bị trầm cảm cao gấp 10 lần so với NCT không mắc 

bệnh mạn tính nào (OR=10,2; 95%CI: 2,16-48,42) [22]. Nguyễn Văn Dũng (2011) tại 

Viện sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch mai Hà Nội cho biết NCT mắc trầm cảm thì 

các triệu chứng bệnh cơ thể thường xuyên biểu hiện như: rối loạn thần kinh thực vật, 
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trong đó triệu chứng thường gặp là tê bì, hồi hộp và bốc hỏa (66,7%). Triệu chứng tiêu 

hóa như đau bụng, cồn cào nóng rát dạ dày-ruột (73,3%). Triệu chứng đau mơ hồ dùng 

thuốc giảm đau không hiệu quả (57,8%) [9]. 

 Yếu tố di truyền: di truyền đóng vai trò thứ yếu trong trầm cảm ở NCT. 

Trong khi đó tình trạng khuyết tật, nghịch cảnh kinh tế, bần cùng hóa xã hội, tác 

động tâm lý xã hội góp phần vào thay đổi tâm, sinh lý làm gia tăng tính mẫn cảm 

với bệnh trầm cảm hoặc gây trầm cảm ở NCT; các yếu tố này cũng có khả năng là 

yếu tố khởi phát hoặc kéo dài diễn tiến của rối loạn này [40]. 

 Yếu tố sang chấn (áp lực tâm lý): các nghiên cứu của Brown và cộng sự 

(1978); Paykel (1978); Costello (1982); Surtees và cộng sự (1986); Kendler, 

Karkowski và Prescott (1999) cho thấy nguy cơ trầm cảm tăng gấp nhiều lần kể từ 

khi trải qua sự kiện đáng sợ trong cuộc sống. Trong đó sự mất mát do chia ly hay 

chết chóc có tầm quan trọng đặc biệt [79]. Nguyễn Hoàng Thùy Linh tại TP.Huế 

(2013) nhận xét, tỷ lệ trầm cảm ở nhóm NCT gặp ít nhất một biến cố lớn trong vòng 

12 tháng qua hoặc trong cuộc đời cao hơn so với nhóm không gặp biến cố nào, sự 

khác biệt này có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê với  p<0,05  [19].  

Yếu tố hỗ trợ xã hội: Wang J., thực hiện nghiên cứu điều tra cắt ngang của 420 

NCT ở nông thôn từ bốn ngôi làng ở TP.Hàng Châu-Trung Quốc, cho biết chất lượng 

cuộc sống kém kèm với hỗ trợ xã hội thấp làm gia tăng các triệu chứng trầm cảm [123]. 

Nguyễn Hằng Nguyệt Văn nghiên cứu tương tự ở Hà Nội (2021) cho biết NCT có hỗ trợ 

xã hội thấp (từ gia đình, bạn bè và các sự hỗ trợ khác) thì bị trầm cảm cao hơn NCT có 

hỗ trợ xã hội cao hơn [120]. Nguyễn Đỗ Ngọc nghiên cứu tương tự sử dụng GDS-30 tại 

quận Thủ Đức, TP.HCM cũng cho kết quả NCT có sự hỗ trợ xã hội thấp mắc trầm cảm 

cao gấp 6,3 lần so với NCT có sự hỗ trợ xã hội cao (OR: 6,3; p=0,01) [22]. 

1.2.4.4. Yếu tố hành vi, thói quen và chia sẻ tâm sự  

 Hút thuốc: trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ, cho thấy có mối liên quan 

giữa trầm cảm và hút thuốc lá nhưng không xác nhận được trầm cảm làm cho con 

người hút thuốc lá hay hút thuốc lá gây nên trầm cảm [103]. Người bị trầm cảm hút 

thuốc ít có khả năng bỏ hút hơn là người không bị trầm cảm [103]. Dao A. T. M và 

cộng sự nghiên cứu tương tự một xã TP.Hà Nội (2018) cho biết, NCT hút thuốc lá có 
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tỷ lệ trầm cảm (69,4%) cao hơn NCT không hút thuốc lá (65,9%), nhưng sự khác 

biệt này không có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê (p>0,05) [56].   

 Uống rượu: nghiên cứu thói quen uống rượu thường xuyên và trầm cảm, cho 

biết những người trong năm trước họ đã trải qua một giai đoạn trầm cảm thì tỷ lệ 

nghiện rượu 32,3%. Trong khi đó những người không có trầm cảm thì tỷ lệ này chỉ 

là 9,5%. Lukassen, J., & Beaudet, M. P. (2005) qua mô hình hồi quy logistic cho 

thấy người nghiện rượu trầm cảm cao gấp 3,6 lần không nghiện rượu, các chỉ số 

lạm dụng rượu có liên quan trầm cảm [89]. Dao A. T. M và cộng sự nghiên cứu 

tương tự một xã TP.Hà Nội (2018) cho biết, NCT không uống rượu tỷ lệ trầm cảm 

(71,4%) cao hơn NCT có uống rượu (63,9%), sự khác biệt này có ngưỡng kiểm 

định có giá trị thống kê với  p<0,05 [56].   

 Thói quen hoạt động thể lực: nhiều nghiên cứu cho thấy với lối sống hoạt 

động thể lực tích cực có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc trầm cảm. Hoạt động thể 

lực còn được áp dụng trong điều trị trầm cảm nhẹ và trầm cảm vừa. Bất kỳ hoạt 

động thể lực nào cũng được sử dụng cho bệnh nhân trầm cảm, chẳng hạn tập thể 

dục nhịp điệu hoặc chạy bộ với tốc độ trung bình tương đương 30-45 phút/ngày và 

2 đến 3 lần/tuần; hoạt động thể lực có liên quan đến sự thay đổi hành vi, mà khi bị 

trầm cảm hành vi của người bệnh thường bị thụ động, tự cô lập. Việc hoạt động thể 

lực thường xuyên và đều đặn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của người bệnh, 

đồng thời làm giảm nguy cơ tái phát trầm cảm; tập thể dục có thể được coi là một 

chiến lược trị liệu của những người bị trầm cảm [110]. 

 Đời sống tình dục: người cao tuổi vẫn hoàn toàn có thể sinh hoạt tình dục 

bình thường, nhưng mức độ và cách thức phải phù hợp với điều kiện sức khỏe. 

Nguyễn Hoàng Thùy Linh nghiên cứu cắt ngang tại TP.Huế (2013) cho biết NCT 

không thỏa mãn tình dục bị trầm cảm cao hơn những NCT thỏa mãn hoặc bình 

thường về tình dục, sự khác biệt này có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê với  

p<0,05 [19]. Thực tế, có khá nhiều bệnh nhân trầm cảm không chấp nhận uống 

thuốc điều trị trầm cảm vì sợ bị giảm chức năng tình dục [32]. Do sự tồn tại khác 

biệt về văn hóa, nhiều bệnh nhân trả lời về chức năng tình dục một cách bất đắc dĩ, 

vì vậy việc chuyển ngữ nghĩa về tình dục rất phức tạp và phải tế nhị [32]. 
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 Chia sẻ tâm sự: chia sẻ tâm sự giúp cho NCT giảm đi căng thẳng cũng như sự 

buồn phiền; tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (2016), nghiên cứu trên 696 NCT cho 

biết NCT không có chia sẻ tâm sự mắc trầm cảm cao hơn gấp 1,6 lần NCT có chia sẻ 

tâm sự (OR=1,6; p=0,024) và chia sẻ tâm sự có mối liên quan đến trầm cảm ở NCT [8]. 

1.3. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG PHÒNG CHỐNG 

TRẦM CẢM VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI  

 Trên thế giới và Việt Nam có nhiều chương trình can thiệp phòng chống trầm 

cảm (PCTC) ở cộng đồng trong đó có trầm cảm ở NCT. Mỗi chương trình khác nhau thì 

có các cách tiếp cận khác nhau, tùy thuộc vào mục đích đạt được và đối tượng tác động, 

nhưng hầu hết các chương trình này đều dựa vào cơ sở lý thuyết của các chương trình 

can thiệp cộng đồng nâng cao sức khỏe với 3 cách tiếp cận: tiếp cận về truyền thông giáo 

dục sức khỏe (TTGDSK), tiếp cận về hỗ trợ tâm lý rèn luyện khả năng thích ứng cao và 

tiếp cận về sử dụng dịch vụ dựa vào cộng đồng có sự phối hợp đa ngành.  

1.3.1. Các cơ sở lý thuyết can thiệp cộng đồng nâng cao sức khỏe 

 Cơ sở lý thuyết 5 phương pháp tiếp cận nâng cao sức khỏe bao gồm [18], [68]: 

(1). Tiếp cận y tế (điều trị và dự phòng); (2). Tiếp cận thay đổi hành vi; (3). Tiếp cận 

giáo dục sức khoẻ; (4). Tiếp cận nâng cao khả năng làm chủ về sức khoẻ (trao quyền về 

sức khoẻ); (5). Tiếp cận vận động tạo ra môi trường xã hội thuận lợi. Mục tiêu của các 

cách tiếp cận này là cung cấp kiến thức, thông tin và phát triển những kỹ năng cần thiết 

để con người và cộng đồng có thể lựa chọn hành vi sức khỏe của mình [18]. Tiếp cận 

giáo dục sức khỏe dựa trên cơ sở khoa học về mối quan hệ giữa kiến thức và hành vi. 

Bằng cách tăng cường kiến thức và hiểu biết sẽ dẫn đến thay đổi về thái độ và từ đó có 

thể dẫn đến thay đổi về hành vi [18]. Phương pháp này có thể được thực hiện bằng việc 

phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, băng rôn, áp phích, truyền thông đại chúng, giáo dục với 

cá nhân, đồng thời cũng tạo điều kiện cho đối tượng chia sẻ nhu cầu sức khỏe của 

mình. Có thể giáo dục theo từng nhóm hoặc cho từng người [18].  

1.3.2. Các cách tiếp cận can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm trên thế giới  

1.3.2.1. Cách tiếp cận đào tạo, truyền thông giáo dục sức khỏe 

 Tiếp cận đào tạo truyền thông giáo dục sức khỏe áp dụng trong chương trình 

chăm sóc sức khỏe tâm thần phòng ngừa trầm cảm và tự sát, đã được nhiều nước 

trên thế giới triển khai thực hiện theo nhiều cách khác nhau.  



26 

 Liên minh châu Âu về PCTC (EAAD: European Alliance Against Depression) 

đã triển khai chương trình tiếp cận can thiệp PCTC gồm các hoạt động sau [69]:  

 (1). Đào tạo và hỗ trợ thiết thực cho các bác sĩ chăm sóc chính trong việc 

phát hiện và điều trị trầm cảm;  

 (2). Các hoạt động cộng đồng quan hệ để thông báo cho công chúng về trầm 

cảm, bao gồm các chiến dịch chống kỳ thị; 

 (3). Các buổi đào tạo về trầm cảm và tự sát cho những người hỗ trợ cộng đồng 

như linh mục, nhân viên xã hội, người chăm sóc lão khoa, giáo viên và nhà báo;  

 (4). Tiếp cận hỗ trợ cho các nhóm nguy cơ cao, thiết lập các đường dây trợ 

giúp và hỗ trợ cho các hoạt động tự giúp liên quan đến bệnh nhân và người thân. 

 Tại Hà Lan, hoạt động PCTC là 1 trong 5 hoạt động ưu tiên của chương 

trình y tế quốc gia giai đoạn 2007-2010. Chương trình “đối tác phòng chống 

trầm cảm” đã được khởi xướng bởi trường Đại học Trimbos và Hiệp hội tâm 

thần Hà Lan. Các hoạt động được lựa chọn ưu tiên là xây dựng chương trình giáo 

dục PCTC qua internet, đây là một trong các biện pháp để cải thiện nhận thức về 

phòng chống các bệnh tâm thần [122].  

 Tại Trung Quốc, tác giả Chao Wang và cộng sự cũng tại Trung Quốc (2017) 

đã xem xét hiệu quả của một chương trình can thiệp với cách tiếp cận “phục hồi lẫn 

nhau” để PCTC, chất lượng giấc ngủ và hạnh phúc ở NCT trong cộng đồng ở Thượng 

Hải, với phương pháp chọn ngẫu nhiên 6 cộng đồng (n=237) thành nhóm can thiệp, 

áp dụng thang đo trầm cảm ở NCT phiên bản rút gọn (GDS-15). Từ tháng 3 đến tháng 

5 năm 2013, người tham gia nhóm can thiệp đã trải qua chương trình can thiệp “phục 

hồi lẫn nhau” trong 2 tháng; can thiệp bao gồm 7 phút, các phiên hàng tuần theo thiết 

kế chuẩn [124]. Searle Kendall và cộng sự (2019) nghiên cứu các nhu cầu hiện tại để 

cải thiện dịch vụ chăm sóc trầm cảm tại cộng đồng gồm [112]:  

 (1). Nâng cao trình độ chuyên môn cho các bác sĩ chăm sóc chính để tiếp cận 

tốt hơn với các hướng dẫn và công cụ chẩn đoán, chia sẻ và cải thiện kết nối với 

người cố vấn để vượt qua mức độ tin cậy thấp hiện tại trong điều trị;  

 (2). Môi trường tư vấn được cải thiện bao gồm các sáng kiến về sức khỏe 

tâm thần, bồi hoàn cho bệnh nhân, khuyến khích bác sĩ;  
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 (3). Cải thiện kiến thức về sức khỏe để vượt qua sự kỳ thị về sức khỏe tâm 

thần trong xã hội và sự kỳ thị cụ thể đối với bệnh viện tâm thần.  

  Các quốc gia châu Á, đa số đều tham gia vào Chiến lược phòng chống tự sát 

do trầm cảm (STOPS-Strategy To Prevent Suicide) [126]. Chiến lược đã thực hiện 

các chiến dịch giáo dục để nâng cao nhận thức của cộng đồng rằng trầm cảm có thể 

điều trị được và tự sát có thể ngăn ngừa được. Hàn Quốc đã triển khai chương trình 

giáo dục quốc gia do Bộ Y tế và Hiệp hội phòng chống tự sát Hàn Quốc xây dựng. 

Chương trình tập trung vào một số vấn đề [126]:  

 (1). Thông báo trên truyền hình, radio và trên tàu điện ngầm;  

 (2). Giáo dục về trầm cảm và phòng chống tự sát được đưa lên tivi, internet và phân 

phối qua đĩa CD-rom.   

 (3). Phân phát rộng rãi tờ rơi, sách mỏng, nhãn dính và áp phích;  

 (4). Tổ chức ngày sàng lọc trầm cảm để phát hiện, tư vấn và tổ chức các hội nghị 

chuyên đề về trầm cảm cho cộng đồng;  

 (5). Tổ chức các hoạt động cộng đồng trong ngày thế giới phòng chống tự sát 

hằng năm vào ngày 10 tháng 9 hàng năm.  

1.3.2.2. Cách tiếp cận hỗ trợ tâm lý rèn luyện khả năng thích ứng cao (hỗ trợ tâm lý, giáo dục)     

   Hỗ trợ tâm lý phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe tâm thần nhằm rèn 

luyện khả năng thích ứng cao là một cách tiếp cận được nhiều nước trên thế giới áp 

dụng, đưa vào chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe tâm thần, nhằm để 

phòng ngừa trầm cảm và phòng chống tự sát.  

 Tại Scotland, chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe tâm thần (2001) 

được nhắc lại trong 2 chu kỳ dự án (2003-2006 và 2006-2008). Các hoạt động của 

dự án tác động đến cả lĩnh vực cơ chế chính sách và ngành y tế; các hoạt động đã 

thành công, bao gồm các hoạt động sơ cấp cứu về tâm thần và nâng cao sức khỏe 

tâm thần cũng như hiểu biết của cộng đồng về tâm thần, trong đó có trầm cảm ở 

NCT[122][122]. Chương trình đã đẩy mạnh 4 hoạt động [122]:  

 (1). Nâng cao sức khỏe tâm thần;   

 (2). Phòng chống tự sát; 

 (3). Phát hiện sớm dấu hiệu bệnh;  

 (4). Hỗ trợ phục hồi chức năng cho bệnh nhân.  
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 Tại Bỉ, chương trình phòng chống tự sát Flemish được thông qua vào năm 

2007 dựa trên 5 chiến lược [122]:  

 (1). Thúc đẩy sức khỏe tâm thần cho cá nhân và xã hội;   

 (2). Thúc đẩy chăm sóc sức khỏe điện tử có thể tiếp cận;  

 (3). Nâng cao năng lực của các chuyên gia và thúc đẩy kết nối mạng;  

 (4). Thúc đẩy phòng chống tự tử thông qua báo cáo phương tiện đầy đủ và 

giảm khả năng tự tử;  

 (5). Nhấn mạnh vào các nhóm đối tượng cụ thể như thanh niên, người thân 

và người bị rối loạn tâm thần.   

 Tại Đức (2001) đã thành lập website “Self-help”-“Tự giúp”, để hỗ trợ người 

trầm cảm và tự sát [122].   

 Tại Australia, Hiệp hội tâm thần (2009) đã đưa ra 10 khuyến cáo về rèn luyện khả 

năng thích ứng cao cho cộng đồng nhằm nâng cao sức khỏe PCTC, bao gồm [23]:  

 (1). Dám chấp nhận mình không hoàn hảo;  

 (2). Dành thời giờ cho bản thân;  

 (3). Ghi danh một khóa học/một câu lạc bộ;   

 (4) Năng vận động mỗi ngày càng nhiều càng tốt;  

 (5). Dành thời gian tiếp xúc với người quý vị thấy thích thú;  

 (6). Cười to mỗi ngày;  

 (7). Mời hàng xóm sang uống trà;  

 (8). Hãy làm ngay một việc gì mà quý vị đã trì hoãn lâu nay;  

 (9). Hãy nhớ việc này rồi cũng sẽ qua đi;  

 (10). Chú tâm đến những gì nằm trong vòng kiểm soát của mình.  

1.3.2.3. Cách tiếp cận hỗ trợ dịch vụ chăm sóc  

 Tiếp cận dịch vụ hỗ trợ chăm sóc dự phòng trầm cảm, trầm cảm tái phát và tự 

sát do trầm cảm đã được các nước trên thế giới thực hiện theo nhiều cách khác nhau.  

 Tại Đan Mạch, chương trình phòng chống tự sát do trầm cảm tập trung vào 

các nhóm nguy cơ cao (khi xuất viện và tuần đầu tiên sau khi xuất viện) và có hai 

thông điệp chính [122]:  

 (1). Cung cấp phương pháp điều trị có liên quan cho bệnh nhân sau khi có 

hành vi tự sát;  
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 (2). Tăng cường nhận thức và theo dõi sau khi đã xuất viện.   

 Tại Vương Quốc Anh nhiều giải pháp thông minh, ứng dụng kỹ thuật số được kết 

nối, thông qua dữ liệu này chia sẻ môi trường xã hội, cung cấp các dịch vụ phòng ngừa 

có liên quan [17], [122].  

Tại Nhật Bản một nghiên cứu (2016), ảnh hưởng lâu dài của can thiệp sàng 

lọc chứng trầm cảm đối với tỷ lệ tự sát trong cộng đồng NCT; hai phần ba đô thị 

được chỉ định là khu vực can thiệp và được so sánh với khu vực xung quanh. Đối 

tượng là 14.291 NCT từ 60 tuổi trở lên tham gia nghiên cứu trong 2 năm (2005-2006); 

2.552 NCT có nguy cơ trong vùng can thiệp được mời tham gia chương trình sàng lọc 

hai bước, chương trình liên kết với các dịch vụ chăm sóc/hỗ trợ trong 2 năm [98].  

1.3.3. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam 

 Việt Nam (2019) có chiến lượt dân số đến năm 2030 với mục tiêu đẩy mạnh 

chăm sóc sức khỏe NCT, 100% NCT có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, 

chăm sóc tại gia đình, cộng đồng vả cơ sở chăm sóc tập trung [29]. Triển khai thực 

hiện các giải pháp trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe NCT. Phát triển hệ 

thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây 

nhiễm, khám chữa bệnh và từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn 

cho NCT [29]. Đến năm 2030 NCT được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe, điều trị, 

quản lý các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe tại gia đình và cộng đồng đạt 

100%, 90% số xã-phường có ít nhất 1 đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc sức 

khỏe NCT, thí điểm 50% phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe ban ngày 

cho NCT. Từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho NCT; đào tạo, 

tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT [30].  

1.4. CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI  

1.4.1. Các nghiên cứu trên thế giới  

1.4.1.1. Trầm cảm ở người cao tuổi và các yếu tố liên quan 

 Trầm cảm ở NCT là phổ biến và chiếm tỷ lệ cao trong cộng đồng. Theo thống 

kê của một số nước châu Âu, tỷ lệ trầm cảm ở NCT trong cộng đồng dao động từ 

10,0%-15,0%, trong đó trầm cảm nặng chiếm tỷ lệ từ 1,0%-4,0% [40] [50], [52], [115].  

 Các nghiên cứu sàng lọc về trầm cảm ở NCT trên thế giới chủ yêu sử dụng 

thang đo GDS-30 để xác định trầm cảm ở NCT trong cộng đồng hiện nay. Ở Châu 
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Á, tác giả Anita Goyal and K. S. Kajal (2014), điều tra cắt ngang 100 NCT ở khu 

vực Faridkot và các vùng lân cận ở bang Punjab phía bắc Ấn Độ bằng thang đo 

GDS-30 với điểm cắt 9/10, cho biết tỷ lệ NCT trầm cảm nhẹ 60% và nặng là 17,0%. 

Yếu tố giáo dục và việc làm có liên quan đến trầm cảm ở NCT [66]. Disu T. R. và 

cộng sự (2019) thực hiện nghiên cứu cắt ngang sử dụng thang đo GDS-15 ở 168 

NCT từ 60 đến 80 tuổi tại Tp.Patuakhali và khu vực lân cận Bangladesh, cho thấy tỷ 

lệ trầm cảm 36,9%. Các yếu tố có liên quan đến trầm cảm bao gồm: sống ở vùng 

nông thôn, có tiền sử bệnh mạn tính, có tiền sử trầm cảm, không tập thể dục thường 

xuyên, không có sở thích gì, chế độ ăn uống kém dinh dưỡng và không tham gia 

vào các hoạt động tôn giáo thường xuyên [57]. Bhamani M.A. và cộng sự (2013) 

đã nghiên cứu 953 NCT tại TP.Karachi-Pakistan bằng thang đo GDS-15 với điểm 

cắt 5/6 điểm, cho thấy tỷ lệ trầm cảm 40,6%. Trong đó tỷ lệ trầm cảm ở nữ giới là 

50,0% cao hơn nam giới (32,0%) [44]. Ở Châu Phi, nghiên cứu cắt ngang dựa vào 

cộng đồng sử dụng thang đo trầm cảm lão khoa GDS-15 thực hiện phỏng vấn trực 

tiếp với 813 NCT ở quận Dega Damot, tây Bắc Ethiopia (2020) cho thấy tỷ lệ trầm 

cảm ở NCT là 45,9%. Các yếu tố liên quan đến trầm cảm bao gồm: đã ly hôn, góa, 

nghỉ hưu, mắc bệnh mạn tính, hỗ trợ xã hội thấp hoặc trung bình [94]. Tương tự 

nghiên cứu ở Durban Nam Phi (2017), cũng sử dụng thang đo GDS-15 với điểm cắt là 

5/6 điểm, phỏng vấn ngẫu nhiên với 255 NCT cho biết tỷ lệ trầm cảm 40,0%. Các yếu 

tố liên quan đến trầm cảm bao gồm: góa, tình trạng sức khỏe kém, yếu tố hôn nhân (p 

<0,001). Trong đó, NCT sức khỏe kém có nguy cơ bị trầm cảm cao gấp 21 lần so với 

NCT có sức khỏe bình thường, NCT góa có nguy cơ bị trầm cảm tăng gần gấp 4 lần so 

với NCT không góa. Các tình trạng sử dụng dịch vụ y tế không có mối liên quan nào 

đến trầm cảm ở NCT [99]. 

 Ngoài ra có một số nghiên cứu trầm cảm ở NCT nhưng không sử dụng 

thang đo GDS cũng cho biết các yếu tố liên quan. Conde-Sala, J. L và cộng sự 

(2019) điều tra cắt ngang 31.491 người lớn từ 65 tuổi trở lên ở Châu Âu cho biết 

các yếu tố liên quan là sức khỏe tự đánh giá kém, cô đơn, suy giảm sinh hoạt 

hàng ngày, giới tính nữ và khó khăn về tài chính [131]. Bai Z. và cộng sự (2020) 

thực hiện nghiên cứu 1.810 NCT từ 3 thành phố, tỉnh An Huy-Trung Quốc cho 

thấy; các yếu tố liên quan đến trầm cảm gồm: tham gia xã hội nhiều hơn (r: 0,35; 

95%CI: 0,22-0,48), được hỗ trợ xã hội cao hơn (r: 0,18; 95%CI: 0,07-0,28), kết 
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nối xã hội nhiều hơn (r: 0,76; 95%CI: 0,53-1,0), sự gắn kết tốt hơn (r: 0,31; 

95%CI: 0,17-0,44), sự trao đổi qua lại tốt hơn (r: 0,30; 95%CI: 0,11-0,48). 

Những người lớn tuổi có quan hệ xã hội cao hơn có nguy cơ mắc trầm cảm thấp 

hơn [43]. Ojagbemi (2018) nghiên cứu cắt ngang 2.149 người Nigeria từ 65 tuổi 

trở lên cho biết các yếu tố liên quan đến trầm cảm gồm: không có tay nghề, sống 

ở nông thôn (HR=1,3; 95%CI: 1,0-1,7) và không có liên lạc thường xuyên với 

gia đình (HR=2,2; 95%CI: 1,0-4,7) [95].  

1.4.1.2. Các nghiên cứu về can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm 

 Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều chương trình can thiệp cộng đồng PCTC. 

Các chương trình này tập trung vào các cách tiếp cận đào tạo-truyền thông giáo dục 

sức khỏe, hỗ trợ tâm lý rèn luyện khả năng thích ứng cao và hỗ trợ dịch vụ trong 

môi trường y tế dựa trên sự thích ứng của các mô hình chăm sóc bệnh mạn tính. 

Tuy nhiên, các chương trình này tạo nên những thay đổi lâu dài ở cộng đồng nên 

thường gặp một số khó khăn trong quá trình hình thành và phát triển [80]. Các hệ 

thống y tế khác nhau, các tổ chức xã hội khác nhau là rào cản khác nhau tác động 

đến sự thích hợp của các chương trình can thiệp này [80]. Đa số các nước đều triển 

khai chương trình theo các nhóm đối tượng đích như: nhóm NCT [58], vị thành niên 

[101], người mắc bệnh mạn tính [92]. Nhằm mục đích nâng cao hiểu biết PCTC ở 

NCT và giảm được tỷ lệ trầm cảm ở NCT trong cộng đồng. 

1.4.1.3. Hiệu quả của các chương trình can thiệp phòng chống trầm cảm 

 Tại liên minh châu Âu PCTC (OSPI-Châu Âu) triển khai chương trình EAAD, 

sự tiếp cận can thiệp của EAAD, các can thiệp này được thực hiện đồng thời và theo 

cách tiêu chuẩn hóa ở bốn khu vực ở Ireland, Bồ Đào Nha, Hungary và Đức. Sự can 

thiệp đã chứng minh được hiệu quả trong việc giảm hành vi tự sát do trầm cảm [69]. 

Tại Thụy Điển, chương trình giáo dục PCTC đã giúp giảm tỷ lệ tự sát do trầm cảm từ 

42% xuống 12% sau 2,5 năm [122]. Tại Nhật Bản một số nghiên cứu can thiệp PCTC 

ở cộng đồng cho biết đã sử dụng các biện pháp tiếp cận can thiệp cộng đồng truyền 

thông giáo dục PCTC ở NCT nhằm phòng chống tự tử; kết quả can thiệp làm cho tỷ 

lệ tự tử ở NCT thấp hơn so với trước can thiệp [108]. Tại Quốc gia Bỉ, chương trình 

phòng chống tự tử Flemish được thông qua vào năm 2007, làm giảm 8% số vụ tự tử 

trong năm 2010 so với năm 2000, dựa trên 5 chiến lược [122]. Tại Trung Quốc, tác 

giả Chao Wang và cộng sự (2017), chương trình “phục hồi lẫn nhau” để PCTC, kết 

quả chương trình này có hiệu quả để cải thiện sức khỏe và PCTC ở NCT trong cộng 
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đồng [124]. Tại Nhật Bản một nghiên cứu (2016), chương trình liên kết với các dịch 

vụ chăm sóc/hỗ trợ trong 2 năm; kết quả tỷ lệ tự tử do trầm cảm ở khu vực can thiệp 

giảm 48% so với các khu vực còn lại [98]. 

1.4.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam 

1.4.2.1. Trầm cảm ở người cao tuổi và các yếu tố liên quan 

 Tại Việt Nam, nghiên cứu trầm cảm ở NCT được thực hiện nhiều hơn trong 

những năm gần đây. Nguyễn Minh Tú và cộng sự nghiên cứu cắt ngang tại một số 

xã/phường tỉnh Thùa Thiên Huế (2020) sử dụng thang đo GDS-30 với điểm cắt 

9/10 trên 760 NCT cho thấy, tỷ lệ trầm cảm ở NCT là 28,6%; tác giả đã tìm ra 7 yếu 

tố liên quan: kinh tế nghèo, sống một mình, bệnh mạn tính, tình trạng sức khỏe tự 

đánh giá là chưa tốt, chưa hài lòng về sức khỏe, hoạt động thể lực không đạt và chất 

lượng cuộc sống thấp [33]. Lục Sơn Hải và cộng sự nghiên cứu cắt ngang sử dụng 

thang đo GDS-15 điểm cắt 5/6 điểm, tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước (2020) cho thấy, tỷ lệ trầm cảm ở NCT là 20,7%; tác giả tìm ra được 5 yếu tố 

liên quan: xung đột với những người thân trong gia đình, người dân tộc thiểu số, có 

lo lắng về vấn đề người chăm sóc khi bệnh, có giới hạn vận động và chất lượng 

cuộc sống [12]. Nguyễn Hoàng Thùy Linh tại TP.Huế (2013) nghiên cứu về trầm 

cảm ở NCT sử dụng thang đo GDS-30 điểm cắt 12/13 cho biết tỷ lệ mắc trầm cảm 

28,4%. Trong đó trầm cảm nặng 2,5%, vừa 8,8% và nhẹ 17,1%; tác giả đã tìm ra 

được 5 yếu tố liên quan: giới tính, hoàn cảnh sống, hỗ trợ xã hội thấp, bệnh mạn 

tính, kinh tế gia đình nghèo, biến cố vừa xảy ra trong 12 tháng qua [19]. Đỗ Văn 

Diệu tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (2016) khảo sát 696 NCT bằng thang đo 

GDS-30 điểm cắt 12/13 cho thấy trầm cảm ở NCT chiếm tỉ lệ 37,1%, trong đó trầm 

cảm nhẹ 18,0%, vừa 15,7% và nặng 3,4%; tác giả đã tìm được 8 yếu tố liên quan: 

kinh tế gia đình nghèo, số lượng nguồn thu nhập, chia sẻ tâm sự, bệnh mạn tính, di 

truyền, biến cố xảy ra 12 tháng qua và trong cuộc đời, mức hỗ trợ xã hội thấp [8]. 

Nguyễn Đỗ Ngọc tại Quận Thủ Đức, TP.HCM (2014) nghiên cứu về trầm cảm ở 

NCT sử dụng thang đo GDS-30 điểm cắt 12/13 cho biết tỷ lệ trầm cảm ở NCT tuổi 

là 17,2%. Trong đó, trầm cảm nặng 1,4%, vừa 5,9% và nhẹ 9,9%; tác giả đã tìm ra 

được 10 yếu tố liên quan: giới tính, kinh tế gia đình nghèo, tiền sử mắc bệnh trầm 

cảm, trình độ học vấn, hoàn cảnh sống, ở nhà không vườn, bệnh mạn tính, biến cố 

lớn trong đời, biến cố lớn trong 12 tháng qua, hỗ trợ xã hội thấp [22]. Nguyễn 

Hoàng Lan nghiên cứu tại TP.Kon Tum (2020) nghiên cứu điều tra cắt ngang 110 
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NCT bằng thang đánh giá GDS-30 điểm cắt 9/10 cho biết tỷ lệ trầm cảm ở NCT là 

25,5%, mức độ nhẹ là 100%; tác giả đã tìm được 5 yếu tố liên quan: tuổi, giới tính, 

trình độ học vấn, bệnh mạn tính, biến cố trong 12 tháng qua và tiền sử trầm cảm của 

gia đình [82]. 

 Ngoài ra, còn có một số nghiên cứu khác về trầm cảm ở NCT, nhưng không sử 

dụng thang đo GDS đã cho biết kết quả các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở NCT như 

sau: Dao A. T. M và cộng sự nghiên cứu một xã TP.Hà Nội (2018) cho biết, các yếu tố 

liên quan đến trầm cảm ở NCT bao gồm: tuổi, hoạt động thể chất, số lần uống thuốc và 3 

lĩnh vực về chất lượng cuộc sống (thể chất, tâm lý và môi trường) [56]. Nguyễn Hằng 

Nguyệt Văn nghiên cứu điều tra cắt ngang 1 phần 4 NCT một huyện nông thôn ở Hà Nội 

(2021), tác giả đã tìm được 7 yếu tố liên quan, sự khác biệt này có ngưỡng kiểm định có 

giá trị thống kê với  p<0,05: giới tính, trình độ học vấn, tham gia hoạt động xã hội, biến 

cố trong 12 tháng qua, kinh tế hộ gia đình, điều kiện sống, hỗ trợ xã hội thấp, rào cản tiếp 

cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần NCT. Nghiên cứu này cũng cho biết tầm 

quan trọng của việc khám sàng lọc định kỳ trầm cảm và cải thiện khả năng tiếp cận dịch 

vụ tâm lý của cho NCT [120]. 

1.4.2.2. Các chương trình can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm tại Việt Nam 

 Năm 2005, Bộ Y tế Việt Nam phát hành sổ tay tài liệu chăm sóc sức khỏe 

tâm thần cho bệnh nhân động kinh và trầm cảm, thuộc chương trình phòng chống 

bệnh không lây nhiễm [2]. Ngoài nội dung hướng dẫn chẩn đoán trầm cảm theo 

ICD-10, tài liệu còn hướng dẫn 10 nguyên tắc trong điều trị trầm cảm; trong đó có 

hướng dẫn điều trị trầm cảm đi đôi với sử dụng thuốc trầm cảm còn phải sử dụng 

liệu pháp nhận thức hành vi và các liệu pháp tâm lý [2]. Tuy nhiên sổ tay này chỉ phù 

hợp với các cán bộ y tế cơ sở và nó thuộc vào cách tiếp cận đào tạo TTGDSK nâng cao 

kiến thức cho thầy thuốc ở cơ sở và chưa phù hợp ứng dụng vào cộng đồng.  

 Năm 2008 Bộ Y tế Việt Nam đưa ra 11 nội dung chăm sóc và phục hồi chức 

năng trầm cảm tại cộng đồng [39], thuộc nhóm tiếp cận đào tạo TTGDSK và tiếp 

cận hỗ trợ tâm lý rèn luyện khả năng thích ứng cao, bao gồm: (1). Chấp nhận trầm 

cảm là một căn bệnh thực sự; (2). Nhận biết và công nhận các triệu chứng của trầm 

cảm; (3). Cần hiểu về tiến triển của trầm cảm và các giai đoạn điều trị; (4). Dẹp bỏ 

các ý nghĩ ưu phiền của gia đình, bệnh nhân và xã hội về trầm cảm; (5). Cần hiểu về 

nguyên nhân của trầm cảm; (6). Chấp nhận ý tưởng điều trị; (7). Tìm hiểu về thuốc 

chống trầm cảm; (8). Hiểu biết về tâm lý liệu pháp; (9). Biết cách làm giảm nguy cơ 
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tái phát; (10). Biết cách đối mặt với ý tưởng tự sát; (11). Người bị trầm cảm tự rèn 

luyện hằng ngày, ghi chép các hoạt động vào một bảng theo dõi để xác định khả 

năng phục hồi các hoạt động [39]. 

 Năm 2013, Bộ Y tế Việt Nam phát hành sổ tay tài liệu phổ biến kiến thức về 

trầm cảm, thuộc dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng (dùng cho người trầm 

cảm và gia đình tại cộng đồng) [3]. Nội dung hướng dẫn cách nhận biết trầm cảm, 

nguyên nhân và các biểu hiện của trầm cảm, các phương pháp điều trị, thuốc điều trị 

và tác dụng phụ của thuốc, chế độ ăn uống khi điều trị, cách phòng tránh tái phát 

trầm cảm, vai trò của gia đình trong chăm sóc người trầm cảm [3]. Các nội dung ở 

tài liệu này là khá đầy đủ PCTC và hầu hết thuộc về 3 nhóm tiếp cân: tiếp cận về 

TTGDSK, tiếp cận về hỗ trợ tâm lý rèn luyện khả năng thích ứng cao, tiếp cận về sử 

dụng dịch vụ dựa vào cộng đồng có sự phối hợp của đa ngành. Tuy nhiên những nội 

dung này muốn chuyển tải đến người trầm cảm và cộng đồng thì cần phải có các mô 

hình can thiệp tương ứng. 

 Năm 2020 Bộ Y tế Việt Nam có hướng dẫn phòng ngừa trầm cảm [5]: rèn 

luyện nhân cách vững mạnh để thích nghi với cuộc sống; theo dõi những người có 

yếu tố gia đình phát hiện sớm và điều trị kịp thời; theo dõi và điều trị duy trì đầy đủ 

tránh tái phát, tái diễn; phục hồi chức năng tâm lý xã hội cho bệnh nhân trầm cảm 

để hòa nhập vào cộng đồng và gia đình, hạn chế tái phát.  

1.4.2.3. Các chương trình can thiệp phòng chống trầm cảm tại địa bàn nghiên cứu  

Từ năm 2000, Quảng Ngãi bắt đầu triển khai xây dựng mạng lưới chăm sóc 

và bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng. Năm 2001 mô hình điểm đầu tiên về công 

tác phòng chống bệnh tâm thần phân liệt và bệnh động kinh đã được triển khai gần 

50% xã, phường; các hoạt động chủ yếu là TTGDSK, điều tra khảo sát tỷ lệ mắc, 

lập hồ sơ theo dõi, quản lý-điều trị-phục hồi chức năng tâm lý cho người bệnh tâm 

thần phân liệt và bệnh động kinh tại cộng đồng. Năm 2008 mạng lưới này được 

nhân rộng 100% xã, phường triển khai hoạt động bảo vệ sức khoẻ tâm thần tại nhà; 

nhưng, cũng chủ yếu là bệnh tâm thần phân liệt và bệnh động kinh; còn trầm cảm 

thì hầu như chưa được triển khai. 

 Hiện tại hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần ở tỉnh Quảng Ngãi bao gồm 

[35]: (1). Bệnh viện tâm thần tỉnh với chức năng điều trị các bệnh tâm thần nặng và 

chỉ đạo tuyến, quản lý y tế cơ sở chăm sóc các bệnh tâm thần nhẹ tại cộng đồng; (2). 

Tuyến huyện/thành phố có 14 TTYT, mỗi TTYT có một đơn vị phụ trách chăm sóc 
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sức khỏe tâm thần, chỉ đạo thực hiện chăm sóc sức khỏe tâm thần ở các Trạm y tế 

xã; (3). Các Trạm y tế xã có một cán bộ chuyên trách theo dõi ghi chép, cấp phát 

thuốc điều trị ngoại trú theo chỉ định của bệnh viện tâm thần tỉnh và báo cáo định kỳ 

hằng tháng theo hệ thống chỉ đạo tuyến của bệnh viện tâm thần tỉnh.  

 Tại TP.Quảng Ngãi có 23 trạm y tế xã/phường đã được triển khai mạng lưới 

theo dõi, quản lý, chăm sóc và cấp thuốc điều trị ngoại trú cho bệnh tâm thần phân 

liệt và bệnh động kinh tại cộng đồng, nhưng trầm cảm vẫn chưa được triển khai 

thực hiện. Ngoài ra, ở tuyến xã/phường có hệ thống nhân viên y tế thôn (NVYTT)/tổ 

dân phố, tham gia chăm sóc sức khỏe tâm thần tại địa bàn mà họ phụ trách.   

1.4.2.4. Những điểm chung của chương trình phòng chống trầm cảm và nguyên tắc 

xây dựng mô hình can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi  

 Điểm chung của các chương trình can thiệp cộng đồng PCTC trên thế giới 

hiện nay là sử dụng 3 cách tiếp cận: tiếp cận về TTGDSK, tiếp cận về hỗ trợ tâm lý 

rèn luyện khả năng thích ứng cao, tiếp cận về sử dụng dịch vụ dựa vào cộng đồng 

có sự phối hợp của đa ngành. Qua tìm hiểu các chương trình PCTC nói riêng, phòng 

chống các bệnh tâm thần nói chung trên thế giới, trong nước và trên địa bàn nghiên 

cứu. Chúng tôi nhận thấy, nguyên tắc để xây dựng mô hình can thiệp cộng đồng PCTC ở 

NCT dựa vào cộng đồng được đảm bảo, cần phải thỏa mãn các tiêu chí sau đây [18]:  

 (1). Tính khả thi: dựa vào tổ chức/hệ thống sẵn có, phù hợp với các chính 

sách liên quan đến NCT, dễ tổ chức thực hiện, kinh phí dễ chấp nhận;  

 (2). Tính bền vững: đáp ứng nhu cầu của NCT và gia đình, địa phương và đặc 

biệt NCT tự làm được, được triển khai theo nguyên tắc dựa vào cộng đồng;  

 (3). Khả năng tiếp cận: nội dung can thiệp sát với nhu cầu và khả năng thực tế; đơn giản, 

dễ làm, phù hợp với kinh tế và trình độ học vấn; đa số NCT có thể tiếp thu và áp dụng được.  

 Các nội dung can thiệp được xây dựng toàn diện nhằm tác động tới bản thân 

NCT, gia đình và người thân, NVYTT/tổ dân phố, các hội đoàn thể trong cộng đồng và 

lãnh đạo địa phương [18].  

1.5. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU  

 Thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, thuộc vùng duyên hải Nam Trung 

Bộ Việt Nam, Phía đông giáp với biển Đông, phía nam giáp với huyện Mộ Đức và 

huyện Tư Nghĩa, phía bắc giáp với huyện Bình Sơn, phía tây giáp với huyện Sơn 

Tịnh. Diện tích tự nhiên 156,85 km2; có 23 đơn vị hành chính (9 phường và 14 xã). 

Dân số trung bình 252.050 người, mật độ dân số 1.607 người/km², NCT 27.728 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Trung_B%E1%BB%99_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Trung_B%E1%BB%99_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_Ngh%C4%A9a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di%E1%BB%87n_t%C3%ADch
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người chiếm tỷ lệ 11,8% dân số, tỷ lệ thất nghiệp trong toàn tỉnh 2,1% (2016) [6]. 

Nghề kinh doanh, buôn bán và các dịch vụ khác tập trung ở khu vực các phường, 

các xã chủ yếu là nghề nông nghiệp [6]. Trạm y tế xã 100% có Bác sĩ, đạt chuẩn 

quốc gia về y tế 91,3%, số người già cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được 

chăm sóc bảo vệ 4.711 người (trong toàn tỉnh), hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa 54.326 

hộ, tỷ lệ thôn/tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 93,1%, tỷ lệ hộ dân cư đạt chuẩn văn 

hóa 88,9%, tỷ lệ cơ quan đạt chuẩn văn hóa 98,1% [6]. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu 

chuẩn tiếp cận đa chiều 14,4% (trong toàn tỉnh), tỷ lệ thu nhập bình quân đầu người 

một tháng 2.148,6 nghìn đồng; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt 99,9%, sử 

dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 92,1%, sử dụng hố xí hợp vệ sinh 84,0% [6]. Hệ 

thống y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần nằm trên địa bàn TP.Quảng Ngãi gồm có: 

trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện tâm thần tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, 

Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, TTYT thành phố và 23 Trạm y tế xã/phường [35]. 

 Hằng năm, 54,27% NCT được khám sức khỏe định kỳ; 95,14% NCT khi bị 

bệnh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 43,15% NCT được cung cấp kỹ 

năng tự chăm sóc sức khỏe có khả năng tự chăm sóc sức khỏe; 41,02% NCT được 

lập hồ sơ quản lý tại xã/phường/thị trấn; xây dựng 711 Câu lạc bộ NCT tại 954 thôn, 

tổ dân phố và xây dựng 372 Tổ tình nguyện viên chăm sóc NCT tại 173 xã [38]. 

 

Bản đồ 1.1. Bản đồ hành chính thành phố Quảng Ngãi 
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Chương 2 

 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU  

 Đối tượng nghiên cứu là 1.572 Người cao tuổi (từ 60 trở lên), sinh sống tại 

thành phố Quảng Ngãi; người chăm sóc chính hoặc người thân của NCT; đại diện 

lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo UBND xã, phường; 

trưởng thôn, tổ dân phố; lãnh đạo Trạm y tế xã, phường; NVYTT, tổ dân phố và chi 

hội trưởng NCT. 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu định lượng  

Tiêu chuẩn chọn:  

NCT từ 60 tuổi trở lên đang sinh sống trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.  

Tiêu chuẩn loại trừ:  

- NCT tạm trú, tạm vắng trong thời gian nghiên cứu;  

- NCT không đủ minh mẫn để trả lời bộ câu hỏi; 

- NCT đang mắc các bệnh lý cấp tính giai đoạn nặng hoặc được chẩn đoán 

mắc bệnh lý tâm thần khác hoặc không hợp tác nghiên cứu. 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu định tính  

 Tiêu chuẩn chọn:  

 - Người chăm sóc chính hoặc người thân của NCT; 

 - Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi; 

 - Đại diện lãnh đạo UBND xã/phường, Trạm y tế; 

 - NVYTT, tổ dân phố; trưởng thôn, tổ dân phố và chi hội trưởng NCT. 

Tiêu chuẩn loại trừ:  

- Những người đi vắng khỏi địa bàn trong thời gian nghiên cứu; 

- Những người mắc bệnh nặng hoặc không hợp tác nghiên cứu. 

2.1.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

 - Địa điểm: thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi   

 - Thời gian nghiên cứu: tháng 5 năm 2017 đến tháng 02 năm 2021. Trong đó 

thời gian can thiệp là 2 năm, từ 12/2018-12/2020.  
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2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu  

 Giai đoạn 1: nghiên cứu mô tả cắt ngang 

 - Từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2018;  

 - Xác định tỷ lệ trầm cảm và các yếu tố liên quan; đánh giá kiến thức, thái độ 

và thực hành PCTC ở NCT; 

 - Thảo luận và phỏng vấn sâu nhóm người chăm sóc chính hoặc người thân 

của NCT; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo 

UBND xã, phường; lãnh đạo Trạm y tế; NVYTT, tổ dân phố và chi hội trưởng 

NCT; trưởng thôn, tổ dân phố để thu thập thông tin làm cơ sở thực tiễn và khoa học 

cho việc xây dựng mô hình can thiệp. 

 Giai đoạn 2: nghiên cứu can thiệp có đối chứng 

 - Từ tháng 12/2018 đến 12/2020; 

 - Triển khai mô hình can thiệp PCTC ở NCT tại cộng đồng; 

 - Đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu và các bước tiến hành 

 Nghiên cứu này sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu (định lượng và định 

tính) và thực hiện 3 bước, tương ứng với 3 mục tiêu:   

 Bước 1. Điều tra mô tả cắt ngang trước can thiệp (mục tiêu 1) 

 Mục đích xác định tỷ lệ trầm cảm và các yếu tố liên quan trầm cảm ở NCT, 

đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành PCTC ở NCT. 

 Bước 2. Xây dựng và triển khai mô hình can thiệp (mục tiêu 2) 

 Tiến hành thảo luận và phỏng vấn sâu nhóm bằng các nội dung đã được thiết 

kế sẵn với đối tượng nghiên cứu định tính ở nhóm can thiệp gồm: lãnh đạo thành 

phố, lãnh đạo UBND xã/phường, trưởng thôn/tổ dân phố, lãnh đạo Trạm y tế xã 

/phường và NVYTT/tổ dân phố, chi hội trưởng NCT, người chăm sóc chính và 

người thân NCT; Ngoài ra, còn phỏng vấn sâu Bác sĩ phụ trách chỉ đạo tuyến bệnh 

viện tâm thần tỉnh, lãnh đạo TTYT thành phố, Hội NCT thành phố, Trung tâm chăm 

sóc xã hội tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố.  

 Bước 3. Điều tra cắt ngang và phỏng vấn sâu sau can thiệp 

 Mục đích xác định tỷ lệ trầm cảm ở NCT sau can thiệp, đánh giá kiến thức, thái 

độ và thực hành PCTC ở NCT sau can thiệp. Đo lường đánh giá hiệu quả mô hình can 
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thiệp dựa trên 2 chỉ số đánh giá: (1). Tỷ lệ trầm cảm ở NCT; (2). Tỷ lệ kiến thức, thái 

độ và thực hành về PCTC ở NCT sau can thiệp; đồng thời nghiên cứu định tính cũng 

được thực hiện sau can thiệp ở nhóm can thiệp để đánh giá tính khả thi, tính bền vững 

và khả năng nhân rộng của mô hình can thiệp. 

2.3. CỠ MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU  

2.3.1. Cỡ mẫu  

2.3.1.1. Nghiên cứu mô tả cắt ngang ước lượng tỷ lệ trầm cảm và các yếu tố liên quan  

 Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho nghiên cứu ước lượng một tỷ lệ trong quần thể: 

n = Z2
1-α/2 

p(1- p) 
x DE 

d2 

Trong đó: 

p: ước lượng tỷ lệ trầm cảm ở NCT tại thành phố Quảng Ngãi. Năm 2016 

chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu xác định tỷ lệ trầm cảm ở 696 NCT tại 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi bằng thang đo GDS-30. Kết quả cho thấy tỷ lệ 

trầm cảm ở NCT chiếm 37,1% [8]. Do vậy chúng tôi chọn p=37,1% để tính cỡ mẫu 

cho nghiên cứu này. 

d: khoảng sai lệch mong muốn giữa tỷ lệ thu được từ mẫu nghiên cứu và tỷ 

lệ của quần thể nghiên cứu, ta chọn d = 0,036. 

α: mức ý nghĩa thống kê, chọn α = 0,05. 

Z1-α/2 = 1,96 giá trị thu được từ bảng Z tương ứng với giá trị α được chọn. 

DE: hệ số thiết kế. Vì chúng tôi áp dụng phương pháp chọn mẫu tầng, nhiều 

giai đoạn nên chúng tôi chọn hệ số thiết kế bằng 2.  

Thay vào công thức trên ta có: 

n = 1,962 
0,37(1- 0,37) 

x 2 = 1.381 
0,0362 

Vậy cỡ mẫu tối thiểu cho nghiên cứu mô tả cắt ngang là 1.381 NCT. Chúng 

tôi dự phòng thêm 10%. Cỡ mẫu của nghiên cứu này là 1.572 NCT. 

2.3.1.2. Cỡ mẫu nghiên cứu định tính  

Mẫu nghiên cứu định tính bao gồm 61 người trong đó: lãnh đạo cấp thành 

phố-tỉnh 5 người; lãnh đạo xã/phường 20 người; cán bộ lãnh đạo Trạm y tế 

xã/phường 2 người; NVYTT/tổ dân phố 16 người và chi hội trưởng NCT 2 người; 

người chăm sóc chính và người thân NCT 16 người.  
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2.3.1.3. Cỡ mẫu định lượng sau can thiệp  

 Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho nghiên cứu kiểm định giả thuyết về sự 

khác biệt 2 tỷ lệ trên 2 mẫu độc lập [21], [107]:  

              

 

 

 

Trong đó: 

o n là cỡ mẫu; ES (Effect Size) là mức khác biệt. ES=0,21 

o p2 tỷ lệ trầm cảm ở NCT dự đoán sau can thiệp ở nhóm can thiệp (p2 =27%);  

o p1 là tỷ lệ trầm cảm ở NCT trong cộng đồng từ nghiên cứu trước đây (chọn 

p1=37% lấy từ kết quả nghiên cứu tương tự) [8]; 

o z 1-α/2 là giá trị từ phân bố chuẩn, được tính dựa trên xác suất sai lầm loại 1 

(chọn z 1-α/2= 1,96 với mức ý nghĩa α=0,05);  

o Z1-β là giá trị được tính dựa trên lực thống kê (chọn Z1-β = 0,84 với giả sử 

rằng lực thống kê là 80%); 

Thay vào công thức trên ta được: 

p= (p1 + p2)/2 = (0,27+0,37)/2=0,32 và  p1-p2=0,37-0,27 = 0,1 

  2 (Z1-α/2 +     Z1-β )2  ×   p (1-p) 

n =  

  (p1 – p2)2 

 

  2 (1,96 +     0,84 )2  ×  0,32 (1-0,32)  

n =  = 341 

  (0,37 – 0,27)2  

 Vậy cỡ mẫu điều tra ngang sau can thiệp cho mỗi nhóm (nhóm can thiệp 

hoặc nhóm đối chứng) ít nhất là 341 NCT và cả 2 nhóm (nhóm can thiệp và nhóm 

đối chứng) ít nhất là 682 NCT. Tuy nhiên, để tránh thiếu mẫu nghiên cứu và đảm 

bảo tính đại diện, chúng tôi chọn 768 NCT; trong đó, nhóm can thiệp 384 NCT và 

nhóm đối chứng 384 NCT, từ mẫu nghiên cứu mô tả cắt ngang ở mục tiêu 1. 

  

  p1   -    p2 

ES =  

  )1( pp   

  p1   +    p2 

p =  

  2
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Thiết kế nghiên cứu được tóm tắt qua bảng sau: 

Bảng 2.1. Bảng thiết kế nghiên cứu  

 Giai 

đoạn 
Mục tiêu 

Thiết kế                

nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu 

Thời 

gian 

1 

-  Xác định tỷ lệ 

trầm cảm và các 

yếu tố liên quan; 

- Đánh giá kiến 

thưc, thái độ và 

thực hành PCTC 

ở NCT 

Nghiên cứu mô 

tả cắt ngang, kết 

hợp định tính và 

định lượng 

1. Nghiên cứu định lượng: 1.572 

NCT từ 60 tuổi trở lên (theo mẫu). 

2. Nghiên cứu định tính: gồm 61 

người, trong đó: người chăm sóc 

chính-người thân (16 người); đại 

diện lãnh đạo UBND thành phố, 

Trung tâm chăm sóc xã hội tỉnh, hội 

NCT thành phố, Bênh viện tâm thần 

tỉnh, TTYT thành phố (bao gồm 5 

người); đại diện lãnh đạo xã, phường; 

nhân viên công tác xã hội xã/phường, 

lãnh đạo Trạm y tế xã (bao gồm 6 

người); NVYTT/tổ dân phố (bao gồm 

16 người); Trưởng thôn, tổ dân phố (16 

người); Chi hội trưởng NCT (2 người). 

11/2017 

đến 

11/2018 

2 

Xây dựng và  tiến 

hành các giải 

pháp can thiệp 

Can thiệp có đối 

chứng 
Đối tượng đích là NCT 

12/2018 

đến 

12/2020 

Đánh giá kết quả 

của mô hình can 

thiệp 

Nghiên cứu mô 

tả cắt ngang, kết 

hợp định tính và 

định lượng 

1. Định lượng: 768 NCT, trong đó 

nhóm can thiệp 384 NCT và nhóm 

đối chứng 384 NCT. 

2. Nghiên cứu định tính: gồm 61 

người như đã chọn ở giai đoạn1. 

12/2020 

đến 

2/2021 

2.3.2. Phương pháp chọn mẫu  

2.3.2.1. Chọn mẫu nghiên cứu cắt ngang điều tra thực trạng ban đầu  

 Bao gồm chọn mẫu định lượng và mẫu định tính: 

 a. Chọn mẫu định lượng (áp dụng kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng 

tỷ lệ theo cụm nhiều giai đoạn): từ 23 xã/phường trên địa bàn nghiên cứu, dựa vào 

đặc điểm địa lý, nhân khẩu học, các đặc điểm về kinh tế xã hội điều kiện sống và 
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phong tục tập quán, sắp xếp mẫu nghiên cứu thành 2 khu vực xã (cụm xã) và khu 

vực phường (cụm phường).  

 Bước1. Xác định cụm và cỡ mẫu tương ứng mỗi cụm (chọn mẫu thuận tiện 

phân tầng theo cụm): sắp xếp các xã/phường làm 2 cụm (cụm xã và cụm phường). 

Cụm xã, có 14 xã bao gồm xã Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, Tịnh Thiện, Tịnh 

Long, Tịnh Châu, Tịnh An, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Ấn Tây, Nghĩa Dũng, Nghĩa 

Dõng, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An; dân số trung bình 136.905 người, trong đó 

có 14.376 NCT [6]. Cụm phường, có 9 phường bao gồm phường Trương Quang 

Trọng, Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Chánh Lộ, Trần Phú, Nghĩa Lộ, Nghĩa 

Chánh, Quảng Phú, Lê Hồng Phong; dân số trung bình 98.073 người, trong đó có 

13.352 NCT [6]. Cỡ mẫu từng cụm được tính theo công thức: 

 

 

Trong đó:   

  ni: cỡ mẫu NCT của cụm/xã/phường i 

n: cỡ mẫu NCT của tất cả các cụm (n=1.572) 

Ni: NCT cụm/xã/phường i 

N: NCT của quần thể nghiên cứu (N=27.728) hoặc xã + phường được 

chọn vào mẫu nghiên cứu. 

Bảng 2.2. Cỡ mẫu mỗi cụm được chọn  

TT Xã, Phường  Cụm  

Cỡ mẫu mỗi cụm  

NCT mỗi cụm  

Ni (N) 

Cỡ mẫu/cụm  

ni (ni=n x Ni/N) 

1 14 xã Cụm xã Ncum xã=14.376 ncụm xã=815 

2 9 phường Cụm phường Ncum phường=13.352 ncụm phường=757 

14 xã + 9 phường 02 N=27.728 n=1.572 

 Bước 2. Chọn xã/phường (áp dụng kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên đơn và kỹ 

thuật chọn mẫu có chủ đích): mẫu ngẫu nhiên đơn chọn làm nhóm can thiệp và mẫu 

có chủ đích chọn làm nhóm đối chứng ở giai đoạn nghiên cứu can thiệp. 

 - Chọn ngẫu nhiên đơn 1 xã/cụm 14 xã và chọn 1 phường /cụm 9 phường;  

 - Chọn tương đồng có chủ đích 1 xã trong 13 xã còn lại và 1 phường trong 8 

phường còn lại, với điều kiện tiêu chuẩn 2 xã/phường tương đồng này không được tiếp 

giáp nhau về địa lý và đảm bảo tương đồng về đặc điểm nhân khẩu học các đặc trưng 

                      Ni  

ni   =   n 

        N 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Nghi%C3%AAm,_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Qu%E1%BA%A3ng_Ng%C3%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_H%C6%B0ng_%C4%90%E1%BA%A1o,_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_Qu%E1%BA%A3ng_Ng%C3%A3i
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về kinh tế xã hội điều kiện sống và phong tục tập quán [6]. Kết quả chọn được xã Tịnh 

Thiện và xã Nghĩa Dũng; phường Trương Quang Trọng và phường Lê Hồng Phong. 

Cỡ mẫu các xã/phường đã chọn, được ước tính tương tự như Bước 1 như sau:   

Bảng 2.3. Cỡ mẫu của xã/phường được chọn  

Xã, Phường được chọn 
Người cao tuổi xã, phường 

Ni (N: NCT xã+phường) 

Cỡ mẫu mỗi xã, phường                 

ni (ni=n x Ni/N) 

Tịnh Thiện 1.086 357 

Trương Quang Trong 1.360 447 

Nghĩa Dũng 1.395 458 

Lê Hồng Phong 945 310 

04 (xã/phường) N=4.786  n=1.572 (cỡ mẫu) 

Kết quả cỡ mẫu Tịnh Thiên 357 NCT và phường Trương Quang Trọng 447 

NCT; xã Nghĩa Dũng 458 NCT và phường Lê Hồng Phong 310 NCT.  

 Bước 3. Chọn thôn/tổ dân phố và tính cỡ mẫu thôn/tổ dân phố (áp dụng kỹ 

thuật chọn mẫu PPS – xác suất tỷ lệ với kích cỡ của quẩn thể) (phụ lục 6): chọn toàn 

bộ thôn/tổ dân phố (mẫu toàn bộ) gồm 13 tổ dân phố ở phường Trương Quang 

Trọng, 4 thôn ở xã Tịnh Thiện và 6 thôn ở xã Nghĩa Dũng; riêng phường Lê Hồng 

Phong chọn ngẫu nhiên 6/14 tổ dân phố (nhằm đảm bảo đủ cỡ mẫu nghiên cứu phù 

hợp với nguồn lực, kinh phí và điều kiện nhân lực). Cỡ mẫu mỗi thôn/tổ dân phố 

(ni) được tính bằng cách lấy cỡ mẫu chung giai đoạn 1 đã được tính sẵn (n=1.572) 

nhân cho NCT hiện có của thôn/tổ dân phố (Ni) và chia cho NCT hiện có ở 4 

xã/phường được chọn (N=4.786). Kết quả có 10 thôn 19 tổ dân phố được chọn và 

cỡ mẫu mỗi thôn/tổ dân phố đã được ước tính (phụ lục 6).  

 Bước 4. Chọn NCT để điều tra ở mỗi thôn/tổ dân phố (áp dụng kỹ thuật chọn 

mẫu hệ thống): lập danh sách người từ 60 tuổi trở lên đủ tiêu chuẩn chọn của các 

thôn/tổ dân phố ở 4 xã - phường được chọn ở bước 2; tính khoảng cách mẫu ki (khoản 

cách mẫu của thôn i), bằng cách lấy tổng số NCT đã được chọn ở mỗi thôn/tổ dân phố, 

chia cho cỡ mẫu tương ứng của mỗi thôn/tổ dân phố đã được xác định ở bước 3, ta 

được khoảng cách mẫu ki; chọn NCT đầu tiên của thôn/tổ dân phố có số thứ tự “ti” (sao 

cho 1≤ ti ≤ki), NCT thứ 2 là người có số thứ tự bằng ti +1ki, NCT thứ 3 được chọn có 

số thứ tự bằng ti + 2ki và tiếp tục chọn cho đến NCT của thôn/tổ dân phố có số thứ tự 

cuối cùng của cỡ mẫu thôn/tổ dân phố tương ứng đã được xác định ở bước 3. Kết quả 

chọn được 1.572 NCT để điều tra, đại diện cho mỗi thôn/tổ dân phố (phụ lục 19).  
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 b. Chọn mẫu định tính (áp dụng kỹ thuật chọn mẫu có chủ đích): Chọn đối 

tượng thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu trước can thiệp (61 người) dựa trên kế 

hoạch thực hiện can thiệp, cụ thể như sau:  

Bảng 2.4. Danh sách đối tượng chọn thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu 

T

T 

Đối tượng đơn vị chọn tham 

gia nghiên cứu định tính 

Tỉnh, 

thành phố 

(người) 

Tịnh 

Thiện 

(người) 

Tr Quang 

Trọng 

(người) 

Tổng 

cộng 

(người) 

Kế hoạch 

thực hiện 

1 Ủy ban nhân dân thành phố 01 

Đơn vị cấp tỉnh, 

thành phố và tương 

đương  

05 
phỏng 

vấn sâu 

Hội người cao tuổi thành phố 01 

Bệnh viện tâm thần tỉnh (Bác sĩ) 01 

Trung tâm chăm sóc xã hội tỉnh 01 

Trung tâm y tế thành phố (Bác sĩ) 01 

2 Ủy ban nhân dân xã/phường 
Đơn vị cấp 

xã/phường, 

thôn/tổ dân 

phố  và 

tương 

đương 

01 01 

20 
phỏng 

vấn sâu 
Nhân viên công tác xã hội xã/phường 01 01 

Thôn trưởng/tổ dân phố 04 12 

Chi hội trưởng NCT  01 01 

36 

thảo 

luận 

nhóm 

Lãnh đạo Trạm y tế xã/phường 01 01 

NVYTT/tổ dân phố 04 12 

Người chăm sóc chính-người thân 04 12 

Tổng cộng 05 16 40 61  

Trong đó: lãnh đạo cấp thành phố-tỉnh 5 người, lãnh đạo xã/phường 20 người, 

lãnh đạo Trạm y tế xã/phường 2 người, 16 NVYTT/ tổ dân phố, 2 chi hội trưởng NCT, 

16 người chăm sóc chính-người thân (mỗi thôn/tổ dân phố chọn 1 người). 

2.3.2.2. Chọn mẫu cho nghiên cứu can thiệp 

 Áp dụng kỹ thuật chọn mẫu toàn bộ: Chọn toàn bộ cộng đồng ở nhóm can 

thiệp bao gồm: xã can thiệp và phường can thiệp như đã chọn ở Bước 2 trong cách 

chọn mẫu định lượng ở điều tra cắt ngang ban đầu, trong đó đối tượng đích là NCT. 

2.3.2.3. Chọn mẫu đánh giá sau can thiệp  

 Nhóm can thiệp là nhóm gồm 1 xã và 1 phường được chọn ngẫu nhiên và 

nhóm đối chứng là nhóm gồm 1 xã và 1 phường được chọn tương đồng có chủ đích 

(như ở bước 2 giai đoạn chọn mẫu định lượng nghiên cứu cắt ngang ban đầu).  

 a. Chọn mẫu định lượng (áp dụng kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống):  

 Khi so sánh đánh giá kết quả số liệu sau can thiệp so với trước can thiệp: Chọn 

nhóm can thiệp 384 NCT và nhóm đối chứng 384 NCT theo kỹ thuật chọn mẫu hệ 

thống (cỡ mẫu đánh giá sau can thiệp), cụ thể như sau:  

 - Chọn 384 NCT trong danh sách 804 NCT ở nhóm can thiệp (xã Tịnh Thiện 357 

NCT và phường Trương Quang Trọng 447 NCT), chọn 384 NCT trong danh sách 768 

NCT ở nhóm đối chứng (xã Nghĩa Dũng 458 NCT và phường Lê Hồng Phong 310 NCT);  
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 - Cách chọn áp dụng kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, tương tự như 

cách chọn ở bước 4 chọn mẫu định lượng điều tra cắt ngang thực trạng ban đầu; 

 - Kết quả: 384 NCT ở nhóm can thiệp, trong đó xã Tịnh thiện 171 NCT và 

phường Trương Quang Trọng 213 NCT; 384 NCT ở nhóm đối chứng, trong đó xã 

Nghĩa Dũng 229 NCT và phường Lê Hồng Phong 115 NCT. 

 b. Chọn mẫu định tính (áp dụng kỹ thuật chọn mẫu có chủ đích): 

 Chọn đối tượng thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu sau can thiệp: Chọn 61 người 

như danh sách đối tượng chọn nghiên cứu định tính ở giai đoạn1 trước can thiệp (Bảng 2.4). 

Giai đoạn nghiên cứu và 

kỹ thuật chọn mẫu 

Thành phố Quảng Ngãi (14 xã và 9 phường) 

(gồm 27.728 NCT) 

Giai đoạn 

1 

Chọn ngẫu 

nhiên và chọn 

tương đồng 

có chủ đích  

Chọn 4 xã-phường nghiên cứu (cỡ mẫu n=1.572) 

Chọn ngẫu nhiên  Chọn tương đồng 

1 xã  

(Tịnh Thiện) 

1 phường  
( Trương Quang 

Trọng) 

 

1 xã 

(Nghĩa Dũng) 
1 phường  

 (Lê Hồng Phong) 

  

Chọn mẫu 

ngẫu nhiên hệ 

thống PSS 

(định lượng, 

mục tiêu 1) 

Chọn thôn-tổ dân phố (chọn 

toàn bộ thôn- tổ dân phố) 

Chọn thôn-tổ dân phố (toàn bộ 6 

thôn xã Nghĩa Dũng và  ngẫu 

nhiên 6/14 tổ dân phố phường 

Lê Hồng Phong) 

Lập danh sách NCT thôn- tổ dân phố và tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên 

đơn với mẫu số n=1.572 (cỡ mẫu đã được tính sẵn trước can thiệp) 

Chọn được 

357 NCT 

Chọn được 

447 NCT 
 

Chọn được 

458 NCT 

Chọn được 

310 NCT 

804 NCT  768 NCT 

Chọn mẫu 

định tính, 

trước can 

thiệp 

  

 

Chọn 61 người phỏng vấn sâu-

thảo luận nhóm theo kế hoạch 

can thiệp 

 

Giai đoạn 

2 

Chọn mẫu 

can thiệp 

(mục tiêu 2) 

  

Toàn bộ đối tượng đích là 

NCT 
 

Chọn mẫu 

định tính sau 

can thiệp 

  

Chọn 61 người như mẫu định 

tính giai đoạn 1 trước can thiệp 
  

Chọn mẫu định 

lượng  

(mục tiêu 3) 

Chọn 384 NCT 

(nhóm can thiệp: xã 171 NCT, 

phường 213NCT) 

 

Chọn 384 NCT 

(nhóm đối chứng : xã 229 NCT, 

phường 115 NCT) 

Sơ đồ 2.1. Các giai đoạn và kỹ thuật chọn mẫu  
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2.4. CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ   

2.4.1. Xây dựng các giải pháp mô hình can thiệp (mục tiêu 2) 

 Tổ chức thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm kết hợp với 

phân tích số liệu ở điều tra trước can thiệp để tìm hiểu các nội dung cần can thiệp 

trong mô hình can thiệp, đánh giá các hoạt động PCTC ở địa bàn nghiên cứu để tiếp 

tục duy trì bổ sung vào nội dung can thiệp. Sử dụng kết quả điều tra trước can thiệp 

(định lượng và định tính); nhằm xây dựng các giải pháp, hoạt động can thiệp cụ thể 

cho mô hình can thiệp, đồng thời tổ chức thực hiện can thiệp tại cộng đồng. Các 

hoạt động can thiệp được xây dựng bao gồm các hoạt động sau đây: xây dựng mạng 

lưới cộng tác viên huy động cộng đồng và xây dựng tổ dịch dụ can thiệp; giáo dục sức 

khỏe nâng cao kiến thức-thái độ-thực hành PCTC và các yếu tố liên quan trầm cảm ở 

NCT; cung cấp các tài liệu và phát tờ rơi tuyên truyền PCTC ở NCT; cung cấp phiếu tự 

điền theo dõi sức khỏe về trầm cảm cho NCT trầm cảm tại nhà và hỗ trợ hướng dẫn 

cách ghi chép; hỗ trợ tâm lý chia sẻ tâm sự, hoạt động thể lực, hỗ trợ xã hội.   

2.4.2. Đánh giá kết quả sau can thiệp (mục tiêu 3) 

 a. So sánh đánh giá tỷ lệ trầm cảm ở NCT và một số yếu tố liên quan trước 

can thiệp-sau can thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng: 

- So sánh tỷ lệ trầm cảm ở NCT sau can thiệp với trước can thiệp ở nhóm can 

thiệp, nhóm can thiệp với nhóm đối chứng tại thời điểm sau can thiệp;  

- So sánh một số yếu tố liên quan có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê  

(p<0,05) sau can thiệp với trước can thiệp ở nhóm can thiệp, nhóm can thiệp với 

nhóm đối chứng tại thời điểm sau can thiệp;  

- Đo lường chỉ số hiệu quả ở nhóm can thiệp và hiệu quả can thiệp ở nhóm 

can thiệp so với nhóm đối chứng tại thời điểm sau can thiệp. 

 b. So sánh đánh giá tỷ lệ hiểu biết KAP PCTC ở NCT trước can thiệp-sau 

can thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng: 

 - So sánh sau can thiệp với trước can thiệp ở nhóm can thiệp, nhóm can thiệp 

với nhóm đối chứng tại thời điểm sau can thiệp;  

- Đo lường chỉ số hiệu quả ở nhóm can thiệp và hiệu quả can thiệp ở nhóm 

can thiệp với nhóm đối chứng tại thời điểm sau can thiệp.   
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 c. Đánh giá tính khả thi, tính bền vững, sự đồng thuận và khả năng nhân 

rộng của mô hình can thiệp 

  Thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu, so sánh sau can thiệp và trước can thiệp ở 

nhóm can thiệp tại thời điểm sau can thiệp, để đánh giá tính khả thi, tính bền vững, 

sự đồng thuận và khả năng nhân rộng của mô hình can thiệp theo tiêu chí xây dựng 

mô hình [18].  

2.4.2. Xây dựng các giải pháp can thiệp của mô hình can thiệp  

2.4.2.1. Căn cứ xây dựng mô hình can thiệp và mục đích can thiệp 

 Căn cứ kết quả nội dung nghiên cứu trước can thiệp: tỷ lệ trầm cảm ở NCT 

và các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở NCT, tỷ lệ kiến thức-thái độ và thực hành 

PCTC ở NCT; sự tương đồng một số đặc điểm về nhân khẩu học, đặc trưng về kinh 

tế xã hội điều kiện sống, phong tục tập quán ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng; 

 Căn cứ sự ủng hộ của chính quyền địa phương về việc tạo điều kiện thực 

hiện đề tài nghiên cứu khoa học của UBND thành phố Quảng Ngãi (phụ lục 4); Sở 

Y tế tỉnh Quảng Ngãi và TTYT thành phố Quảng về việc phối hợp thu thập thông 

tin đề tài nghiên cứu khoa học: nghiên cứu trầm cảm và đánh giá kết quả can thiệp 

cộng đồng PCTC ở người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi (phụ lục 9); Trung tâm 

chăm sóc xã hội tỉnh Quảng Ngãi với Quyết định số 142/QĐ-TTCTXH về việc 

thành lập Tổ dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi PCTC (phụ lục 5);   

 Căn cứ các điều kiện thuận lợi ở địa bàn nghiên cứu, kết quả xây dựng các 

loại tài liệu có nội dung PCTC ở NCT dựa trên các tài liệu lý thuyết chuyên ngành 

tâm thần và kết quả phỏng vấn sâu thảo luận nhóm ở nghiên cứu định tính, nhằm 

mục đích phục vụ cho việc xây dựng nội dung các hoạt động can thiệp của mô hình; 

 Căn cứ nội dung nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành PCTC ở NCT tác 

động vào các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở NCT, nhằm mục đích giảm tỷ lệ trầm 

cảm ở NCT trong cộng đồng sau thời gian thực hiện can thiệp;  

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương và đối tượng nghiên cứu, kết 

quả tổ chức tập huấn đào tạo cho 3 nhóm nòng cốt thực hiện các nội dung của mô 

hình can thiệp bao gồm: (1). Nhóm đích: NCT và người chăm sóc chính-người thân 

của NCT; (2). Nhóm hỗ trợ thực hiện: cán bộ y tế xã - phường, NVYTT/tổ dân phố 
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và chi hội NCT; (3). Nhóm chỉ đạo quản lý và vận hành: lãnh đạo UBND xã-

phường và các ban ngành đoàn thể.  

Qua những căn cứ trên, Mô hình can thiệp PCTC ở NCT dựa vào cộng đồng 

được xây dựng đảm bảo về tính khả thi, tính bền vững và khả năng tiếp cận; nhằm 

mục đích xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tổ chức thực hiện các nội dung can 

thiệp tác động vào đối tượng chính là NCT và 3 nhóm đối tượng liên quan: (1). 

Người chăm sóc chính và người thân của NCT; (2). NVYTT/tổ dân phố; (3). Chi 

hội trưởng NCT và tổ trưởng tổ dân phố. Để từ đó nâng cao kiến thức, thái độ và 

thực hành PCTC và giảm tỷ lệ trầm cảm ở NCT.  

2.4.2.2. Xây dựng triển khai các biện pháp can thiệp của mô hình can thiệp 

Dựa vào các nội dung nghiên cứu, các căn cứ để xây dựng mô hình can thiệp 

PCTC ở NCT dựa vào cộng đồng và mục đích của nó, các tài liệu đã được xây 

dựng. Xây dựng mô hình can thiệp với tên gọi. “Mô hình phòng chống trầm cảm ở 

người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi dựa vào cộng đồng” bao gồm 3 giải pháp 

và 6 hoạt động cụ thể như sau:  

 Giải pháp 1. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên huy động cộng đồng và xây 

dựng tổ dịch vụ phòng chống trầm cảm 

 a. Hoạt động 1. Xây dựng kế hoạch can thiệp và huy động cộng đồng 

 Xây dựng kế hoạch can thiệp trên cơ sở các văn bản pháp lý cho phép, kết 

quả điều tra khảo sát ban đầu, huy động sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa 

phương và cộng đồng. 

- Đối tượng: đối tượng đích là lãnh đạo Trạm y tế xã/phường, NVYTT/tổ dân 

phố và chi hội trưởng NCT; đối tượng hỗ trợ là lãnh đạo chính quyền địa phương; 

đối tượng trung gian là nhân viên công tác xã hội xã/phường;  

- Tổ chức thực hiện: xây dựng kế hoạch can thiệp theo nội dung đề cương 

nghiên cứu, lấy ý kiến các đối tượng liên quan và cộng đồng, ban hành kế hoạch; 

chốt danh sách người tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch; 

 - Người thực hiện: chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu.  
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 b. Hoạt động 2. Đào tạo cộng tác viên và xây dựng tổ dịch dụ can thiệp  

 Đào tạo nhóm cộng tác viên nòng cốt gồm các đối tượng đã có danh sách ở 

hoạt động 1 (NVYTT/ tổ dân phố, chi hội NCT, thôn trưởng/tổ dân phố) gồm 2 nội 

dung: (1). Nội dung về TTGDSK thay đổi KAP PCTC ở NCT; (2). Nội dung về hỗ 

trợ tâm lý rèn luyện khả năng thích ứng cao PCTC.  

 Xây dựng mạng lưới PCTC dựa vào cộng đồng, thành lập 1 tổ dịch vụ can thiệp 

cộng đồng và 2 tổ cộng tác dịch vụ tại địa bàn can thiệp; thành lập các nhóm tự giúp đỡ 

lẫn nhau theo nguyên lý dựa vào cộng đồng, nhằm mục đích tiếp tục duy trì và phát 

triển các hoạt động của mô hình can thiệp kể cả khi nghiên cứu đã kết thúc.   

 - Đối tượng: đối tượng đích là NVYTT/tổ dân phố, chi hội trưởng NCT, thôn 

trưởng/tổ dân phố; đối tượng trung gian là nhân viên công tác xã hội xã/phường; đối 

tượng hỗ trợ là lãnh đạo Trạm y tế xã/phường và mời thêm 2 cán bộ trung tâm chăm 

sóc xã hội tỉnh tham gia; 

- Tổ chức thực hiện: tại địa bàn nghiên cứu, mở 02 lớp tập huấn và cấp giấy 

chứng nhận đào tạo; 

 - Người thực hiện: nhóm nghiên cứu, mời chuyên gia giáo dục tâm lý và Bác 

sĩ chuyên khoa tâm thần. 

 Giải pháp 2. Truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao kiến thức, thái độ, 

thực hành phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi 

 a. Hoạt động 1. Giáo dục sức khỏe nâng cao kiến thứ-thái độ-thực hành 

phòng chống trầm cảm và các yếu tố liên quan 

 - Đối tượng: đối tượng đích là NCT, đối tượng hỗ trợ là người chăm sóc 

chính và người thân, đối tượng trung gian là cộng đồng ở nhóm can thiệp; 

 - Tổ chức thực hiện: tại Trạm y tế xã, tổ dịch vụ PCTC và trực tiếp tại hộ gia 

đình; đài truyền thanh xã/phường; 

 - Người thực hiện: nhóm nghiên cứu, cộng tác viên, NVYTT/tổ dân phố, chi 

hội NCT, trưởng thôn/tổ dân phố; 

 - Nội dung thực hiện: bao gồm 2 nhóm nội dung. 

 Nhóm thứ 1. Kiến thức, thái độ và thực hành PCTC ở NCT: (1). Nhóm kiến 

thức PCTC ở NCT (phụ lục 11) [7]; (2). Nhóm thái độ PCTC ở NCT (phụ lục 14); 

(3). Nhóm thực hành PCTC ở NCT (phụ lục 11). 



50 

 Nhóm thứ 2. Các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở NCT: 

 Các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở NCT có ngưỡng kiểm định có giá trị 

thống kê (p<0,05) ở giai đoạn điều tra trước can thiệp, bao gồm: (1). Số lượng 

nguồn thu nhập; (2). Tình trạng hôn nhân; (3). Tình trạng mắc bệnh mạn tính; (4). 

Chia sẻ tâm sự; (5). Yếu tố di truyền; (6). Các biến cố lớn xảy ra trong 12 tháng 

qua; (7). Các biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời; (8). Hỗ trợ xã hội; (9). Thói quen 

uống rượu; (10). Thói quen hoạt động thể lực ít nhất 30 phút trong ngày. 

 b. Hoạt động 2. Cung cấp các tài liệu và phát tờ rơi tuyên truyền phòng 

chống trầm cảm ở người cao tuổi 

 - Đối tượng: đối tượng đích là tất cả NCT; đối tượng hỗ trợ là người chăm 

sóc chính; đối tương trung gian là hộ gia đình và người thân; 

 - Tổ chức thực hiện: Trạm y tế xã, tổ cộng tác dịch vụ, hộ gia đình và tập 

trung nhóm; 

 - Người thực hiện: cộng tác viên, NVYTT/tổ dân phố và chi hội NCT; 

 - Nội dung thực hiện: tài liệu, tờ gấp đã được phê duyệt, trên cơ sở nội dung 

đã được Bộ Y tế cho phép sử dụng (phụ lục 11; phục lục 14). 

 Giải pháp 3. Hỗ trợ tâm lý rèn luyện khả năng thích ứng cao 

 a. Hoạt động 1. Cung cấp phiếu tự điền hướng dẫn cách ghi chép cho người 

cao tuổi mắc trầm cảm tại nhà 

 - Đối tượng: đối tượng đích là NCT mắc trầm cảm; đối tượng hỗ trợ là người 

chăm sóc chính-người thân; đối tương trung gian hộ gia đình; 

 - Tổ chức thực hiện: tại hộ gia đình, hướng dẫn cách ghi chép và tiếp tục 

theo dõi đánh giá theo các giai đoạn 2 tháng, 6 tháng, 12 tháng và 2 năm khi kết 

thúc nghiên cứu; nếu phát hiện nghi ngờ chuyển sang trầm cảm nặng thì mời bác sĩ 

chuyên khoa tâm thần đến khám và chuyển về bệnh viện tâm thần điều trị theo 

chương trình của địa phương, đến khi chuyển lùi về mức độ trầm cảm vừa hoặc nhẹ 

cho về điều trị ngoại trú tại hộ gia đình, thì sẽ tiếp tục được hỗ trợ can thiệp;  

 - Người thực hiện: cộng tác viên, NVYTT/tổ dân phố và chi hội NCT; 

 - Nội dung thực hiện: trích từ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn 

tâm thần (mục trầm cảm) Cục y tế dự phòng (phụ lục 12 và phụ lục 13) [7].  
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  b. Hoạt động 2: hỗ trợ tâm lý chia sẻ tâm sự, hoạt động thể lực và hỗ trợ xã hội 

 - Đối tượng: đối tượng đích NCT trầm cảm; đối tượng trung gian là NCT, 

người chăm sóc chính hoặc người thân; đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình; 

 - Tổ chức thực hiện: tại hộ gia đình, tổ cộng tác dịch vụ Trạm y tế xã, tập 

trung nhóm; phát trên hệ thống loa truyền thanh xã/phường ở địa bàn can thiệp; 

 - Người thực hiện: cộng tác viên, NVYTT/tổ dân phố, chi hội NCT; 

- Nội dung thực hiện: bao gồm 2 nội dung. 

+ Nội dung 1: Thực hiện 10 khuyến cáo về rèn luyện khả năng thích ứng cao 

cho cộng đồng, nhằm nâng cao sức khỏe PCTC (phụ lục 15) [23]: (1). Dám chấp 

nhận mình không hoàn hảo; (2). Dành thời giờ cho bản thân; (3). Ghi danh một 

khóa học/một câu lạc bộ; (4). Năng vận động mỗi ngày càng nhiều càng tốt; (5). 

Dành thời gian tiếp xúc với người quý vị thấy thích thú; (6). Cười to mỗi ngày; (7). 

Mời hàng xóm sang uống trà; (8). Hãy làm ngay một việc gì mà quý vị đã trì hoãn 

lâu nay; (9). Hãy nhớ việc này rồi cũng sẽ qua đi; (10). Chú tâm đến những gì nằm 

trong vòng kiểm soát của mình. 

+ Nội dung 2: thực hiện 11 nội dung chăm sóc và phục hồi chức năng người 

trầm cảm tại cộng đồng (phụ lục 16) [39]: (1). Chấp nhận trầm cảm là một căn bệnh 

thực sự; (2). Nhận biết và công nhận các triệu chứng của trầm cảm; (3). Cần hiểu về 

tiến triển của trầm cảm và các giai đoạn điều trị; (4). Dẹp bỏ các ý nghĩ ưu phiền 

của gia đình, bệnh nhân và xã hội về trầm cảm;(5). Cần hiểu về nguyên nhân của 

trầm cảm; (6). Chấp nhận ý tưởng điều trị; (7). Tìm hiểu về thuốc chống trầm cảm; 

(8). Hiểu biết về tâm lý liệu pháp; (9). Biết cách làm giảm nguy cơ tái phát; (10). 

Biết cách đối mặt với ý tưởng tự sát; (11). Người bị trầm cảm tự rèn luyện hằng 

ngày, ghi chép các hoạt động vào một bảng theo dõi để xác định khả năng phục hồi 

các hoạt động. 

2.4.4. Khung so sánh đánh giá hiệu quả trước can thiệp và sau can thiệp  

 Các kết quả thực hiện của mô hình sau can thiệp ở nhóm có can thiệp so với 

nhóm đối chứng được so sánh cùng một thời điểm sau can thiệp (sau 2 năm thực 

hiện can thiệp ở nhóm có can thiệp) được thực hiện theo khung mô hình sau đây. 
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Sơ đồ 2.2. Mô hình so sánh đánh giá trước sau nhóm can thiệp và nhóm đối chứng 

2.5. BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU 

2.5.1. Nghiên cứu mô tả cắt ngang 

2.5.1.1. Tỷ lệ trầm cảm và mức độ trầm cảm (biến số phụ thuộc) 

 - Tỷ lệ trầm cảm ở NCT là biến nhị phân [15], được chia làm 2 nhóm: không 

trầm cảm (Bình thường) hoặc có trầm cảm.  

 - Tỷ lệ mức độ trầm cảm ở NCT, được chia thành 4 nhóm: bình thường, trầm 

cảm nhẹ, trầm cảm vừa và trầm cảm nặng.  

2.5.1.2. Các yếu tố liên quan (biến số độc lập) 

 a. Bến số về nhân khẩu học:   

 - Tuổi; Giới tính; Trình độ học vấn (năm học cao nhất của NCT);  

 - Tình trạng hôn nhân: là tình trạng kết hợp sống chung giữa nam (chồng) và nữ (vợ); 

 - Nghề nghiệp: là công việc đã được xã hội công nhận tạo ra thu nhập chính;  

 - Tình trạng việc làm hiện tại: là trạng thái có hay không có làm việc gì đó từ 1 

giờ trở lên trong vòng 1 tuần vừa qua để tạo thu nhập cho bản thân và gia đình [31];  

 - Hoàn cảnh sống (sắp xếp cuộc sống): môi trường sinh sống của NCT;  

 - Kinh tế hộ gia đình: là tài sản chung của gia đình NCT và được xếp loại 

thống nhất theo Quy định chung;   

So sánh 

trước sau 

Nhóm can thiệp 

Số liệu điều tra  

Nhóm đối chứng  

Số liệu điều tra  

 

Số liệu điều tra  

sau can thiệp 

 

Số liệu điều tra  

 (cùng thời gian 

với nhóm can thiệp) 

So sánh 

trước sau 

So sánh hai nhóm 

Can thiệp Không  

can thiệp 



53 

 - Nguồn thu nhập: là nguồn của cải thường được tính thành tiền mà NCT nhận được.  

  b. Biến số bệnh mạn tính, di truyền, sang chấn, hỗ trợ xã hội và hành vi-thói quen 

 - Bệnh mạn tính: là bệnh có thời gian tiến triển kéo dài hoặc hay tái phát, thời 

gian kéo dài từ 3 tháng trở lên [25]; 

 - Tiền sử di truyền trầm cảm: là có cha, mẹ hoặc anh chị em ruột mắc bệnh trầm cảm;  

- Yếu tố biến cố (áp lực tâm lý): là trạng thái thần kinh bị căng thẳng do 

nhiều nguyên nhân gây ra;  

 - Yếu tố hỗ trợ xã hội: là hoạt đông giúp đỡ của nhà nước, cộng đồng  và xã hội;  

- Đời sống tình dục hiện tại: là sinh họat tình dục theo nhu cầu sinh lý ở thời 

điểm hiện tại;   

- Hút thuốc lá: là thói quen hút thuốc lá và hít khói thuốc lá;  

- Thói quen uống rượu/bia: là nhu cầu thèm muốn đòi hỏi thường xuyên đồ 

uống có cồn và hình thành thói quen, hay còn gọi là một tình trạng nghiện rượu 

(theo tổ chức thế giới năm 1993);   

 - Hoạt động thể lực: là bất kỳ các chuyển động của cơ thể được tạo ra bởi hệ 

cơ xương mà đòi hỏi phải tiêu hao năng lượng;  

 - Thói quen chia sẻ tâm sự: là sự mở lòng tâm sự với người thân quen thay vì 

cất gánh nặng cho riêng mình và trở thành thói quen; 

 c. Kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi 

 - Kiến thức (Knowledge) PCTC: NCT biết thế nào gọi là bệnh trầm cảm; 

trầm cảm có những biểu hiện gì; 

 - Thái độ (Attitudes ) PCTC: NCT biết gia đình cần làm gì, Cộng đồng cần 

làm gì và có thái  độ gì để phòng chống trầm cảm ở NCT; 

 - Thái độ (Practices ) PCTC: NCT cần phải làm gì để phòng chống trầm cảm. 

2.5.2. Nghiên cứu can thiệp (các chỉ số-mục tiêu 2) 

 Số lượng và độ bao phủ các chỉ số sản phẩm thực hiện “mô hình phòng 

chống trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi dựa vào cộng đồng” 

theo kế hoạch can thiệp, bao gồm: 

 - Số lượng mô hình xây dựng can thiệp cộng đồng PCTC ở NCT;  

 - Số lượng giải pháp can thiệp được xây dựng: 
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  - Số lượng mạng lưới cộng tác viên huy động cộng đồng và xây dựng tổ dịch vụ PCTC;  

 - Số lần truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao hiểu biết kiến thức-thái độ-

thực hành PCTC ở NCT;  

 - Số lần hỗ trợ tâm lý rèn luyện khả năng thích ứng cao. 

 -  Số lượng hoạt động được xây dựng 

 - Số lượng dịch vụ PCTC được thành lập tại hai xã/phường can thiệp.  

 - Số lượng tuyển chọn, đào tạo cộng tác viên và cấp chứng nhận đào tạo thực 

hiện mô hình can thiệp cộng đồng PCTC ở NCT; 

 - Số lượng sản phẩm truyền thông được thiết kế: tờ rơi, poster, sơ đồ hành 

chính của tổ dịch vụ được in và treo ở tổ dịch vụ PCTC tại Trung tâm chăm sóc xã 

hội tỉnh, Trạm y tế xã Tịnh Thiện, Trạm y tế phường Trương Quang Trọng. Số bài 

truyền thông trên đài truyền thanh xã/phường; số loại tài liệu xây dựng PCTC, số lần 

thực hiện chiến dịch tuyên tuyền lưu động, số hộ gia đình có NCT mắc trầm cảm 

được cộng tác viên và tổ dịch vụ PCTC đến hỗ trợ tâm lý ở 2 xã/phường can thiệp.  

2.5.3. Biến số, chỉ số đánh giá kết quả can thiệp (mục tiêu III) 

2.5.3.1. Tỷ lệ trầm cảm, một số yếu tố liên quan thực hiện can thiệp và KAP 

  Dựa vào tỷ lệ trầm cảm, tỷ lệ mức độ trầm cảm; sự thay đổi các yếu tố liên 

quan có khả năng dẫn đến trầm cảm ở NCT; tỷ lệ hiểu biết về KAP; chỉ số hiệu quả 

và hiệu quả can thiệp, nhằm so sánh đánh giá trước can thiệp - sau can thiệp, bao 

gồm 3 nội dung:  

 (1). So sánh tỷ lệ trầm cảm và mức độ trầm cảm ở NCT trước can thiệp - sau 

can thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng. 

 (2). So sánh sự khác nhau hay không khác nhau của một số yếu tố liên quan đến trầm 

cảm ở NCT trước can thiệp và sau can thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng, nhằm để 

đánh giá sự tác động của mô hình can thiệp ở nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng.  

 (3). So sánh tỷ lệ hiểu biết KAP PCTC ở NCT trước can thiệp - sau can thiệp 

ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng.  

2.5.3.2. Chỉ số hiệu quả và hiệu quả can thiệp  

 - Chỉ số hiệu quả (CSHQ)là chỉ số đo lường hiệu suất kết quả tỷ lệ trước can 

thiệp-sau can thiệp; 
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 - Hiệu quản can thiệp (HQCT) là chỉ số đo lường hiệu số giữa CSHQ ở nhóm 

can thiệp và CSHQ Ở nhóm đối chứng.  

2.5.4. Đánh giá lợi ích, sự đồng thuận, tính phù hợp, tính bền vững, tính khả 

thi, khả năng tiếp cận duy trì phát triển và nhân rộng mô hình  

 Lợi ích của mô hình can thiệp: đánh giá bằng cách phân tích từ các cuộc 

phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm cán bộ xã/phường, thành phố, các trưởng thôn/tổ 

dân phố, cán bộ y tế xã, NVYTT/tổ dân phố, chi hội NCT qua các hộp ghi âm trả lời.  

  Sự đồng thuận và ủng hộ của các bên liên quan: đánh giá bằng cách phân 

tích từ các cuộc phỏng vấn sâu từ ngành y tế, hội NCT, đặc biệt từ chính quyền địa 

phương qua các hộp ghi âm trả lời. 

 Tính phù hợp và sự cần thiết duy trì các mô hình can thiệp: đánh giá bằng 

cách phân tích từ các cuộc phỏng vấn sâu các tổ chức, cá nhân, ban ngành đoàn thể 

liên quan bao gồm các đối tượng tham gia triển khai và đối tượng hưởng lợi trực 

tiếp từ mô hình qua các hộp ghi âm trả lời. 

 Tính bền vững, khả thi, việc nhân rộng và nhận xét điểm mạnh yếu mô hình: 

đánh giá bằng cách phân tích từ các cuộc phỏng vấn sâu của lãnh đạo thành phố, 

Bệnh viện tâm thần tỉnh, TTYT thành phố, chi hội NCT qua các hộp ghi âm trả lời. 

2.6. CÁCH LƯỢNG HÓA CÁC BIẾN SỐ CHỈ SỐ 

2.6.1. Nghiên cứu định lượng 

 a. Tỷ lệ trầm cảm và mức độ trầm cảm (biến số phụ thuộc) 

 Tỷ lệ trầm cảm ở NCT là biến nhị phân [15], lượng giá dựa vào thang đo 

GDS-30 [128], được chia làm 2 nhóm:  

 Bình thường (GDS<13);  

 Trầm cảm (GDS≥13). 

 Mức độ trầm cảm chia thành 4 nhóm: trầm cảm nhẹ (13 điểm≤GDS≤18 điểm); 

trầm cảm vừa (18 điểm<GDS≤ 24 điểm); trầm cảm nặng (GDS>24 điểm) [8], [19], [22]. 

 b. Biến số các yếu tố liên quan 

 - Tuổi: lấy năm điều tra trừ năm sinh, chia thành ba nhóm: sơ lão (60-69 

tuổi); trung lão (70-79 tuổi) và đại lão (≥80 tuổi) [31].  

 -  Giới tính: giới tính nam; giới tính nữ. 
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 - Trình độ học vấn: chia thành 4 nhóm: mù chữ, biết đọc, biết viết, bậc tiểu 

học (bao gồm dạy nghề ngắn hạn); trung học cơ sở (THCS) (bao gồm dạy nghề 

ngắn hạn sau THCS); THPT (bao gồm trung học chuyên nghiệp sau THCS và 

THPT, dạy nghề ngắn hạn sau THPT); trên THPT (cao đẳng, đại học, sau đại học). 

Trong phân tích mối liên quan, chia làm 2 nhóm: 

 Dưới THPT (mù chữ, biết đọc, biết viết và tiểu học, THCS);  

 Từ THPT trở lên (THPT và trên THPT). 

 - Tình trạng hôn nhân: chia 4 nhóm: độc thân (chưa kết hôn); kết hôn; ly 

thân, ly dị, góa (có kết hôn nhưng chồng/vợ đã chết); sống chung như vợ chồng 

(không đăng ký kết hôn). Trong phân tích mối liên quan, chia 2 nhóm: 

 Đang có vợ/chồng (kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng); 

 Góa và khác (góa, ly thân, ly dị, độc thân). 

 - Nghề nghiệp: chia thành 5 nhóm: cán bộ-viên chức; công nhân; buôn bán; thợ 

thủ công; nông dân; nghề tự do. Trong phân tích mối liên quan, chia làm 3 nhóm:  

 Cán bộ-viên chức, công nhân; Nông dân;  

 Nghề tự do (buôn bán, thợ thủ công, nghề khác). 

 - Tình trạng việc làm hiện tại: được chia thành 2 nhóm:  

 Có việc làm hiện tại;  

 Không có việc làm hiện tại. 

 - Hoàn cảnh sống (sắp xếp cuộc sống): được chia thành 7 nhóm: sống 1 

mình; sống cùng vợ/chồng và anh, chị, em; sống cùng vợ/chồng và con; sống cùng 

con; sống cùng vợ/chồng gia đình con; sống cùng gia đình con; sống với người 

khác. Trong phân tích mối liên quan, chia làm 2 nhóm: 

 Sống cùng dưới 2 thế hệ (1 mình; sống cùng vợ/chồng, anh, chị, em); 

 Sống cùng 2 thế hệ trở lên (sống cùng vợ/chồng và con; sống cùng 

con; sống cùng vợ/chồng gia đình con; sống cùng gia đình con; sống 

với người khác). 

 - Kinh tế hộ gia đình: được phân loại dựa theo Quyết định số 59/2015/QĐ-

TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-

2020 [28] và theo đánh giá của chính quyền địa phương, bao gồm 3 nhóm: hộ gia 
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đình nghèo; hộ gia đình cận nghèo và hộ gia đình không nghèo. Trong phân tích 

mối liên quan, chia làm 2 nhóm: 

 Kinh tế hộ ≤ cận nghèo (hộ gia đình nghèo và cận nghèo); 

 Kinh tế hộ gia đình > cận nghèo (trung bình trở lên) 

 - Nguồn thu nhập: được phân thành 5 nhóm: bản thân làm việc; hỗ trợ nhà 

nước; lương hưu; con cái chu cấp; khác (từ người thân, từ phúc lợi xã hội…). Trong 

phân tích mối liên quan, chia làm 2 nhóm:  

 Có < 2 nguồn thu nhập; có ≥ 2 nguồn thu nhập.  

 - Tham gia hoạt động xã hội, chia 2 nhóm: có tham gia; không tham gia. 

 - Bệnh mạn tính: được phân thành 3 nhóm: không có bệnh mạn tính; có 1 

bệnh; có 2 bệnh; có 3 bệnh trở lên. Trong phân tích mối liên quan, chia làm 2 nhóm:  

 Có < 2 bệnh mạn tính;  

 Có ≥ 2 bệnh mạn tính. 

 - Tiền sử di truyền trầm cảm, được chia làm 2 nhóm: Có  hoặc không có  

- Yếu tố biến cố (áp lực tâm lý): Nghiên cứu này sử dụng hai thang đo yếu tố 

áp lực tâm lý: thang đo những biến cố vừa xảy ra 12 tháng qua và thang đo các biến 

cố lớn trong cuộc đời. Các thang đo này được xây dựng dựa trên tài liệu thang đo 

yếu tố stress của tác giả Turner, Wheaton, Lloyd (1995) của Tổ chức nghiên cứu 

Sức khỏe Tâm thần Thế giới [104]; những thang đo này đã được sử dụng và có sự 

điều chỉnh để phù hợp với văn hóa-xã hội tại Việt Nam [79]. Thang đo những biến 

cố vừa xảy ra 12 tháng qua gồm 11 nội dung chính; thang đo những biến cố lớn trong 

cuộc đời cũng gồm 11 nội dung chính; cả 2 thang đo này được mã hóa: 0=không; 

1=có; giá trị giới hạn của mỗi thang đo sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 11 (điểm) và số 

điểm càng cao thì tương ứng với số lần biến cố càng nhiều (phụ lục 1). Trong phân 

tích mối liên quan được chia thành 2 nhóm:  

 Không có biến cố lớn nào;  

 Có ≥ 1 biến cố lớn. 

 - Yếu tố hỗ trợ xã hội: sử dụng thang đo nhận thức về sự hỗ trợ xã hội 

MSPSS (Multidimensional Scale of Perceived Social Support) gồm 12 nội dung 

[54], [130]; nhằm đánh giá sự hỗ trợ xã hội từ ba nguồn: gia đình, bạn bè và những 
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người quan trọng khác; mỗi nội dung chia làm 7 mức điểm (1=rất không đồng ý, 

đến 7=rất đồng ý). Tổng điểm dao động từ 12 đến 84 điểm của một người trả lời hết 

12 nội dung và trung bình một nội dung số điểm dao động từ 1 đến 7 điểm. Sau khi 

điều tra toàn bộ mẫu nghiên cứu, tính tổng cộng số điểm của từng người trả lời sau 

đó chia cho 12 (12 nội dung), ta có điểm ước lượng trung bình của 1 nội dung [54], 

[55], [130]. Đánh giá như sau: hỗ trợ xã hội mức độ thấp, số điểm giao động từ 1 

điểm đến 2,9 điểm; hỗ trợ xã hội mức độ vừa, số điểm giao động từ 3 điểm đến 5 

điểm; hỗ xã hội mức độ cao, số điểm giao động từ 5,1 điểm đến 7 điểm [130]. Trong 

phân tích mối liên quan, chia làm hai nhóm:  

 Hỗ trợ xã hội cao (điểm ước lượng trung bình của 1 nội dung giao 

động từ 5,1 điểm đến 7 điểm); 

 Hỗ trợ xã hội không cao: bao gồm hỗ trợ xã hội thấp và hỗ trợ xã hội 

vừa (điểm ước lượng trung bình của 1 nội dung giao động từ 1 điểm 

đến 5 điểm). 

- Đời sống tình dục hiện tại: đánh giá theo sinh lý học NCT bằng cách ước 

lượng số lần theo tuần và chia làm hai nhóm:  

 Kém (thấp hơn so với nhu cầu sinh lý theo độ tuổi);  

 Bình thường (phù hợp với nhu cầu sinh lý theo độ tuổi).  

- Hút thuốc lá: được phân thành 3 nhóm: không hút; hút nhưng đã bỏ; đang 

hút. Trong phân tích mối liên quan, chia thành 2 nhóm:  

 Không (bao gồm không hút và hút nhưng đã bỏ);  

 Có (đang hút). 

- Thói quen uống rượu/bia: được phân thành 3 nhóm: không uống vì không 

thèm; uống khi có việc cần chứ không thèm; uống hầu các ngày trong tuần vì cảm 

giác thèm. Trong phân tích mối liên quan, chia làm 2 nhóm:  

 Không có thói quen uống rượu/bia (không uống hoặc uống khi có việc);  

 Có thói quen uống rượu/bia (uống hầu hết các ngày trong tuần). 

 - Hoạt động thể lực: chia làm 2 nhóm: 

 Có hoạt động trên 30 phút trong ngày;  

 Không có; 
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 - Thói quen chia sẻ tâm sự: được chia 2 nhóm:  

 Có chia sẻ tâm sự;  

 Không có. 

 c. Kiến thức, thái độ và thực hành (KAP) phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi  

 Cơ sở để xây dựng bộ câu hỏi KAP này dựa vào tài liệu phổ biến kiến thức về 

trầm cảm bảo vệ sức khỏe tâm thần ở cộng đồng, chương trình phòng chống Trầm cảm–

Động kinh, tài liệu phục hồi chức năng người có bệnh tâm thần dựa vào cộng đồng của 

Bộ Y tế Việt Nam [2], [3], [39]. Sử dụng 10 khuyến cáo về rèn luyện khả năng thích ứng 

cao cho cộng đồng nâng cao sức khỏe PCTC của Hiệp hội tâm thần Australia [23] và 

một số tài liệu liên quan khác về PCTC ở NCT. Cấu trúc bộ câu hỏi KAP PCTC ở NCT 

được xây dựng dựa trên lý thuyết thống kê và ứng dụng thang đo Likert truyền thống 

[87], [118], bao gồm 26 câu hỏi chia thành 3 phần: kiến thức, thái độ và thực hành.  

 Cách lượng hóa, bằng cách cho điểm ước lượng trong mỗi câu hỏi và câu trả lời, 

trong đó “không đồng ý” cho 0 điểm và đánh giá là “không đạt”, “không ý kiến” cho 1 

điểm và đánh giá là “không đạt”, “đồng ý” cho 2 điểm và đánh giá là “đạt”. 

Bảng 2.5. Đánh giá KAP phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi 

Câu hỏi: Kiến thức, thái độ và thực hành PCTC ở NCT  

(bao gồm 26 câu) 

Mức độ trả lời 

Không 

đồng ý 

Không  

ý kiến 

Đồng  

ý 

Kiến thức PCTC: Ông/Bà cho biết thế nào gọi là bệnh trầm cảm; trầm cảm có những 

biểu hiện nào dưới đây? (bao gồm 10 câu). 

1. Là bệnh lý của rối loạn cảm xúc,  Người bệnh buồn rầu, 

giảm các thích thú trước đây, sút cân, rối loạn giấc ngũ, mệt 

mõi, giảm tập trung chú ý, giảm hoạt động. Nặng hơn nữa là 

nghĩ tới hành vi tự sát. 

0 1 2 

2. Nếu không được điều trị, bệnh trở nên mãn tính, trầm cảm 

nặng dẫn đến tử vong do suy kiệt hoặc do tự sát. 
0 1 2 

3. Là giống bệnh tâm thần phân liệt và không điều trị được. 0 1 2 

4. Trầm cảm là một bệnh phổ biến và điều trị được 0 1 2 

5. Giảm khí sắc, buồn chán, mất mọi quan tâm và thích thú, 

nhìn xung quanh ảm đạm, đau đớn, nặng nề trong lòng, hay bi 

quan, mất sự cố gắng trong lao động chân tay và trí óc. 

0 1 2 
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6. Suy nghĩ chậm chạp, khó tập trung, giảm chú ý, giao tiếp 

kém linh hoạt, có thể dẫn đến tự sát. 
0 1 2 

7. Giảm hoạt động, nằm, ngồi một chổ, không muốn tham gia 

bất kỳ công việc gì kể cả việc tự chăm sóc cá nhân. 
0 1 2 

8. Kèm theo lo âu, mất ngũ, thức sớm, chán ăn, đôi khi từ chối 

không ăn dẫn đến suy kiệt và tử vong. 
0 1 2 

9. Thời gian các biểu hiên trên kéo dài ít nhất 2 tuần. 0 1 2 

10. Thời gian các biểu hiên trên kéo dài ít nhất 1 tuần.  0 1 2 

Thái độ PCTC: Theo Ông/Bà, gia đình cần làm gì để phòng chống trầm cảm?, Cộng 

đồng cần làm gì để phòng chống trầm cảm?,  Thái  độ gì sau đây để phòng chống 

trầm cảm? ở NCT. 

1. Nắm vững những biểu hiện của trầm cảm, phát hiện sớm 

những biểu hiện bất thường, kịp thời đưa bệnh nhân đến khám 

tại các Cơ sở Y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần . 

0 1 2 

2. Động viên, an ủi người bệnh, cho họ uống thuốc đều, đúng 

chỉ định bác sĩ:    
0 1 2 

3. Động viên an ủi người bệnh và kịp thời đưa người bệnh đến 

thầy cúng có uy tín để chạy chửa theo phương pháp tâm linh vì 

đây là bệnh không điều trị được bằng thuốc tây y. 

0 1 2 

4. Không phân biệt, coi thường, trêu chọc, ngược đãi người bệnh trầm cảm. 0 1 2 

5. Giúp đỡ bệnh nhân khi họ gặp khó khăn, tạo công ăn việc làm phù hợp. 0 1 2 

6. Dám chấp nhận mình không hoàn hảo  0 1 2 

7. Nghĩ rằng, nếu gặp khó khăn thì việc đó rồi cũng sẽ qua đi 0 1 2 

8. Chú tâm đến những gì  nằm trong vòng kiểm soát của mình 0 1 2 

Thái độ PCTC: Ông/Bà thực hiện những việc gì sau đây để phòng chống trầm cảm ? 

1. Dành thời giờ cho bản thân 0 1 2 

2. Ghi danh một khóa học/gia nhập câu lạc bộ/ tham gia hoạt 

động xã hội/ tôn giáo. 
0 1 2 

3. Năng vận động (lao động, thể thao) mỗi ngày càng nhiều cách càng tốt. 0 1 2 

4. Dành thời giờ giao tiếp với người giúp mình có được lòng tự tin. 0 1 2 

5. Làm ngay một việc gì mà ông /bà đã trì hoãn lâu nay 0 1 2 

6. Duy trì chế độ ăn lành mạnh, gồm nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng.                        0 1 2 

7. Hạn chế uống rượu.     0 1 2 

8. Ngũ đúng và đủ giấc     0 1 2 
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 Tổng số điểm của một câu tối đa là 2 điểm, tối thiểu là 0 điểm. Kết quả đánh 

giá ngưỡng điểm ≤ 1 “không đạt” và > 1 điểm “đạt”. 

 Ở mỗi nhóm chỉ số KAP mức độ trả lời được phân tích so sánh trên số điểm ước 

lượng trung bình cho 1 câu (phụ lục 18). Cách tính điểm cụ thể như sau: nhóm “Kiến 

thức PCTC” bằng tổng số điểm của 10 câu hỏi (tối đa 20 điểm và tối thiểu 0 điểm) chia 

cho 10 (10 câu), ta có được ước lượng số điểm của một câu trung bình và được đánh giá: 

 “Không đạt” khi số điểm này ≤ 1 điểm;   

 “Đạt” khi số điểm này >1 điểm.  

Tương tự như vậy thái độ PCTC ở NCT bằng tổng số điểm chia cho 8 (8 

câu); thực hành PCTC ở NCT bằng tổng số điểm chia cho 8 (8 câu).  

2.6.2. Nghiên cứu định tính  

Lượng hóa bằng cách ghi âm thành từng họp ghi âm, sau đó trích dẫn bằng 

văn bản trong từng hộp của từng đối tượng trả lời, chia thành 3 nhóm đối tượng: (1). 

Người chăm sóc chính-người thân của NCT: nhằm đánh giá hiểu biết trầm cảm, vai 

trò của người nhà trong việc chăm sóc NCT trầm cảm và một số kinh nghiệm (Phụ 

lục 17.4); (2). Lãnh đạo cộng đồng: nhằm đánh giá hiểu biết trầm cảm và những đề 

xuất về PCTC tại cộng đồng (Phụ lục 17.3); (3). Cán bộ y tế xã-phường, NVYTT/tổ 

dân phố và chi hội NCT: nhằm đánh giá hiểu biết trầm cảm và vai trò của cán bộ y 

tế cơ sở trong việc phát hiện, điều trị, chăm sóc, quản lý trầm cảm ở NCT (phụ lục 

17.1 và phụ lục 17.2). 

2.6.3. Nghiên cứu can thiệp (các chỉ số-mục tiêu 2) 

 Cách lượng giá: tính số lượng và tỷ lệ độ bao phủ các chỉ số sản phẩm thực 

hiện “mô hình phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi 

dựa vào cộng đồng” theo kế hoạch can thiệp:  

 + Cung cấp phiếu tự điền theo dõi sức khỏe về trầm cảm cho NCT tại nhà và 

hướng dẫn cách ghi chép. Đánh giá bằng cách đếm số lượng và số lần hướng dẫn; 

 + Tuyên truyền phổ biến KAP PCTC và các yếu tố liên quan PCTC toàn 

cộng đồng 2 xã/phường can thiệp. Đánh giá bằng cách đếm số lần thực hiện; 

 + Truyền thông gián tiếp qua hệ thống loa truyền thanh địa phương. Đánh 

giá bằng cách đếm số lần thực hiện;  
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 - Truyền thông Phổ biến trực tiếp hộ gia đình, NCT, người chăm sóc chính-

người thân. Đánh giá bằng cách đếm số lượt thực hiện. 

 + Hỗ trợ tâm lý chia sẻ tâm sự về hoạt động thể lực (phụ lục 15 và phụ lục 

11); hỗ trợ tâm lý chia sẻ tâm sự về sự hỗ trợ xã hội (phụ lục 16 và phụ lục 14). 

Đánh giá bằng cách đếm số lượt thực hiện. 

2.6.4. Đánh giá kết quả can thiệp (mục tiêu III) 

2.6.4.1. Tỷ lệ trầm cảm, một số yếu tố liên quan thực hiện can thiệp và KAP 

  Lượng giá dựa vào tỷ lệ trầm cảm, mức độ trầm cảm; sự thay đổi các yếu tố 

liên quan dẫn đến trầm cảm ở NCT; tỷ lệ hiểu biết về KAP; chỉ số hiệu quả và hiệu 

quả can thiệp. Nhằm so sánh đánh giá trước can thiệp - sau can thiệp, bằng cách: đo 

lường các chỉ số hiệu quả trước can thiệp - sau can thiệp ở nhóm can thiệp và hiệu 

quả can thiệp trước can thiệp và sau can thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng. 

2.6.4.2. Chỉ số hiệu quả và hiệu quả can thiệp (cách lượng giá)  

 Áp dụng công thức tính chỉ số hiệu quả (CSHQ) và hiệu quả can thiệp 

(HQCT) [14]: 

 

 

 

 

Trong đó:  

P1 là tỷ lệ (của một chỉ số) trước can thiệp;  

P2 là tỷ lệ (của chỉ số đó) sau can thiệp. 

       HQCT (%) = CSHQnhóm can thiệp – CSHQnhóm đối chứng  

2.7. CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU  

2.7.1. Bộ công cụ thu thập số liệu  

2.7.1.1. Công cụ thu thập thông tin định lượng  

 Bộ câu hỏi điều tra NCT được thiết kế sẵn bao gồm 4 phần (phụ lục 1): (1). 

Thông tin đặc điểm chung về nhân khẩu học; (2). Các yếu tố liên quan đến trầm 

cảm ở NCT; (3). Thang đo trầm cảm ở người cao tuổi GDS-30; (4). Đánh giá kiến 

thức-thái độ-thực hành PCTC ở NCT. 
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2.7.1.2. Công cụ thu thập thông tin định tính (câu hỏi thảo luận nhóm và kịch bản 

phỏng vấn xây dựng sẵn).  

 Câu hỏi hướng dẫn thảo luận nhóm về: “Hiểu biết trầm cảm, vai trò của cán 

bộ y tế cơ sở trong việc phát hiện, điều trị, chăm sóc và quản lý trầm cảm ở NCT” 

cho NVYTT/tổ dân phố và cho cán bộ y tế xã/phường (phụ lục 17.1 và 17.2). 

 Câu hỏi hướng dẫn thảo luận nhóm về: “Hiểu biết trầm cảm và đề xuất 

những giải pháp PCTC cho NCT tại cộng đồng” cho thôn trưởng/tổ dân phố và chi 

hội NCT (Phụ lục 17.3). 

 Câu hỏi hướng dẫn thảo luận nhóm về: “Hiểu biết trầm cảm, vai trò của 

người nhà trong việc chăm sóc NCT trầm cảm và một số kinh nghiệm” cho người 

chăm sóc chính-người thân (Phụ lục 17.4). 

 Câu hỏi phỏng vấn sâu về “Đánh giá lợi ích, sự đồng thuận, tính phù hợp, 

tính bền vững, tính khả thi, khả năng tiếp cận duy trì phát triển và nhân rộng mô 

hình” cho đối tượng phỏng vấn sâu (phụ lục 17.5).  

 Máy ghi âm và máy tính để lưu trữ quản lý xử lý các đoạn ghi âm.  

2.7.2. Phương pháp thu thập số liệu định lượng 

2.7.2.1. Số liệu định lượng trước can thiệp-sau can thiệp 

 Thu thập bằng phương pháp điều tra cắt ngang NCT, tập trung tại Trạm y tế 

xã/phường và tại hộ gia đình ở 4 xã/phường đã được chọn vào mẫu nghiên cứu, 

bằng bộ câu hỏi in sẵn (phụ lục 1) với 4 nội dung: thông tin chung; thang đo GDS-

30, các yếu tố liên quan và KAP PCTC của đối tượng nghiên cứu.   

2.7.2.2. Số liệu đánh giá trầm cảm ở người cao tuổi sử dụng thang đo GDS-30 

Thu thập bằng phương pháp sử dụng thang đo đánh giá trầm cảm ở NCT 

GDS-30, đây là bộ câu hỏi tự điền của đối tượng NC và là thang đo sàng lọc trầm 

cảm ở NCT trong cộng đồng phổ biến nhất hiện nay [10]. Bộ công cụ này gồm có 

30 câu hỏi được hiệu chỉnh phù hợp với ngôn ngữ tập quán của địa phương, câu trả 

lời đơn giản là “đúng” hoặc “không đúng”. Trong 30 câu hỏi này, diễn tả được 4 

nhóm triệu chứng của NCT đã xảy ra trong tuần vừa qua đó là: cảm xúc, tư duy, vận 

động và các triệu chứng kết hợp khác như: lo âu, căng thẳng, mệt mỏi, rối loạn thần 

kinh thực vật.   
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Mỗi nội dung trong thang đo GDS-30 được cho 0 điểm hoặc 1 điểm phụ thuộc 

vào câu trả lời của đối tượng nghiên cứu là “đúng” hoặc “không đúng”. Tổng điểm dao 

động từ 0 đến 30 điểm tương ứng với từ 1 đến 30 câu trả lời cho một 1 đối tượng nghiên 

cứu, với giá trị điểm càng cao phản ánh mức độ trầm cảm càng nặng (phụ lục 2). Đối với 

nội dung: 2-4, 6, 8, 10-14, 16-18, 20, 22-26, 28 thì cách cho điểm là: “đúng”=“1 điểm”; 

“không đúng”=“0 điểm”; đối với nội dung: 1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 27, 29, 30 thì cách cho 

điểm đảo ngược lại như sau: “không đúng”=“1 điểm”; “đúng”=“0 điểm”. Điểm cắt được 

sử dụng trong nghiên cứu này là 12/13 dùng để phân loại mức độ trầm cảm, điểm cắt này 

tương tự với nhiều nghiên cứu khác trong nước và mức độ trầm cảm ở NCT được phân 

loại như sau: bình thường (GDS<13 điểm); trầm cảm nhẹ (13 điểm≤GDS≤18 điểm); 

trầm cảm vừa (18 điểm<GDS≤ 24 điểm); trầm cảm nặng (GDS>24 điểm) [8], [19], [22].  

2.7.3. Phương pháp thu thập số liệu định tính trong xây dựng triển khai mô 

hình can thiệp  

Đề tài đã sử dụng phương pháp thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu với đối tượng 

nghiên cứu định tính ở nhóm can thiệp bao gồm: người chăm sóc chính-người thân của 

NCT, lãnh đạo chính quyền địa phương, Trạm y tế xã - phường, NVYTT- tổ dân phố 

và chi hội NCT. Bộ công cụ thu thập số liệu này là bộ câu hỏi hướng dẫn thảo luận 

nhóm và kịch bản phỏng vấn sâu đã được chuẩn bị sẵn (phụ lục 17.1; phụ lục 17.2; 

phụ lục 17.3; phụ lục 17.4 và phụ lục 17.5). 

2.7.3.1. Phỏng vấn sâu cá nhân  

Phương pháp thu thập là sử dụng kịch bản đã soạn sẵn (phụ lục 17.5). Tại 

nhóm can thiệp (xã/phường can thiệp) dưới sự điều hành của người nghiên cứu 

chính tiến hành 2 đợt phỏng vấn sâu (1 đợt trước can thiệp và 1 đợt sau can thiệp) 

với đối tượng đã được chọn vào mẫu nghiên cứu định tính để thực hiện phỏng vấn. 

Nhằm đánh giá tính lợi ích, sự đồng thuận, tính phù hợp, tính bền vững, tính khả 

thi, khả năng tiếp cận duy trì phát triển và nhân rộng mô hình can thiệp; tìm kiếm 

những đề xuất các biện pháp can thiệp PCTC tại cộng đồng cho NCT.  

2.7.3.2. Thảo luận nhóm  

Phương pháp thu thập là sử câu hỏi thảo luận đã soạn sẵn. Tại nhóm can thiệp 

(xã/phường can thiệp) tiến hành 2 cuộc thảo luận nhóm (1 cuộc trước can thiệp và 1 
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cuộc sau can thiệp). Nhằm tìm hiểu hiểu biết về trầm cảm và vai trò của họ trong 

việc phát hiện, chăm sóc; đồng thời ghi nhận những đề xuất, khuyến nghị.  

Đối tượng thảo luận nhóm và nội dung thảo luận: là đối tượng đã được chọn 

vào mẫu nghiên cứu định tính để thực hiện thảo luận nhóm và nội dung câu hỏi đã 

được soạn sẵn, bao gồm: cán bộ y tế xã/phường, NVYTT/tổ dân phố, chi hội NCT 

(phụ lục 17.1); cán bộ chuyên trách tâm thần xã, NVYTT-btổ dân phố (phụ lục 

17.2); đại diện chi hội NCT và mời thêm đại diện thôn trưởng/tổ dân phố (phụ lục 

17.3); người chăm sóc chính và người thân (phụ lục 17.4).  

2.7.4. Phương pháp thu thập số liệu trong đánh giá sau can thiệp 

 Phương pháp thu thập số liệu, đối tượng thu thập số liệu và nội dung thu thập 

số liệu tương tự như giai đoạn trước can thiệp. Nhằm đánh giá kết quả mô hình can 

thiệp, đánh giá khả năng tiếp cận duy trì phát triển và nhân rộng mô hình can thiệp. 

2.8. CÁC SAI SỐ CÓ THỂ XẢY RA VÀ BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ 

Sai số lựa chọn có thể xảy ra nhất là chọn nhóm đối chứng (xã/phường) theo 

kỹ thuật chọn mẫu có chủ đích. Để khống chế các sai số lựa chọn này, chúng tôi 

chọn nhóm can thiệp (xã/phường can thiệp) và nhóm đối chứng (xã/phường đối 

chứng) không sát nhau về vị trí địa lý, có các đặc điểm tương đồng về đặc điểm về 

nhân khẩu học, phong tục tập quán, các đặc trưng về kinh tế xã hội điều kiện sống. 

Nhằm đảm bảo nhóm đối chứng không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động can thiệp 

nhóm can thiệp.   

Trong quá trình thu thập số liệu bộ công cụ có sử dụng thang đo GDS-30 là 

thang đo nguyên gốc có nhiều ưu điểm như sử dụng được cho NCT có suy giảm 

nhận thức vừa và nhẹ là thang đo có thể tự điền hoặc phỏng vấn gián tiếp qua điện 

thoại. Tuy nhiên, có thể bỏ mất đối tượng chọn điều tra, vì cho rằng không đủ minh 

mẫn để trả lời bộ câu hỏi. Để khống chế các sai số trong quá trình thu thập số liệu 

này, một số giải pháp được thực hiện như sau:  

(1). Bộ công cụ điều tra được thiết kế rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và được thử 

nghiệm tại cộng đồng trước khi tiến hành điều tra chính thức; điều tra đánh giá 

trước can thiệp và điều tra đánh giá sau can thiệp, cùng dùng chung một bộ công cụ 

và đối tượng điều  tra. 
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 (2). Điều tra viên được tuyển chọn là NVYTT/tổ dân phố, không tuyển các 

nhân viên Trạm y tế xã nhằm hạn chế sai số chủ quan. 

(3). Tập huấn bộ công cụ điều tra cho điều tra viên và tiến hành kịch bản 

đóng vai phỏng vấn thử; hướng dẫn cách hỏi và chỉ rõ những lỗi trong bộ câu hỏi 

thử nghiệm, tránh biểu lộ thái độ ảnh hưởng đến người được phỏng vấn như ngạc 

nhiên khó chịu, bằng cách nói rõ nội dung mục đích của nghiên cứu. 

(4). Khi có đối tượng điều tra nghi ngờ rằng sa sút tâm thần nặng không đủ 

minh mẫn để trả lời hết thang đo GDS-30, thì kiểm tra thêm các minh chứng hiện có 

về sa sút  trí tuệ (qua sổ khám bệnh NCT hoặc kết luận của Bác sĩ chuyên khoa tầm 

thần) hoặc mời Bác sĩ chuyên khoa tâm thần xem xét. Nếu kết luận NCT bị suy 

giảm nhận thức thể nặng thì thay thế bằng NCT khác tương đương.  

2.9. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU  

2.9.1. Số liệu định lượng 

 Làm sạch số liệu, nhập số liệu vào máy tính bằng phần mềm Epidata 3.1 để 

quản lý số liệu. Số liệu trước can thiệp và sau can thiệp được nhập riêng biệt và 

được kết nối với nhau thông qua mã số cá nhân của đối tượng nghiên cứu. Phân tích 

và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0 để mô tả, phân tích và so sánh các biến 

số trong nghiên cứu [27], bao gồm:  

 Mô tả đặc điểm thông tin chung và các yếu tố liên quan của mẫu nghiên cứu, 

xác định tỷ lệ trầm cảm và mức độ trầm cảm, tỷ lệ KAP PCTC ở NCT bằng phương 

pháp thống kê mô tả tần suất tỷ lệ %. 

 Phân tích đơn biến giữa biến số phụ thuộc “trầm cảm” với các biến số độc 

lập bằng phương pháp phân tích thống kê mô tả, kiểm định sự khác biệt bằng Test 

Chi-bình phương. 

 Phân tích hồi quy logistic đa biến giữa các biến độc lập có kiểm định 2-test 

có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê (p<0,05) với biến phụ thuộc “trầm cảm”, 

nhằm để kiểm định các yếu tố liên quan (sig<0,05) và đánh giá mối liên quan đến 

trầm cảm ở NCT qua tỷ suất chênh (OR) với khoảng tin cậy 95% (95%CI) [27].  

 So sánh đánh giá sự khác nhau giữa 2 tỷ lệ ở nhóm can thiệp và nhóm đối 

chứng tại thời điểm trước can thiệp và sau can thiệp; đồng thời, kiểm định sự khác 
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biệt các tỷ lệ ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng bằng thuật toán 2-test tại 2 thời 

điểm trước can thiệp - sau can thiệp qua giá trị p. 

 Đánh giá chỉ số hiệu quả ở nhóm can thiệp và hiệu quả can thiệp ở nhóm can 

thiệp với nhóm đối chứng về tỷ lệ trầm cảm và KAP PCTC ở NCT.  

2.9.2. Dữ liệu nghiên cứu định tính  

Các thông tin thu được từ các cuộc thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu đều 

được ghi băng, sau đó gỡ băng để lấy thông tin. Các ghi chép trong quá trình phỏng 

vấn và thảo luận nhóm cũng được sử dụng trong quá trình phân tích số liệu định 

tính. Các thông tin thu được từ nghiên cứu định tính được xử lý theo phương pháp 

“mã hóa mở” theo từng nhóm chủ đề nghiên cứu. So sánh, đánh giá hiệu quả trước 

can thiệp - sau can thiệp ở nhóm can thiệp về tính phù hợp, khả năng duy trì và nhân 

rộng các nội dung của mô hình can thiệp. 

2.10. VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU  

Nghiên cứu này được tiến hành trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện của đối tượng 

nghiên cứu, gia đình, người thân và các tổ chức xã hội cũng như cộng đồng. Mục 

đích nghiên cứu, nội dung và cách thức thực hiện được thông báo rõ ràng với tất cả 

đối tượng nghiên cứu. Các thông tin thu được trong quá trình nghiên cứu đảm bảo 

tính bí mật, trung thực và chính xác. Các nội dung của mô hình can thiệp được thực 

hiện có lợi cho NCT và cộng đồng.  

Đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt của Hội đồng đạo đức nghiên cứu khoa 

học của trường Đại học Y-Dược, Đại học  Huế. Nội dung nghiên cứu đã được sự đồng ý 

của UBND tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 02/11/2018.  

Nghiên cứu này không thực hiện bất kỳ can thiệp xâm lấn nào làm ảnh 

hưởng đến sức khỏe NCT và cộng đồng; đồng thời tại hai xã/phường đối chứng, 

không nhận bất kỳ nội dung can thiệp nào, nhằm để đảm bảo tính chính xác khi so 

sánh và đánh giá hiệu quả các giải pháp của mô hình can thiệp.  

Những NCT phát hiện dấu hiệu trầm cảm mức độ vừa và nặng thì được mời 

Bác sĩ chuyên khoa tâm thần khám thêm lâm sàng, xác định chẩn đoán và chuyển 

về bệnh viện tâm thần tỉnh cấp sổ điều trị theo dõi. Kết quả nghiên cứu được trình bày 

cho chính quyền địa phương và thông báo lại kết quả cho NCT và cộng đồng được biết. 
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Chương 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU  

3.1.1. Đặc điểm về nhân khẩu học  

Bảng 3.1. Đặc điểm về nhân khẩu học (tần số=1572) 

Biến số Số lượng  Tỷ lệ % 

Nhóm tuổi 

60-69 515 32,8 

70-79 624 39,7 

≥ 80 433 27,5 

Tuổi trung bình 74,8 ± 8,5. 

cao nhất 105 tuổi và thấp nhất 60 tuổi, độ lệch chuẩn (SD=8,5) 

Giới tính 
Nam 617 39,2 

Nữ 955 60,8 

Nghề nghiệp 

Cán bộ, viên 

chức, công nhân 
160 10,2 

Nông dân 873 55,5 

Nghề tự do 539 34,3 

Nguồn thu nhập 
< 2 nguồn 959 61,0 

≥ 2 nguồn 614 39,0 

Dân tộc 
Kinh 1563 99,4 

Hoa 09 0,6 

 Nhóm tuổi 70-79 chiếm tỷ lệ cao nhất (39,7%) và thấp nhất là nhóm từ 80 

tuổi trở lên (27,5%); giới tính nữ chiếm tỷ lệ 60,8%; nghề nghệp nông dân chiếm tỷ 

lệ cao nhất (55,5%), cán bộ-viên chức-công nhân chiếm tỷ lệ thấp nhất (10,2%); có 

từ 2 nguồn thu nhập chính trở lên chiếm tỷ lệ 39,0% và dưới 2 nguồn thu nhập 

chính 61,0%; dân tộc kinh chiếm tỷ lệ 99,4 % và tuổi thọ trung bình 74,8 ± 8,5 tuổi. 
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3.1.2. Các đặc trưng về kinh tế xã hội của người cao tuổi  

Bảng 3.2. Các đặc trưng về kinh tế xã hội của người cao tuổi (tần số=1572) 

Biến số Số lượng Tỷ lệ % 

Trình độ 

học vấn 

≤ Tiểu học 741 47,1 

THCS 613 39,0 

≥ THPT 218 13,9 

Tình trạng hôn nhân 

Đang có vợ/chồng 1006 64,0 

đơn thân- ly dị- ly 

thân- góa 
566 36,0 

Hoàn cảnh sống 

< Hai thế hệ 510 32,4 

≥ Hai thế hệ 1062  67,6  

Việc làm hiện tại 

Có 946 60,2 

Không có 626 39,8 

Kinh tế hộ gia đình 

≤ Cận nghèo 281 17,9 

> Cận nghèo 1291 82,1 

Hoạt động xã hội 

Có  1449 92,2 

Không 123 7,8 

 Trình độ học vấn từ tiểu học trở xuống chiếm tỷ lệ cao nhất (47,1%) và thấp 

nhất là từ THPT trở lên 13,9%; tình trạng hôn nhân đang ở cùng vợ/chồng chiếm tỷ 

lệ 64,0%, góa và khác 36,0%; sống cùng từ 2 thế hệ trở lên 67,6%, dưới 2 thế hệ 

32,4%; hiện tại có việc làm chiếm tỷ lệ 60,2%; kinh tế hộ gia đình từ cận nghèo trở 

xuống chiếm tỷ lệ 17,9%; có tham gia hoạt động xã hội chiếm tỷ lệ 92,2%.  
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3.1.3. Đặc điểm bệnh mạn tính, di truyền, biến cố lớn và hỗ trợ xã hội 

Bảng 3.3. Bệnh mạn tính, di truyền, biến cố lớn và hỗ trợ xã hội (tần số=1572) 

Biến số Số lượng  Tỷ lệ % 

Bệnh mạn tính 
Có < 2 Bệnh 893 56,8 

Có  ≥ 2 Bệnh 679 43,2 

Di truyền trầm cảm 
Có 19 1,2 

Không 1553 98,8 

Biến cố lớn xảy ra 

trong 12 tháng qua 

Không có 1253 79,7 

≥ 1 biến cố 319 20,3 

Biến cố lớn xảy ra 

trong cuộc đời 

Không có 976 62,1 

≥ 1 biến cố 596 37,9 

Hỗ trợ xã hội 
Cao 1159 73,7 

Không cao 413 26,3 

 Có từ 2 bệnh mạn tính trở lên chiếm tỷ lệ 43,2%; có yếu tố di truyền về trầm 

cảm chiếm tỷ lệ rất thấp (1,2%); có ít nhất 1 biến cố lớn xảy ra 12 tháng vừa qua 

chiếm tỷ lệ 20,3%; có ít nhất 1 biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời chiếm tỷ lệ 37,9%; 

có hỗ trợ xã hội không cao chiếm tỷ lệ 26,3%.  

3.1.4. Đặc điểm các hành vi-thói quen 

 

Biểu đồ 3.1. Đặc điểm các hành vi-thói quen 
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hút thuốc uống rượu hoạt động ≥ 30 
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tình dục kém chia sẻ tâm sự

Có thói quen Không có thói quen Tần số=1572
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 Có hút thuốc lá trở thành thói quen chiếm tỷ lệ 11,8%; có thói quen uống 

rượu/bia chiếm tỷ lệ 8,5%; sinh hoạt tình dục kém hơn bình thường chiếm tỷ lệ 

90,5%; không có chia sẻ tâm sự chiếm tỷ lệ 11,5%. 

3.2. TỶ LỆ TRẦM CẢM, MỨC ĐỘ TRẦM CẢM, KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ-

THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG TRẦM CẢM Ở NGƯỜI CAO TUỔI  

3.2.1. Tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi  

Bảng 3.4. Tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi (tần số=1572) 

Trầm cảm Số lượng  Tỷ lệ % 

Trầm cảm (GDS≥13) 294 18,7 

Bình thường (GDS<13) 1278 81,3  

Tổng cộng 1572 100,0 

 

 Tỷ lệ trầm cảm ở NCT trong cộng đồng ước tính là 18,7%.   

3.2.2. Tỷ lệ mức độ trầm cảm ở người cao tuổi  

Bảng 3.5. Tỷ lệ mức độ trầm cảm ở người cao tuổi (tần số=1572) 

Trầm cảm Số lượng  Tỷ lệ % 

Bình thường (GDS<13) 1278 81,3  

Trầm cảm nhẹ (13≤GDS≤18) 201 12,8 

Trầm cảm vừa (19≤GDS≤24) 81 5,1   

Trầm cảm nặng (GDS>24) 12 0,8 

Tổng cộng 1572 100,0 

 

 Mức độ trầm cảm nhẹ chiếm tỷ lệ 12,8%, trầm cảm vừa 5,1% và trầm cảm 

nặng 0,8%.  
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3.2.3. Tỷ lệ kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi 

 

Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi 

 Kiến thức hiểu biết “đạt” chiếm tỷ lệ 43,4% và “không đạt” 56,6%; thái độ 

hiểu biết “đạt” chiếm tỷ lệ 46,6% và “không đạt” 53,4%; thực hành hiểu biết “đạt” 

chiếm tỷ lệ 45,8% và “không đạt” 54,2%. 

3.3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRẦM CẢM NGƯỜI CAO TUỔI  

3.3.1. Phân tích mối liên quan nhân khẩu học với trầm cảm ở người cao tuổi  

Bảng 3.6. Mối liên quan nhân khẩu học với trầm cảm ở người cao tuổi  

(tần số =1572) 

Biến số 

Trầm cảm 

Tổng 

cộng 

p 

(OR) 

Có Không 

Tần số  
Tỷ lệ 

% 
Tần số  

tỷ lệ 

% 

1. Nhóm tuổi 

≥80 87  20,1 346  79,9 433  
0,52 

(1,19) 
70-79 118  18,9 506  81,1 624  

60-69 89  17,3 426  82,7 515  

2. Giới tính 
Nam  113  18,3 504  81,7 617  0,75 

(0,96)  Nữ  181  19,0 774  81,0 955  

3. Nguồn thu 

nhập chính 

< 2 nguồn 225  23,5 733  76,5 958  <0,001 

(2,43) ≥ 2 nguồn 69  11,2 545  88,8 614  

 Ghi chú: ở nhóm tuổi giá trị OR được tính ở 2 nhóm (60-75 và >75 tuổi) 

43,4% 46,6% 45,8%

56,6% 53,4% 54,2%

Kiến thức Thái độ Thực hành

Đạt Không đạt Tần số=1572
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Nhóm tuổi, giới tính không liên quan đến trầm cảm ở NCT và sự khác biệt 

này không có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê (p>0,05). Số lượng nguồn thu 

nhập chính có liên quan đến trầm cảm ở NCT và sự khác biệt này có ngưỡng kiểm 

định có giá trị thống kê (p<0,05).   

3.3.2. Phân tích mối liên quan các đăc trưng về kinh tế xã hội với trầm cảm ở 

người cao tuổi  

Bảng 3.7. Mối liên quan các đăc trưng về kinh tế xã hội với trầm cảm  

ở người cao tuổi (tần số=1572)   

Biến số 

Trầm cảm 

Tổng 

cộng 

p 

(OR)  

Có Không 

Tần số Tỷ lệ 

% 
Tần số 

Tỷ lệ 

% 

1. Học vấn 
< THPT 269 19,9 1085 80,1 1354 <0,05 

(1,91) ≥ THPT 25 11,5 193 88,5 218 

2. Hôn nhân 
Góa và khác  138 24,4 428 75,6 566 <0,001 

(1,76) Có vợ/chồng 156 15,5 850 84,5 1006 

3. Hoàn cảnh 

sống 

<  2 thế hệ 109 21,4 401 78,6 510 0,06 

(1,29) ≥ 2 thế hệ 185 17,4 877 82,6 1062 

4. Việc làm 

hiện tại 

Không làm việc 146 23,3 480 76,7 626 <0,001 

(1,64) Có làm việc 148 15,6 798 84,4 946 

5. Kinh tế hộ 

gia đình 

≤ Cận nghèo 111 39,4 171 60,6 282 <0,001 

(3,93) > Cận nghèo 183 14,2 1107 85,8 1290 

6. Hoạt động 

xã hội 

Không  29 23,8 93 76,2 112 0,14 

(1,39) Có  265 18,3 1185 81,7 1450 

 Trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, tình trạng việc làm hiện tại, kinh tế hộ 

gia đình có liên quan đến trầm cảm ở NCT và sự khác biệt này có ngưỡng kiểm 

định có giá trị thống kê (p<0,05). Hoàn cảnh sống, tham gia hoạt động xã hội không 

liên quan đến trầm cảm ở NCT và sự khác biệt này không có ngưỡng kiểm định có 

giá trị thống kê (p>0,05).  
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3.3.3. Phân tích mối liên quan bệnh mạn tính, di truyền, sang chấn, hỗ trợ xã 

hội, hành vi – thói quen và chia sẻ tâm sự với trầm cảm ở người cao tuổi  

3.3.3.1. Nhóm yếu tố Bệnh mạn tính, di truyền và sang chấn (áp lực tâm lý) 

Bảng 3.8. Mối liên quan bệnh mạn tính, di tuyền, biến cố lớn với trầm cảm ở người 

cao tuổi (tần số=1572) 

 Biến số 

Trầm cảm 

Tổng 

cộng 

p 

(OR) 

Có Không 

Tần số 
Tỷ lệ 

% 
Tần số 

Tỷ lệ 

% 

1. Bệnh mạn 

tính 

≥ 2 Bệnh 221 32,5 458 67,5 679 <0,05 

(9,99) 
< 2 Bệnh 73 8,2 820 91,8 893 

2. Di truyền 

trầm cảm  

Có 13 68,4 6 31,6 19 <0,001 

(9,81) 
Không 281 18,1 1272 81,9 1553 

3. Biến cố lớn 

trong 12 tháng 

qua 

≤1 biến cố 157 49,2 162 50,8 319 <0,001 

(7,90) 
Không có 137 10,9 1116 89,1 1253 

4. Biến cố lớn 

trong cuộc 

đời 

≤1 biến cố 226 37,9 370 62,1 596 <0,001 

 (8,16) 
Không có 68 7,0 908 93,0 976 

5. Hỗ trợ xã 

hội 

Không cao 184 44,4 230 55,6 414 <0,001 

(7,62) 
Cao 110 9,5 1048 90,5 1158 

 Bệnh mạn tính, yếu tố di truyền, biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời, biến cố 

lớn xảy ra trong 12 tháng vừa qua và hỗ trợ xã hội có liên quan đến trầm cảm ở 

NCT và sự khác biệt này có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê (p<0,05). Biến cố 

lớn trong cuôc đời không liên quan đến trầm cảm ở NCT và sự khác biệt này không 

có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê (p>0,05).  
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3.3.3.2. Nhóm yếu tố hành vi-thói quen và chia sẻ tâm sự 

Bảng 3.9. Mối liên quan hành vi-thói quen và trầm cảm ở người cao tuổi  

(tần số=1572) 

 Biến số 

Trầm cảm 

Tổng 

cộng 

p 

(OR) 

Có Không 

Tần số 
Tỷ lệ 

% 
Tần số 

Tỷ lệ 

% 

1. Hút thuốc lá 

Có 46 24,7 140 75,3 186 
<0,05 

(1,51) Không 248 17,9 1138 82,1 1386 

2. Thói quen 

uống rượu 

Có 41 30,8 92 69,2 133 
<0,001 

(2,09) Không 253 17,6 1186 82,4 1439 

3. Hoạt động 

thể lực ≥30 

phút/ngày 

Không 169 45,9 199 54,1 368 
<0,001 

(7,33) Có 125 10,4 1079 89,6 1204 

4. Sinh hoạt 

tình dục 

Bình thường 28 18,8 111 81,2 149 
0,98 

(1,01) Kém 266 18,7 1157 81,3 1423 

5. Chia sẻ         

tâm sự 

Không 118 65,6 62 34,4 180 
<0,001 

(13,15) Có 176  12,0 1216  98,0 1392  

 Hút thuốc, thói quen uống rượu/bia, hoạt động thể lực ≥30 phút trong ngày, 

chia sẻ tâm sự có liên quan đến trầm cảm ở NCT và sự khác biệt này có ngưỡng 

kiểm định có giá trị thống kê (p<0,05). Thói quen sinh hoạt tình dục không liên 

quan đến trầm cảm ở NCT và sự khác biệt này có ngưỡng kiểm định không có giá 

trị thống kê (p>0,05). 



76 

3.3.3.3. Kiểm định các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người cao tuổi qua mô hình 

hồi qui logistic đa biến  

Bảng 3.10. Mô hình hồi quy logistic đa biến kiểm định các yếu tố liên quan đến 

trầm cảm ở người cao tuổi  

Biến độc lập OR 95%CI p 

1. Hoc vấn:   < THPT 

                       ≥ THPT 

1 

1,2 

 

0,7-2,1 
0,48 

2. Hôn nhân:  Đang có vợ/chồng 

         Góa và khác 

1 

1,6 

 

1,1-2,3 
0,01 

3. Việc làm hiện tại:  Có làm việc  

                       Không làm việc 

1 

1,3 

 

0,6-1,2 
0,33 

4. Nguồn thu nhập chính:  ≥ 2 nguồn  

                                              < 2 nguồn 

1 

1,8 

 

1,1-2,6 
0,01 

5. Kinh tế hộ gia đình:   > Cận nghèo 

                                        ≤Cận nghèo 

1 

1,3 

 

0,9-2,0 
0,13 

6. Hỗ trợ xã hội:   Cao 

                              Không cao  

1 

1,9 

 

1,3-2,8 
<0,05 

7. Mắc bệnh mạn tính:  Có < 2 bệnh  

                                         Có ≥ 2 bệnh 

1 

2,9 

 

1,9-4,5 
<0,001 

8. Chia sẻ tâm sự:   Có 

                                 Không  

1 

7,3 

 

4,3-12,3 
<0,001 

9. Di truyền trầm cảm:  Không  

                                         Có 

1 

6,3 

 

2,1-19,5 
<0,05 

10. Biến cố lớn xảy ra 12 tháng qua: Không có 

                                                     Có ≥1 biến cố 

1 

3,3 

 

2,2-5,0 
<0,001 

11. Biến cố lớn trong cuộc đời: Không có 

                                                      Có ≥1 biến cố 

1 

2,4 

 

1,6-3,5 
<0,001 

12. Hút thuốc lá:                  Không hút 

                                                Đang hút 

1 

1,2 

 

0,6-2,2 
0,67 

13. Thói quen uống rượu:  Không có 

                                       Có 

1 

2,0 

 

1,0-4,0 
<0,05 

14. Hoạt động thể lực:  Có (trên 30 phút/ngày) 

             Không có 

1 

2,9 

 

2,0-4,4 
<0,001 
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Có 10 yếu có liên quan đến trầm cảm ở NCT có ngưỡng kiểm định có giá trị 

thống kê (p<0,05): đơn thân-ly dị-ly thân-góa (OR=1,6), có dưới 2 nguồn thu nhập 

chính (OR=1,8), hỗ trợ xã hội không cao (OR=1,9), có từ 2 bệnh mạn tính trở lên 

(OR=2,9), không có chia sẻ tâm sự (OR=7,3), có yếu tố di truyền trầm cảm 

(OR=6,3), có từ 1 biến cố lớn xảy ra trong 12 tháng qua (OR=3,3), có từ 1 biến cố 

lớn xảy ra trong cuộc đời (OR=2,4), có thói quen uống rượu/bia (OR=2,0), không có 

thói quen hoạt động thể lực ít nhất 30 phút trong một ngày (OR=2,9).  

 Có 4 yếu tố không liên quan đến trầm cảm ở NCT (P>0,05) bao gồm: trình 

độ học vấn, tình trạng công việc hiện tai, kinh tế hộ gia đình, hút thuốc lá. 

3.3.4. Đánh giá tính tương đồng một số đặc điểm nhóm xã-phường chọn ngẫu 

nhiên và nhóm xã-phường chọn có chủ đích 

Bảng 3.11. Đánh giá tính tương đồng một số đặc điểm nhóm xã-phường chọn 

ngẫu nhiên và nhóm xã-phường chọn có chủ đích 

Chỉ số đánh giá 

Nhóm can thiệp Nhóm đối chứng  

p Tần 

số=384 

Tỷ lệ 

% 

Tần 

số=384 

Tỷ lệ 

% 

1. Giới 

tính 

Nam 147 38,3 150 39,1 
0,82 

Nữ 237 61,7 234 60,9 

2. Dân tộc 
Kinh 382 99,5 384 100,0 

0,50 
Khác 02 0,5 00 0,0 

3. Hỗ trợ 

xã hội 

Cao 276 71,9 294 76,6 
0,14 

Thấp 108 28,1 90 23,4 

4. Hôn 

nhân 

Đang có vợ/chồng 262 68,2 240 62,5 
0,10 

Góa và khác 122 31,8 144 37,5 

5. Trầm 

cảm 

Bình thường 312 81,2 309 80,5 
0,78 

Trầm cảm 72 18,8 75 19,5 

 Giới tính, dân tộc, hỗ trợ xã hội, tình trạng hôn nhân và tỷ lệ trầm cảm 

NCT ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng ở thời điểm trước can thiệp không có 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, vì p>0,05 hay còn gọi là có sự tương đồng. 
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3.4.  KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI MÔ HÌNH CAN THIỆP PHÒNG 

CHỐNG TRẦM CẢM Ở NGƯỜI CAO TUỔI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 

 Với kết quả đào tạo được 52 cộng tác viên ở nhóm CT bao gồm NVYTT/tổ dân 

phố, chi hội trưởng NCT và trưởng thôn/tổ dân phố, đã được tập huấn thử nghiệm hoạt 

động can thiệp, trước khi triển khai mô hình can thiệp, trên cơ sở đó chúng tôi xây 

dựng được mô hình can thiệp đảm bảo độ bao phủ toàn diện trên địa bàn can thiệp.  

3.4.1. Kết quả xây dựng mô hình can thiệp PCTC ở NCT dựa vào cộng đồng  

 Trên cơ sở phân tích kết quả điều tra khảo sát thực trạng ban đầu (định lượng 

và định tính), kết quả phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm của đối tượng nghiên cứu, 

dựa vào tính chất thực tiễn của các yếu tố liên quan có khả năng nguy cơ cao dẫn 

đến trầm cảm ở NCT, chúng tôi xây dựng được mô hình can thiệp PCTC như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1. Mô hình Phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi dựa vào cộng đồng  

Gián tiếp & trực tiếp  

Đối tượng đích: NCT, 

NCT mắc TC, người 

chăm sóc chính-người 

thân và cộng đồng 

Đối tượng đích: NCT, 

NCT mắc TC và người 

chăm sóc chính-người 

thân 

Trực tiếp & gián tiếp 

1. Trạm y tế (tổ dịch vụ) 

2. Hộ gia đình   

3. Tập trung nhóm 

1. Đài truyền thanh xã/ phường 

2. Trạm y tế (tổ dịch vụ) 

3. Hộ gia đình 

Mô hình can thiệp phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố Quảng 

Ngãi dựa vào cộng đồng 

Giải pháp 2  

TTGDSK tăng hiểu biết 

KAP PCTC ở NCT  

(1). Nhóm 1: KAP PCTC ở 

NCT (Phụ lục 1, 11, 12, 13, 14). 

(2).  Nhóm 2: yếu tố liên quan 

(p<0,05). 
 

 

. 
 

Giải pháp 1  

Xây dựng CTV huy động cộng 

đồng, xây dựng tổ dịch vụ 

Giải pháp 3  

Hỗ trợ tâm lý rèn luyện khả 

năng thích ứng cao 

(1). Chia sẻ tâm sự, hoạt động 

thể lực (phụ lục 15) 

(2). Chia sẻ tâm sự, hỗ trợ xã 

hội (phụ lục 16). 

(1). XD kế hoạch CT và 

huy động cộng đồng.  

(2).  Đào tạo cộng tác viên 

và XD tổ dịch vụ PCTC. 

Trực tiếp  

Đối tượng đích: 

NVYTT/TDP, trưởng 

Trạm y tế xã, chi hội NCT, 

nhân viên công tác xã hội 

xã/phường 

Mở 2 lớp đào tạo và cấp 

giấy chứng nhận 
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Bảng 3.12. Kết quả thực hiện xây dựng mô hình can thiệp cộng đồng phòng 

chống trầm cảm ở người cao tuổi ở nhóm can thiệp 

                  Thôn/tổ dân phố 

 

Kết quả xây dựng 

Nhóm can thiệp  

(xã và phường can thiệp) 
Tỷ lệ %  

kế hoạch 

(độ bao phủ) 
Số lượng 

thực hiện 

Số lượng kế 

hoạch 

Số lượng mô hình 01 01 100% 

Hội thảo xây dựng tổ dịch vụ can thiệp 01 01 100% 

Số lượng tổ dịch vụ can thiệp PCTC 01 01 100% 

Số lượng tổ cộng tác dịch vụ PCTC  02 02 100% 

 Các nội dung can thiệp đã bao phủ 100% xã-phường ở nhóm can thiệp so với 

kế hoạch can thiệp. 

3.4.2. Kết quả độ bao phủ đầu tư xây dựng mô hình can thiệp 

Bảng 3.13. Kết quả độ bao phủ đầu tư xây dựng mô hình can thiệp  

                  Thôn/tổ dân phố 

 

Kết quả xây dựng 

Nhóm can thiệp  

(xã và phường can thiệp) 

Tỷ lệ % 

kế hoạch 

(độ bao 

phủ) 

Số lượng  

thực hiện 

Số lượng kế 

hoạch 

Số lượng các giải pháp can thiệp 03 03 100 

Số hoạt động được thực hiện nội dung mô hình 06 06 100 

Số người được tuyển chọn, đào tạo, tập huấn (phụ 

lục 10). 
52 52 100 

Số sản phẩm truyền thông được thiết kế (sổ tay, 

tờ gấp/rơi, poster). 
03 03 100 

Số đợt chiến dịch tuyên truyền lưu động  04 04 100 

Số NCT được điều tra quan sát trực tiếp (NCT ở 

nhóm can thiệp được chọn vào mẫu nghiên cứu) 
384 384 100 

Số hộ gia đình có NCT mắc trầm cảm được cộng 

tác viên đến chăm sóc và hỗ trợ tâm lý (hộ có 

NCT trầm cảm phát hiện ở điều tra ban đầu) 

147 147 100 
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                  Thôn/tổ dân phố 

 

Kết quả xây dựng 

Nhóm can thiệp  

(xã và phường can thiệp) 

Tỷ lệ % 

kế hoạch 

(độ bao 

phủ) 

Số lượng  

thực hiện 

Số lượng kế 

hoạch 

Số lần phỏng vấn sâu cá nhân trước can thiệp - 

sau can thiệp (trưởng Trạm y tế 1, chủ tịch hội 

NCT 1 và trưởng thôn/tổ dân phố; mỗi người 2 lần) 

40 40 100 

Số lần thảo luận nhóm (trước can thiệp và sau can thiệp) 02 02 100 

Số người tham gia thảo luận nhóm  (trước can thiệp - 

sau can thiệp)/lần (16 NVYTT/ tổ dân phố, 16 chăm 

sóc chinh-người thân đại diện thôn/ tổ dân phố, 4 lãnh 

đạo Trạm y tế, hội NCT (xã/phường) 

72 72 100 

Ghi chú: ngoài ra còn có 05 cuộc phỏng vấn sâu ở 05 cán bộ lãnh đạo cấp 

thành phố-tỉnh, ngành liên quan; tập huấn cho 14 cán bộ lãnh đạo địa phương 

 Các nội dung hoạt động xây dựng mô hình can thiệp đã bao phủ 100% xã - 

phường ở nhóm can thiệp so với kế hoạch can thiệp. 

3.4.3. Kết quả thực hiện các giải pháp của mô hình can thiệp  

3.4.3.1. Giải pháp 1. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên huy động cộng đồng và xây 

dựng tổ dịch vụ phòng chống trầm cảm 

Bảng 3.14. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên huy động cộng đồng và xây dựng 

tổ dịch vụ phòng chống trầm cảm 

Thôn/tổ dân phố 

 Kết quả thực hiện  

Nhóm can thiệp  

(xã và phường can thiệp) 

Tỷ lệ 

% kế 

hoạch 

(độ bao 

phủ) 

Số lượng 

thực hiện 

Số lượng 

kế hoạch 

Đào tạo cộng tác viên là NVYTT/tổ dân phố 52 52 100 

Xây dựng 1 tổ dịch vụ và 2 tổ cộng tác dich vụ 3 3 100 

Huy động đối tượng đích NCT tham gia  2.415 2.446 98,7 

Huy động tham gia cộng đồng (các đơn vị): chi hội 

NCT, ban thôn/ tổ dân phố, Y tế, xã/phường.  
36 36 100 

Ghi chú: có 31 NCT chết và đi khỏi địa phương trong 2 năm can thiệp 
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 Các hoạt động của giải pháp can thiệp này đã đạt được độ bao phủ trên 98% 

so với kế hoạch can thiệp  

3.4.3.2. Giải pháp 2: truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao kiến thức-thái độ-

thực hành phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi 

Bảng 3.15. Kết quả thực hiện giải pháp truyền thông giáo dục sức khỏe nâng 

cao KAP phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi ở nhóm can thiệp 

Thôn/tổ dân phố 

Kết quả thực hiện 

Nhóm can thiệp  

(xã và phường can thiệp) 

Tỷ lệ 

% kế 

hoạch 

(độ bao 

phủ) 

Số lượng 

thực hiện 

Số lượng kế 

hoạch 

Phát 3 cuốn sổ tay (1 bộ) tài liệu kỹ thuật và thực 

hành PCTC (mỗi thôn/tổ dân phố, Trạm y tế và 

nhân viên CTXH xã/phường 1 bộ) 

20 20 100 

Phát tờ rơi có nội dung tuyên truyền PCTC ở NCT 804 804 100 

Phiếu tự điền theo dõi sức khỏe về trầm cảm cho 

NCT tại nhà và hướng dẫn cách ghi chép. 
146 147 99,3 

Treo poster (tranh) tuyên tryền PCTC ở NCT 3 3 100 

Phát đĩa CD tuyên truyền PCTC ở NCT 

https://www.youtube.com/watch?v=uwe_LBP6I04 

3 3 100 

Tuyên truyền phổ biến PCTC toàn cộng đồng qua 

đài truyền thanh địa phương (lượt). 
24 24 100 

Tuyên truyền PCTC trực tiếp hộ gia đình (lượt) 146 147 99,3 

Ghi chú: có 1 NCT trầm cảm chết do bệnh phối hợp trong 2 năm can thiệp 

Các hoạt động của giải pháp can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe hầu 

hết đã được thực hiện theo thiết kế ban đầu và độ bao phủ đạt trên 99% đến đối 

tượng đích ở xã - phường can thiệp. 
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3.4.3.3. Giải pháp 3. Hỗ trợ tâm lý rèn luyện khả năng thích ứng cao  

Bảng 3.16. Kết quả hỗ trợ tâm lý cho người cao tuổi mắc trầm cảm dựa vào 

cộng đồng ở nhóm can thiệp  

Thôn/tổ dân phố 

 Kết quả thực hiện 

Nhóm can thiệp  

(xã và phường can thiệp) 

Tỷ lệ % 

kế hoạch 

(độ bao 

phủ) 
Số lượng 

thực hiện 

Số lượng 

kế hoạch 

Hỗ trợ tâm lý cho NCT mắc trầm cảm và người 

chăm sóc chính 
292 294 99,3 

Hướng dẫn tự chia sẻ tâm sự, hoạt động thể lực, 

hỗ trợ xã hội cho NCT mắc trầm cảm 
146 147 99,3 

Hỗ  trợ tâm lý cho đối tượng đích NCT 2.415 2.446 98,7 

Ghi chú: Có 10 NCT trầm cảm nặng đã được mời bác sĩ chuyên khoa tâm thần 

khám và điều trị, có 1 NCT trầm cảm chết do bệnh phối hợp, 31 NCT chết và đi 

khỏi địa phương trong 2 năm can thiệp. 

 Các hoạt động của giải pháp can thiệp hỗ trợ tâm lý rèn luyện khả năng thích 

ứng cao đã thực hiện đạt được độ bao phủ trên 98% so với kế hoạch can thiệp. 

3.5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP    

3.5.1. Đánh giá kết quả tỷ lệ chia sẻ tâm sự, hỗ trợ xã hội, hoạt động thể lực ở 

nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng trước can thiệp-sau can thiệp 

Bảng 3.17. Đánh giá kết quả tỷ lệ chia sẻ tâm sự, hỗ trợ xã hội, hoạt động thể 

lực ở nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng trước can thiệp-sau can thiệp 

 
Trước can thiệp 

Tần số =384 

p 

Sau can thiệp 

Tần số =384  

p 

Chỉ số đánh giá 

Nhóm can thiệp 

Tần số          

(tỷ lệ %) 

Nhóm đối chứng  

Tần số         

(tỷ lệ %) 

Nhóm can thiệp 

Tần số          

(tỷ lệ %) 

Nhóm đối chứng  

Tần số       

(tỷ lệ %) 

Hỗ trợ xã 

hội 

Cao 277 (72,1) 290 (75,5) 
0,29 

330 (85,9) 313 (81,5) 
0,10 

Thấp 107 (27,9) 94 (24,5) 54 (14,1) 71 (18,5) 

Chia sẻ 

tâm sự 

Có 352 (91,7) 325 (84,6) 
0,003 

378 (98,4) 320 (83,3) 
<0,001 

Không 32 (8,3) 59 (15,4) 06 (1,6) 64 (16,7) 

Hoạt động 

thể lực 

Có 298 (77,6) 295 (76,8) 
0,80 

355 (92,4) 321 (83,6) 
<0,001 

Không 86 (22,4) 89 (23,2) 29 (7,6) 63 (16,4) 
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 Trước can thiệp: tỷ lệ hỗ trợ xã hội ở nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng 

là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê,  vì p=0,29>0,05; hoạt động thể lực 

nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê, vì p=0,80>0,05. Nhưng chia sẻ tâm sự ở nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng 

là khác nhau, vì p=0,003<0,05.  

 Sau can thiệp: tỷ lệ hỗ trợ xã hội ở nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng là 

không có sự khác biệt hay là không tương đồng với nhau, vì p=0,10>0,05. Tương 

tự, chia sẻ tâm sự ở nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng là không tương đồng 

với nhau, vì p<0,001; hoạt động thể lực nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng là 

không tương đồng với nhau, vì p<0,001.   

3.5.2. So sánh kết quả tỷ lệ hỗ trợ xã hội, chia sẻ tâm sự và hoạt động thể lực 

trước can thiệp-sau can thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.3. So sánh tỷ lệ hỗ trợ xã hội, chia sẻ tâm sự và hoạt động thể lực 

trước can thiệp-sau can thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng  

 Trước can thiệp, các tỷ lệ về hỗ trợ xã hội, chia sẻ tâm sự và hoạt động thể 

lực là xấp xỉ nhau.  

 Sau can thiệp, các tỷ lệ này ở nhóm có can thiệp chiếm tỷ lệ cao hơn.  

72,1% 75,5% 81,1% 85,9%

91,7% 84,6% 83,3%
98,4%

77,6% 76,8% 83,6%
92,4%
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Trước can thiệp 

nhóm can thiệp

Trước can thiệp

nhóm đối chứng

Sau can thiệp 

nhóm đối chứng

Sau can thiệp 

nhóm can thiệp

Hỗ trợ xã hội cao Có chia Sẻ tâm sự Có hoạt động thể lực ≥30 phút/ngày
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3.5.3. Đánh giá tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi trước can thiệp-sau can thiệp  

Bảng 3.18. Đánh giá tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi trước can thiệp-sau can thiệp 

Trầm cảm 

Trước can thiệp  

(tần số=384) 

p 

Sau can thiệp 

(tần số=384) 

p Nhóm can thiệp 

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Nhóm đối chứng  

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Nhóm can thiệp 

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Nhóm đối chứng  

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Trầm cảm  72 (18,8) 75 (19,5) 
0,78 

45 (11,7) 74 (19,3) 
<0,05 

Bình thường  312 (81,3) 309 (80,5) 339 (88,3) 310 (80,7) 

 Trước can thiệp, tỷ lệ trầm cảm NCT giữa nhóm can thiệp và nhóm đối 

chứng là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê vì p=0,78>0,05; tỷ lệ trầm cảm 

NCT ở nhóm can thiệp 18,8% gần xấp xỉ với nhóm đối chứng (19,5%).  

 Sau can thiệp, tỷ lệ trầm cảm NCT giữa nhóm can thiệp và nhóm đối chứng 

là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê vì p<0,05; tỷ lệ trầm cảm NCT ở nhóm can 

thiệp 11,7% thấp hơn ở nhóm đối chứng (19,3%).  

3.5.4. Đánh giá tỷ lệ mức độ trầm cảm ở người cao tuổi trước trước can thiệp-

sau can thiệp  

Bảng 3.19. Đánh giá tỷ lệ mức độ trầm cảm người cao tuổi trước can thiệp-sau 

can thiệp 

Mức độ           

trầm cảm 

Trước can thiệp 

(tần số=384) 

p 

Sau can thiệp 

(tần số=384) 

p Nhóm can thiệp 

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Nhóm đối chứng  

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Nhóm can thiệp 

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Nhóm đối chứng  

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Bình thường  312 (81,3) 309 (80,5) 

0,09 

339 (88,3) 310 (80,7) 

0,01 
Nhẹ  38 (9,9) 54 (14,1) 30 (7,8) 53 (13,8) 

Vừa 28 (7,3) 19 (4,9) 15 (3,9) 21 (5,5) 

Nặng 06 (1,6) 02 (0,5) 00 (0,0) 00 (0,0) 

 Trước can thiệp, tỷ lệ mức độ trầm cảm NCT giữa nhóm can thiệp và nhóm 

đối chứng là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê vì p=0,09>0,05.   

 Sau can thiệp, tỷ lệ mức độ trầm cảm NCT giữa  nhóm can thiệp và nhóm 

đối chứng là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê vì p=0,01<0,05. 
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3.5.5. So sánh kết quả tỷ lệ trầm cảm, mức độ trầm cảm trước can thiệp-sau 

can thiệp ở nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng  

 

 Biểu đồ 3.4. So sánh tỷ lệ trầm cảm, mức độ trầm cảm trước can thiệp-sau can 

thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng 

 Nhóm can thiệp, tỷ lệ trầm cảm giảm từ 18,8% giảm xuống còn 11,7%. 

Trong đó: trầm cảm nhẹ từ 9,9% giảm xuống còn 7,8%; trầm cảm vừa từ 7,3% giảm 

xuống còn 3,9%; trầm cảm nặng từ 1,6% giảm xuống 0,0%.  

 Nhóm đối chứng, tỷ lệ trầm cảm từ 19,5% giảm xuống 19,3%. Trong đó: 

trầm cảm nhẹ từ 14,1% giảm xuống 13,8%; trầm cảm vừa từ 4,9% tăng lên 5,5%; 

trầm cảm nặng từ 0,5% giảm xuống 0,0%.  

3.5.6. Đánh giá kết quả tỷ lệ kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống trầm 

cảm người cao tuổi trước can thiệp và sau can thiệp  

Bảng 3.20. Đánh giá kết quả tỷ lệ kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống 

trầm cảm người cao tuổi trước can thiệp và sau can thiệp  

Các chỉ số KAP 

Trước can thiệp 

(tần số=384) 
p 

Sau can thiệp 

(tần số=384) 
p Nhóm can thiệp 

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Nhóm đối chứng  

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Nhóm can thiệp 

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Nhóm đối chứng  

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Kiến 

thức 

Đạt 214 (55,7) 120 (31,3) 
<0,001 

300 (78,1) 124 (32,3) 
<0,001 

Không  170(44,3) 264 (68,8) 84 (21,9) 260 (67,7) 

Thái độ 
Đạt 208 (54,2) 146 (38,0) 

<0,001 
288 (75,0) 142 (37,0) 

<0,001 
Không  176 (45,8) 238 (62,0) 96 (25,0) 242 (63,0) 

Thực 

hành 

Đạt 164 (42,7) 190 (49,5) 
0,06 

250 (65,1) 134 (34,9) 
p<0,001 

Không  220 (57,3) 194 (50,5) 134 (34,9) 250 (56,1) 

18,8%

11,7%

19,5% 19,3%

9,9%

7,8%

14,1% 13,8%

7,3%

3,9% 4,9% 5,5%

1,6%
0,0% 0,5% 0,0%

Nhóm can thiệp

trước can thiệp

Nhóm can thiệp

sau can thiệp

Nhóm đối chứng

trước can thiệp

Nhóm đối chứng

sau can thiệp

Trầm cảm Mức độ nhẹ Mức độ Vừa Mức độ nặng
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 Trước can thiệp: tỷ lệ kiến thức giữa  nhóm can thiệp và nhóm đối chứng là 

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê vì p<0,001; hiểu biết “đạt” kiến thức 55,7%,  ở 

nhóm can thiệp, ở nhóm đối chứng 31,3%. Thái độ giữa  nhóm can thiệp và nhóm 

đối chứng là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê vì p<0,001; hiểu biết “đạt” thái độ 

54,2% ở nhóm can thiệp, ở nhóm đối chứng 38,7%. Thực hành giữa nhóm can thiệp 

và đối chứng là không có sự khác biệt vì p=0,06>0,05; hiểu biết “đạt” ở nhóm can 

thiệp là  43,0%,  ở nhóm đối chứng 49,1%. 

 Sau can thiệp: tỷ lệ kiến thức, thái độ và thực hành giữa nhóm can thiệp và 

nhóm đối chứng là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê vì p<0,001. Trong đó: hiểu 

biết “đạt” về kiến thức 78,1% ở nhóm can thiệp, ở nhóm đối chứng 32,3%; hiểu biết 

“đạt” về thái độ 75,0%  ở nhóm can thiệp, ở nhóm đối chứng (37,0%); hiểu biết đạt 

về thực hành 65,1% ở nhóm can thiệp, ở nhóm đối chứng (34,9%).  

3.5.7. So sánh kết quả tỷ lệ về KAP PCTC sau can thiệp-trước can thiệp ở 

nhóm can thiệp và nhóm đối chứng 

 

Biểu đồ 3.5. So sánh tỷ lệ về KAP phòng chống trầm cảm sau can thiệp-trước 

can thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng 

 Nhóm can thiệp hiểu biết “đạt” về KAP tăng lên rõ rệt sau can thiệp: hiểu 

biết “đạt” kiến thức 55,7% trước can thiệp, tăng lên 78,1% sau can thiệp; hiểu biết 

“đạt” thái độ 54,2% trước can thiệp, tăng lên 75,0% sau can thiệp; hiểu biết “đạt” 

thực hành 42,7% trước can thiệp, tăng lên 65,1% sau can thiệp.  

 Nhóm đối chứng hiểu biết “đạt” về KAP thay đổi không đáng kể sau can 

thiệp: hiểu biết “đạt” kiến thức 31,3% trước can thiệp, ở thời điểm sau can thiệp 

32,3%; hiểu biết “đạt” thái độ 38,0% trước can thiệp, sau can thiệp 37,0%; hiểu biết 

“đạt” thực hành 49,5% trước can thiệp, sau can thiệp 34,9%. 

55,7%
78,1%

31,3% 32,3%

54,2%

75,0%

38,0% 37,0%

42,7%

65,1%

49,5% 34,9%

Nhóm can thiệp

trước can thiệp

Nhóm can thiệp

sau can thiệp

Nhóm đối chứng

trước can thiệp

Nhóm đối chứng

sau can thiệp

Kiến thức "đúng" Thái độ "đúng" Thực hành "đúng"
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3.5.8. Đánh giá chỉ số hiệu quả và hiệu quả can thiệp trước can thiệp và sau can thiệp 

3.5.8.1. Đánh giá chỉ số hiệu quả và hiệu quả can thiệp về tỷ lệ trầm cảm ở nhóm 

can thiệp và nhóm đối chứng trước can thiệp- sau can thiệp 

Bảng 3.21. Đánh giá chỉ số hiệu quả và hiệu quả can thiệp về tỷ lệ trầm cảm ở 

nhóm can thiệp và nhóm đối chứng trước can thiệp-sau can thiệp  

Chỉ số 

đánh giá 

Nhóm can thiệp 

(tần số=384) 

Nhóm đối chứng 

(tần số=384) CSHQ 

nhóm 

can thiệp 

(tỷ lệ %) 

CSHQ 

nhóm đối 

chứng (tỷ 

lệ %) 

HQCT 

(tỷ lệ 

%) 

Trước can thiệp  

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Sau can thiệp 

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Trước can thiệp  

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Sau can thiệp 

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Trầm cảm 72 (18,8) 45 (11,7) 75 (19,5) 74 (19,3) 

36,7 1,0 35,7 
Bình thường 312 (81,3) 339 (88,3) 309 (80,5) 310 (80,7) 

 Tỷ lệ trầm cảm ở NCT có CSHQnhom can thiệp ở nhóm can thiệp 36,7%; 

CSHQnhom đối chứng ở nhóm đối chứng 1,0%; HQCT 35,7% cụ thể như sau: 

 Chỉ số hiệu quả tỷ lệ trầm cảm ở NCT ở nhóm can thiệp: CSHQnhom can thiệp = 

(|11,7-18,8|/18,8) x100=36,7%; 

 Chỉ số hiệu quả tỷ lệ trầm cảm ở NCT ở nhóm đối chứng: CSHQnhom can thiệp = 

(|19,3-19,5|/19,5) x100=1,0%; 

 Hiệu quả can thiệp: HQCT=CSHQnhom can thiệp–CSHQnhom đối chứng = 36,7%-1,0%=35,7%. 

3.5.8.2. Đánh giá chỉ số hiệu quả và hiệu quả can thiệp về mức độ tỷ lệ trầm cảm ở 

nhóm can thiệp và nhóm đối chứng trước can thiệp- sau can thiệp 

Bảng 3.22 Đánh giá chỉ số hiệu quả và hiệu quả can thiệp về mức độ tỷ lệ trầm 

cảm ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng trước can thiệp-sau can thiệp  

Chỉ số 

đánh giá 

Nhóm can thiệp 

(Tần số=384) 

Nhóm đối chứng 

(Tần số=384) CSHQ 

nhóm 

can thiệp 

(tỷ lệ %) 

CSHQ 

nhóm đối 

chứng  

(tỷ lệ %) 

HQCT 

(tỷ lệ 

%) 

Trước can thiệp  

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Sau can thiệp 

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Trước can thiệp  

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Sau can thiệp 

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Bình thường 312 (81,3) 339 (88,3) 309 (80,5) 310 (80,7)   

Trầm cảm nhẹ 38 (9,9) 30 (7,8) 54 (14,1) 53 (13,8) 21,2 2,2 19,0 

Trầm cảm vừa 28 (7,3) 15 (3,9) 19 (4,9) 21 (5,5) 46,6 12,2 34,4 

Trầm cảm nặng 06 (1,6) 00 (0,0) 02 (0,5) 00 (0,0) 100 100 0,0 
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 Tỷ lệ trầm cảm nhẹ ở NCT có CSHQnhom can thiệp ở nhóm can thiệp 21,2%; 

CSHQnhom đối chứng ở nhóm đối chứng 2,1%; HQCT 19,1% cụ thể như sau: 

 Chỉ số hiệu quả trầm cảm nhẹ ở NCT ở nhóm can thiệp: CSHQnhom can thiệp = 

(|7,8-9,9|/9,9) x100=21,2%; 

 Chỉ số hiệu quả trầm cảm vừa ở NCT ở nhóm đối chứng: CSHQnhom can thiệp = 

(|13,8-14,1|/13,8) x100=2,2%; 

 Hiệu quả can thiệp: HQCT=CSHQnhom can thiệp–CSHQnhom đối chứng = 21,2%-2,2%=19,0%. 

 Tương tự như trên ta có kết quả của ở mức độ trầm cảm như sau: 

 - Trầm cảm vừa: CSHQnhom can thiệp 46,6% và HQCT 34,4%; 

 - Trầm cảm nặng: CSHQnhom can thiệp 100% và HQCT 0,0%. 

3.5.8.3. Đánh giá chỉ số hiệu quả và hiệu quả can thiệp KAP phòng chống trầm 

cảm ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng trước can thiệp-sau can thiệp 

Bảng 3.23. Đánh giá chỉ số hiệu quả và hiệu quả can thiệp KAP phòng chống 

trầm cảm ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng trước can thiệp - sau can thiệp 

Chỉ số  

đánh giá 

Nhóm can thiệp 

(tần số=384) 

Nhóm đối chứng 

(tần số=384) CSHQ 
nhóm 

can thiệp 

(tỷ lệ %) 

CSHQ 
nhóm đối 

chứng 

 (tỷ lệ %) 

HQCT 

(tỷ lệ %) 
Trước can thiệp  

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Sau can thiệp 

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Trước can thiệp  

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Sau can thiệp 

Tần số  

(tỷ lệ %) 

Kiến 

thức 

Đạt 214 (55,7) 300 (78,1) 120 (31,3)  124 (32,3) 
40,2 3,2 37,0 

Không 170 (44,3) 84 (21,9) 264 (68,8) 260 (67,7) 

Thái 

độ 

Đạt 208 (54,2) 288 (75,0) 146 (38,0) 142 (37,0) 
38,4 2,6 35,8 

Không 176 (45,8) 96 (25,0) 238 (62,0) 242 (63,0) 

Thực 

hành 

Đạt 164 (42,7) 250 (65,1) 190  (49,5)  134 (34,9) 
52,3 29,5 22,8 

Không 220 (57,3) 134 (34,9) 194 (50,5)  250 (56,1) 

 Tỷ lệ hiểu biết “đạt” kiến thức: CSHQnhóm can thiệp ở nhóm CT 40,2%; CSHQnhóm đối chứng 

ở nhóm đối chứng 3,2 %; HQCT 37,0% cụ thể như sau: 

 Chỉ số hiệu quả ở nhóm CT: CSHQnhom can thiệp= (|78,1-55,7|/55,7) x100=40,2%; 

 Chỉ số hiệu quả ở nhóm đối chứng: CSHQnhom đối chứng = (|32,3-31,3|/31,3) x100=3,2%; 

 Hiệu quả can thiệp: HQCT=CSHQnhom can thiệp–CSHQnhom đối chứng = 40,2%-3,2%=37,0%. 

 Tương tự như trên ta có kết quả của nhóm thái độ và thực hành như sau: 

 - Thái độ PCTC: CSHQnhom can thiệp38,4% và HQCT 35,8%; 

 - Thực hành PCTC: CSHQnhom can thiệp 52,3% và HQCT 22,8%. 
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3.5.9. Đánh giá lợi ích, sự đồng thuận, tính phù hợp, tính bền vững, tính khả 

thi, khả năng tiếp cận và nhân rộng mô hình 

3.5.9.1. Lợi ích, sự đồng thuận, tính phù hợp, tính bền vững, tính khả thi duy trì 

phát triển mô hình 

 a. Lợi ích của mô hình can thiệp: Qua kết quả phân tích từ các cuộc thảo 

luận nhóm và phỏng vấn sâu với cán bộ xã/phường, thành phố, trưởng thôn/tổ dân 

phố. Hầu hết đều có nhận xét rằng “mô hình can thiệp mang lại nhiều lợi ích cho 

NCT, giúp cho nhân viên y tế, gia đình và cộng đồng hiểu biết cần phải làm gì để 

PCTC ở NCT” (PVS_UBTP, UBX và PVS_TT/TDP). Tuy nhiên, vấn đề hiểu biết 

về thực hành PCTC ở NCT còn chưa đạt sâu sát với nội dung của mô hình. Những 

kết quả đó được thể hiện cụ thể qua các cuộc thảo luận nhóm và phỏng vấn đối 

tượng như sau. 

Mô hình can thiệp đã giúp NVYTT/tổ dân phố và NCT hiểu biết nhiều hơn 

về KAP PCTC ở NCT. Một số ý kiến thể hiện như sau; khi hỏi những biểu hiện 

thường gặp của trầm cảm ở NCT, NVYTT/tổ dân phố trả lời đó là “NCT luôn hay 

suy nghĩ và lo lắng, luôn luôn thấy mình mắc nhiều bệnh tật, hay đòi hỏi người thân 

đưa đi khám bệnh mọi nơi” (TLN_NVYTT/TDP), đây là câu trả lời hoàn toàn 

đúng; khi hỏi về nguyên nhân gây ra trầm cảm ở NCT, NVYTT phường Trương 

Quang Trọng đã trả lời là do “bị ức chế tâm lý, trong cuộc sống xảy ra sự kiện bất 

ngờ mà không tìm đươc sự giải quyết, chịu áp lực từ người nhà, cộng đồng và xã 

hội”, một số ý kiến khác “Do thua buồn vì con cái hay do ngược đãi vì con cái, hay 

bức xúc về xã hội” (TLN_NVYT/TDP), đây là câu trả lời rất phù hợp với bệnh 

nguyên trầm cảm “giả thuyết tâm lý xã hội”. Mô hình can thiệp đã giúp cho 

NVYTT/tổ dân phố, gia đình và người thân hiểu biết phải làm gì để PCTC ở NCT. 

Một số ý kiến trả lời như sau: khi hỏi về những lợi ích của mô hình can hiệp PCTC 

đang thực hiện tại cộng đồng hiện nay, lãnh đạo TTYT thành phố nhận xét: “mô 

hình này rất thiết thực đối với NCT hiện nay, nó mang lại nhiều lợi ích cho NCT, 

gia đình và cộng đồng. Từ ngày có mô hình này nó góp phần cho đề án chăm sức 

khỏe NCT giai đoạn 2015-2020 thực hiện được tích cực hơn; đặc biệt là nó làm 

giảm tỷ lệ trầm cảm ở NCT trong cộng đồng” (TLN_NVYTT/TDP); chi hội NCT ở 
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phường Trương Quang Trọng nhận xét: “từ ngày có mô hình can thiệp này, NCT 

chúng tôi mới có điều kiện để tập luyện bài bản, nó giúp cho NCT chia sẻ tâm sự đỡ 

buồn chán và từ đó giúp chúng tôi có cuộc sống thanh thản hơn” (TLN_Chi hội 

NCT); người thân có người mắc trầm cảm nhận xét: “từ ngày có mô hình chúng tôi 

đỡ lúng túng trong việc chăm sóc, trước đây không biết phát hiện NCT bị trầm cảm, 

nên khi thấy NCT đau nhiều bệnh là đi khám bệnh nhiều nơi mà bệnh cứ trở đi trở 

lại, từ ngày có mô hình này về địa phương tình trạng này đỡ đi rất nhiều” 

(TLN_NCSC-NT). Tuy nhiên, hỏi khi nghi ngờ NCT trầm cảm thì phải làm gì, thì 

một số đối tượng trả lời còn lúng túng, họ nói rằng “trầm cảm là một bệnh tâm thần 

không chữa trị được bằng thuốc tân dược”, mà chủ yếu là uống thuốc nam và vì 

vậy mà mô hình này khó mang lại lợi ích như mong muốn.  

 b. Sự đồng thuận và ủng hộ của các bên liên quan: các giải pháp can thiệp 

của mô hình nhận được nhiều sự đồng thuận và ủng hộ từ ngành y tế, hội NCT, đặc 

biệt chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi 

cho các hoạt động can thiệp tại cộng đồng, cán bộ và người dân rất hài lòng và quan 

tâm, sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động này. Cán bộ lãnh đạo TTYT và Trạm y tế xã 

cùng nhận xét: “trong chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần hiện nay thì trầm 

cảm ở NCT vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nay có mô hình này, nó giúp cho xã rất 

nhiều thuận lợi. Vì vậy chúng tôi rất đồng thuận và ủng hộ mô hình này” 

(PVS_TTYT, TYT). Chi hội NCT xã Tịnh Thiện nhận xét: “mô hình này rất được 

sự đồng thuận của cộng đồng, gia đình và NCT, nó giúp cho NCT chia sẻ sự buồn 

bã và có đời sống tinh thần tốt hơn” (TLN_Chi hội NCT). Tuy nhiên, một số ý kiến 

lại cho rằng, “mô hình này người thực hiện chính là chi hội NCT, nhưng chuyên 

môn thì liên quan đến y tế và pháp lý thì liên quan đến tổ chức chính quyền cho nên 

cần phải có sự phối hợp liên kết, đây cũng là một khó khăn trong quá trình tổ chức 

thực hiện mô hình” (TLN_Chi hội NCT). 

 c. Tính phù hợp và sự cần thiết duy trì các mô hình can thiệp: các tổ chức, cá 

nhân, đoàn thể liên quan bao gồm các đối tượng tham gia triển khai và đối tượng 

hưởng lợi trực tiếp từ nghiên cứu này đều nhận định rằng: “mô hình can thiệp cộng 

đồng PCTC ở NCT là rất phù hợp với sinh hoạt, phong tục-tập quán của người dân 
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trong xã/phường và mô hình cũng đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với cộng 

đồng”. Các bên liên quan còn cho rằng nên tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình, vì 

các hoạt động này đã mang đến nhiều lợi ích cho ngành y tế nói chung, cộng đồng 

NCT nói riêng. Ý kiến của đại diện NCT phường Trương Quang Trọng nhận xét 

rằng: “mô hình can thiệp PCTC ở NCT này là phù hợp và cần thiết phải duy trì ở 

cộng đồng, bởi vì hiện nay chăm sóc sức khỏe NCT là nhu cầu cần thiết. Tuy nhiên, 

chưa có một mô hình cụ thể nào áp dụng một cách bài bản như mô hình này, chúng 

tôi thấy rất hữu ích và dễ thực hiện” (TLN_Chi hội NCT). Ý kiến của một số người 

thân-người chăm sóc chính NCT mắc trầm cảm ở phường Trương Quang Trọng: 

“từ ngày có mô hình này chúng tôi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ trầm cảm dễ dàng 

hơn, biết địa chỉ để tư vấn, khác với trước đây là thường đi khám sai chuyên khoa, 

vì vậy mô hình này là rất cần thiết và nên duy trì nhân rộng mô hình này về sau” 

(TLN_NCSC-NT). 

 d. Tính bền vững và khả thi của mô hình: tính bền vững và khả thi của mô 

hình can thiệp này là rất cao, vì trong quá trình thực hiện can thiệp chúng tôi đã 

phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế với chính quyền địa phương các cấp, hội NCT và 

các ban ngành đoàn thể. Các hoạt động can thiệp đã được lồng ghép vào các hoạt 

động của chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần và dự án chăm sóc sức khỏe ở 

NCT địa phương [36], đồng thời chúng tôi đã tận dụng nguồn lực sẵn có ở cơ sở 

nên kinh phí để tiếp tục duy trì hoạt động sẽ không quá lớn đối với các xã/phường. 

Bên cạnh đó, trong quá trình can thiệp ở hai xã/phường can thiệp, chúng tôi đã đào 

tạo được 52 cộng tác viên thành thạo và nắm vững kiến thức-thực hành của mô 

hình. Mặt khác chúng tôi còn đào tạo được 14 cán bộ lãnh đạo địa phương sẽ tiếp 

tục quản lý chỉ đạo hướng dẫn theo dõi giám sát các hoạt động của cộng tác viên tại 

cộng đồng thay cho nhóm nghiên cứu ở giai đoạn tiếp theo khi nghiên cứu kết thúc.  

Mô hình can thiệp được xây dựng phù hợp với dự án chăm sóc sức khỏe 

NCT giai đoạn 2017-2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi [36], đây là cơ sở tốt cho 

tính khả thi và bền vững của mô hình. Lãnh đạo TTYT TP Quảng Ngãi nhận xét: 

“trong thời gian qua mô hình này đã phát huy hiệu quả, làm cho chương trình chăm 

sóc sức khỏe tâm thần mạnh hơn, cụ thể là bệnh trầm cảm ở NCT trong cộng đồng, 
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đồng thời tiếp nối sức mạnh cho chương trình chăm sóc sức khỏe ở NCT ở giai 

đoạn 2017-2025 đang triển khai” (PVS_TTYT). Đại diện lãnh đạo tổ dân phố 

phường Trương Quang Trọng nhận xét: “Mô hình này hiện nay là rất phù hợp và 

cần thiết với NCT và nó làm tăng thêm các hoạt động hữu ích của hội NCT, làm cho 

NCT có sức khỏe hơn về mặt tâm trí, vì vậy tôi nghĩ mô hình này có tính bền vững 

và khả thi cao” (PVS_TDP). 

3.5.9.2. Đánh giá về khả năng tiếp cận và nhân rộng mô hình  

Từ kết quả nghiên cứu định lượng và qua thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu 

cho thấy, việc triển khai mô hình can thiệp cộng đồng PCTC ở NCT đã mang đến 

một kết quả khả quan về việc nhân rộng mô hình; lãnh đạo TTYT thành phố nhận 

xét: “do tính thiết thực, hiệu quả của mô hình, phù hợp với tình hình tỷ lệ trầm cảm 

ở NCT rất cao trong cộng đồng, nên việc nhân rộng mô hình là rất cần thiết” 

(PVS_TTYT).  

Sự phối hợp chặt chẽ đồng thời giữa ngành y tế (đơn vị giữ vai trò then 

chốt), hội NCT và bộ phận phụ trách công tác văn hóa-xã hội ở địa phương trong 

nghiên cứu này là một yếu tố rất quan trọng trong sự thành công và trong việc nhân 

rộng mô hình; lãnh đạo địa phương nhận định: “khi chương trình kết thúc chúng tôi 

vẫn tiếp tục duy trì mô hình này và nhân rộng ra các địa bàn khác, vì đã có sự phối 

hợp tốt giữa các bộ phận chức năng” (PVS_UBX); ngoài ra, khi hỏi về cách duy trì 

và nhân rộng mô hình, lãnh đạo địa phương nhận xét: “cách duy trì và nhân rộng 

mô hình là phải có sự phối hợp nhịp nhàng của các cấp chính quyền và các đoàn 

thể chính trị xã hội tỉnh, huyện, xã; đặc biệt là phải có sự đồng thuận của đại bộ 

phận người dân trong cộng đồng xã/phường” (PVS_UBX). Đánh giá: trong quá 

trình triển khai thực hiện mô hình này, qua các nhận xét của lãnh đạo địa phương 

các cấp đã chứng minh rằng, khả năng tiếp cận và nhân rộng mô hình là rất khả thi. 

Cộng tác viên là “cánh tay nối dài” và là người trực tiếp giúp mô hình duy trì 

phát triển và nhân rộng tốt nhất, họ biết rất rõ những việc mà y tế, gia đình và cộng 

đồng cần phải làm để PCTC ở NCT; một số cộng tác viên cho biết để quản lý, chăm 

sóc và PCTC ở NCT thì “gia đình cần quan tâm thường xuyên các thành viên trong 

gia đình, nếu có biểu hiện ăn ít, ngủ ít, buồn rầu, ít nói thì phải theo dõi không cho 
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đi xa một mình” (TLN_NVYT). Đánh giá: đây là một yếu tố rất tin cậy cho việc 

nhân rộng mô hình này. 

 Can thiệp sẽ giúp cho gia đình, cộng đồng và NVYTT/ tổ dân phố biết cộng 

đồng cần phải làm gì để PCTC ở NCT. NVYTT/ tổ dân phố phường Trương Quang 

Trọng cho biết nguyên tắc PCTC dựa vào cộng đồng là “quan tâm đến người bệnh 

và tạo điều kiện để người bệnh tiếp xúc nói chuyện với nhiều thành viên trong gia 

đình, tiếp xúc với nhiều người xung quanh, quan tâm chế độ ăn uống” 

(TLN_NVYT). Đánh giá: đây là một yếu tố tin tưởng cho việc nhân rộng mô hình. 

 Can thiệp sẽ giúp cho nhân NVYTT/tổ dân phố, NCT, gia đình và cộng đồng 

hiểu biết là cần phải làm gì để PCTC ở NCT NVYTT/tổ dân phố và chi hội trưởng 

NCT phường Trương Quang Trọng cùng cho biết vai trò của cán bộ y tế cơ sở trong 

PCTC là “thường xuyên thăm hỏi chăm sóc tận tình động viên NCT tập thể dục, 

không nên dùng bia rượu, tuyên truyền người nhà chăm sóc người bệnh” 

(TLN_NVYT, Chi hội NCT). Ý kiến của chủ tịch hội NCT xã/phường cho biết “các 

chi hội NCT đã đi vào hoạt động bài bản hơn 2 năm nay, tuy nhiên chương trình 

hoạt động còn nghèo nàn mà nhất là chăm sóc tâm trí cho NCT, nay có mô hình 

này đã chỉ dẫn rất cụ thể nên rất thích hợp cho NCT. Vì vậy tôi nghĩ nên nhân rộng 

mô hình này trong toàn thành phố là rất cần thiết” (PVS_CTNCT). Ý kiến đại diện 

lãnh đạo bệnh viện tâm thần tỉnh: “hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần đã được 

triển khai ở 100% số xã/phường. Tuy nhiên, vẫn chưa có một mô hình can thiệp cụ 

thể nào về tư vấn tâm lý đầy đủ như mô hình này, mà nhất là vấn đề chăm sóc tâm 

trí cho NCT trong giai đoạn hiện nay; Vì vậy việc nhân rộng mô hình này là rất cần 

thiết” (PVS_BVTT). Nhận xét của một số cán bộ xã/phường về lợi ích của mô hình: 

“các hoạt động can thiệp của mô hình PCTC ở NCT đã mang lại lợi ích thiết thực 

cho NCT, gia đình và cộng đồng như: hiểu biết về kiến thức-thái độ-thực hành 

PCTC ở NCT. Vì vậy, cần nhân rộng mô hình này rộng hơn” (PVS_NVCTXH); ở 

cộng đồng và hộ gia đình trả lời “sau 2 năm áp dụng mô hình can thiệp họ đã quyết 

định lựa chọn cho mình biện pháp tối ưu để PCTC, từ hướng dẫn của các cộng tác 

viên thực hiện mô hình” (PVS_NCSC-NT). Đánh giá: qua những ý kiến trên cho thấy 

mô hình có sự lan tỏa ra cộng đồng, nên việc nhân rộng mô hình này là rất khả thi.  
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3.5.10. Kết quả điểm mạnh, điểm yếu của mô hình can thiệp 

3.5.10.1. Kết quả điểm mạnh của mô hình 

Điểm mạnh nhất của mô hình PCTC ở NCT là đã nhận được rất nhiều sự ủng 

hộ của các cấp chính quyền địa phương, cộng đồng và NCT. Bên cạnh đó, những 

kết quả đạt được trong 2 năm can thiệp, được các bên liên quan phản ánh thông qua 

các kết quả định tính như nội dung các câu trả lời khi được hỏi “điểm mạnh của mô 

hình là được cộng đồng và NCT ủng hộ, qua đó NCT và người thân hiểu biết nhiều 

hơn về kiến thức-thái độ-thực hành PCTC ở NCT, ngoài các buổi họp ở chi hội 

NCT ra chúng tôi còn thấy họ còn chia sẻ lẫn nhau về mô hình này khi có dịp gặp 

nhau” (PVS_UBX); “Từ khi có mô hình can thiệp cộng đồng PCTC ở NCT đến nay 

đã mang lại hiệu quả cao. Năm 2021, số lượt NCT mắc trầm cảm đến Trạm Y tế 

theo dõi điều trị có giảm dần, cụ thể cuối năm 2018 tỷ lệ này xấp xỉ 15,7% và hiện 

nay chỉ còn xấp xỉ 9,4%” (PVS_TYT); “Hài lòng nhất của chúng tôi về mô hình này 

là triển khai trên địa bàn toàn xã, nhất là đã đào tạo được đội ngũ cộng tác viên, vì 

vậy khi cần tìm hiểu về trầm cảm ở NCT thì họ không phải đi tìm ở đâu xa” 

(PVS_UBX); “Rất hài lòng cho mô hình này là đã tập huấn cho nhân viên công tác 

xã hội, y tế xã/phường, NVYTT/tổ dân phố, trưởng thôn/tổ dân phố, chi hội NCT; 

phát tờ gấp, tờ rơi, phát đĩa nhạc tuyên truyền PCTC ở NCT, đặc biệt là những buổi 

tuyên truyền trực tiếp cho số đông NCT trong cộng đồng” (PVS_UBX). Lãnh đạo 

TTYT thành phố nhận xét về điểm mạnh của mô hình: “trầm cảm ở NCT thuộc 

chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và đã triển khai từ năm 2008 

với mức độ bao phủ 100% xã/phường trong toàn thành phố, nên việc triển khai mô 

hình can thiệp này gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, hiện nay bệnh trầm cảm chưa 

được triển khai cấp phát thuốc theo dõi và thống kê báo cáo hằng tháng như bệnh 

động kinh và bệnh tâm thần phân liệt, lần này chúng tôi đề nghị bệnh trầm cảm 

được thống kê và báo cáo hằng tháng để tiện theo dõi giám sát” (PVS_TTYT).  

3.5.10.2. Điểm yếu và những khó khăn của mô hình đã được tìm thấy 

Mô hình can thiệp cộng đồng PCTC ở NCT là một mô hình được xây dựng 

tác động vào nhiều nhóm đối tượng khác nhau mà đối tượng đích là NCT nên cũng 

gặp nhiều vấn đề khó khăn. Trong thời gian triển khai mô hình, chúng tôi đã gặp 
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khó khăn về nguồn nhân lực: vì theo luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa 

đổi năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 là không còn NVYTT/tổ dân phố như 

trước đây; trong khi đó hầu hết cộng tác viên tuyển chọn vào hoạt động mô hình là 

NVYTT/tổ dân phố, do đó có gặp khó khăn trong việc họp cộng tác viên hằng 

tháng lồng ghép với họp NVYTT/tổ dân phố theo qui định, đây là một khó khăn cho 

việc thực hiện mô hình. Cán bộ y tế xã cho biết về khó khăn: “NVYTT/tổ dân phố 

nghĩ việc hết, không còn họp định kỳ/tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, nên gặp 

không thuận lợi cho việc trao đổi thực hiện mô hình như trước đây” (PVS_TYT). 

Lãnh đạo UBND xã/phường cũng cho biết ý kiến về việc tuyển chọn cộng tác viên: 

“chúng tôi cũng hỗ trợ Trạm y tế trong việc tìm người bằng cách vận động các 

NVYTT/tổ dân phố tiếp tục công việc này. Tuy nhiên, nguồn kinh phí phụ cấp cho 

họ là không có khoản để chi trả” (PVS_UBX). 

Về nguyên nhân một số điểm yếu của quá trình can thiệp, qua tìm hiểu chúng tôi đã 

tìm thấy được một số nguyên nhân là từ cách tuyên truyền, vận động của cộng tác viên và 

bị ảnh hưởng bởi thái độ của người nhà. Trong quá trình TTGDSK, cộng tác viên phần lớn 

chỉ nhắc nhở, cung cấp tờ rơi, tờ gấp ..., còn hạn chế trong việc tổ chức nhóm hoạt động 

tuyên truyền định kỳ hằng tháng như kế hoạch đã cam kết. 

Qua thảo luận nhóm với người dân, chúng tôi đã tìm thấy được một số nguyên 

nhân gây ra những khó khăn khi thực hiện mô hình là tổ dịch vụ PCTC ở NCT tại Trung 

tâm chăm sóc xã hội tỉnh, nhưng tổ cộng tác dịch vụ PCTC ở NCT lại ở Trạm y tế 

xã/phường, nên quá trình liên hệ báo cáo là phải qua cán bộ công tác xã hội ở UBND 

xã/phường, mặt khác một số người nhà và NCT còn có tính kỳ thị với bệnh này.  

Hiện nay trên địa bàn nghiên cứu nói riêng và toàn tỉnh nói chung, trầm cảm 

ở NCT không được khám cấp thuốc và báo cáo định kỳ hằng tháng tại y tế cơ sở 

như bệnh tâm thần phân liệt và bệnh động kinh; mặc dù, trầm cảm là thuộc nhóm 

bệnh trong chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng (PVS_BVTT); 

đây cũng là một điểm yếu cần phải được khắc phục. Vì vậy đề xuất giải pháp quản lý 

trầm cảm ở cộng đồng là vô cùng cần thiết. 
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Chương 4 

BÀN LUẬN   

 

4.1. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU  

4.1.1. Nhân khẩu học  

 a. Nhóm tuổi: qua Bảng 3.1 cho thấy nhóm tuổi sơ lão (60-69) chiếm tỷ lệ 

32,8% là thấp hơn so với kết quả điều tra của tổng cục thống kê Việt Nam năm 

2019 (58,5%); cũng qua Bảng 3.1 cũng cho thấy nhóm tuổi trung lão (69-70) 

39,7%, đại lão (≥80) 27,5% thì là cao hơn (trung lão 24,7%, đại lão 16,8%) [31]. So 

với các nghiên cứu tương tự khác tỷ lệ nhóm tuổi trong nghiên cứu này cũng cho 

kết quả tương tự [56], [120]. Tuổi thọ trung bình của đối tượng nghiên cứu 74,8 

tuổi, cao hơn tuổi thọ trung bình trong cả nước so với cùng kỳ năm 2018 (73,5 tuổi).  

 b. Dân tộc và giới tính: qua bảng 3.1 cho thấy dân tộc kinh chiếm tỷ lệ 

99,4%, phù hợp với tình hình dân số của địa phương và khu vực; nữ giới chiếm tỷ lệ 

(60,8%) cao hơn so với nam giới (39,2%), tỷ lệ này tương đương với kết quả của 

tổng cục thống kê Việt Nam năm 2019 (nữ giới 58,1% cao hơn nam giới 41,9%) 

[31] và cũng tương tự ở TP.Huế (2013), một xã thuộc TP.Hà Nội (2018), tại vùng 

nông thôn ở Hà Nội (2021) [19], [56], [120].  

 c. Nghề nghiệp: Bảng 3.1 cho thấy “nghề nông” chiếm tỷ lệ cao nhất 55,5% 

và thấp nhất là “cán bộ-viên chức-công nhân” 10,2%; nghề tự do và khác 34,3% 

 d. Nguồn thu nhập chính: qua Bảng 3.1 cho thấy “thu nhập chính” ở NCT ≤1 

nguồn chiếm tỷ lệ 61,0% là thấp hơn tại huyện Sơn Tịnh năm 2016 (81,5%) [8].  

4.1.2. Các đặc trưng về kinh tế và xã hội của người cao tuổi  

 a. Trình độ học vấn: qua Bảng 3.2 cho thấy NCT có học vấn <THPT chiếm 

tỷ lệ khá cao (86,1%). So với kết quả điều tra năm 2019 của tổng cục thống kê Việt 

Nam (học vấn<THPT 79,4%) [31]. So với các nghiên cứu tương tự học vấn ở NCT 

trong nghiên cứu này thấp hơn nhiều: tại tỉnh Thừa Thiên Huế (2020) NCT có học 

vấn <THPT 67,2% [33], ở một xã thuộc TP.Hà Nội 72,2% [56]. 
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 b. Tình trạng hôn nhân: qua Bảng 3.2 cho thấy NCT đang sống cùng 

vợ/chồng 64,0% là thấp hơn so với kết quả điều tra năm 2019 của tổng cục thống kê 

Việt Nam (đang có vợ/chồng 67,7%; góa và khác 32,3%) [31] và cũng thấp hơn so 

với quận Thủ Đức TP.HCM năm 2014 (69,7%) [22] và cao hơn tại huyện Sơn Tịnh 

năm 2016 (62,6%) [8]. Tỷ lệ NCT “góa và khác” thì cho kết quả ngược lại.  

 c. Hoàn cảnh sống (sắp xếp cuộc sống): qua Bảng 3.2 cho thấy NCT sống ≤1 

thế hệ là 32,4% là thấp hơn so với kết quả điều tra năm 2019 của tổng cục thống kê 

Việt Nam (27,8%) và sống≥2 thế hệ trở lên thì ngược lại [31].  

  d. Việc làm hiện tại: Qua Bảng 3.2 cho thấy NCT vẫn phải làm việc để kiếm 

thêm thu nhập chiếm tỷ lệ 60,2% là cao hơn nhiều so với kết quả theo tổng cục 

thống kê Việt Nam năm 2019 (35,1%) [31] và cũng cao hơn tại TP Huế năm 2013 

(36,3%) [19]. Tỷ lệ NCT không phải làm việc để thêm thu nhập thì ngược lại.  

 e. Kinh tế hộ gia đình (điều kiện sống): Bảng 3.2 cho thấy NCT có kinh tế hộ 

gia đình ≤ cận nghèo 17,9% là cao hơn so với các nghiên cứu tương tự khác [22], [33].   

 g. Tham gia hoạt động xã hội: qua Bảng 3.2 cho thấy NCT có tham gia ≤ 1 

hoạt động xã hội chiếm tỷ lệ 92,2% là cao hơn tại huyện Sơn Tịnh năm 2016 

(81,5%) [8], cao hơn quận Thủ Đức TP.HCM (83,6%) [22]. 

4.1.3. Bệnh mạn tính, di truyền, sang chấn, hỗ trợ xã hội 

 a. Bệnh mạn tính: qua Bảng 3.3 cho thấy tỷ lệ NCT mắc < 2 bệnh mạn tính 

chiếm tỷ lệ 56,8% là thấp hơn so với huyện Sơn Tịnh năm 2016 (86,8%) [8], thấp 

hơn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ năm 2020 (82,6%) [25] và cao hơn một số 

xã/phường ở tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 (2,7%) [33]. 

 b. Yếu tố di truyền: qua Bảng 3.3 Biểu đố 3.1 cho thấy NCT có yếu tố di 

truyền về trầm cảm chiếm tỷ lệ 1,2% cao hơn quận thủ đức TP.HCM năm 2014 

(1,0%) [22], thấp hơn tại huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi 2016 (6,6%) [8] và cũng 

thấp hơn một nghiên cứu tương tự năm 2020 (9,1%) [82]. 

 c. Sang chấn tâm lý (các biến cố lớn): qua Bảng 3.3 cho thấy NCT có ít nhất 

1 biến cố lớn trong 12 tháng qua 20,3% và có ít nhất 1 biến cố trong cuộc đời 

37,9% là thấp hơn so với huyện Sơn Tịnh năm 2016 (44,4% và 55,4%) [8] và cũng 

thấp hơn so với quận Thủ Đức TP.HCM (55,9% và 53,6%) [22]. 
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 d. Hỗ trợ xã hội: Bảng 3.3 cho thấy NCT có “hỗ trợ xã hội cao” 73,7% là thấp 

hơn quận Thủ Đức TP.HCM 2014 (97,1%) [22] và cao hơn tại huyện Sơn Tịnh (2016) 

(57,5%) [8] và cũng cao hơn với một nghiên cứu tương tự năm 2020 (61,8%) [82].  

4.1.4. Các hành vi-thói quen, chia sẻ tâm sự và KAP 

 a. Hút thuốc lá: qua Biểu đồ 3.2 cho thấy tỷ lệ NCT có hút thuốc 11,8% là 

thấp hơn tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 (28,0%) [8]. 

 b. Uống rượu: qua Biểu đồ 3.2 cho thấy tỷ lệ NCT có thói quen uống rượu 

thường xuyên 8,5% là thấp hơn nhiều so với một nghiên cứu tương tự năm 2020 

(29,1%), sự khác nhau này có thể do địa bàn thực hiện nghiên cứu là khác nhau [82]. 

 c. Hoạt động thể lực: qua Biểu đồ 3.2 cho thấy tỷ lệ NCT có hoạt động thể 

lực đạt ≥30 phút trong ngày 76,6% là cao hơn so với một số xã/phường của tỉnh 

Thừa Thiên Huế năm 2021 (70,0%) [33]. 

 d. Đời sống tình dục: qua Biểu đồ 3.2 cho thấy tỷ lệ NCT đời sống tình dục 

bình thường (hài lòng) 9,5% là cao hơn với một nghiên cứu tương tự năm 2020 

(1,8%) [82]. Tỷ lệ không hài lòng (đời sống tình dục kém) thì ngược lại.  

 e. Chia sẻ tâm sự: qua Biểu đồ 3.2 cho thấy tỷ NCT có chia sẻ tâm sự 88,5% 

là cao hơn tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 (78,9%) [8]. 

 g. Kiến thức-thái độ-thực hành phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi: qua 

Biểu đồ 3.2 cho thấy, hiểu biết đạt yêu cầu về PCTC ở NCT ở cộng đồng còn rất 

thấp, tỷ lệ trung bình dưới 50,0 % (kiến thức 43,4%; thái độ 46,6% và  thực hành 

45,8%). So với tiêu chuẩn xây dựng điểm cắt của bộ câu hỏi là chưa đạt yêu cầu. 

4.1.5. Tính tương đồng đặc trưng nhân khẩu học kinh tế xã hội và tỷ lệ trầm 

cảm nhóm can thiệp so với  nhóm đối chứng trước khi can thiệp 

 Tính tương đồng trong nguyên tắc chọn nhóm đối chứng ở nghiên cứu can 

thiệp cộng đồng có so sánh trước-sau với nhóm can thiệp ở 2 mẫu độc lập là rất 

quang trọng, nhằm góp phần đánh giá chính xác hiệu quả của mô hình can thiệp. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi chọn nhóm đối chứng tương đồng đảm bảo nguyên 

tắc: cách xa nhau về vị trí địa lý và đảm bảo tương đồng về một số đặc điểm đặc 

trưng về nhân khẩu học, kinh tế xã hội điều kiện sống và phong tục tập quán.   
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 Qua bảng 3.11 cho biết có 5 chỉ số đặc trưng là không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (P>0,05) hay còn gọi là tương đồng giữa nhóm can thiệp và nhóm đối 

chứng đó là: tỷ lệ trầm cảm NCT (p=0,78>0,05), giới tính (p=0,82>0,05), dân tộc 

(p=0,50>0,05), hỗ trợ xã hội (p=0,14>0,05), tình trạng hôn nhân (p=0,10>0,05). Vì vậy 

nhóm đôi chứng chúng tôi chọn là đảm bảo tương đồng đặc trưng với nhóm can thiệp. 

4.2. TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO 

TUỔI TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI  

4.2.1. Tỷ lệ trầm cảm và mức độ trầm cảm ở người cao tuổi  

 Qua Bảng 3.4 cho thấy tỷ lệ trầm cảm ở NCT chiếm tỷ lệ 18,7%. Trong đó 

trầm cảm nhẹ chiếm tỷ lệ cao nhất 12,8%, trầm cảm vừa 5,1% và chiếm tỷ lệ thấp 

nhất là trầm cảm nặng 0,8% (Bảng 3.5). So sánh với các nghiên cứu tương tự ở 

trong nước cùng sử dụng thang đo GDS-30 và điểm cắt 12/13, thì kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi là xấp xỉ với nghiên cứu tại Quận Thủ Đức TP.HCM (2014) tỷ lệ 

trầm cảm ở NCT 17,2%, trong đó trầm cảm nhẹ 9,9%, vừa 5,9% và nặng 1,4% [22]; 

thấp hơn so với nghiên cứu tại TP Huế (2013), tỷ lệ trầm cảm ở NCT 28,4%, trong 

đó trầm cảm nhẹ 17,1%, vừa 8,8% và nặng 2,5% [19]; Nguyễn Minh Tú và cộng sự 

thực hiện nghiên cứu tương tự tại Thừa Thiên Huế (2020) cũng sử dụng GDS-30 

nhưng với điểm cắt 9/10 thì cho kết quả: tỷ lệ trầm cảm ở NCT 28,6%, trong đó 

trầm cảm nhẹ 23,6%, vừa 5,0% và nặng 0,0% [33]; Nguyễn Hoàng Lan nghiên cứu 

tại TP.Kon Tum (2020) cũng sử dụng GDS-30 và điểm cắt 9/10 cho biết tỷ lệ trầm 

cảm ở NCT chiếm tỷ lệ 25,5% (không có thể vừa và nặng) [82]. So sánh với các 

nghiên cứu tương tự trên thế giới: tại Trung Quốc, tác giả Gao S. và cộng sự (2009) 

cũng bằng thang đo GDS-30 sử dụng điểm cắt 10/11 với cỡ mẫu trên 1.737 NCT 

sống tại nông thôn, cho biết tỷ lệ trầm cảm ở NCT là 30,8%, trong đó trầm cảm nhẹ 

26,5% và nặng 4,3% [65]; tại khu vực đô thị ở Mexico, Ortiz G.G và cộng sự cũng 

sử dụng thang đo GDS-30 với điểm cắt 9/10 cho biết tỷ lệ trầm cảm ở NCT là 

29,1% (95%CI: 26,5-31,8) [96].   

 Ở đây chúng ta có thể nhận định rằng, tỷ lệ trầm cảm ở NCT 18,7% ở nghiên 

cứu này là còn cao trong cộng đồng và tương đương với một số nghiên cứu tương tự 

khác trong nước và trên thế giới; tỷ lệ mức độ trầm cảm cũng tương đương như các 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ortiz%20GG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23243421
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nghiên cứu tương tự khác và chủ yếu là trầm cảm nhẹ và vừa, còn trầm cảm nặng là 

rất thấp trong cộng đồng. Tuy nhiên, các chỉ số đo lường ở trên có sự khác nhau là 

do nghiên cứu của chúng tôi sử dụng thang đo GDS-30 với điểm cắt 12/13 điểm, 

trong khi đó các nghiên cứu tương tự cũng cùng sử dụng GDS-30 nhưng chọn điểm 

cắt thấp hơn (9/10 hoặc 10/11 điểm); ngoài ra, có một số kết quả không tương 

đương có thể là do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau như: đặc điểm nhân khẩu 

học, đặc trưng về kinh tế xã hội và điều kiện sống, phong tục-tập quán và thực hiện 

chính sách chăm sóc sức khỏe NCT ở từng địa điểm nghiên cứu khác nhau.  

4.2.2. Tỷ lệ kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống trầm cảm trước can thiệp 

 Qua Biểu đồ 3.2 cho thấy tỷ lệ ước lượng kiến thức “đạt” 43,4%; thái độ 

“đạt” 46,6% và thực hành “đạt” 45,8%. Qua kết quả này, chúng ta có thể thấy rằng 

mức độ hiểu biết “đạt” về kiến thức, thái độ và thực hành trong cộng đồng còn ở 

mức độ thấp. Ở đây có thể nhận định rằng rất cần có một giải pháp can thiệp hay 

một hướng dẫn nào đó nhằm nâng cao  KAP PCTC ở NCT trên địa bàn.  

4.2.3. Các yếu tố liên quan trầm cảm ở người cao tuổi   

4.2.3.1. Các yếu tố về nhân khẩu học 

 a. Nhóm tuổi: qua Bảng 3.6 cho thấy nhóm tuổi càng lớn thì tỷ lệ trầm cảm càng 

cao (sơ lão trầm cảm 17,3%; trung lão 18,9% và đại lão 20,1%) và sự khác biệt này có 

ngưỡng kiểm định không có giá trị thống kê (p>0,05), hay nói cách khác nhóm tuổi 

không liên quan đến trầm cảm. So với các nghiên cứu tương tự trong nước cùng sử 

dụng thang đo GDS-30 với điểm cắt 12/13, thì tỷ lệ kết quả nghiên cứu của chúng tôi là 

tương tự như: tại TP.Huế (2013) [19], quận Thủ Đức TP.HCM (2014) [22]; nhưng, ở 

đây có sự khác biệt có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê với  p<0,05.   

 b. Giới tính: qua Bảng 3.6 cho biết NCT giới tính nữ có tỷ lệ trầm cảm 

(19,0%) cao hơn giới tính nam (18,3%), sự khác biệt này có ngưỡng kiểm định 

không có giá trị thống kê (p>0,05), hay nói cách khác giới tính không liên quan đến 

trầm cảm. So với nghiên cứu tương tự tại Quận Thủ Đức TP.HCM (2014) cũng sử 

dụng thang đo GDS-30 và điểm cắt 12/13 cũng cho kết quả tương tự [22]. So với 

các nghiên cứu tương tự trên thế giới, nhiều nghiên cứu cho biết trầm cảm xảy ra ở 

mọi lứa tuổi, đặc biệt từ 60 tuổi trở lên, nữ giới thường có khả năng trầm cảm cao 
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hơn nam giới [75], [81]; theo Isacc V và cộng sự (2009), cho biết tỷ lệ mắc trầm 

cảm ở nữ giới cao gấp 1,6 lần so với nam giới (OR=1,6; p<0,05) [75]. Hầu hết các 

nghiên cứu trong nước và trên thế giới đều cho biết tỷ lệ trầm cảm ở nữ giới cao 

hơn so với nam giới, nguyên nhân có thể là do có sự tác động về đặc điểm giới tính, 

địa vị của người phụ nữ trong gia đình và xã hội; ngoài ra, vấn đề về sinh học và nội 

tiết cũng ảnh hưởng đến trầm cảm ở giới nữ. Tuy nhiên, giới tính không phải là yếu 

tố liên quan đến trầm cảm ở NCT trong nghiên cứu của chúng tôi. 

 c. Nguồn thu nhập: qua Bảng 3.6 cho thấy tỷ lệ NCT có ≤1 “nguồn thu 

nhập” có tỷ lệ trầm cảm 23,5% cao hơn so với NCT có ≥ 2 “nguồn thu nhập” 

(11,2%) và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,01). Qua kiểm định hồi qui 

logictis đa biến Bảng 3.10 cho thấy “nguồn thu nhập” có liên quan đến trầm cảm 

ở NCT trong nghiên cứu này và cho biết NCT có ≤1 “nguồn thu nhập” trầm cảm 

cao hơn 1,8 lần NCT có ≥ 2 “nguồn thu nhập” trở lên (OR=1,8; p<0,05). So sánh 

với một nghiên cứu tương tự tại huyện Sơn Tịnh năm 2016 cũng sử dung thang 

đo GDS-30 và điểm cắt 12/13 cũng cho biết NCT có ≤ 1 “nguồn thu nhập” có tỷ 

lệ trầm cảm cao gấp 2,5 lần so với NCT có ≥2 “nguồn thu nhập” (OR=2,5; 

P<0,001) [8]. Qua kết quả trên chúng ta có thể nhận định rằng, khi NCT có ≥2 

“nguồn thu nhập” cho nhu cầu cuộc sống thì họ thấy an tâm hơn. Hay nói cách 

khác “nguồn thu nhập” ở NCT là yếu tố liên quan đến trầm cảm ở NCT trong 

nghiên cứu này là phù hợp.  

4.2.3.2. Các yếu tố về các đặc trưng về kinh tế và xã hội  

 a. Trình độ học vấn: qua Bảng 3.7 cho thấy tỷ lệ trầm cảm ở NCT có trình độ 

học vấn <THPT chiếm tỷ lệ (19,9%) cao hơn học vấn ≥THPT trở lên (11,9%), sự 

khác biệt này có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê (p<0,05). So với nghiên cứu 

tại Quận Thủ Đức TP.HCM (2014) sử dụng cùng thang đo GDS-30 với điểm cắt 

12/13 cho biết NCT có trình độ học vấn <THPT có tỷ lệ trầm cảm cao hơn gấp 2,2 

lần NCT có học vấn ≥THPT trở lên (OR=2,2; p<0,05) [22]; tại một huyện nông 

thôn ở Hà Nội (2021) cho biết NCT có học vấn <THPT trầm cảm 28,8% cao hơn so 

với NCT có học vấn ≥THPT trở lên (9,4%) và sự khác biệt này có ngưỡng kiểm định 

có giá trị thống kê (p<0,05) [120]. So với các nghiên cứu tương tự trên thế giới, tại 
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Karachi-Pakistan, qua phân tích hồi qui logistic cho thấy trình độ học vấn thấp có tỷ 

lệ trầm cảm cao hơn NCT có trình độ học vấn cao hơn, sự khác biệt này có ý nghĩa 

(p <0,05) [117]. Tuy nhiên, qua kiểm định hồi qui logictis đa biến kiểm định các 

yếu tố liên quan Bảng 3.10 ở nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trình độ học vấn 

không liên quan đến trầm cảm ở NCT, vì hệ số p=0,48>0,05. Sự khác nhau này có 

lẽ do ảnh hưởng của sự khác nhau về các đặc điểm nhân khẩu học kinh tế xã hội và 

điều kiện sống so với nghiên cứu này.  

 b. Tình trạng hôn nhân: qua Bảng 3.7 cho biết NCT  “góa và khác” trầm cảm 

24,4% cao hơn NCT đang sống cùng vợ/chồng (15,5%), sự khác biệt này có ý nghĩa 

thống kê (p<0,01). Qua phân tích hồi quy logistic đa biến Bảng 3.10 cho thấy tình 

trạng hôn nhân NCT có liên quan đến trầm cảm ở NCT và NCT “góa và khác” trầm 

cảm cao gấp 1,6 lần so với người NCT đang sống cùng vợ/chồng (OR=1,6; p<0,05). 

So với các nghiên cứu tương tự trong nước sử dụng cùng thang đo GDS-30 điểm cắt 

12/13, tỷ lệ trầm cảm ở NCT theo “tình trạng hôn nhân” của chúng tôi tương đương 

với các nghiên cứu tương tự: tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (2016), NCT có 

tình trạng hôn nhân “góa và khác” mắc trầm cảm  42,4% cao hơn nhóm “sống cùng 

vợ/chồng” (33,8%), sự khác biệt này có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê với  

p<0,05 [8]. So với các nghiên cứu tương tự trên thế giới kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi cũng tương tự: Ather M. Taqui và cộng sự tiến hành nghiên cứu tương tự 

tại các cơ sở của một bệnh viện chăm sóc sức khỏe NCT tại Karachi, Pakistan; qua 

phân tích hồi qui logistic cho thấy “góa và khác” có tỷ lệ trầm cảm cao gấp 2,0 lần 

so với nhóm “sống cùng vợ/chồng” (OR=2,0; p<0,05) [117]; tại Nam Phi nghiên 

cứu tương tự cũng cho kết quả “hôn nhân” có liên quan trầm cảm NCT(p<0,001) 

[99]. Chúng ta có thể nhận định rằng, đối với NCT không còn người bạn đời để 

quan tâm chia sẻ, thì họ càng có cảm giác trống trải hơn và càng tăng thêm mặc cảm 

bị bỏ rơi và đây là những yếu tố có khả năng nguy cơ dẫn đến trầm cảm ở NCT 

[19]. Nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với nhiều nhận định: yếu tố hôn nhân 

bất lợi “đơn thân-ly dị-ly thân-góa” là một trong những yếu tố khả năng nguy cơ 

làm tăng tỷ lệ trầm cảm, đặc biệt là ở NCT [56]. Vì vậy tình trạng hôn nhân là yếu 

tố liên quan trong nghiên cứu của chúng tôi là hoàn toàn phù hợp. 
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 c. Hoàn cảnh sống (sắp xếp cuộc sống): qua Bảng 3.7 phân tích đơn biến cho 

thấy NCT sống cùng ≤1 thế hệ trở xuống bị trầm cảm 21,4% cao hơn so với sống 

cùng từ 2 thế hệ trở lên (17,4%), sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê 

(p=0,06>0,05) hay “hoàn cảnh sống” không có liên quan đến trầm cảm ở NCT. So 

với các nghiên cứu tương tự trong nước sử dụng cùng thang đo GDS-30 với điểm 

cắt 12/13 tại Quận Thủ Đức, TP.HCM (2014) cũng cho biết tỷ lệ NCT sống một 

mình bị trầm cảm cao gấp 3,8 lần so với NCT sống cùng với người thân (OR=3,8; 

p<0,05) [22]; Nguyễn Hằng Nguyệt Văn (2021) tại một huyện nông thôn ở Hà Nội 

(2021) cũng cho biết NCT sống một mình có tỷ lệ trầm cảm cao gấp 2,6 lần so với 

NCT sống cùng gia đình và “hoàn cảnh sống” có liên quan với trầm cảm (p<0,05), 

tuy nhiên nghiên cứu này sử dụng thang đo PHQ-9 [120]. So với các nghiên cứu 

tương tự trên thế giới: Chen Y. và cộng sự (2016) nghiên cứu tương tự ở Trung 

Quốc cũng cho biết NCT sống một mình bị trầm cảm cao gấp 2,6 lần so với NCT 

sống cùng gia đình (OR =2,6) [51]. Qua phân tích ở trên  cho chúng ta thấy rằng, 

khi sống trong gia đình nhiều thế hệ NCT sẽ bớt cô đơn hơn, họ sẽ tìm thấy niềm 

vui bên con/cháu và sẽ ít bị trầm cảm ơn. Tuy nhiên “hoàn cảnh sống” không phải 

là yếu tố liên quan đến trầm cảm ở NCT trong nghiên cứu của chúng tôi; có lẽ là do 

các đặc điểm về nhân khẩu học kinh tế văn hóa và điều kiện sống là khác nhau.  

 d. Việc làm hiện tại: qua Bảng 3.7 cho thấy NCT hiện tại có việc làm kiếm 

sống có tỷ lệ trầm cảm 15,6% thấp hơn so với NCT hiện tại không có việc làm 

(23,3%), sự khác biệt này có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê (p<0,05). So với 

các nghiên cứu tương tự trong nước, kết quả nghiên cứu của chúng tôi là tương tự: 

tác giả Đoàn Vương Diễm Khánh tại TP.Huế có nhận xét: NCT thất nghiệp có tỷ lệ 

mắc trầm cảm cao hơn nhóm NCT có việc làm [79]; một nghiên cứu tại một huyện 

nông thôn ở Hà Nội (2021) cũng cho kết quả tương đương [120]. Trên thế giới một 

số tác giả đã đưa ra bằng chứng rằng: khi nghỉ hưu có nguy cơ mắc trầm cảm cao 

hơn 2,2 lần so với người chưa nghỉ hưu (OR=2,1) [117]. Có thể nói rằng, khi NCT 

có được những việc làm thêm hằng ngày để tăng thêm thu nhập sẽ giúp họ không tự 

ti vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu hay người khác; tuy nhiên, qua phân 

tích mô hình hồi quy đa biến logistic Bảng 3.10 cho thấy “việc làm hiện tại” không 
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phải là yếu tố liên quan đến trầm cảm ở NCT, vì có ngưỡng kiểm định không có giá 

trị thống kê (p>0,05), có thể là do tính chất đặc thù riêng của địa bàn nghiên cứu. 

 e. Kinh tế hộ gia đình: qua Bảng 3.7 phân tích đơn biến cho thấy NCT có 

kinh tế hộ gia đình ≤ cận nghèo trầm cảm 39,4% cao hơn so với NCT có kinh tế hộ 

gia đình từ trung bình trở lên (14,2%), sự khác biệt này có ngưỡng kiểm định có giá 

trị thống kê (p<0,05); tuy nhiên, qua phân tích kiểm định ở mô hình hồi quy đa biến 

logistic kiểm định các yếu tố liên quan Bảng 3.10 cho thấy kinh tế hộ gia đình 

không có liên quan đến trầm cảm ở NCT trong nghiên cứu này (p=0,13>0,05). So 

với các nghiên cứu tương tự cũng sử dụng thang đo GDS-30 cho biết “kinh tế hộ 

gia đình” nghèo có tỷ lệ mắc trầm cảm cao hơn gấp khoảng 2,3 lần so với “kinh tế hộ 

gia đình” trung bình trở lên (OR=2,3; p<0,01) [8]. Mặt khác, theo Bùi Quang Huy 

cho rằng trầm cảm có thể gặp bất kỳ tầng lớp nào trong xã hội, từ người có gia đình 

kinh tế nghèo đến người có gia đình kinh tế giàu [16]. Vì vậy, yếu tố “kinh tế hộ gia 

đình” không phải là yếu tố liên quan đến trầm cảm ở NCT trong nghiên cứu của 

chúng tôi là có thể chấp nhận được. 

 g. Tham gia hoạt động xã hội: qua Bảng 3.7 cho biết NCT không tham gia 

các hoạt động xã hội có tỷ lệ trầm cảm 23,8% cao hơn NCT có tham gia (18,3%), 

sự khác biệt này có ngưỡng kiểm định không có giá trị thống kê (p>0,05)  hay 

“tham gia hoạt động xã hội” không liên quan đến trầm cảm ở NCT trong nghiên cứu 

này. So với các nghiên cứu tương tự trong nước sử dụng cùng thang đo GDS-30 với 

điểm cắt 12/13, kết quả nghiên cứu của chúng tôi là tương đương: tại Quận Thủ 

Đức, TP.HCM (2014), NCT không tham gia hoạt động xã hội có tỷ lệ trầm cảm 

25,0% cao hơn NCT tham gia hoạt động xã hội (15,8%); tuy nhiên, ở đây có sự 

khác biệt có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê (p<0,05) [22]. So với các nghiên 

cứu tương tự trên thế giới, kết quả của chúng tôi là tương tự, theo Isaac V. và cộng 

sự (2009), NCT tham gia hoạt động xã hội có liên quan đến trầm cảm và tham gia 

hoạt động xã hội là yếu tố cải thiện các triệu chứng trầm cảm, không tham gia sinh 

hoạt xã hội bị trầm cảm cao gấp 1,6 lần so với NCT có tham gia (OR=1,6) [75]. 

Tham gia sinh hoạt xã hội NCT có dịp chia sẻ những buồn vui, với bạn bè người 

thân, tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe... nên ít bị bệnh trầm cảm hơn. Tuy 
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nhiên, chúng tôi chưa tìm thấy mối liên quan giữa yếu tố tham gia sinh hoạt xã hội 

và trầm cảm ở NCT trong nghiên cứu của chúng tôi.  

4.2.3.3. Các yếu tố bệnh mạn tính, di truyền, sang chấn, hỗ trợ xã hội 

 a. Bệnh mạn tính: qua Bảng 3.8 cho thấy NCT mắc ≥ 2 “bệnh mạn tính”, tỷ 

lệ trầm cảm 32,5% cao hơn NCT mắc < 2 bệnh mạn tính (8,2%), sự khác biệt này 

có ý nghĩa thống kê (p<0,001); qua phân tích mô hình hồi quy logistic Bảng 3.10 

cho thấy bệnh mạn tính có liên quan đến trầm cảm và NCT mắc ≥ 2 “bệnh mạn 

tính” trầm cảm cao gấp 2,9 lần so với NCT mắc < 2 “bệnh mạn tính” (OR=2,9; 

p<0,001). So với các nghiên cứu tương tự trong nước, nghiên cứu của chúng tôi 

cũng cho kết quả tương tự: tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (2016), NCT mắc 

≥ 1 “bệnh mạn tính” trầm cảm cao gấp khoảng 2,7 lần so với NCT không mắc 

“bệnh mạn tính” (OR=2,7; p<0,06) [8]; tại tỉnh Thừa Thiên Huế (2020) cũng cho 

kết quả tương tự, NCT mắc ≥ 2 “bệnh mạn tính” trầm cảm cao hơn gấp 1,6 lần so 

với NCT mắc từ một “bệnh mạn tính” trở xuống (OR=1,6; p<0,05) [33]; tại quận 

Thủ Đức TP.HCM cũng cho biết NCT mắc ≥ 1 “bệnh mạn tính” có khả năng dẫn 

đến trầm cảm cao gấp 10,2 lần so với NCT không mắc “bệnh mạn tính” nào 

(OR=10,2) [22]. André Hajek và cộng sự (2020) thực hiện nghiên cứu cắt ngang sử 

dụng Bảng câu hỏi sức khỏe bệnh nhân (PHQ-4) để đo lường chứng trầm cảm và lo 

lắng với cỡ mẫu 2.952 cá thể cho biết khi có ít nhất 1 “bệnh mạn tính” thì có nguy 

cơ mắc trầm cảm gấp 1,2 lần [67]; một nghiên cứu tương tự ở quận Dega Damot, 

tây Bắc Ethiopia cũng cho kết quả NCT mắc bệnh mạn tính có liên quan đến trầm 

cảm [94]. Sự lão hóa trong quá trình sinh học tự nhiên của tuổi già, làm giảm khả 

năng thích ứng của cơ thể, dẫn đến dễ rối loạn chức năng và dễ mắc bệnh là điều 

không thể tránh khỏi [22]. Vì vậy “bệnh mạn tính” ở NCT là yếu tố có liên quan 

đến trầm cảm ở NCT trong nghiên cứu của chúng tôi là hoàn toàn phù hợp. 

 b. Yếu tố di truyền: qua Bảng 3.7 chúng tôi nhận thấy NCT có yếu tố di 

truyền về trầm cảm có tỷ lệ trầm cảm 68,4% cao hơn NCT không có yếu tố di 

truyền về trầm cảm (18,1%), sự khác biệt này có ngưỡng kiểm định có giá trị thống 

kê (p<0,05); qua phân tích mô hình hồi quy logistic Bảng 3.10 cho thấy di truyền có 

liên quan đến trầm cảm ở NCT và NCT có yếu tố di truyền có khả năng dẫn đến 
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trầm cảm cao gấp 6,3 lần so với NCT không có (OR=6,3; p<0,01). So với nghiên 

cứu tương tự tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (2016) cũng sử dụng cùng thang 

đo GDS-30 với điểm cắt 12/13 cũng cho biết NCT có yếu tố di truyền về bệnh trầm 

cảm thì có tỷ lệ mắc trầm cảm cao gấp 2,1 lần so với NCT không có (OR=2,1; 

p<0,05) và yếu tố di truyền có mối liên quan đến trầm cảm ở NCT [8]. Một số 

nghiên cứu khác cho rằng yếu tố di truyền đóng vai trò thứ yếu trong trầm cảm ở độ 

tuổi NCT; trong khi đó, tình trạng khuyết tật, nghịch cảnh kinh tế, sự bần cùng xã 

hội, tác động tâm lý xã hội góp phần vào thay đổi sinh lý, làm gia tăng tính mẫn 

cảm và gây trầm cảm ở NCT, những tình trạng này cũng có khả năng là yếu tố khởi 

phát hoặc kéo dài diễn tiến trầm cảm ở NCT [40]. Bùi Quang Huy cho biết mặc dù 

Gen di truyền đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển trầm cảm, nhưng vai trò 

của Gen tuân theo một cơ chế phức tạp [16]. 

 c. Biến cố lớn vừa xảy ra trong vòng 12 tháng qua: qua Bảng 3.8 cho thấy 

NCT có ≥1 “biến cố lớn xảy ra trong 12 tháng qua” có tỷ lệ trầm cảm 49,2% cao 

hơn ở NCT không gặp biến cố nào (10,9%), sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 

(p<0,001); qua phân tích mô hình hồi quy đa biến logistic Bảng 3.10 cho thấy “biến 

cố lớn trong 12 tháng qua” có liên quan đến trầm cảm ở NCT và NCT trải qua ít 

nhất từ 1 “biến cố lớn trong vòng 12 tháng qua” trầm cảm cao gấp 1,9 lần so với 

người không gặp biến cố nào (OR=3,3; p<0,001). So với các nghiên cứu tương tự 

trong nước sử dụng cùng thang đo GDS-30 với điểm cắt 12/13, kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi là tương tự: tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (2016) cho biết 

NCT có ≤1 “biến cố lớn xảy ra trong 12 tháng qua” có tỷ lệ trầm cảm cao gấp 1,9 

lần so với người không gặp biến cố nào (OR=1,9; p<0,001) [8]; tại TP.Huế (2013) 

cũng cho thấy NCT có ít nhất một tổn thương lớn trong 12 tháng qua có tỷ lệ trầm 

cảm cao gấp 1,6 lần so với nhóm không bị tổn thương (OR=1,6) [19]. So với các 

nghiên cứu tương tự trên thế giới, Isaac V. và cộng sự cũng nhận thấy tỷ lệ trầm 

cảm ở những người gặp biến cố lớn xảy ra trong 12 tháng qua cao gấp 2 lần so với 

không gặp biến cố nào (OR=1,7; p<0,001) [75]. Qua kết quả ở trên, chúng ta có thể 

giải thích rằng sang chấn tâm lý đóng vai trò rất quan trọng trong bệnh sinh của 

trầm cảm. Dưới tác động lâu dài của các áp lực tâm lý, các yếu tố sinh học trong 
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não bộ bị biến đổi, từ đó dẫn đến thay đổi trong chức năng của não; sự thay đổi sinh 

học của não có thể là do sự thay đổi các chất dẫn truyền thần kinh trung ương như 

serotonin, noradrenalin, dopamine..., làm giảm khả năng dẫn truyền tín hiệu giữa 

các vùng não với nhau; bên cạnh đó, sự thay đổi yếu tố sinh học của não còn bao 

gồm cả sự mất các neuron, dẫn đến làm giảm sự tiếp xúc giữa các synap và các áp 

lực tâm lý có thể đã kết thúc nhưng vẫn là nguy cơ gia tăng về tỷ lệ trầm cảm [16]. 

Vì vậy “biến cố lớn xảy ra trong 12 tháng qua” là yếu tố liên quan đến trầm cảm ở 

NCT trong NC của chúng tôi là hoàn toàn phù hợp.  

 d. Biến cố lớn trong cuộc đời: qua Bảng 3.8 cho thấy NCT có ≥1 “biến cố 

lớn trong cuộc đời” có tỷ lệ trầm cảm 37,9% cao hơn NCT không gặp biến cố nào 

(7,0%), sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,01); qua phân tích mô hình hồi 

quy logistic Bảng 3.10 cho thấy “biến cố lớn trong cuộc đời” có liê quan đến trầm 

cảm ở NCT và NCT có ≥ 1 “biến cố lớn trong cuộc đời” có tỷ lệ trầm cảm cao gấp 

2,5 lần so với người không gặp biến cố nào (OR=2,4; p<0,001). So với các nghiên 

cứu tương tự trong nước sử dụng cùng thang đo GDS-30 với điểm cắt 12/13, kết 

quả NC của chúng tôi là tương tự: tại quận Thủ Đức TP.HCM (2014) cho kết quả tỷ 

lệ trầm cảm ở NCT có ít nhất một “biến cố lớn trong cuộc đời” cao hơn gấp 1,9 lần 

so với NCT không gặp biến cố nào (OR:1,9) [22]; tại TP.Huế (2013) cho biết NCT 

có “biến cố lớn trong cuộc đời” có liên quan đến trầm cảm (p<0,05), nhưng qua 

phân tích hồi quy đa biến logistic kiểm định các yếu tố liên quan thì yếu tố này đã bị 

loại trừ [19]. Trên thế giới, một nghiên cứu cắt ngang tương tự của tác giả Gao S. và 

cộng sự (2009), ở tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam và tỉnh Sơn Đông miền đông Trung 

Quốc, trên những người từ 65 tuổi trở lên bằng thang đo GDS-30 với điểm cắt 

10/11, cho thấy NCT gặp phải những “biến cố lớn trong cuộc đời” như: Mất người 

thân, rắc rối liên quan đến công việc, tiền bạc, lịch sử đột quỵ, chấn thương đầu, gãy 

xương..., có liên quan đến trầm cảm ở NCT [65]. Qua những mô tả và phân tích ở 

trên, chúng tôi nhận thấy rằng những “biến cố lớn trong cuộc đời” là yếu tố có liên 

quan đến trầm cảm ở NCT ở trong nghiên cứu của chúng tôi là hoàn toàn phù hợp.  

 e. Hỗ trợ xã hội: qua Bảng 3.8 cho thấy nhóm NCT nhận được “hỗ trợ xã 

hộ thấp” có tỷ lệ trầm cảm 44,4% cao hơn so với nhóm NCT nhận “hỗ trợ xã hội 
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cao” (9,5%), sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,01); qua phân tích mô 

hình hồi quy logistic Bảng 3.10 cho thấy hỗ trợ xã hội có liên quan đến trầm cảm 

ở NCT và NCT nhận được “sự hỗ trợ xã hội thấp” trầm cảm cao gấp 1,9 lần so 

với người NCT nhận được sự “hỗ trợ xã hội cao” (OR=1,9; p<0,01). So với các 

nghiên cứu tương tự trong nước sử dụng cùng thang đo GDS-30 với điểm cắt 

12/13, kết quả nghiên cứu của chúng tôi là tương tự: Nguyễn Đỗ Ngọc (2014) tại 

Quận Thủ Đức TP.HCM cũng cho kết quả, NCT có sự “hỗ trợ xã hội thấp” trầm 

cảm cao gấp 6,3 lần NCT có sự “hỗ trợ xã hội cao” [22]; taị TP.Huế (2013) cho 

biết NCT nhận được sự “ hỗ trợ xã hội thấp” có tỷ lệ mắc trầm cảm cao gấp 

khoảng 1,6 lần so với NCT nhận được sự “hỗ trợ xã hội cao” (OR=1,6) [19]; tại 

một huyện nông thôn ở Hà Nội (2021) cũng cho biết NCT có “hỗ trợ xã hội 

thấp” trầm cảm cao hơn NCT có “hỗ trợ xã hội cao” [120]. Theo tác giả 

Bhamani M.A và cộng sự (2013) NC tại TP.Karachi, Pakistan trên 953 đối tượng 

là NCT bằng GDS-15 với điểm cắt 5/6 cho biết, không có sự hỗ trợ xã hội trầm 

cảm cao hơn gấp 2,1 lần so với những NCT có được sự hỗ trợ xã hội (OR=2.1) 

[44]; kết quả NC của chúng tôi là tương đương và là yếu tố liên quan đến trầm 

cảm ở NCT là phù hợp.   

4.2.3.4. Các yếu tố hành vi-thói quen chia sẻ tâm sự và KAP 

 a. Hút thuốc: qua Bảng 3.8 cho biết NCT hút thuốc lá có tỷ lệ trầm cảm 

(24,7%) cao hơn NCT không hút thuốc (17,9%), sự khác biệt này có ngưỡng kiểm 

định có giá trị thống kê (p<0,05); tuy nhiên, qua phân tích mô hình hồi quy logistic 

đa biến Bảng 3.10 cho thấy “hút thuốc” lá không có liên quan đến trầm cảm ở 

NCT, vì p=0,67>0,05. So với các nghiên cứu tương tự trong nước sử dụng cùng 

thang đo GDS-30 với điểm cắt 12/13, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng cho 

kết quả tương tự: tại huyện Sơn Tịnh (2016) cho biết hút thuốc lá không liên quan 

đến trầm cảm ở NCT (p>0,05) [8]. So với các nghiên cứu trên thế giới, Brooke 

Nicholson và các cộng sự qua phân tích đa biến cho thấy hành vi hút thuốc lá có 

liên quan đến trầm cảm và có hút thuốc thì tỷ lệ bị trầm cảm cao hơn [93]. Verger, 

P. và cộng sự (2009) cho biết, NCT hút thuốc lá bị trầm cảm cao gấp 1,8 lần so với 

không hút (OR=1,8) và những người hút thuốc lá có tiền sử trầm cảm không được 
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khuyến khích tiếp tục hút thuốc, mà còn phải theo dõi sát về sự tái phát trầm cảm 

sau khi họ ngừng hút thuốc [121]. Nghiên cứu của chúng tôi cho kết quả tỷ lệ là 

tương tự; tuy nhiên, hút thuốc không phải là yếu tố có liên quan đến trầm cảm ở 

NCT trong nghiên cứu này. 

 b. Uống rượu: qua Bảng 3.10 cho thấy NCT có “thói quen uống rượu” tỷ 

lệ trầm cảm 30,8% cao hơn NCT không có “thói quen uống rượu” (17,6%), sự 

khác biệt này có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê (p<0,05); qua phân tích mô 

hình hồi quy đa biến logistic Bảng 3.10 cho thấy “thói quen uống rượu” có liên 

quan đến trầm cảm ở NCT và NCT có “thói quen uống rượu” trầm cảm cao gấp 

2,0 lần so với NCT không có thói quen này (OR=2,0; p<0,05). Nghiên cứu của 

chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của Lukassen J. (2005) ở những cư dân 

Canada, những người có trầm cảm tỷ lệ nghiện rượu chiếm 32,3%, còn những 

người không có trầm cảm tỷ lệ nghiện rượu chỉ là 9,5%; người nghiện rượu bị 

trầm cảm cao gấp 3,6 lần người không nghiện rượu (OR:3,6) [89]; qua nghiên 

cứu này chúng ta có thể nói rằng tình trạng nghiện rượu có thể là nguyên nhân 

dẫn đến trầm cảm. Một nghiên cứu khác lại cho biết NCT hiện tại không sử dụng 

rượu tỷ lệ trầm cảm 71,4% cao hơn NCT có sử dụng (63,9%), sự khác biệt này 

có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê (p<0,05) [56]; ở đây chúng ta có thể hiểu 

rằng khi NCT sử dụng rượu đúng cách thì hạn chế được trầm cảm và sử dụng 

rượu đúng cách ở đây khác hẳn so với một tình trạng nghiện rượu. Vì vậy trong 

nghiên cứu của chúng tôi, NCT có “thói quen uống rượu/bia” có tỷ lệ trầm cảm cao 

hơn NCT không có thói quen uống rượu/bia là hàm ý nói đến tình trạng nghiện rượu 

của NCT. Hay nói cách khác, “thói quen uống rượu/bia” mà dẫn đến nghiện rượu là 

yếu tố liên quan đến trầm cảm ở NCT trong nghiên cứu này là phù hợp.  

 c. Hoạt động thể lực: qua Bảng 3.10 cho thấy NCT không có thói quen “hoạt 

động thể lực trên 30 phút trong ngày” có tỷ lệ trầm cảm 45,9% cao hơn so với NCT 

có thói quen này (10,4%), sự khác biệt này có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê 

(p<0,05); qua phân tích mô hình hồi quy đa biến logistic Bảng 3.10 cho thấy “hoạt 

động thể lực” có liên quan đến trầm cảm ở NCT và NCT không có thói quen hoạt 

động thể lực trên 30 phút trong ngày có tỷ lệ trầm cảm cao hơn gấp 2,8 lần NCT có 
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hoạt động thể lực (OR=2,9; p<0,001). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương 

đương với các nghiên cứu tương tự khác, các nghiên cứu đó đã cho thấy lối sống 

“hoạt động thể lực” tích cực có tác dụng làm giảm nguy cơ trầm cảm; đồng thời cho 

biết rằng hoạt động thể lực liên quan đến sự thay đổi hành vi; khi bị trầm cảm hành 

vi của người bệnh thường bị thụ động, tự cô lập; hoạt động thể lực thường xuyên 

30-45 phút/ngày sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của người bệnh, đồng thời 

giảm nguy cơ tái phát trầm cảm [110]. Vì vậy “hoạt động thể lực” là yếu tố liên 

quan đến trầm cảm ở NCT trong nghiên cứu này là phù hợp. 

 d. Đời sống tình dục: qua Bảng 3.10 cho thấy NCT có “đời sống tình dục” 

bình thường có tỷ lệ trầm cảm 18,8% tương đương NCT có đời sống tình dục kém 

(18,7%), sự khác biệt này có ngưỡng kiểm định không có giá trị thống kê (p>0,05) 

hay “đời sống tình dục” không liên quan đến trầm cảm ở NCT. So với các nghiên 

cứu tương tự trong nước cũng dùng thang đo GDS-30 với điểm cắt 12/13 thì kết quả 

trong nghiên cứu chúng tôi cho kết quả ngược lại [8], [22]. Trên thế giới một nghiên 

cứu tương tự cũng cho kết quả tương đương với nghiên cứu của chúng tôi; tác giả 

Anita Goyal và cộng sử dụng thang đo GDS-30 với điểm cắt 9/10 (2014) cũng cho 

thấy không có sự liên quan giữa đời sống tình dục và trầm cảm ở NCT (p>0,05) 

[66]. Vì vậy “tình dục” không liên quan đến trầm cảm ở NCT trong nghiên cứu của 

chúng tôi là phù hợp. 

 e. Chia sẻ tâm sự: qua Bảng 3.10 cho thấy NCT không chia sẻ tâm sự có tỷ 

lệ trầm cảm 65,6% cao hơn so với NCT có chia sẻ tâm sự (12,0%), sự khác biệt này 

có ý nghĩa thống kê (p<0,01); qua phân tích mô hình hồi quy đa biến logistic Bảng 

3.10 cho thấy chia sẻ tâm sự có liên quan đến trầm cảm ở NCT và NCT không chia 

sẻ tâm sự có tỷ lệ trầm cảm cao hơn gấp 8,2 lần so với NCT có chia sẻ tâm sự 

(OR=7,3; p<0,001). So với các nghiên cứu tương tự tại huyện Sơn Tịnh tỉnh 

Quảng Ngãi (2016) cũng sử dụng cùng thang đo GDS-30 với điểm cắt 12/13 cho 

biết NCT không có chia sẻ tâm sự có tỷ lệ trầm cảm cao hơn gấp 1,6 lần NCT có 

chia sẻ tâm sự (OR=1,6; p<0,05), yếu tố chia sẻ tâm sự có liên quan trầm cảm ở 

NCT [8]. Chúng ta nhận thấy rằng “chia sẻ tâm sự” giúp cho NCT khuây đi sự buồn 

phiền và giảm căng thẳng, vì khi về già họ có nhiều sự buồn phiền do mất sức lao động 
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và mất địa vị trong xã hội..., và dễ dẫn đến trầm cảm. Vì vậy “chia sẻ tâm sự” có liên 

quan đến trầm cảm ở NCT trong nghiên cứu của chúng tôi là hoàn toàn phù hợp. 

4.3. KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI MÔ HÌNH CAN THIỆP PHÒNG 

CHỐNG TRẦM CẢM Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 

4.3.1. Xây dựng mô hình can thiệp  

 Mô hình được xây dựng dựa trên sự phát hiện các yếu tố liên quan có khả 

năng dẫn đến trầm cảm NCT và một số yếu tố khác ở nghiên cứu mô tả cắt 

ngang trước can thiệp; kiến thức-thái độ-thực hành PCTC ở NCT và những kinh 

nghiệm đúc kết ở địa phương cũng như từ các mô hình tương tự trong nước và 

trên thế giới; tình hình thực tiễn của địa phương nghiên cứu, địa bàn can thiệp và 

đặc điểm của đối tương nghiên cứu; dựa vào các chính sách chăm sóc sức khỏe 

NCT của chính quyền các cấp và tại địa phương; ngoài ra, mô hình còn sử dụng 

11 nội dung chăm sóc và phục hồi chức năng bệnh nhân trầm cảm tại cộng đồng 

của Bộ Y tế Việt Nam (2008) [39] và sử dụng 10 khuyến cáo rèn luyện khả năng 

thích ứng cao cho cộng đồng nâng cao sức khỏe PCTC của Hiệp hội tâm thần 

Australia [23]. Mô hình đã xây dựng đảm bảo nguyên tắc tính khả thi, tính bền 

vững và khả năng tiếp cận; các nội dung của mô hình được xây dựng nhằm tác 

động tới NCT, gia đình, người thân, NVYTT, lãnh đạo địa phương, các đoàn thể 

và cộng đồng. 

Mô hình can thiệp được xây dựng dựa vào lý thuyết năm phương pháp tiếp 

cận nâng cao sức khỏe [18], nhằm cung cấp KAP PCTC ở NCT và phát triển những 

kỹ năng cần thiết để NCT có thể lựa chọn hành vi sức khỏe của mình phù hợp với 

cộng đồng [18]. Phương pháp này được thực hiện bằng việc phát tờ rơi, tài liệu 

hướng dẫn, băng rôn, áp phích, truyền thông đại chúng, giáo dục với cá nhân, đồng 

thời cũng tạo điều kiện cho đối tượng chia sẻ tâm sự, giáo dục theo từng nhóm và 

cho từng cá nhân ở đối tượng NCT mắc trầm cảm mức độ vừa và nhẹ [18]. Mô hình 

này tập trung vào các chiến lược xây dựng mạng lưới cộng tác viên, đào tạo 

TTGDSK, hỗ trợ tâm lý rèn luyện khả năng thích ứng cao; những chiến lược này 

hình thành những thay đổi lâu dài trong cộng đồng [80]. Mô hình đã xây dựng đảm 

bảo nguyên tắc tính khả thi, tính bền vững và khả năng tiếp cận. Các nội dung của 



112 

mô hình được xây dựng nhằm tác động tới NCT, gia đình và người thân, cộng tác 

viên, NVYTT, các đoàn thể trong cộng đồng và lãnh đạo địa phương. 

4.3.2. Kết quả triển khai mô hình can thiệp  

4.3.2.1. Hệ thống tổ chức và đào tạo nhân lực   

 Hệ thống tô chức: mô hình được tổ chức, xây dựng có sự kết hợp với các bên 

liên quan, sự tham gia của cộng đồng, sự tham gia trực tiếp của chính quyền địa 

phương và ngành y tế, trong đó ngành y tế đóng vai trò chủ yếu; cụ thể như sau: 

UBND TP.Quảng Ngãi, Trung tâm chăm sóc xã hội tỉnh Quảng Ngãi; UBND phường 

Trương Quang Trọng, UBND xã Tịnh Thiện, TTYT TP.Quảng Ngãi; tổ dịch vụ 

PCTC, Trạm y tế xã, Hội người cao tuổi. Phải nói rằng hệ thống tổ chức của mô hình 

đã bảo phủ toàn diện địa bàn can thiệp, đây là một ưu điểm đáng kể.  

 Công tác đào tạo nguồn nhân lực: đã đào tạo được 52 cộng tác viên ở nhóm can 

thiệp bao gồm NVYTT/tổ dân phố, chi hội trưởng NCT và trưởng thôn/tổ dân phố. 

Chúng tôi đã tiến hành tổ chức tập huấn thử nghiệm hoạt động can thiệp cho đội ngũ 

cộng tác viên và các bên liên quan bao gồm 66 người (52 NVYTT/tổ dân phố và 14 lãnh 

đạo địa phương). Qua kết quả trên chứng minh rằng, nhân lực và nội dung can thiệp đã 

chuẩn bị chu đáo bao phủ toàn diện địa bàn can thiệp, đồng thời cũng đã chứng minh 

được trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện mô hình có sự tham gia của chính 

quyền địa phương và cộng đồng; phải nói rằng đây là bối cảnh thành công của mô hình. 

4.3.2.2. Kết quả đầu tư xây dựng mô hình can thiệp và độ bao phủ  

 Số lượng mô hình được xây dựng là 1 mô hình “mô hình can thiệp PCTC ở 

NCT dựa vào cộng đồng tại TP.Quảng Ngãi”, triển khai ở nhóm can thiệp 

(xã/phường can thiệp) với mức độ bao phủ là 100%; xây dựng được 3 giải pháp can 

thiệp, 6 hoạt động với công việc cụ thể bao phủ 100% nhóm can thiệp; xây dựng 

được 3 sản phẩm truyền thông bao gồm 3 mô đun: (1). Mô đun 1, dành cho cộng tác 

viên và cán bộ y tế “hướng dẫn đánh giá sàng lọc và áp dụng biện pháp tâm lý 

PCTC ở NCT”; (2). Mô đun 2, dành cho cộng tác viên và cán Bộ Y tế “kiến thức kỹ 

năng tư vấn chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần PCTC ở NCT”; (3). Mô đun 3, 

dành cho cộng tác viên, cán bộ y tế, NCT và người thân “Hoạt động nhận thức bản 

thân của người cao tuổi trong việc can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm”. 
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Thực hiện 4 đợt chiến dịch tuyên tuyền lưu động với độ bao phủ 100%; tổng số hộ 

gia đình có NCT trầm cảm được cộng tác viên đến hỗ trợ tâm lý 147 hộ đạt 100%. 

Phải nói rằng hoạt động thực hiện các nội dung can thiệp này là rất tích cực, đã bao 

phủ toàn diện các đối tượng can thiệp. Phỏng vấn sâu 25 cuộc bao gồm cấp tỉnh, 

thành phố/huyện, xã/phường, thôn/tổ dân phố như thiết kế đã được xây dựng đạt tỷ 

lệ 100% và thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch can thiệp; thảo luận nhóm thực 

hiện 2 cuộc tại nhóm can thiệp (trước can thiệp - sau can thiệp) đạt độ bao phủ 

100%. Thực hiện một hội thảo xây dựng tổ dịch vụ PCTC ở NCT và 2 lớp tập huấn 

triển khai 3 tập tài liệu truyền thông, xây dựng 1 tổ dịch vụ chung cho nhóm can 

thiệp và 2 tổ cộng tác dịch vụ xã/phường can thiệp. Qua những hoạt động can thiệp 

trên chứng minh rằng sự đầu tư và các bước chuẩn bị can thiệp là rất chu đáo và đã 

mang lại hiệu quả cao; phải nói rằng đây là bối cảnh thành công của mô hình. 

4.3.2.3. Kết quả thực hiện mô hình can thiệp “mô hình phòng chống trầm cảm ở 

người cao tuổi dựa vào cộng đồng”  

Kết quả: xây dựng và triển khai thực hiện 3 giải pháp, 6 hoạt động đạt được 

kết quả cụ thể như sau:  

 a. Giải pháp 1. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên huy động cộng đồng và 

xây dựng tổ dịch vụ phòng chống trầm cảm 

Kết quả: (1). Xây dựng một kế hoạch thực hiện các giải pháp can thiệp đảm 

bảo căn cứ và nội dung bám sát kết quả nghiên cứu mô tả cắt ngang ban đầu; xây 

dựng 3 loại tài liệu cầm tay PCTC bao gồm: (i). Kỹ năng TTGDSK PCTC ở NCT; 

(ii). Kỹ năng hỗ trợ tâm lý rằng luyện khả năng thích ứng cao PCTC ở NCT; (iii). 

Vai trò của cán bộ y tế, gia đình và cộng đồng PCTC ở NCT. Xây dựng được 1 mẫu 

tờ gấp/tờ rơi và 2 mẫu poster tuyên truyền PCTC ở NCT và một kênh tuyên tuyền 

tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=uwe_LBP6I04.  

Đã huy động được đầy đủ các cấp chính quyền, các hội đoàn thể liên quan và 

toàn bộ cộng đồng tham gia, cụ thể 61 người tham gia thảo luận nhóm và phỏng vấn 

sâu, (trong đó có mời thêm 5 lãnh đạo cấp thành phố-tỉnh để phỏng vấn sâu). 

Đã mở 2 lớp (giảng viên: mời chuyên gia tâm lý và bác sĩ chuyên khoa tâm thần) 

và đào tạo được 52 cộng tác viên bao phủ 100% ở nhóm can thiệp, tạo nhóm nòng cốt 

https://www.youtube.com/watch?v=uwe_LBP6I04
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cho mô hình; xây dựng đươc 1 tổ dịch vụ can thiệp PCTC tại trung tâm chăm sóc xã hội 

của tỉnh và 2 tổ cộng tác dich vụ PCTC tại Trạm y tế xã; nội dung đào tạo cộng tác viên 

và hoạt động của tổ dịch vụ bao gồm 2 nội dung: (1). Kỹ năng TTGDSK thay đổi KAP 

PCTC ở NCT; (2). Kỹ thuật hỗ trợ tâm lý rằng luyện khả năng thích ứng cao; trong đó, 

công việc cụ thể là: thực hành PCTC ở NCT (phụ lục15) bao gồm 10 khuyến cáo về rèn 

luyện khả năng thích ứng cao cho cộng đồng nhằm nâng cao sức khỏe PCTC [23]; thái 

độ, thực hành PCTC ở NCT (phụ lục 16), bao gồm 11 nội dung [39].  

Những kết quả trên là bối cảnh đưa đến sự thành công của giải pháp này. 

 b. Giải pháp 2. Truyền thông giáo dục sức khỏe thay đổi KAP phòng chống trầm  

 Kết quả: tuyên truyền và cung cấp 20 bộ tài liệu PCTC ở NCT (1 bộ gồm 3 

tài liệu cầm tay) cho NVYTT/tổ dân phố, Trạm y tế xã và chi hội NCT; phát được 

804 tờ gấp/tờ rơi cho tất cả NCT ở nhóm can thiệp với nội dung đã được nhóm 

nghiên cứu thống nhất và đã được Sở khoa học địa phương phê duyệt. Đã truyền đạt 

cho NCT và cộng đồng những nội dung KAP PCTC như: nhận biết được trầm cảm ở 

NCT và những biểu hiện của nó, diễn biến của trầm cảm ở NCT, nhận thức được 

trầm cảm ở NCT có thể điều trị được bằng liệu pháp tâm lý hoặc dùng thuốc chống 

trầm cảm hoặc kết hợp cả hai, biết được vai trò của cán bộ y tế-gia đình và cộng đồng 

trong PCTC ở NCT. Đã cung cấp cho NCT và cộng đồng 5 điều nên biết khi về già 

để PCTC đó là: (1). Không nên sống đơn thân; (2). Dành thời gian tiếp xúc và hãy nói 

với ai đó mà bạn tin cậy về cảm xúc của mình; (3). Tập thể dục nếu có thể, dù chỉ đi 

bộ một quãng ngắn; (4). Tránh hoặc hạn chế những xung đột, sang chấn cá nhân, gia 

đình và xã hội; (5). Hãy đến gặp nhân viên y tế, nếu cảm thấy mình có thể bị trầm 

cảm (Phụ lục 11). Đã cung cấp cho NCT và cộng đồng nắm bắt được 11 nội dung cần 

thực hiện để phục hồi khi mắc trầm cảm đã được Bộ Y tế ban hành [39] (phụ lục 16) 

và những điều cá nhân NCT cần nên làm khi mắc trầm cảm (phụ lục 11). Có 24 lượt 

tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã/phường cho đối tượng NCT và cộng 

đồng với 2 nhóm nội dung: (1). KAP PCTC ở NCT; (2). Tuyên truyền các yếu tố liên 

quan có khả năng dẫn đến trầm cảm ở NCT có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê 

(p<0,05) gồm: (1). Số lượng nguồn thu nhập chính, phục vụ nhu cầu sống của NCT; 

(2). Tình trạng kinh tế hộ gia đình; (3). Tình trạng bệnh mạn tính; (4). Chia sẻ tâm sự; 
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(5). Yếu tố di truyền; (6). Gặp biến cố lớn trong cuộc đời; (7). Gặp biến cố lớn 12 

tháng qua; (8). Sự hỗ trợ xã hội mức độ thấp hơn; (9). Thói quen uống rượu; (10). 

Hoạt động thể lực 30 phút trong ngày; trong đó, tập trung chủ yếu vào 3 yếu tố: chia 

sẻ tâm sự, hoạt động thể lực và sự hỗ trợ xã hội, bằng các hoạt động cụ thể.   

 Những kết quả ở trên đã minh chứng được sự hoàn thiện mục tiêu nội dung 

của giải pháp và là những ưu điểm, bối cảnh cụ thể đưa đến sự thành công của mô 

hình can thiệp PCTC ở NCT dựa vào cộng đồng trong nghiên cứu này.  

 c. Giải pháp 3. Hỗ trợ tâm lý rèn luyện khả năng thích ứng cao   

 Kết quả: 804 NCT và cộng đồng được cộng tác viên hướng dẫn hỗ trợ rèn 

luyện kỹ năng thích ứng cao để PCTC; trong đó 147 NCT trầm cảm được cộng tác 

viên, ngoài hướng dẫn hỗ trợ theo nhóm thì còn hỗ trợ tại hộ gia đình. Phát được 

147 phiếu theo dõi tự điền đánh giá tiến triển cá nhân NCT mắc trầm cảm; trong đó, 

có 10 NCT mắc trầm cảm thể nặng cần sử dụng thuốc chống trầm cảm đã được 

mời Bác sĩ chuyên khoa tâm thần thăm khám lâm sàng trực tiếp và chuyển về 

bệnh viện tâm thần tỉnh điều trị giai đoạn nặng, khi chuyển sang giai đoạn vừa-nhẹ 

thì được cấp sổ điều trị ngoại trú liều duy trì; kết quả 10 NCT trầm cảm nặng này 

sau 2 tháng điều trị tấn công đã lùi sang giai đoạn trầm cảm nhẹ và được chuyển vê 

hộ gia đình và được tiếp tục được hỗ trợ tâm lý theo các giải pháp can thiệp của mô hình. 

Đã hỗ trợ tâm lý để rèn luyện khả năng thích ứng cao cho 147 NCT trầm cảm 

và các đối tượng trung gian/hộ gia đình PCTC cụ thể qua 2 nội dung: (1). Thực hiện 

10 khuyến cáo về rèn luyện khả năng thích ứng cao cho cộng đồng nhằm nâng cao 

sức khỏe PCTC (phụ lục 15) [23] ; (2). Thực hiện 11 nội dung chăm sóc và phục 

hồi chức năng bệnh nhân trầm cảm tại cộng đồng (phụ lục 16) [39]:  

Qua những kết quả trên nhận thấy rằng, giải pháp hỗ trợ tâm lý chia sẻ tâm 

sự hoạt động thể lực và hỗ trợ xã hội đã chuẩn bị chu đáo, cộng tác viên thành thạo 

công việc và thực hiện đúng nội dung, điều đó đã minh chứng hiệu quả đã đạt được 

của giải pháp này. Mặt khác, chúng ta nhận thấy trong mô hình này, một NCT bị 

trầm cảm thì bản thân họ và gia đình được tiếp cận nhiều hỗ trợ từ cộng tác viên 

cũng như các tổ dịch vụ của mô hình, đây là ưu điểm lớn tạo nên bối cảnh thành 
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công của giải pháp; hơn nữa, trên địa bàn nghiên cứu chưa có mô hình can thiệp nào 

PCTC ở NCT nào được triển khai, vì vậy sự thành công của mô hình này là rất khả thi.   

Trong quá trình thực hiện các giải pháp can thiệp có 10 NCT trong 147 

người mắc trầm cảm nặng không thể áp dụng các hoạt động can thiệp cộng đồng 

của mô hình, chúng tôi mời Bác sĩ chuyên khoa tâm thần đến xác định thể lâm sàng 

và chuyển đến bệnh viện tâm thần tỉnh để điều trị bằng thuốc chống trầm cảm; sau 

khi giai đoạn trầm cảm giảm xuống mức độ vừa hoặc nhẹ thì tiếp tục được thực 

hiện các giải pháp can thiệp cộng đồng; 10 trường hợp này sau hơn 4 tuần điều thì 

chúng tôi mới áp dụng các biện pháp can thiệp được. Có 2 NCT khó khăn về việc đi 

lại do có bệnh khớp phối hợp (NCT có mã số theo dõi 1.092) và một NCT có bệnh 

tim (NCT mã số 889), vì vậy chúng tôi chọn lựa hoạt động tối ưu là can thiệp trực 

tiếp tại hộ gia đình. Những NCT ≥80 tuổi và tiếp thu chậm thì chúng tôi tập trung 

nhiều hơn cho nhóm đối tượng trung gian và đối tượng hỗ trợ. Trong 2 năm can thiệp 

bị mất đi 1 đối tượng NCT trầm cảm là chết do bệnh nặng khác phối hợp (NCT mã số 

852) và với số lượng nhỏ nên không ảnh hưởng đến kết quả của mô hình.  

4.4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔ HÌNH CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG TRẦM 

CẢM Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI  

4.4.1. So sánh sự tác động hỗ trợ xã hội, hoạt động thể lực và chia sẻ tâm sự ở 

nhóm can thiệp và nhóm đối chứng trước can thiệp-sau can thiệp 

 Để chúng minh sự tác động của mô hình can thiệp trong nghiên cứu này 

bằng cách so sánh trước can thiệp - sau can thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối 

chứng, chúng tôi chọn cỡ mẫu theo công thức tính cỡ mẫu so sánh nghiên cứu can 

thiệp cộng đồng có nhóm đối chứng, cụ thể là nhóm can thiệp 384 NCT và nhóm 

đối chứng 384 NCT, kết quả cụ thể như sau.  

 Hỗ trợ xã hội: qua Bảng 3.17 cho thấy, ở thời điểm trước can thiệp kiểm định 

chi-square có p=0,29>0,05 nghĩa là tỷ lệ “hỗ trợ xã hội” trước can thiệp ở nhóm can 

thiệp và nhóm đối chứng là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, hay nói cách 

khác là có sự tương đồng; cũng qua Bảng 3.17 cho thấy, ở thời điểm sau can thiệp 

cũng qua kiểm định chi-square cho thấy p=0,10>0,05 nghĩa là “hỗ trợ xã hội” sau can 

thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa 
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thống kê. Kết quả này cho chúng ta thấy rằng tác động của yếu tố hỗ trợ xã hội cao 

ở nhóm can thiệp là không đạt yêu cầu, có lẽ là do ảnh hưởng bởi 2 đợt giãn cách xã 

hội phòng chống đại dịch COVID-19 xảy ra trong khoản thời gian can thiệp. 

 Hoạt động thể lực: qua Bảng 3.17 cho thấy, ở thời điểm trước can thiệp kiểm 

định chi-square cho biết hệ số p =0,80>0,05 nghĩa là “hoạt động thể lực” trước can thiệp 

ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, hay 

có thể nói là có sự tương đồng với nhau; cũng qua Bảng 3.17 cho thấy, ở thời điểm sau 

can thiệp kiểm định kiểm định chi-square cho biết hệ số p <0,001 nghĩa là “hoạt động thể 

lực” sau can thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng là có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê và tỷ lệ “hoạt động thể lực ít nhất 30 phút trong ngày” ở nhóm can thiệp - sau 

can thiệp 92,4% cao hơn nhóm can thiệp - trước can thiệp (77,6%); ở nhóm đối chứng - 

trước can thiệp và sau can thiệp tỷ lệ này thay đổi ít hơn. Điều này chứng tỏ rằng tác 

động của mô hình can thiệp là đạt hiệu quả và đã giúp NCT và cộng đồng tiếp cận và 

hoạt động thể lực nhiều hơn để phòng ngừa trầm cảm.  

 Chia sẻ tâm sự: qua Bảng 3.17 cho thấy, ở thời điểm trước can thiệp kiểm 

định chi-square có giá trị p <0,05 nghĩa là “chia sẻ tâm sự” trước can thiệp ở nhóm 

can thiệp và nhóm đối chứng là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, hay còn gọi là 

không tương đồng. Cũng qua Bảng 3.17 cho thấy ở thời điểm sau can thiệp kiểm 

định chi-square cũng cho biết p<0,001 nghĩa là “chia sẻ tâm sự” sau can thiệp ở 

nhóm can thiệp và nhóm đối chứng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê; sự khác 

biệt này là có sự tác động của mô hình can thiệp, bởi vì tỷ lệ “chia sẻ tâm sự” ở 

nhóm can thiệp - sau can thiệp 98,4% cao hơn nhóm can thiệp - trước can thiệp 

(91,7%), trong khi đó ở nhóm đối chứng - trước can thiệp và sau can thiệp tỷ lệ này 

thay đổi không đáng kể (Bảng 3.17). Điều này chứng tỏ đã có sự tác động của mô 

hình can thiệp vào yếu tố chia sẻ tâm sự.  

4.4.2. Đánh giá kết quả tỷ lệ trầm cảm và mức độ trầm cảm người cao tuổi 

nhóm can thiệp và nhóm đối chứng trước can thiệp-sau can thiệp  

 Tỷ lệ trầm cảm: qua Bảng 3.18 cho thấy, ở thời điểm trước can thiệp kiểm 

định chi-square cho thấy p=0,78>0,05 nghĩa là “tỷ lệ trầm cảm” trước can thiệp ở 

nhóm can thiệp và nhóm đối chứng là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, 
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hay còn gọi là có sự tương đồng; cũng qua Bảng 3.18 cho thấy, ở thời điểm sau can 

thiệp kiểm định chi-square cho biết hệ số p<0,05 nghĩa là “tỷ lệ trầm cảm” sau can 

thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng là có sự khác biệt có ngưỡng kiểm định 

có giá trị thống kê; cũng qua Bảng 3.18 này cho thấy, “tỷ lệ trầm cảm” ở nhóm can 

thiệp - sau can thiệp 11,7% thấp hơn nhóm can thiệp - trước can thiệp (18,8%). Ở 

nhóm đối chứng - trước can thiệp và sau can thiệp tỷ lệ này thay đổi không đáng kể. 

Điều này chứng minh tác động của mô hình can thiệp có hiệu quả một cách rõ rệt. 

 Tỷ lệ mức độ trầm cảm (nhẹ, vừa và nặng): qua Bảng 3.19 cho thấy, ở thời 

điểm trước can thiệp kiểm định chi-square cho biết hệ số p=0,09>0,05 nghĩa là “tỷ 

lệ trầm cảm nhẹ, vừa và nặng” trước can thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng 

là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê; hay còn gọi là có sự tương đồng; cũng 

qua Bảng 3.19 cho thấy, ở thời điểm sau can thiệp kiểm định chi-square cho biết hệ 

số p=0,01 <0,05 nghĩa là “tỷ lệ trầm cảm nhẹ, vừa và nặng” sau can thiệp ở nhóm 

can thiệp và nhóm đối chứng là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê; cũng qua Bảng 

3.19  này cho thấy ở nhóm can thiệp - sau can thiệp tỷ lệ trầm cảm nhẹ 7,8%, vừa 

3,9% và nặng 0,0%; là thấp hơn so với nhóm can thiệp - trước can thiệp (nhẹ 9,9%, 

vừa 7,3% và nặng 1,6%). Ở nhóm đối chứng - trước can thiệp và sau can thiệp tỷ lệ 

này thay đổi không đáng kể. Điều này chứng minh rằng tác động của mô hình can thiệp 

có hiệu quả một cách rõ rệt. 

4.4.3. Tỷ lệ KAP phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi nhóm can thiệp và 

nhóm đối chứng trước can thiệp-sau can thiệp  

 Kiến thức và thái độ: qua Bảng 3.20 cho thấy kiến thức, thái độ ở thời điểm 

trước can thiệp, qua kiểm định chi-square cho biết hệ số p<0,001 nghĩa là “tỷ lệ kiến 

thức, thái độ” trước can thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng là có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê, hay nói cách khác là không có sự tương đồng; cũng qua Bảng 

3.20 cho thấy tỷ lệ kiến thức, thái độ ở thời điểm sau can thiệp, qua kiểm định chi-

square cho biết hệ số p<0,001 nghĩa là tỷ lệ kiến thức, thái độ sau can thiệp ở nhóm 

can thiệp và nhóm đối chứng là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê; cũng qua Bảng 

3.20 này cho thấy, tỷ lệ “đạt” về kiến thức ở nhóm can thiệp - sau can thiệp 78,1% 

cao hơn nhóm can thiệp - trước can thiệp (55,7%); ở nhóm đối chứng - trước can 
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thiệp và sau can thiệp tỷ lệ này thay đổi không đáng kể; tương tự cũng qua Bảng 3.20 

này cho thấy, tỷ lệ “đạt” về thái độ ở nhóm can thiệp - sau can thiệp 75,0% cao hơn 

nhóm can thiệp - trước can thiệp (54,2%); ở nhóm đối chứng - trước can thiệp và sau 

can thiệp tỷ lệ này thay đổi không đáng kể (nhóm đối chứng - sau can thiệp 37,0% và 

nhóm đối chứng - trước can thiệp 38,0%). Điều này phần nào đã chứng minh tác 

động của mô hình can thiệp có hiệu quả.   

 Thực hành: qua Bảng 3.20 cho thấy, ở thời điểm trước can thiệp kiểm định 

chi-square cho biết hệ số p=0,06>0,05 nghĩa là “tỷ lệ thực hành” trước can thiệp ở 

nhóm can thiệp và nhóm đối chứng là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, 

hay nói cách khác là có sự tương đồng; cũng qua Bảng 3.20  cho thấy, ở thời điểm 

sau can thiệp kiểm định chi-square cho biết hệ số p<0,001 nghĩa là “tỷ lệ thực hành” 

sau can thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng là có  sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê; cũng qua Bảng 3.20 này cho thấy, tỷ lệ “đạt” về thực hành” ở nhóm can 

thiệp - sau can thiệp 65,1% cao hơn nhóm can thiệp - trước can thiệp (42,7%); ở 

nhóm đối chứng - trước can thiệp và sau can thiệp tỷ lệ này thay đổi nhóm đối chứng 

- sau can thiệp 39,4% thấp hơn nhóm đối chứng - trước can thiệp 49,5%). Ở đây có 

thể nhận định rằng sự tác động của các giải pháp của mô hình can thiệp vào nhóm 

hiểu biết về thực hành là rất thiết thực và phải nói rằng muốn thực hành tốt thì trước 

tiên phải có kiến thức và thái độ tốt. Vì vậy qua kết quả trên chứng tỏ bước đầu hiệu 

quả mô hình đã được thể hiện.  

4.4.4. Đánh giá chỉ số hiệu quả và hiệu quả can thiệp tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi 

 Qua Bảng 3.18 đã cho thấy hiệu quả tác động của mô hình can thiệp làm 

giảm tỷ lệ trầm cảm ở nhóm can thiệp trước can thiệp 18,8% giảm xuống còn 

11,7% sau can thiệp; mặc khác, qua Bảng 3.21 cho thấy, khi kiểm định Chi-bình 

phương (Chi-square) tỷ lệ trầm cảm sau can thiệp ở nhóm can thiệp và nhóm đối 

chứng là có sự khác biệt có ngưỡng kiểm định có giá trị thống kê (p<0,05). Các tỷ 

lệ trên được thể hiện qua: CSHQ 36,7% và HQCT 35,7%. 

 So với các nghiên cứu tương tự trong nước và trên thế giới, các kết quả này 

là chấp nhận được. Mặc khác, ở các mức độ trầm cảm, CSHQ và HQCT cũng khá 

cao. Kết quả ở nghiên cứu này phù hợp với các nghiên cứu can thiệp tương tự trên 
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thế giới như mô hình EAAD của liên minh châu Âu PCTC (OSPI-Châu Âu) [69]; 

tại Trung Quốc, tác giả Chao Wang và cộng sự (2017) đã xem xét hiệu quả của một 

chương trình can thiệp “phục hồi lẫn nhau” để PCTC, người tham gia nhóm can 

thiệp đã trải qua chương trình can thiệp “phục hồi lẫn nhau” trong 2 tháng, thời gian 

mỗi lần can thiệp là 7 phút và các phiên hằng tuần dựa trên lịch trình thiết kế chuẩn 

sẵn. Kết luận chương trình can thiệp “phục hồi lẫn nhau” có hiệu quả để PCTC ở 

NCT trong cộng đồng [124]. Nghiên cứu của chúng tôi ở nhóm đối chứng tỷ lệ trầm 

cảm ở NCT sau can thiệp xấp xỉ trước can thiệp (19,5% trước can thiệp và 19,3% 

sau can thiệp), điều này cho thấy tác dụng của mô hình can thiệp làm giảm tỷ lệ 

trầm cảm và mức độ trầm cảm ở nhóm can thiệp là rất rõ rệt, còn ở nhóm không can 

thiệp (nhóm đối chứng) là không có sự thay đổi.  

4.4.5. Đánh giá chỉ số hiệu quả và hiệu quả can thiệp mức độ tỷ lệ trầm cảm ở người cao tuổi 

 Qua Bảng 3.19 đã cho thấy hiệu quả tác động của mô hình can thiệp tỷ lệ 

trầm cảm nhẹ ở nhóm can thiệp trước can thiệp 9,9% giảm xuống còn 7,8% sau can 

thiệp; trầm cảm vừa ở nhóm can thiệp trước can thiệp 7,3% giảm xuống còn 3,9% 

sau can thiệp; trầm cảm nặng ở nhóm can thiệp trước can thiệp 1,6% giảm xuống 

còn 0,0% sau can thiệp. Mặc khác, qua Bảng 3.19 cũng cho thấy, khi kiểm định 

Chi-bình phương (Chi-square) tỷ lệ các mức độ trầm cảm sau can thiệp ở nhóm can 

thiệp và nhóm đối chứng là có sự khác biệt có ngưỡng kiểm định có ngưỡng kiểm 

định có giá trị thống kê (p<0,05).  

 Các tỷ lệ trên được thể hiện qua Bảng 3.22 mức độ trầm cảm nhẹ có CSHQ 

21,2% và HQCT 19,0%; trầm cảm vừa có CSHQ 46,6% và HQCT 34,4%; trầm 

cảm nặng có CSHQ 100% và HQCT 0,0%. Ở đây cho thấy rằng tác động của các 

giải pháp của mô hình can thiệp không chỉ ở tỷ lệ trầm cảm chung mà còn tác động 

đến từng mức độ trầm cảm ở NCT.  

4.4.6. Đánh giá chỉ số hiệu quả và hiệu quả can thiệp KAP phòng chống trầm cảm  

 Theo phân tích ở Bảng 3.20 cho thấy hiệu quả tác động của mô hình can 

thiệp làm tăng tỷ lệ kiến thức ở nhóm can thiệp trước can thiệp từ 55,7% lên 78,1% 

sau can thiệp; thái độ từ 54,2% trước can thiệp tăng lên 75,0% sau can thiệp; thực 

hành từ 42,7% trước can thiệp tăng lên 65,1% sau can thiệp. Qua Bảng 3.20 kiểm 
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định Chi-bình phương (Chi-square) cho thấy rằng sự khác biệt này có ngưỡng kiểm 

định có giá trị thống kê, vì p<0,05. Ở đây chứng minh rằng tỷ lệ “đạt” về KAP 

PCTC ở NCT ở nhóm có áp dụng các giải pháp can thiệp có khác biệt so với nhóm 

không áp dụng biện pháp can thiệp tại thời điểm sau can thiệp.  

 Các tỷ lệ trên được thể hiện qua Bảng 3.23 cho thấy, kiến thức có CSHQ 

40,2% và HQCT 37,0%; thái độ có CSHQ 38,4% và có HQCT 35,8%; thực hành có 

CSHQ 52,3% và có HQCT 22,8%. Qua số liệu trên đã chứng minh được hiệu quả 

tác động của mô hình can thiệp là làm tăng hiểu biết “đạt” về KAP PCTC ở NCT ở 

nhóm có áp dụng các giải pháp của mô hình can thiệp hay nói cách khác là mô hình 

can thiệp trong nghiên cứu này đã đạt được các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.  

4.4.7. Đánh giá lợi ích, sự đồng thuận, tính phù hợp, tính bền vững và khả 

năng nhân rộng mô hình 

Nghiên cứu tiến hành can thiệp trên địa bàn một xã vùng nông thôn, một 

phường thuộc thành thị, với các giải pháp can thiệp đã được xây dựng phù hợp dựa 

trên cơ sở lý luận thực tiễn về chăm sóc sức khỏe NCT để PCTC trong thời điểm 

hiện nay. Các mô hình này đã nhận được sự đồng thuận cao, ủng hộ nhiệt tình của 

NCT và các tổ chức chính trị xã hội có liên quan. Qua các cuộc phỏng vấn sâu, qua 

mở 6 hộp thu âm từ hộp số 1 đến hộp số 6 phỏng vấn đánh giá sau can thiệp ở các 

đối tượng từ lãnh đạo thành phố, xã/phường, thôn/tổ dân phố cho thấy mô hình can 

thiệp là thiết thực và mang lại nhiều lợi ích cho NCT, gia đình NCT, cộng đồng và 

xã hội. Qua hộp thu âm số 7, 8 và các tiếp cận khác, cho thấy sự đồng thuận và ủng 

hộ của ngành y tế, hội NCT, đặc biệt là chính quyền địa phương. Qua hộp số 9, 10 

cho thấy các tổ chức, cá nhân, ban ngành liên quan, đối tượng tham gia triển khai và 

đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ mô hình đều nhận định rằng: Mô hình PCTC ở 

NCT đã mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương, rất phù hợp với sinh hoạt, tập 

quán thói quen của người dân trên địa bàn xã/phường và đặc biệt là NCT. Các bên 

liên quan cũng cho rằng mô hình cần tiếp tục được duy trì và nhân rộng, vì các hoạt động 

này đã mang lại nhiều lợi ích cho ngành y tế nói chung và cộng đồng NCT nói riêng.  

Trong quá trình can thiệp, các hoạt động can thiệp dựa cơ bản trên chính 

sách chăm sóc sức khỏe NCT, các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần ở địa 
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phương, đồng thời chúng tôi đã tận dụng được các nguồn lực sẵn có, nên kinh phí 

để tiếp tục duy trì hoạt động sẽ không quá lớn đối với các xã/phường. Qua ý kiến 

của các chi hội NCT ở phường Trương Quang Trọng và lãnh đạo TTYT dự phòng 

thành phố cho thấy, mô hình can thiệp đã được xây dựng phù hợp với dự án chăm 

sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2017-2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi [36], đây là 

những điều kiện thuận lợi cho sự duy trì và phát triển bền vững của mô hình.  

Qua thực tế trong thời gian chúng tôi tổ chức thực hiện mô hình can thiệp, 

chúng tôi nhận thấy rằng đây là mô hình can thiệp cho một vấn đề sức khỏe được 

cộng đồng, xã hội đang quan tâm, liên quan đến chương trình chăm sóc sức khỏe 

tâm thần do Bộ Y tế Việt Nam đã đề ra. Vì vậy rất cần được nhân rộng trong thời 

gian đến. Từ tính chất thiết thực, hiệu quả và phù hợp với thực trạng trầm cảm ở 

NCT đang chiếm tỷ lệ cao trong cộng đồng, nên việc triển khai nhân rộng mô hình 

này mang tính khả quan cao. Mặc khác, mô hình can thiệp đã đào tạo được đội ngũ 

cộng tác viên, kết hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, hội NCT và Y tế cơ sở, 

nên đảm bảo được tính bền vững khi nhân rộng mô hình. Hơn nữa, thông qua các 

hoạt động triển khai mô hình can thiệp đã giúp gia đình, cộng đồng và NVYTT/tổ 

dân phố nhận định được rằng: cộng đồng, gia đình, Y tế cơ sở, NCT và người thân 

biết cần phải làm gì để PCTC ở NCT. Qua những nhận xét trên đã chứng minh được 

tính lợi ích, sự đồng thuận, tính phù hợp và tính bền vững của mô hình can thiệp 

trong nghiên cứu này; đồng thời cũng xác định mô hình can thiệp này mang tính 

khả thi cao, có khả năng duy trì lâu dài và nhân rộng cho các địa bàn khác.  

4.5. ĐIỂM MẠNH HẠN CHẾ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ BÀI HỌC 

KINH NGHIỆM CỦA NGHIÊN CỨU 

4.5.1. Điểm mạnh, điểm hạn chế và biện pháp khắc phục  

4.5.1.1. Điểm mạnh của nghiên cứu và mô hình can thiệp  

Với mục tiêu nghiên cứu nhằm xây dựng được mô hình can thiệp PCTC ở 

NCT dựa vào cộng đồng, đối tượng đích là NCT và người chăm sóc chính-người 

thân NCT, lãnh đạo cộng đồng, Y tế cơ sở. Trong nghiên cứu này chúng tôi đã sử 

dụng phương pháp nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng đánh giá trước 

can thiệp - sau can thiệp, mô hình can thiệp được thiết kế và đánh giá dựa trên các 



123 

bằng chứng kết quả cụ thể của nghiên cứu mô tả trước can thiệp và nghiên cứu 

định tính trước can thiệp - sau can thiệp, bao gồm các yếu tố: Các yếu tố liên quan 

có khả năng dẫn đến trầm cảm ở NCT, kết quả hiểu biết về KAP PCTC và các đặc 

điểm về nhân khẩu học kinh tế văn hóa và điều kiện sống tại nơi thực hiện nghiên 

cứu, do đó đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn. Nghiên cứu thực hiện điều tra 

đánh giá trước can thiệp và sau can thiệp trên một cỡ mẫu lớn (trước can thiệp 

1572 NCT, thảo luận và phỏng vấn sâu 61 người đại diện cộng đồng; đánh giá lại 

sau can thiệp 768 NCT, thảo luận và phỏng vấn sâu 61 người đại diện cộng đồng). 

Phương pháp nghiên cứu là kết hợp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định 

tính, áp dụng trong 2 giai đoạn trước can thiệp - sau can thiệp để tìm hiểu các yếu 

tố liên quan đến trầm cảm ở NCT và đánh giá sự tác động của KAP PCTC đến 

trầm cảm ở NCT của đối tượng nghiên cứu, từ đó xác định nội dung mô hình can 

thiệp cho phù hợp, đồng thời đánh giá khả năng nhân rộng của mô hình. Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi đã can thiệp nhằm tác động vào các yếu tố liên quan và 

nâng cao KAP PCTC ở NCT bằng giải pháp TTGDSK kết hợp với giải pháp hỗ 

trợ tâm lý và đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa 

phương, cộng đồng và NCT. Ngoài ra, kết quả của mô hình đạt được trong 2 năm 

can thiệp đã được các bên liên quan phản ánh cụ thể, khách quan thông qua kết 

quả thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu ở nghiên cứu định tính, đây là điểm mạnh 

của nghiên cứu và mô hình can thiệp này.  

4.5.1.2. Điểm yếu những hạn chế và biện pháp khắc phục 

 a. Điểm yếu của nghiên cứu  

Trong nghiên cứu này, 2 đợt điều tra mô tả cắt ngang tại 2 thời điểm trước 

can thiệp và sau can thiệp do vậy các số liệu thu được chỉ phản ảnh kết quả tại thời 

điểm điều tra. Nhóm đối chứng (xã-phường đối chứng) không được chọn ngẫu nhiên 

hệ thống phân tầng tỷ lệ theo cụm mà chọn theo tính tương đồng của nghiên cứu 

can thiệp nên khi phân tích gộp chung 4 xã-phường (nhóm can thiệp và nhóm đối 

chứng) làm cho một số người đọc còn lo lắng về tính đại diện của NCT trong nghiên 

cứu. Tuy nhiên, từ giai đoạn chọn mẫu NCT đại diện nhóm (can thiệp & đối chứng) 

thì sử dụng kỹ thuật chọn mẫu xác suất hệ thống, hơn nữa số lượng NCT ở các xã - 
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phường là rất lớn (thấp nhất ở 6/14 tổ dân phố ở phường Lê Hồng Phong được chọn 

cũng đã có 945 NCT) và cỡ mẫu NCT được chọn ở mỗi xã - phường cũng lớn (thấp 

nhất là phường Lê hồng phòng có 310 NCT được chọn vào mẫu). Vì vậy tính đại diện 

của NCT mẫu nghiên cứu trong nghiên cứu này là đảm bảo.  

Bộ câu hỏi đánh giá KAP PCTC chưa được kiểm chứng về độ nhạy (Se) và 

độ đặc hiệu (Sp). Tuy nhiên, 26 câu hỏi trong bộ câu hỏi này trích từ các nội dung 

cơ bản của các sổ tay chăm sóc sức khỏe PCTC tại cộng đồng của Bộ Y tế Việt 

Nam và các hiệp hội tâm thần trên thế giới và đã được ứng dụng rộng rãi trong cộng 

đồng. Với đáp án <đồng ý> hoặc <không đồng ý> rất dễ nhận biết cho NCT, để đo 

lường sự tiếp cận KAP PCTC chúng tôi phiên thêm một biến số nữa đó là <không ý 

kiến>. Kết quả một câu chỉ đánh giá <đạt> khi trả lời đồng ý và còn lại là đánh giá 

không đạt, vì vậy điểm cắt chọn đơn giản và độ tin cậy là đảm bảo.   

 b. Những hạn chế và biện pháp khắc phục  

 - Những hạn chế:  

+ Cộng đồng và NCT còn mang tính thụ động, một số ít đối tượng ít quan 

tâm đến nghiên cứu vì họ nghi ngờ rằng nghiên cứu không mang lại lợi ích cho họ. 

Một số NCT và người thân cảm thấy bị phiền hà vì còn quan niệm trầm cảm là một 

bệnh tâm thần đang bị kỳ thị.  

+ Mô hình này tác động vào nhiều nhóm đối tượng khác nhau và nhất là 

NCT nên cũng gặp không ít khó khăn. Trong thời gian triển khai mô hình, chúng tôi 

đã gặp khó khăn về nhân lực đó là cộng tác viên hầu hết NVYTT/tổ dân phố, nhưng 

theo luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 

1/7/2020) là không còn biên chế NVYTT/tổ dân phố, vì vậy ảnh hưởng nhiều đến 

tinh thần trách nhiệm và các cuộc họp hằng tháng theo qui định của cộng tác viên, 

đây là một khó khăn cho việc thực hiện mô hình can thiệp. Mặc khác, mạng lưới 

cộng tác viên thường không ổn định, khó tuyển được người thay thế.  

+ Một số cộng tác viên đã lớn tuổi, trình độ học vấn thấp nên công việc kém 

hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn về mặt thời tiết đó là:  

cơn bão Molave (bão số 9, ngày 27 tháng 10 năm 2020) với tâm bão là vùng nghiên 

cứu đã gây thiệt hại lớn đến cơ sở vật chất và kinh tế, 3 đợt giãn cách xã hội do đại dịch 

Covid-19 toàn cầu trong thời gian thực hiện nghiên cứu làm ảnh hưởng trực tiếp đến 

công tác hỗ trợ xã hội và một số công việc khác của mô hình này.  
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+ Nhóm can thiệp và nhóm đối chứng có địa bàn rộng lớn, thuộc cùng một 

TTYT thành phố. Mặc dù, là cách nhau về mặt địa lý nhưng cũng có thể dễ bị nhiễu 

thông tin các hoạt động can thiệp từ nhóm can thiệp qua nhóm đối chứng hoặc ngược 

lại và từ đó có thể làm ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu và kết quả của mô hình can 

thiệp. Về nguyên nhân hạn chế của quá trình can thiệp, qua tìm hiểu chúng tôi đã nhận 

thấy một số nguyên nhân là từ công tác tuyên truyền, vận động của cộng tác viên và bị 

ảnh hưởng bởi thái độ của người nhà. Trong quá trình TTGDSK, cộng tác viên phần lớn 

chỉ nhắc nhở, cung cấp tờ rơi, tờ gấp, ..., việc tổ chức hoạt động tuyên truyền theo nhóm 

định kỳ hằng tháng như kế hoạch đã cam kết còn hạn chế. Hơn nữa, hiện nay trên địa 

bàn nghiên cứu, trầm cảm chưa được quản lý và báo cáo định kỳ tại y tế cơ sở. Mặc dù, 

trầm cảm thuộc nhóm bệnh trong chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng 

đồng; đây cũng là một hạn chế cần phải được khắc phục.  

 - Biện pháp khắc phục: 

 +Tránh biểu lộ thái độ ảnh hưởng đến sự kỳ thị của người được phỏng vấn và 

thảo luận nhóm như ngạc nhiên khó chịu trong quá trình nghiên cứu, bằng cách nêu rõ 

mục đích nghiên cứu; phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể ở địa phương, 

đặc biệt là nhân viên công tác xã hội của xã/phường và Hội người cao tuổi; đào tạo 

thêm cộng tác viên nhằm tuyển chọn thay thế các cộng tác viên lớn tuổi và trình độ văn 

hóa thấp; tổ dịch vụ PCTC tăng cường hỗ trợ cộng tác viên tổ chức tuyên truyền theo 

nhóm định kỳ hằng tháng, đồng thời thực hiện kiểm tra giám sát chặt chẽ theo kế hoạch 

nghiên cứu;  

 + Đề xuất hệ thống y tế báo cáo trầm cảm thành nhóm riêng và báo cáo thuộc 

nhóm bệnh rối loạn tâm thần cần phải được quản lý và theo dõi lâu dài.  

4.5.2. Những bài học kinh nghiệm và những điểm mới của nghiên cứu 

4.5.2.1. Những bài học kinh nghiệm từ xây dựng và triển khai mô hình can thiệp 

Qua thời gian nghiên cứu và thực hiện mô hình can thiệp PCTC ở NCT dựa 

vào cộng đồng, chúng tôi đã có một số bài học kinh nghiệm như sau: 

Thứ nhất, xây dựng, củng cố mạng lưới cộng tác viên đóng vai trò rất quan 

trọng cho sự thành công của một nghiên cứu can thiệp.  
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Thứ hai, cần triển khai thêm các nghiên cứu cắt ngang để theo dõi, đánh giá 

từng chỉ số kết quả, đặc biệt là nghiên cứu định tính như về khả năng chấp nhận, 

hiệu quả, các chỉ số cụ thể trong KAP (kiến thức, thái độ, thực hành), giải pháp hỗ 

trợ tâm lý.  

Thứ ba, thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện là một hoạt động 

quan trọng giúp đánh giá, sửa chữa kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến giải pháp 

của mô hình và kịp thời hỗ trợ bổ sung; nếu giải pháp nào không đạt kết quả như 

mong muốn thì trực tiếp cùng với cộng đồng điều chỉnh phù hợp.  

Thứ tư, thực hiện các biện pháp tuyên truyền sâu rộng theo hướng vết dầu loang 

(lấy NCT làm trung tâm) sau khi thực hiện các giải pháp truyền thông bao phủ toàn cộng 

đồng, với 2 nội dung: (1). KAP PCTC và (2). Các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở NCT.  

Thứ năm, xây dựng bộ tiêu chí ngắn gọn để đánh giá từng giải pháp của mô 

hình đã triển khai và đạt được, chuyển giao lại cho y tế cơ sở. 

Thứ sáu, hình thành qui chế phối hợp giữa y tế và hội NCT trong việc tổ 

chức thực hiện theo phân cấp của chính quyền các cấp. 

4.5.2.2. Những điểm mới của nghiên cứu 

 Đây là nghiên cứu đầu tiên và là một nghiên cứu điển hình dựa trên cơ sở lý 

thuyết các cách tiếp cận nâng cao sức khỏe cộng đồng và các cách tiếp cận nâng cao 

sức khỏe tâm thần của các nước trên thế giới vào mô hình PCTC ở NCT dựa vào 

cộng đồng có qui mô cơ bản tại TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và trong 

địa bàn khu vực nói chung. Ngoài ra, còn áp dụng 11 nội dung chăm sóc và phục 

hồi chức năng trầm cảm tại cộng đồng của Bộ Y tế Việt Nam [39]. 

 Trong nghiên cứu này áp dụng mô hình đặc trưng về TTGDSK (Claude 

Shanon-Warren Wearver) [18] (phụ lục 3), trên cơ sở tổng hợp nhiều tài liệu về 

KAP trầm cảm ở NCT, xây dựng bộ câu hỏi KAP về PCTC ở NCT một cách cụ thể, 

dễ hiểu và đầy đủ nội dung để thưc hiện điều tra, đánh giá.  

 Trong quá trình nghiên cứu cũng đã chọn ưu tiên một số yếu tố trong 10 

yếu tố có liên quan đến trầm cảm ở NCT (p<0,05) phù hợp với đặc điểm của địa 

bàn nghiên cứu và có tính khả thi, để tập trung áp dụng các giải pháp can thiệp, 

nhằm từng bước đạt được mục tiêu nghiên cứu. Hơn nữa, nghiên cứu cũng đã sử 
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dụng những kết quả của các nghiên cứu tương tự trong nước và trên thế giới, 

chính sách chăm sóc sức khỏe NCT hiện nay để làm tăng thêm tính hiệu quả của 

mô hình can thiệp như: sử dụng 10 khuyến cáo về rèn luyện khả năng thích ứng 

cao cho cộng đồng nâng cao sức khỏe PCTC của Hiệp hội tâm thần Australia [23], 

trong xây dựng bộ câu hỏi KAP trong nghiên cứu này. 

 Điểm mới cụ thể của nghiên cứu này là, sử dụng 3 giải pháp của mô hình can 

thiệp tác động vào 3 nhóm yếu tố chính gây nên trầm cảm ở NCT, đó là:  

 Nhóm yếu tố hành vi, nhận thức: Kiến thức, thái độ và thực hành PCTC ở NCT. 

 Nhóm yếu tố liên quan đến trầm cảm người cao tuổi: 10 yếu tố liên quan trầm 

cảm ở NCT (p<0,05): (1) Số lượng nguồn thu nhập chính; (2) Tình trạng hôn nhân; (3) 

Tình trạng mắc bệnh mạn tính; (4) Chia sẻ tâm sự; (5) Di truyền; (6) Các biến cố lớn xảy 

ra trong 12 tháng qua; (7) Các biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời; (8) Hỗ trợ xã hội; (9) 

Thói quen uống rượu; (10) Thói quen hoạt động thể lực ít nhất 30 phút trong ngày.  

 Nhóm yếu tố hỗ trợ tăng cường: Can thiệp dựa vào vai trò của lãnh đạo 

cộng đồng gồm: UBND TP.Quảng Ngãi, UBND xã/phường, TTYT thành phố, 

Bệnh viện tâm thần tỉnh Quảng Ngãi và các tổ chức đoàn thể.   

 Phải nói rằng đây là công trình nghiên cứu có mô hình can thiệp rất cụ thể và 

thiết thực, kết nối được giữa ngành y tế với chính quyền địa phương, áp dụng phương 

pháp TTGDSK nâng cao sức khỏe bằng các giải pháp hỗ trợ tâm lý, rèn luyện khả 

năng thích ứng cao, nhằm mục đích cải thiện một tình trạng sức khỏe đó là tình trạng 

trầm cảm ở NCT hiện nay. Qua nghiên cứu này sẽ giúp cho công tác quản lý, chăm 

sóc và điều trị trầm cảm ở NCT nói riêng và trầm cảm ở cộng đồng nói chung đi vào 

hệ thống rõ ràng, cụ thể. 

 

 

 

 

 

  



128 

KẾT LUẬN 

 

 Qua nghiên cứu trầm cảm và đánh giá kết quả can thiệp cộng đồng phòng 

chống trầm cảm ở 1.572 người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi. Chúng tôi rút ra 

một số kết luận sau:  

1. Tỷ lệ trầm cảm người cao tuổi bằng thang đo GDS-30 và một số yếu tố liên 

quan ở người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi  

 Tỷ lệ trầm cảm trong cộng đồng 18,7%. Trong đó, trầm cảm nhẹ 12,8%; trầm 

cảm vừa 5,1% và trầm cảm nặng 0,8%. Có 10 yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người 

cao tuổi: đơn thân-ly dị-ly thân-góa (OR=1,6; p<0,05), có dưới 2 nguồn thu nhập chính 

(OR=1,8; p<0,05), hỗ trợ xã thấp (OR=1,9; p<0,05), từ 2 bệnh mạn tính trở lên (OR=2,9; 

p<0,001), không có chia sẻ tâm sự (OR=7,3; p<0,001), có yếu tố di truyền (OR=6,3; 

p<0,05), có ít nhất 1 biến cố lớn xảy ra trong 12 tháng vừa qua (OR=3,3; p<0,001), có ít 

nhất 1 biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời (OR=2,4; p<0,001); có thói quen uống rượu/bia 

(OR=2,0; p<0,05); không có thói quen hoạt động thể lực ít nhất 30 phút trong một ngày 

(OR=2,9; p<0,001).  

2. Xây dựng mô hình can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm ở người cao 

tuổi tại thành phố Quảng Ngãi 

 Xây dựng được một mô hình can thiệp với tên gọi: “Mô hình phòng chống 

trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi dựa vào cộng đồng”, gồm 3 

giải pháp: 

 - Giải pháp 1. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên huy động cộng đồng xây 

dựng tổ dịch vụ phòng chống trầm cảm; 

 - Giải pháp 2. Truyền thông giáo dục sức khỏe thay đổi kiến thức-thái độ-

thực hành phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi;  

 - Giải pháp 3. Hỗ trợ tâm lý rèn luyện khả năng thích ứng cao phòng chống 

trầm cảm ở người cao tuổi. 

Thành lập được mạng lưới cộng tác hỗ trợ phòng chống trầm cảm cho người 

cao tuổi dựa vào cộng đồng tại thành phố Quảng Ngãi, bao gồm: “Tổ Dịch vụ chăm 
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sóc sức khỏe người cao tuổi phòng chống trầm cảm” tại Trung tâm chăm sóc xã hội 

tỉnh, “Tổ cộng tác Dịch vụ phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi dựa vào cộng 

đồng” tại Trạm y tế xã Tịnh Thiện và Trạm y tế phường Trương Quang Trọng.  

3. Đánh giá kết quả mô hình can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm ở 

người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi  

3.1. Giảm tỷ lệ trầm cảm người cao tuổi ở nhóm can thiệp 

 Mô hình can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi tại 

thành phố Quảng Ngãi cho kết quả: Chỉ số hiệu quả ở nhóm can thiệp 36,7%; trong 

đó, trầm cảm nhẹ 22,1%; trầm cảm vừa 46,6% và trầm cảm nặng 100%. Hiệu quả 

can thiệp giữa nhóm can thiệp so với nhóm đối chứng 35,7%; trong đó, trầm cảm 

nhẹ 19,1%, trầm cảm vừa 34,4% và trầm cảm nặng là 0,0%.      

3.2. Tăng tỷ lệ kiến thức-thái độ và thực hành phòng chống trầm cảm người cao 

tuổi ở nhóm can thiệp  

 Mô hình can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi tại 

thành phố Quảng Ngãi cho kết quả: Chỉ số hiệu quả ở nhóm can thiệp về kiến thức 

40,2%, thái độ 38,4% và thực hành 52,3%. Hiệu quả can thiệp giữa nhóm can thiệp 

so với nhóm đối chứng: kiến thức 37,0%, thái độ 35,8% và thực hành 22,8%. 
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KHUYẾN NGHỊ 

 

1. Đối với cơ quan y tế địa phương 

 Ngành y tế: chọn trầm cảm ở người cao tuổi là vấn đề y tế ưu tiên và đưa vào 

kế hoạch thực hiện hằng năm; chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở tiếp tục duy trì phát triển, 

nhân rộng các giải pháp của mô hình, kiện toàn hệ thống chăm sóc sức khỏe người 

cao tuổi.  

 Bệnh viện tâm thần tỉnh: hằng năm tổ chức khám sàng lọc cộng đồng phát 

hiện sớm người cao tuổi trầm cảm, áp dụng các giải pháp của mô hình can thiệp 

(liệu pháp tâm lý) phối hợp với việc dùng thuốc (nếu có), nhằm tăng cường hiệu 

quả điều trị.   

 Đối với tuyến y tế cơ sở: hằng năm phối hợp chặt chẽ với y tế tuyến trên, Hội 

người cao tuổi và lãnh đạo chính quyền các cấp, tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện các 

giải pháp can thiệp của mô hình, lựa chọn yếu tố liên quan có tính khả thi cao để can 

thiệp sớm, phối hợp với các đơn vị tổ chức sàng lọc cộng đồng phát hiện sớm người 

cao tuổi trầm cảm, mở sổ theo dõi quản lý và báo cáo lên tuyến trên kịp thời.  

2. Đối với cán bộ y tế địa phương 

 Nhân viên y tế thôn/tổ dân phố trực tiếp triển khai các hoạt động của các giải 

pháp can thiệp, phối hợp với Trạm y tế xã/phường và Trung tâm y tế huyện/thành phố 

tổ chức sàng lọc cộng đồng phát hiện sớm người cao tuổi trầm cảm trên địa bàn mình 

phụ trách, mở sổ ghi chép theo dõi và báo cáo định kỳ hằng tháng về Trạm y tế xã. 

3. Đối với người cao tuổi và gia đình tại địa phương 

 Thành lập nhóm tự giúp đỡ lẫn nhau và thường xuyên cập nhật kiến thức-thái 

độ-thực hành phòng chống trầm cảm người cao tuổi từ cán bộ y tế địa phương, tham 

gia sinh hoạt và đưa các hoạt động của mô hình can thiệp vào sinh hoạt thường 

xuyên của chi hội người cao tuổi. Đối với gia đình cần phát hiện kịp thời và đưa 

người cao tuổi nghi ngờ mắc trầm cảm đến cán bộ y tế địa phương để được tư vấn 

hướng dẫn, động viên kịp thời khi người cao tuổi có nguy cơ mắc trầm cảm, giúp 

đỡ duy trì sinh hoạt bình thường hàng ngày và tạo công ăn việc làm vui chơi giải trí 

phù hợp cho người cao tuổi.   
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rối loạn trầm cảm ở người cao tuổi”, Y học Việt Nam tháng 2, số 1/2014, tr. 72-76. 

12. Lục Sơn Hải và Kim Xuân Loan (2020), "Rối loạn trầm cảm và các yếu tố liên 
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20.  Dương Huy Lương (2010 ), Nghiên cứ u chất lương cuộc sống người cao tu ổi và thử nghiệ m giải ph áp can thiệp ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, H ọc viện quân y, Luận án tiến sỹ y học.  
21.  Hoàng Văn Minh và Lưu Ng ọc H oạt (202 0), "Phương pháp chọn mẫ u và tính toán cở mẫu trong nghiê n cứu khoa học sứ c khỏe ", Mạng lưới Nghiên cứ u Khoa học Sứ c khỏe Việt Nam, Trường Đại học Y tế công cộng .  
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�UfO�RPYV_PŜ�r�P�\qbPYabPY�P
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Phụ lục 2 

THANG ĐÁNH GIÁ TRẦM CẢM Ở NGƯỜI CAO TUỔI (GDS-30) 
 Họ và tên bệnh nhân: ____________________             Ngày: ___________ 

Hướng dẫn: Chọn câu trả lời đúng nhất cho cảm giác của bạn trong tuần vừa qua 

TT Câu hỏi 

Trả lời 

Đúng 

(điểm) 

Không đúng 

(điểm) 

1 Về cơ bản tôi hài lòng với cuộc sống của mình 0 1 

2 Hiện tôi đã từ bỏ nhiều hoạt động và thú vui 1 0 

3 Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật là trống rỗng 1 0 

4 Tôi thường cảm thấy buồn chán 1 0 

5 Tôi cảm thấy tương lai đầy triển vọng 0 1 

6 
Tôi thấy phiền muộn bởi có những ý nghĩ trong đầu không 

thể dứt ra được 
1 0 

7 Hầu hết thời gian tôi thấy thoải mái 0 1 

8 Tôi sợ rằng có điều tồi tệ sẽ xảy đến với mình 1 0 

9 Phần lớn thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc 0 1 

10 Tôi thường cảm thấy không tự lo liệu được 1 0 

11 Tôi thường cảm thấy bồn chồn, bất an 1 0 

12 Tôi thích ở nhà hơn là đi ra ngoài hay làm việc gì đó 1 0 

13 Tôi thường thấy lo lắng về tương lai 1 0 

14 
Tôi thấy mình gặp rắc rối về trí nhớ hơn hầu hết những người 

có cùng độ tuổi 
1 0 

15 Tôi nghĩ cuộc sống hiện tại nói chung là ổn 0 1 

16 Tôi cảm thấy chán nản và thất vọng 1 0 

17 Tôi cảm thấy khá vô dụng trong tình trạng hiện tại 1 0 

18 Tôi lo nghĩ nhiều về quá khứ 1 0 

19 Tôi nhận thấy cuộc sống rất thú vị 0 1 

20 Tôi thấy khó để bắt đầu những kế hoạch mới 1 0 

21 Tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực 0 1 

22 Tôi cảm thấy tình trạng của mình là tuyệt vọng 1 0 

23 Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều tốt hơn tôi 1 0 

24 Tôi thường thấy bối rối cả với những việc nhỏ nhặt 1 0 

25 Tôi thường cảm thấy muốn khóc 1 0 

26 Tôi thấy khó tập trung chú ý 1 0 

27 Khi thức dậy vào buổi sáng tôi thấy sảng khoái 0 1 

28 Tôi không thích những chỗ hội họp đông người 1 0 

29 Tôi dễ dàng đưa ra các quyết định 0 1 

30 Trí óc tôi vẫn minh mẫn như trước kia 0 1 

Tổng cộng 30 

Cách tính điểm: Mỗi câu lựa chọn phù hợp được tính 01 điểm. Tổng điểm của thang đánh giá là 30.  

Mức điểm (nếu chọn điểm cắt 12/13): Bình thường: 0 – 12 điểm; trầm cảm nhẹ: 13- 19 điểm; trầm 

cảm vừa: 19-24 điểm; trầm cảm nặng ≥ 25 điểm (nhiều NC đã sử dụng điểm cắt này). Mức điểm (nếu 

chọn điểm cắt 9/10): Bình thường: 0 – 9 điểm; trầm cảm nhẹ: 10 - 19 điểm; trầm cảm nặng: ≥ 20 điểm. 

 Yesavage JA, Brink TL, Rose TL, et al. Development and validation of a geriatric depression 

screening scale: a preliminary report. J Psychiatr Res 1983; 17:37-49. 
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MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG 

“Mô hình Claude Shanon và Warren Wearver” 

Trích tư: Khoa Y tế công cộng (2015), "Các phương pháp tiếp cận và mô hình nâng cao 
sức khỏe", Giáo trình đào tạo sau đại học, Đại học Y dược Huế. 

 

Mô hình được hai tác giả phát triển vào năm 1948. Đây là một mô hình 
đặc trưng về truyền thông. Mô hình Claude Shanon - Warren Wearver nêu ra 

bất kỳ hoạt động truyền thông nào cũng bao gồm 6 yếu tố sau: 
- Nguồn tin 

- Mã hoá 

- Thông điệp 

- Kênh 

- Giải mã 

- Nhận tin 

Sáu yếu tố của mô hình Claude Shanon - Warren Wearver được nêu ra 
trong các sơ đồ sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.5. Mô hình Shanon - Wearver 

Mô hình Shanon - Wearver nhấn mạnh đến quá trình truyền và nhận 
thông tin nên mô hình được coi là mô hình thông tin của truyền thông. 

Tác giả của mô hình đã nhấn mạnh đến 3 vấn đề: 
- Những tín hiệu truyền đi có đúng mẫu không: Vấn đề kỹ thuật. 
- Những tín hiệu truyền đi có mang đầy đủ ý nghĩa không: Vấn đề             

nội dung. 
- Tác động của thông điệp như thế nào lên đối tượng: Vấn đề hiệu quả. 
Từ mô hình của Shannon và Wearver, Harrold Lasswell (1948) đưa ra 

công thức của quá trình truyền thông gồm 5 khâu như sau: 
Ai? Nói gì? Qua kênh nào? Nói cho ai? Hiệu quả thế nào  

 

Nguồn tin Nhận tin Mã hoá Giải mã 

Ồn 

Thông điệp 

Kênh 

Phản hồi 
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Phụ lục 6 

(Bước 3: Chọn mẫu định lượng giai đoạn 1, mẫu thứ nhất) 

BẢNG MÔ TẢ SỐ LƯỢNG CỠ MẪU CÁC THÔN/TỔ DÂN PHỐ  
ĐƯỢC CHỌN THEO KỸ THUẬT CHỌN MẪU PSS-XÁC XUẤT TỶ LỆ  

VỚI KÍCH CỞ QUẦN THỂ 

(chọn mẫu điều tra cắt ngang thực trạng ban đầu) 

Quần thể 
NCT 4 xã 

phường 

Nhóm 

(CT& 

ĐC) 

Xã/phường 
được chọn 

(NCT hiện 

có N) 

Thôn/TDP 

được chọn 

NCT 

thôn/TDP 

hiện có 

(Ni ) 

Cỡ mẫu 

mỗi 
thôn/TDP 

(ni=n x Ni-

/N) 

Cỡ mẫu 
xã/ 

phường 

(nxã-phường) 

Cỡ 
mẫu/ 
nhóm 

(nnhóm) 

Bao gồm 

2 xã và 2 

phường 

được chọn 

Can 

thiệp 

 

Tịnh Thiện (xã 

can thiệp) 

1086 

Phú vinh 
170 

56 

357 

 

804 

Khánh dân 
207 

68 

Long thành 
356 

117 

Hòa bân 
353 

116 

Trương Quang 
Trọng (phường 

 can thiệp) 

1360 

(1577) 

Liên hiệp 1A 
146 

48 

477 

 

Liên hiệp 1B 
94 

31 

Liên hiệp 1C 
79 

26 

Liên hiệp 2A 
82 

27 

Liên hiệp 2B 
158 

52 

Liên hiệp 2C 
67 

22 

Trường Thọ 
đông A 

134 
44 

Trường Thọ 
đông B 

94 
31 

Trường Thọ  
tây A 

91 
30 

Trường Thọ 
tây B 

134 
44 

Trường Thọ 
tây c 

94 
31 

Quyết thắng 
A 

110 
36 

Quyết thắng 
B 

76 
25 

Đối 

chứng  

Nghĩa Dũng 

(Xã đối chứng) 

1395 

Thôn1 
262 

86 

458 
 

768 
Thôn 2 

250 
82 

Thôn 3 
292 

96 



Thôn 4 
174 

57 

Thôn 5 
244 

80 

Thôn 6 
174 

57 

Lê Hồng 

Phong (phường 

đối chứng) 

945 

Tổ dân phố  2 
122 

40 

310 

Tổ dân phố  5 
213 

70 

Tổ dân phố  8 
137 

45 

Tổ dân phố  
10 

177 
58 

Tổ dân phố  
12 

164 
54 

Tổ dân phố  
15 

131 
43 

Tổng cộng 02 N=4786 29 N=4786 n=1572 n=1572 n=1572 

 Ghi chú: Ni là NCT của thôn i; ni là cở mẫu của thôn i; n=1572 (cỡ mẫu 

chung ở nhón CT và nhóm ĐC đã được ước tính); N=4786 (là NCT hiện có ở nhóm 

CT và nhóm ĐC trong 4 xã/phường đã được chọn ở bước 2). Ví dụ: thôn Phú Vinh 

(i: thôn Phú Vinh), NCT hiện có 170 người (Ni =170) thì cỡ mẫu thôn Phú Vinh 

tính được là 56 NCT (ni =56); cụ thể như sau:  

 ni  = 1572*(170/4786) = 1572*0,036 = 55,8 (làm tròn =56)  
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BẢNG MÔ TẢ SỐ LƯỢNG CỠ MẪU CÁC THÔN/TỔ DÂN PHỐ ĐƯỢC 
CHỌN THEO KỸ THUẬT CHỌN MẪU NGẪU NHIÊN HỆ THỐNG 

(NHÓM CAN THIỆP) 

 (Điều tra cắt ngang-Sau can thiệp) 
 

Tầng 
Xã/phường 
được chọn 

Thôn/TDP được 
chọn 

Mẫu TCT 
(Ni ) 

Mẫu SCT  

(ni=n x Ni/N) 

Mẫu  
xã/phường 

(ni) 

Ghi 

chú 

Cụm 

1 

Tịnh Thiện 
(xã can 

thiệp) 

Phú vinh 56 27 

171 
 

 

Khánh dân 68 32 

Long thành 117 56 

Hòa bân 116 55 

Cum 

2 

TQT 

(phường can 
thiệp) 

Liên hiệp 1A 48 23 

213 
 

 

Liên hiệp 1B 31 15 

Liên hiệp 1C 26 12 

Liên hiệp 2A 27 13 

Liên hiệp 2B 52 25 

Liên hiệp 2C 22 11 

Trường Thọ đông A 44 21 

Trường Thọ đông B 31 15 

Trường Thọ tây A 30 14 

Trường Thọ tây B 44 21 

Trường Thọ tây C 31 15 

Quyết thắng A 36 17 

Quyết thắng B 25 12 

TC 02 04 thôn và 13 TDP 1572 384 384  
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BẢNG MÔ TẢ SỐ LƯỢNG CỠ MẪU CÁC THÔN/TỔ DÂN PHỐ ĐƯỢC 

CHỌN THEO KỸ THUẬT CHỌN MẪU NGẪU NHIÊN HỆ THỐNG 

 (NHÓM ĐỐI CHỨNG) 

(Điều tra cắt ngang-Sau can thiệp) 

Tầng 
Xã/phường 
được chọn 

Thôn/TDP được 
chọn 

Mẫu 
TCT (Ni ) 

Mẫu SCT  

(ni=n x Ni/N) 

Mẫu  

xã/phường 

(ni) 

Ghi 

chú 

Cụm 

1 

Nghĩa dũng 
(xã đối 
chứng)  

Thôn1 86 43 

229 
 

 

Thôn 2 82 41 

Thôn 3 96 48 

Thôn 4 57 29 

Thôn 5 80 40 

Thôn 6 57 28 

Cụm 

2 

LHP 

(phường đối 
chứng) 

Tổ DP 2 40 20 

155 
 

 

Tổ DP 5 70 35 

Tổ DP 8 45 23 

Tổ DP 10 58 29 

Tổ DP 12 54 27 

Tổ DP 15 43 21 

TC 02 06 thôn và 06 TDP 768 384 384  

 





Phụ lục 10 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ 52 NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN ĐÀO TẠO CỘNG 
TÁC VIÊN XÂY DỰNG NHÓM NÒNG CỐT  

Bảng 2.3. Danh sách đối tượng chọn phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm 

TT 
Đối tượng tuyển chọn đào tạo, tập 

huấn nhóm nòng cốt 

Tịnh 
Thiện 

(người) 

Trương 
Quang 
Trọng 
(người) 

Tổng 
cộng 

(người) 

1 
Nhân viên công tác xã hội xã/phường 

(đại diện xã/phường) 
01 01 02 

2 Lãnh đạo trạm y tế xã/phường 01 01 02 

3 Nhân viên y tế thôn/tổ dân phố 04 12 16 

4 Chi hội trưởng chi hội NCT 04 12 16 

5 Thôn trưởng/tổ dân phố 04 12 16 

Tổng cộng 14 38 52 

 Nhận xét:  

 Sau khi tiến hành gia  đoạn 1 của nghiên cứu (giai đoạn nghiên cứu 

cắt ngang trước can thiệp), tiến tuyển chọn, đào tạo CTV và cấp chứng 

nhận đào tạo (thực hiện mô hình can thiệp cộng đồng PCTC ở NCT) là 52 

người; trong đó xã Tịnh Thiện 14 người bao gồm: cán bộ xã 01 người, lãnh 

đạo trạm y tế 01 người, NVYTT 04 người, chi hội NCT 04 người, thôn 

trưởng 04 người; phường Trương Quang Trọng 38 người, trong đó cán bộ 

phường 01, lãnh đạo trạm y tế 01, nhân viên y tế TDP 12, chi hội NCT 12 

người, trưởng TDP 12 người. 
 



�

���
���
��
��
��
�
�
�
�	

�
��
�

��
�
���
���
���
���
��
���
��
���
���
��
���
��
���
���
��
���
��
���
���
���
���
���
���
���
���
���
��
���
���
���
���
���
���
���
���
��
�
��
�
��
��
�
�
�	

�
�
��
��
��
�
�
�
��
��
�
�	
�
��

�

�
�
��
��
��
�
�
�
��
��
�
�	

�
��

�
��
�
� 
�
! 
� 
�
��
�
��
�
��
��

"
�
��
#
$�
�
�%
��
��
�&

�
�	

'
�(
�
��
)�
�
�
�	
*�
�
��
+
,�
-.
��

 
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�	

�
�
��
��
��

/
�
0
�
��
12
34
�-
�
��
	

�
�
��
�
5
��
)�
�
��
	
�
��
��
%�
�6
�	
�
.�
&7
�
�-
8�
�	

�
�
��
��
9��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
��
��
��
��
��
��
��
���
��
��
��
��
�:
;4
�-
<
��
	�
8 
�-.
�=
�8
	�
	�
>�
�#
$��
!�
�
� 
�
�
�
��
��
��
��
	

��
��
��
�

� �
?
@
�/
�
A
B�

C
6
�	
�
.�
(%
�
�

�
��
$D
�-
E$
D
�-
.�

 
��
�
�
��
�
�
��
��

	

��
�F
GH
�

�

I
JK
L
MN
O
P
MQ
R
P
MN
ST
U
M

�
M

V
9�
�

�
�
�
��
�
�
(%
�=
��
�
�
 
�
��
=
�8
�
�
W
�
�
��
�
��
��
�
�
	
�
E�
�
2
�
�
�
�

12
�
�
�
��
=
X�
=Y
�Z

��
�
�
[,
�\
2
]
�
��
-
�̂
,�
-
E$

�	

X
9�

_
9�
�
�.

��
��
�
��̀
��
	

��
��
��
�(
%�
=

a
�
��
�
!�
�&
��
�&
b�
�
�#
%�
c
�
d
�
�
�

��
�
��
e
�
��
	�
f
�#
g
��
�
�
0
�
��
�
�
h1
�-
5
�
��
�
%�
=
h�
�1
2
�
�
�
��
	�
*�
�
i�

c
j�
�	
�
k�
�(
%�
c
�
d
�
��
��
�
�c
�
��
�
l�
��
12
+
��
�
��
�
��
!�
��
d
�
�
�#
��
��

�
%�
��
�
�
%�
i�
	

�
�
��
*	
��
�
m	
�(
%�
�
��
�	

��
9�

n
o�
p
�
�
�
��
=
X�
	

��
��
��
�1
2
�
�
�
��
�6
��
�
0
�
��
=
�.

��
��
�
�)
�
B�
�
�	
�

�
Y
�q
��
��
�
�2
34
�1
l�
�
�,
��
��
Er
,�
12
s�
�l
�
t�
�
m	
��
�̀
��
�
[�
��
�̀
�

Z

!�
�
�
�$

q�
(�
�(
u�
�q
��
��
�
�c
�
��
�
l�
��
1v
 
�	


�
�q
�	
�
�8

�Z

�8
	�

-
w
r�
x�
y
a
�
��
�
a
�
i�
�6
��
��
��
�!
��
�
'�
�
�#
d
�&
z
�
�i
�	
5
��
({
��
�
�
[�
�

	
��
	�
#
<
�
�t
�,
|
�}
��
�2
~�
�
D
�
�
�	
+
��
��
�	
�
�
�1
2
�
�
�
��
2
w
[�
�	
+
�)
!	
9�

�
9�
�

�
�
��
��
�W
��
��
�
��
��
�
�	

�
E�
12
�
�
�
��
-
E�
\
s�
��
g
��
�!
��
=
��
�
�

�
h�
�1
��
2
x�
��
2
�
�y
��
�
�	
��
i�
��
�
��

�8
1�
r�
x�
-
rE
�1
2
rw
�-
�
�
�
��
�
�
[�
�

-
3D
�\
E�
2
��
E�
�
�t
��
2
0
�
��
=
�8
�
��
�
�(
g
�
�	

�
�
�
��

5
��
)�
�
�x
��
2
�
��
m	
�

-
E�
�
��
�
��
=
h�
�-
�
�9
99
�

�
9�
�
��
�
�	

�
�
��
��
��
6
�	
�
.�
-
E$

�	

X
�-
�̂
�i
�=
��
��
(�
�
� 
�
! 
�	
��
�(
��

�
�
[�
�&
�
�
��
	�

�
��
��
�
�
��
	

��
��
��
i�
�
�
[�
�c
8	
��̂
 
��
��
�
��
9�

� �
���
���
���
��
��
��
�
��
�
�	

�
�
��
��
��
�
�
�
��
��
�
�	

��
���
���
���
��
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
��
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
��
���
���
���
�
��
��
�
�
�
�	

�
��
�
��
�
���
���
���
���
���
���
��
���
���
��
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
��
���
��

�
�
SM
�
K
M�
S�
MM

I
JK
L
MN
O
P
MP
�
P
MN
ST
U
MM

I
�
M�
�
�
P
�
MQ
�
�
P
�
MU
�
R
�
MQ
�
�
M

� � V
9�"
�
d�
�
��
>�
�)
��
�
�-
�
�
�1
2
��
o�

_
9�
�
%�
�
�	
��
��
�
��
�
�	
�8
 
��
f�
�#
%�
�
��
��
6
��

#
g
E�
3E
�-
|
��
��
y
h�
�	
��
��
v�
�#
$�
��
�
��
f
��
�̀
��

�
'�
�
9�

�
9�
�
v 
�	
�
.�
&z
��
�
8
��
6
�	
�
.i
�&
�
��
�
��
-E
�=
5�

�
5
	�
Z

��
�
��
�
u�
9�

�
9�
�

!
��
��
�
[�
��
h�
��
�
8�
�
�
0
�
�
��
D
��
�-
5
	i
�

)�
��
��
�
m�
�,
r�
�2
��
x��
E3
�-
��
2
��
��
�
;�
2
5�
9�

 
o�
:
;4
�-
8�
��
[ 
��
�
��
�#
�>
�
��
�	
8i
��
8
��
��
�

	�
m�
��
'�
�
��
6
�	
�
.�
=
X�
	

��
��
��
9�

�

¡¢
£H
�F
GH
��

�¤¥M¦¥§M̈̈M

U©Mª«¬



�
�
��
�
��
��
	

�
�

��
��
�
��
�
�
��

�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
�
��
��
��
��
��
�
�
�	
 !

�
	"
#�
"
�
$
��
%
�
&
��
�
'
��

(
�
)


�	
*+
,-
	"
�
��
��
�
�
.�
��
��
�/
0
�
.�
��
�
��
.�
1�
�2
��
�
#�
34


	"
5�
��
��
�
��
��
6��
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
��
���
��
���
���
���
���
��
7
8-
	"
9
��
��
5%
�"#
��
�5
��
��
:�
�;
<��
=�
��
%�
>�
.�
��
0
�.
��
��
�
��
��
�

���
���
��
���
���
?
@
A
�(
?
B
C�
D
2
��
�
#�
E1
�
��
�
�<
�
���
���
��
���
"
�<
!
	"
#�
��
��
�F
GH
�I
J
K
F�
L
M
N
F�
M
O
P�

�
�

Q�
R6
�D
�
S%
��
�
T�
��
��
�
��
��
�E
1�
��
��
��
�
�
��
/�
U�

QV
R6
�
(
�
T�
�
��
5�
�
;1
�
�W
�.
�
��
T�
�
�=
��
��
��
��

��
X
�.
��
Y�
��
��
�
��
��
U�
�

QZ
R6
�D
��
��
�#
��
;<
��
�5
��
��
�#
��
�Y
��
��
��
��
��
�
�

��
�
	[
\	
]̂
]	
��
,�
	"
_̀

	
"�
<�
��
��
U�

Qa
R6
�b
c%
��
d�
]̂
]	
e	

�
+f
	�
!	
g+
�<
��
�Y
��
.�
��

"h

+
i	
j�
��
��
�k
��
;1
�l
��
�
��
�;
<�
��
��
��
��
U�
�

Qm
R6
�D
��
��
�#
��
;<
��
.�
�
:�
��
�k
��
�Y
��
��
��
�

��
�
U�
�

Qn
R6
�D
�
S%
��
�
T

	e
	*
�
o

�
	"
�<
��
��
�U
�

�

p
q
r
s
t
uv
wx
y
zp
{
p
z|
}
~
�

�

Q�
R6
�
�
��
�
��
#�
�
;
<�
��
�
0�
�
��
0�
.�
��
��
�

��
�
U�
�

Q�
R6
�?
�#
��
��
5�
�;
<�
�k
�
�E
��
E�
��
�%
�=
%U
��

Q�
R�
�
�5
��
�=
��
�E
1�
�.
��
�
	

�!
-
	]
�
	*̂
�	

%�
=�
U�

Q�
�
R6
��
�5
*	
]̂
]+
	"
0�
��
��
�;
�
��
�
�*
�
o
�.
��
�
�

/=
�U
�

��
��
�	
�
��

��
�
��
��
��
��
��
��
�
��
��
�E
��
��
�

�1
�.
�
�.
1�
��
.�
��
��
�%
�
�=
��
��̀
*	
"
��
.�

;1
��
�
��
��
�

�	
*+
�_
	 
��
	"
#�
�̂
]	
"
��
��

��
��

�

�
	g
+
&�
��
'�
��
=�
��
�̀
*	
"
��
.6
�

�
�

��
�(
�
�	

3
�
�
.
��

]+
��
	�
�
]	

[
\	
g
+
&
]	

+
'
�	
]+
X
]	



�

�
	j
�

+
	

�
�
k�
��
D
�

*̀
�	
]�


�
	

"
'


��

�
�
�
�

��
�
�
�
 �

�
6��
�5
%
�l
¡
��
;
�
��
=�
�
��
¢�
.
��
��
��
�
��
�
�
�
��
/=
�
.
��
�
�£
��
m
�

%
�
¡
��
�
¤
��
�
.
1�
U�

¥
�	¦


	!
0
�
.
��
$
%
�E
�
C�
§�
��
�
S*
	j̈
_
i	"
�



�
©	
�

	

+
�<
�
��
��
��

�=
���
�
��
��
�¢


�
ª
�

Z
6�?
9
��
�=
��
��
1�
��
d
��
��
�l
¡
��
;
1�
«
�
��
�E
�
�/
��
.
��
�
S�
�

Q/
��
¬/
/R
U�

� �

a6
�?
9]
	]̂
]+
	�
!-
	

�+
f	
*
]+
	]
�
��
�È
��
«�
��
��

��
)
�.
��
=�
��
�
��
��
��
�2
��
�
#U
�

m6
��
��
�
�.
��
�;
1�
��
�
)
�.
��
�̀
*	
"
��
.�
��

�
	"
'�
.�

]�
	e
	

�+
f,
	

5!
	"
�
$
�6
�

� �
���
���
�?
��
��
®�
.�
��
>
��
�
�
��
�
���
���
���
���
��
���
��
���
���
���
���
���
���
��
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
��
���
���
���
���
���
���
���
���
�̄
�
>�
.
��
�0
�
.
��
��
�
��
��
	

�
�

��
��
�
��
��
��



 

Phụ lục 12 
 

MẪU BIỂU ĐỒ TIẾN TRIỂN CÁ NHÂN (Personal Progress Chart) 

(ghi chép lại sự tiến bộ của cá nhân) 
“ Trich từ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần cục y tế dự phòng”  

ở tài liệu tham khảo số 6 

 

Tự đánh giá bạn cảm thấy thế nào  
 
 

 

 

2   3   4   5    6   7 CN  2   3   4   5    6   7  CN    2   3   4   5    6   7  CN     2   3   4   5    6   7  CN    2   3   4   5    6  7 CN 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 

M
ức

 n
gh

iê
m

 tr
ọn

g 
củ

a 
tr

iệ
u 

ch
ứn

g 

Trầm cảm  
rất nặng Nhẹ 

Không  

trầm cảm 

Biểu đồ tiến triển cá nhân 
 



Phụ lục 13 

(ghi chép lại sự tiến bộ của cá nhân) 

 

BẢNG GHI CHÉP CỦA CỘNG TÁC VIÊN PCTC Ở NCT THEO DÕI BỆNH 

NHÂN TẠI CỘNG ĐỒNG 

“ Trich từ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần cục y tế dự phòng” 

ở tài liệu tham khảo số 6 

 

Bạn hoàn toàn có thể vượt qua được chứng trầm cảm.  
 

Trang này dành cho nhân viên y tế địa phương hoặc bác sỹ  

 

Ghi chép  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Thông tin về thuốc 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Các nhóm tự giúp đỡ 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Nhà tư vấn  

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Bác sỹ  

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Đường dây nóng 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Gợi ý sách nên đọc 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Thông tin khác 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 





Phụ lục 15 

(Tuyên truyền hỗ trợ tâm lý) 

Trích từ: Hiệp hội Tâm thần Australia (2009), Rèn luyện khả năng thích ứng cao - building 

resilence, Tuần lễ Y tế tâm thần (Mental Health Week) - 2009, 

Tờ thông tin (FactSheet), tr. 1-2. 

 

Hiệp hội tâm thần học Australia năm 2009 đã đưa ra 10 khuyến cáo 

về rèn luyện khả năng thích ứng cao cho cộng đồng nhằm nâng cao sức khỏe 

tâm trí, bao gồm [1]:  

(1). dám chấp nhận mình không hoàn hảo;  

(2). dành thời giờ cho bản thân;  

(3). ghi danh một khóa học/một câu lạc bộ;  

(4). năng vận động mỗi ngày càng nhiều càng tốt;  

(5). dành thời gian tiếp xúc với người quý vị thấy thích thú;  

(6). cười to mỗi ngày;  

(7). mời hàng xóm sang uống trà;  

(8). hãy làm ngay một việc gì mà quý vị đã trì hoãn lâu nay;  

(9). hãy nhớ việc này rồi cũng sẽ qua đi;  

(10). chú tâm đến những gì nằm trong vòng kiểm soát của mình.   

 

 



Phụ lục 16 

 

KHI BIẾT MÌNH BỊ TRẦM CẢM CẦN PHẢI 

Trích từ: Bộ Y tế (2008), Tài liệu số 16–Phục hồi chức năng tâm thần dựa vào cộng đồng 

 

11 NỘI DUNG CHĂM SÓC VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN 

TRẦM CẢM TẠI CỘNG ĐỒNG 

 

1. Chấp nhận TC là một căn bệnh thực sự.  

2. Nhận biết và công nhận các triệu chứng của TC. 

3. Cần hiểu về tiến triển của bệnh TC  và các giai đoạn điều trị.  

4. Dẹp bỏ các ý nghĩ ưu phiền của gia đình, bệnh nhân và xã hội về TC.  

5. Cần hiểu về nguyên nhân của TC. 

6. Chấp nhận ý tưởng điều trị.  

7. Tìm hiểu về thuốc chống TC.  

8. Hiểu biết về tâm lý liệu pháp.  

9. Biết cách làm giảm nguy cơ tái phát. 

10. Biết cách đối mặt với ý tưởng tự sát. 

11. Người bị TC tự rèn luyện hàng ngày, ghi chép các hoạt động vào 

một bảng theo dõi để  xác định khả năng phục hồi các hoạt động. 

 

 



Phụ lục 17.1 

 

HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM NHÂN VIÊN Y TẾ  

THÔN/TỔ DÂN PHỐ/ CHI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI  

(Hiểu biết bệnh trầm cảm, vai trò của cán bộ y tế cơ sở trong việc phát hiện, điều 

trị, chăm sóc và quản lý bệnh trầm cảm ở người cao tuổi) 

(Lưu ý: Người chủ trì chỉ hướng dẫn người thảo luận theo chủ đề, không nên 

cố lái họ nói theo ý mà mình cho là đúng, ghi chép đầy đủ, sử dụng máy ghi âm 

đúng cách). 

I. Hành chính 

1. Họ và tên người hướng dẫn:................................................................. 

2. Họ và tên người thư ký: ...................................................................... 

3. Địa điểm....................................................Thời gian: ......................... 

4. Thành viên 

TT Họ và tên Địa chỉ 
1   

2   

....   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



II. Nội dung 

1.  Anh/Chị cho biết triệu chứng của bệnh nhân trầm cảm như thế nào? 

2.  Theo Anh/Chị, bệnh trầm cảm do nguyên nhân gì? 

3.  Anh/Chị cho biết nguyên tắc điều trị trầm cảm? 

4.  Anh/Chị cho biết việc quản lý, chăm sóc người cao tuổi bị bệnh trầm cảm 

tại gia đình phải làm như thế nào? 

5. Anh/Chị cho biết, nguyên tắc của phòng chống trầm cảm dựa vào   

cộng đồng? 

6. Những khó khăn mà CBYT gặp phải trong việc quản lý, chăm sóc bệnh 

nhân trầm cảm? 

7. Những kinh nghiệm trong quản lý, chăm sóc bệnh nhân trầm cảm tại 

cộng đồng? 

8. Vai trò của CBYT trong việc giúp cho người cao tuổi phòng mắc bệnh, 

phòng tái phát bệnh trầm cảm. 

(Thư ký có thể tốc ký hoặc ghi âm, và chụp một số ảnh làm tư liệu) 

 

Ngày     tháng      năm 20… 



Phụ lục 17.2.  

 

HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM CÁN BỘ TRẠM Y TẾ XÃ CHUYÊN 

TRÁCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ NVYTT/TDP 

(Hiểu biết bệnh trầm cảm, vai trò của cán bộ y tế cơ sở trong việc phát hiện, điều trị, 

chăm sóc và quản lý bệnh trầm cảm ở người cao tuổi) 

(Lưu ý: người chủ trì chỉ hướng dẫn người thảo luận theo chủ đề, không nên cố lái họ 

nói theo ý mà mình cho là đúng, ghi chép đầy đủ, sử dụng máy ghi âm đúng cách) 

I. Hành chính 

1. Họ và tên người hướng dẫn:................................................................. 

2. Họ và tên người thư ký: ...................................................................... 

3. Địa điểm....................................................Thời gian: ......................... 

4. Thành viên 

TT Họ và tên Địa chỉ 
1   

2   

....   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



II. Nội dung 

1.  Anh/Chị cho biết triệu chứng của bệnh nhân trầm cảm như thế nào? 

2.  Theo Anh/Chị, bệnh trầm cảm do nguyên nhân gì? 

3.  Anh/Chị cho biết nguyên tắc điều trị trầm cảm? 

4.  Anh/Chị cho biết việc quản lý, chăm sóc người cao tuổi bị bệnh trầm cảm tại 

gia đình phải làm như thế nào? 

5.  Anh/Chị cho biết, nguyên tắc của phòng chống trầm cảm dựa vào cộng đồng? 

6.  Những khó khăn mà CBYT gặp phải trong việc quản lý, chăm sóc bệnh nhân 

trầm cảm? 

7.  Những kinh nghiệm trong quản lý, chăm sóc bệnh nhân trầm cảm tại              

cộng đồng? 

8.  Vai trò của CBYT trong việc giúp cho người cao tuổi phòng mắc bệnh, 

phòng tái phát bệnh trầm cảm. 

(Thư ký có thể tốc ký hoặc ghi âm, và chụp một số ảnh làm tư liệu) 

Ngày     tháng      năm 20… 

 



Phụ lục 17.3.  

HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM THÔN TRƯỠNG/ 

TỔ TRƯỞNG DÂN PHỐ VÀ CHI HỘI TRƯỞNG NGƯỜI CAO TUỔI 

(Hiểu biết bệnh trầm cảm và những đề xuất và phòng chống trầm cảm cho 

người cao tuổi tại cộng đồng) 

(Lưu ý: người chủ trì chỉ hướng dẫn người thảo luận theo chủ đề, không nên           

cố lái họ nói theo ý mà mình cho là đúng, ghi chép đầy đủ, sử dụng máy ghi âm            

đúng cách) 

I. Hành chính 

1. Họ và tên người hướng dẫn:................................................................. 

2. Họ và tên người thư ký: ...................................................................... 

3. Địa điểm....................................................Thời gian: ......................... 

4. Thành viên (có thể mời thêm lãnh đạo cấp trên tham dự) 

TT Họ và tên Địa chỉ 

1   

2   

....   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



II. Nội dung 

1.  Anh/chị hiểu về bệnh trầm cảm như thế nào? 

2. Theo Anh/chị bệnh Trầm cảm ở người cao tuổi phổ biến như thế nào ở           

địa phương? 

3. Ảnh hưởng của bệnh trầm cảm ở người cao tuổi đối với sự phát triển về kinh 

tế, xã hội ở địa phương như thế nào? 

4. Theo Anh/chị cộng đồng cần làm gì để giúp đỡ bệnh nhân và gia đình bệnh 

nhân trầm cảm hòa nhập vào xã hội? Để phòng mắc và tái phát trầm cảm? 

5. Theo Anh/chị Y tế cần làm gì để giúp đỡ bệnh nhân và gia đình bệnh nhân 

trầm cảm hòa nhập vào xã hội? Để phòng mắc và tái phát trầm cảm? 

6. Theo Anh/chị lãnh đạo địa phương cần làm gì để giúp đỡ bệnh nhân và gia 

đình bệnh nhân trầm cảm để họ hòa nhập vào xã hội? Để phòng mắc và tái phát            

trầm cảm? 

(Thư ký có thể tốc ký hoặc ghi âm, và chụp một số ảnh làm tư liệu) 

 

Ngày     tháng      năm 20… 

 



Phụ lục 17.4.  

HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM 

NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH-NGƯỜI THÂN  
(Hiểu biết bệnh trầm cảm, vai trò của người nhà trong việc chăm sóc người cao 

tuổi trầm cảm  và một số kinh nghiệm) 

(Lưu ý: người chủ trì chỉ hướng dẫn người thảo luận theo chủ đề, không nên cố 

lái họ nói theo ý mà mình cho là đúng, ghi chép đầy đủ, sử dụng máy ghi âm                  

đúng cách) 

I. Hành chính 

1. Họ và tên người hướng dẫn:................................................................. 

2. Họ và tên người thư ký: ....................................................................... 

3. Địa điểm....................................................Thời gian: ......................... 

4. Thành viên (có thể mời cán bộ quản lý cấp trên cùng tham dự) 

TT Họ và tên Địa chỉ 
1   

2   

....   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



II. Nội dung 

1. Xin Anh/chị cho biết, bệnh nhân bị trầm cảm có những biểu hiện dấu           

hiệu gì? 

2. Theo Anh/chị, nguyên nhân gì gây nên bệnh trầm cảm? (Bị ám ảnh hay do 

vấn đề gì thuộc về tâm linh? Do các yếu tố của bản thân như: Sức khỏe tinh thần ? Cá 

tính ? Sự rèn luyện? Do áp lực công việc, kinh doanh? Do xung đột, đổ vỡ trong gia 

đình hoặc mất mát người thân?) 

3. Theo Anh/chị, bệnh trầm cảm cần điều trị như thế nào? (Bệnh trầm cảm có 

thể hồi phục hoàn toàn được không? Phải dùng thuốc điều trị trầm cảm như thế nào? 

Có cần sự chăm sóc gì đặc biệt từ gia đình không? Bệnh nhân trầm cảm có cần sự hỗ 

trợ về tâm lý hay không? Ảnh hưởng của môi trường gia đình, xã hội đến bệnh nhân 

trầm cảm?) 

4. Anh/chị cho biết, bệnh nhân trầm cảm là người như thế nào? (Bệnh nhân vẫn là 

người bình thường, có ích cho GĐ và xã hội? Bệnh nhân là gánh nặng cho gia đình? Bệnh 

nhân là người có thể gây nguy hiểm cho gia đình và XH?) 

5. Theo Anh/chị, gia đình cần làm gì để giúp bệnh nhân trong quá trình điều trị 

và chăm sóc BN? Những khó khăn gặp phải của gia đình trong quá trình chăm sóc 

bệnh nhân? 

6. Theo Anh/chị, bệnh nhân trầm cảm cần làm gì để có thể điều trị trầm cảm 

một cách có hiệu quả và phòng bệnh trầm cảm tái phát?  

7. Anh/chị cho biết một số kinh nghiệm của gia đình trong quản lý, theo dõi, 

điều trị và giúp đỡ cho bệnh nhân trầm cảm? phòng bệnh trầm cảm tái phát, phòng cho 

người khác trong gia đình? 

(Thư ký có thể tốc ký hoặc ghi âm, và chụp một số ảnh làm tư liệu) 

 

Ngày     tháng      năm 20… 

 



Phụ lục 17.5 

 

KỊCH BẢN PHỎNG VẤN SÂU 

(Dành cho cán bộ quản lý: 02 đại diện lãnh đạo UBND Xã/Phường, 02 nhân viên 

công tác xã hội Xã/Phường, 16 trưởng thôn / tổ dân phố. Ngoài ra: thêm 05 cán bộ lãnh 

đạo cấp Thành phố-Tỉnh, ngành liên quan) 

 

Nội dung: Đánh giá lợi ích, sự đồng thuận, tính phù hợp, tính bền vững, tính 

khả thi, khả năng tiếp cận duy trì phát triển và nhân rộng mô hình 

 

(Lưu ý: người phỏng vấn sâu theo chủ đề, không nên cố lái người bị phỏng 

vấn nói theo ý mà mình cho là đúng, sử dụng máy ghi âm đúng cách) 

 

1. Ông, bà giới thiệu đôi nét về bản thân? 

2. Ông, bà có đề xuất gì nhằm giảm thiểu trầm cảm ở người cao tuổi ở địa phương mình?  

3. Ông, bà cho biết tính lợi ích của việc xây dựng mô hình can thiệp cộng đồng 

phòng chống bệnh trầm cảm ở người cao tuổi? 

4. Ông, bà cho biết sự đồng thuận việc xây dựng mô hình can thiệp cộng đồng 

phòng chống bệnh trầm cảm ở người cao tuổi nên thực hiện như thế  nào?.  

5. Ông, bà cho biết tính phù hợp và điều kiện để việc xây dựng mô hình can thiệp cộng 

đồng phòng chống bệnh trầm cảm ở người cao tuổi cần triển khai sao cho có hiệu quả?. 

6. Ông, bà cho biết tính bền vững và có những đề xuất kiến nghị gì để triển khai mô 

hình can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh trầm cảm ở người cao tuổi hoạt động 

được phát triển bền vững lâu dài? 

7. Ông, bà cho biết tính khả thi duy trì và phát triển mô hình, yếu tố nào đóng vai 

trò then chốt trong số những yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai nhân rộng mô 

hình can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh trầm cảm ở người cao tuổi tại địa 

phương ông, bà?  

 



Phụ lục 18 

 

BẢNG PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH ĐIỂM CẮT CỦA MỘT CÂU ƯỚC LƯỢNG 

TRUNG BÌNH ĐẠI DIỆN NHÓM KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH  

Ứng dụng theo thang đo Likert truyền thống 1 mệnh đề 3 sự lựa chọn  

 

Khoản điểm 1 

câu (Từ 0-2 

điểm) 

0,0-0,4 0,4-0,8 0,8-1,2 1,2-1,6 1,6-2,0 

Kết quả trả lời 
Rất không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Không ý 

kiến 
Đồng ý Rất đồng ý 

Khoản điểm 0,8-0,88 0,88-0,96 0,96-1,04 1,04-1,12 1,12-1,20 

Kết quả trả lời 
Rất không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Không ý 

kiến 
Đồng ý Rất đồng ý 

Khoản điểm 0,96-0,98 0,98-0,99 0,99-1,01 1,01-1,02 1,02-1,04 

Kết quả trả lời 
Rất không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Không ý 

kiến 
Đồng ý Rất đồng ý 

Khoản điểm 0,99-0,994 0,994-0,988 
0,988-

1.0004 

1,0004-

1,0032 

1,0032-

1,0072 

Kết quả trả lời 
Rất không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Không ý 

kiến 
Đồng ý Rất đồng ý 

Kết quả trả lời Không đạt  Đạt 

Median=1=Mean 

 

  

 

  

Nguồn từ:  

(1). Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of 

Psychology, 22(140), 1–55. 

(2).  Tyler Rinker (2014), "On the Treatment of Likert Data", Department of Learning and 

Instruction CEP 510: Psychometric Theory in Educatio, University at Buffalo. 

 

Không đạt≤1 

(≤Mean hoặc 

Median)  

Đạt>1 

(>Mean hoặc 

Median)  



  





 

 









 

  











 

 

  







 

 

 

Xác nhận địa phương 



Phụ lục 20 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  

MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG TRẦM CẢM Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG  
NGÃI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG  

“Nghiên cứu trầm cảm và đánh giá kết quả can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi” 

TT 
Giải pháp Hoạt động Nội dung thực hiện Đối tượng 

đích 
Tổ chức thực 

hiện 
Người thực 

hiện 
Thời gian 
thực hiện 

 Tên mô hình xây dựng. “Mô hình phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi tại Thành phố Quảng Ngãi dựa vào cộng đồng” 

1 

Giải pháp 
1. Xây 

dựng mạng 
lưới cộng 
tác viên, 
huy động 
cộng đồng 

và xây 
dựng tổ 
dịch vụ 
phòng 

chống trầm 
cảm 

a. Hoạt động 
1. Xây dựng 
kế hoạch can 
thiệp và huy 
động cộng 
đồng 

Xây dựng kế hoạch can thiệp trên cơ sở các văn 
bản pháp lý cho phép, kết quả điều tra khảo sát 

ban đầu, huy động sự ủng hộ của các cấp chính 

quyền địa phương và cộng đồng. 

 

Lãnh đạo TYT ; 

NVYTT/TDP, 

chi hội NCT; 

lãnh đạo địa 

phương; nhân 

viên CTXH 

Xây dựng kế 

hoạch ; huy động 

cộng đồng; chốt 

danh sách người 

tham. 

 

chủ nhiệm 
đề tai và 

nhóm 

nghiên cứu 

Tháng 9 

năm 2018 
đến tháng 

11 năm 
2018 

b. Hoạt động 
2. Đào tạo 
VTC và xây 

dựng tổ dịch 
dụ can thiệp 

Đào tạo nhóm CTV nòng cốt gồm 2 nội dung 

đào tạo: (1). Nội dung về TTGDSK thay đổi 

KAP PCTC ở NCT; (2). Nội dung về hỗ trợ tâm 

lý rằng luyện khả năng thích ứng cao PCTC.  

Thành lập 1 tổ dịch vụ can thiệp cộng đồng và 2 

tổ cộng tác dịch vụ; thành lập các nhóm tự giúp 

đỡ lẫn nhau  

NVYTT/TDP, 

chi hội NCT, 

TT/TDP; nhân 

viên CTXH; 

lãnh đạo 

TYT ; 2 cán 

bộ TTCSXH  

Mở 02 lớp đào tạo 

và cấp giấy chứng 

nhận cho người 

được đào tạo. 

Nhóm NC, 

chuyên gia 

tâm lý và bác 

sĩ chuyên 
khoa tâm 

thần 

Tháng 12 

năm 2018 

đến 4/2019 

TT Giải pháp Hoạt động Nội dung thực hiện 
Đối tượng 

đích 
Tổ chức thực 

hiện 
Người thực 

hiện 
Thời gian 
thực hiện 

2 

Giải pháp 
2. Truyền 
thông giáo 

dục sức 
khỏe thay 
đổi kiến 

thức-thái 
độ-thực 

hành 
phòng 

chống trầm 
cảm ở 

người cao 
tuổi 

 

a. Hoạt động 

1. GDSK can 

thiệp thay 

đổi KAP 

PCTC và các 

yếu tố liên 

quan P<0,05 

Nhóm thứ 1. Kiến thức, thái độ và thực hành 

phòng chống trầm cảm ở NCT:   (1). Nhóm kiến 

thức phòng chống trầm cảm ở NCT (phụ lục 11) 

[8]; (2). Nhóm thái độ phòng chống trầm cảm ở 

NCT (phụ lục 14); (3). Nhóm thực hành phòng 

chống trầm cảm ở NCT (phụ lục 11). 

Nhóm thứ 2. Các yếu tố liên quan có khả năng 
dẫn đến trầm cảm ở NCT; các yếu tố liên quan 

đến trầm cảm ở NCT (p<0,05).  

NCT; người 

chăm sóc 
chính-người 

thân; cộng 

đồng 
 

Trạm y tế xã, tổ 

dịch vụ PCTC và 

trực tiếp tại hộ gia 

đình; đài truyền 

thanh xã/phường; 

 

nhóm NC, 

CTV, 

NVYTT/TDP

, chi hội 

NCT, thôn 

trưởng/TDP; 

 

Tháng 1 

năm 2019 

đến tháng 

12 năm 
2020 

 
b. Hoạt động 

2. Cung cấp 

các tài liệu 

và phát tờ 

rơi tuyên 
truyền PCTC 

NCT 

Truyền thông: tài liệu, tờ gấp đã được phê 

duyệt, trên cơ sở nội dung đã được Bộ Y 

tế cho phép sử dụng (phụ lục 11; phục lục 

14). 

NCT; người 

chăm sóc 
chính; hộ gia 

đình và người 

thân 

 

- Tổ chức thực 

hiện: tại trạm y 

tế xã, tổ cộng 

tác dịch vụ, hộ 

gia đình và sinh 
hoạt nhóm; 

CTV, 

NVYTT/TD

P và chi hội 

NCT 



3 

Giải pháp 

3. Hỗ trợ 

tâm lý rèn 

luyện khả 

năng thích 
ứng cao 

(chia sẻ 

tâm sự, 

hoạt động 

thể lực, hỗ 

trợ xã hội) 

và các yếu 

tố liên 

quan khác 

(p<0,05). 

 

a. Hoạt 

động 1. 

Cung cấp 

phiếu tự 

điền theo 

dõi sức 

khỏe về 

trầm cảm 

cho NCT tại 

nhà và hỗ 

trợ cách ghi 

chép 

- Nội dung: trích từ hướng dẫn chẩn đoán và 
điều trị các rối loạn tâm thần (mục trầm cảm) 

cục y tế dự phòng (phụ lục 12 và phụ lục 13) 

[8]. 

 

NCT mắc 

trầm cảm; 

người chăm 
sóc chính-

người thân; 

hộ gia đình; 

Tại hộ gia đình, 
hướng dẫn cách 

ghi chép và tiếp 

tục theo dõi 

đánh giá theo 
các giai đoạn 

CTV, 

NVYTT/TD

P và chi hội 

NCT 
Tháng 1 

năm 2019 

đến tháng 

12 năm 

2020  
b. Hoạt động 
2: hỗ trợ tâm 
lý chia sẻ tâm 
sự, hoạt động 
thể lực và sự 
hỗ trợ xã hội 
 

 

+ Nội dung 1: Thực hiện 10 khuyến cáo về 

rèn luyện khả năng thích ứng cao cho cộng 

đồng nhằm nâng cao sức khỏe tâm trí (phụ lục 

15) [23]. 

+ Nội dung 2: thực hiện 11 nội dung chăm 
sóc và phục hồi chức năng bệnh nhân trầm 

cảm tại cộng đồng (phụ lục 16) [39] 

NCT trầm 

cảm; NCT, 

người chăm 
sóc chính-

người thân; 

hộ gia đình 

 

Hộ gia đình, 
tổ CT dịch 

vụ trạm y 

tế, tập trung 

nhóm;  phát 

trên hệ 

thống loa 

truyền 

thanh  

Đánh giá hiệu quả can thiệp và hoàn thành luận án Tháng 

1,2/2021 

 



Phụ lục 21 

SƠ ĐỒ GANTT THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 
“Nghiên cứu trầm cảm và đánh giá kết quả can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi” 

T

T 
Công việc  

Năm 

2018 

Năm 2019 Năm 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

1 
Giai đoạn nghiên cứu mô tả-điều tra cắt ngang trước 

can thiệp 
                           

2 
Thảo luận nhóm với cán bộ Y tế, NVYTT/TDP, Chi hội 

NCT và lãnh đạo địa phương  nhóm CT 
                           

3 Nội dung thực hiện Mô hình can thiệp  
Mô hình phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi tại Thành 

phố Quảng Ngãi dựa vào cộng đồng 

  

3.1 

 

Xây dựng kế hoạch can thiệp, huy động cộng đồng 

(Gỉai pháp 1; Hoạt động 1). 
                           

Đào tạo cộng tác viên-xây dựng tổ dịch vụ can thiệp 

(Gỉa pháp 1; Hoạt động 2). 
                           

Hội thảo trước-trong can thiệp (Hoạt động 2,  GP 1).                            

Thành lập 1tổ dịch vụ, 2 tổ cộng tác dịch vụ, các nhóm 

tự giúp PCTC ở NCT (Hoạt động 2-Giải pháp 1). 
                           

3.2 

TTGDSK thay đổi KAP PCTC NCT và yếu tố liên 

quan (p<0,05) cho đối tượng NC (Hđ 1-Giải pháp 2). 
                           

Cung cấp các tài liệu và phát tờ rơi tuyên truyền 

PCTC ở NCT (Hoạt động 2-Giải pháp 2). 
                           

3.3 

Cấp phiếu tự điền theo dõi sức khỏe về TC cho NCT 

tại nhà và hướng dẫn cách ghi (Hđ 2- Giải pháp 3). 
                           

Hỗ trợ tâm lý chia sẽ tâm sự, hoạt động thể lực, hỗ trợ 

xã hội (thực hiện Nhóm nội dung 1, phụ lục 15; nhóm 

nội dung 2, phụ lục 16)  

                           

4 Điều tra đánh giá sau can thiệp                            

Tất cả các công việc                            

Tổng thời gian thực hiện can thiệp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
 



Phụ lục 22 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH THIỆN 

TRẠM Y TẾ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 TP. Quảng Ngãi, ngày ….. tháng ….. năm 20... 

 

GIẤY XÁC NHẬN  

 

TRƯỞNG TRẠM Y TẾ XÃ TỊNH THIỆN  

XÁC NHẬN 

 

Họ và tên học viên: ĐỖ VĂN DIỆU 

Sinh ngày 12 tháng 9 năm 1970 

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh (nay là Trung tâm Y tế 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) 

Hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Y tế công cộng khóa  2017-

2021 tại trường Đại học Y dược Huế  

Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2021 học viên nghiên cứu sinh ĐỖ 

VĂN DIỆU có đến điều tra-phỏng vấn thu thập số liệu và tiến hành triển khai các 

mô hình can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm cho người cao tuổi ở các thôn 

trong địa bàn này./. 

 

                                                                          TRƯỞNG TRẠM  

 

 

 

  



Phụ lục 23 
 

 

UBND PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG 

TRẠM Y TẾ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 TP. Quảng Ngãi, ngày ….. tháng ….. năm 20... 

 

GIẤY XÁC NHẬN  

 

TRƯỞNG TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG 

XÁC NHẬN 

 

Họ và tên học viên: ĐỖ VĂN DIỆU 

Sinh ngày 12 tháng 9 năm 1970 

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh (nay là Trung tâm Y tế 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) 

Hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Y tế công cộng khóa  2017-

2021 tại trường Đại học Y dược Huế  

Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2021 học viên nghiên cứu sinh ĐỖ 

VĂN DIỆU có đến điều tra-phỏng vấn thu thập số liệu và tiến hành triển khai các 

mô hình can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm cho người cao tuổi ở các tổ 

dân phố trong địa bàn này./. 

 

 

 
            TRƯỞNG TRẠM  

 

 

  



Phụ lục 23.1  
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA DŨNG 

TRẠM Y TẾ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 TP. Quảng Ngãi, ngày ….. tháng ….. năm 20... 

 

GIẤY XÁC NHẬN  

 

TRƯỞNG TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA DŨNG 

XÁC NHẬN 

 

Họ và tên học viên: ĐỖ VĂN DIỆU 

Sinh ngày 12 tháng 9 năm 1970 

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh (nay là Trung tâm Y tế 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) 

Hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Y tế công cộng khóa 2017-2021 

tại trường Đại học Y dược Huế  

Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2021 học viên nghiên cứu sinh ĐỖ 

VĂN DIỆU có đến điều tra-phỏng vấn thu thập số liệu nghiên cứu khoa học 

“Nghiên cứu trầm cảm và đánh giá mô hình can thiệp cộng đồng phòng chống 

trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi” ở các thôn trong địa bàn 

này./. 

 

                                                                                            TRƯỞNG TRẠM  

  



Phụ lục 23.2 
 

 

UBND PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG 

TRẠM Y TẾ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 TP. Quảng Ngãi, ngày ….. tháng ….. năm 20... 

 

GIẤY XÁC NHẬN  

 

TRƯỞNG TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG 

XÁC NHẬN  

 

 

Họ và tên học viên: ĐỖ VĂN DIỆU 

Sinh ngày 12 tháng 9 năm 1970 

Đơn vị công tác: Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Tịnh (nay là Trung tâm Y tế 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) 

Hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Y tế công cộng khóa 2017-2021 

tại trường Đại học Y dược Huế  

Từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2021 học viên nghiên cứu sinh ĐỖ 

VĂN DIỆU có đến điều tra-phỏng vấn thu thập số liệu nghiên cứu khoa học 

“Nghiên cứu trầm cảm và đánh giá mô hình can thiệp cộng đồng phòng chống 

trầm cảm ở người cao tuổi tại thành phố Quảng Ngãi” ở các tổ dân phố trong 

địa bàn này./.  

                                                                         

                                                                      TRƯỞNG TRẠM 

 

 



GIAI ĐOẠN 1 

I. CÁC HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN  

Mục tiêu 1 

“Xác định tỷ lệ trầm cảm và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi  

tại thành phố Quảng Ngãi” 

 

Ảnh 1. Triển khai kế hoạch nghiên cứu cho 23 Bác sĩ là Trưởng trạm Y tế 

xã/phường, tại Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi năm 2018 

 

Ảnh 2. Báo cáo thuyết minh nội dung nghiên cứu, thảo luận với 23 Bác sĩ 

trưởng Trạm Y tế và lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi. 



 

Ảnh 3. Tập huấn cho cộng tác viên trước khi tiến hành điều tra người cao tuổi  

 

Ảnh 4. Giảng viên và các học viên là điều tra viên nhân viên y tế thôn, tổ dân phố 



 

Ảnh 5. Hướng dẫn bộ câu hỏi điều tra thu thập số liệu cho điều tra viên là nhân 

viên y tế tổ dân phố phường Trương Quang Trong, thành phố Quảng Ngãi 

 

Ảnh 6. Hướng dẫn bộ câu hỏi điều tra thu thập số liệu cho điều tra viên là 

nhân viên y tế thôn xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi 



 

Ảnh 7. Hướng dẫn bộ câu hỏi điều tra thu thập số liệu cho điều tra viên là 

nhân viên y tế tổ dân phố phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi 

 

Ảnh 8. Hướng dẫn bộ câu hỏi điều tra thu thập số liệu cho điều tra viên là 

nhân viên y tế thôn xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi 



 

Ảnh 9. Điều tra người cao tuổi theo danh sách chọn mẫu theo bộ câu hỏi tại 

Trạm Y tế xã Tịnh thiện, thành phố Quảng Ngãi 

 

Ảnh 10. Điều tra người cao tuổi theo danh sách chọn mẫu theo bộ câu hỏi tại 

Trạm Y tế xã Tịnh thiện, thành phố Quảng Ngãi  



 

Ảnh 11. Điều tra người cao tuổi theo danh sách chọn mẫu theo bộ câu hỏi tại 

Trạm Y tế xã phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi 

 

Ảnh 12. Bác sĩ chuyên khoa tâm thần Bệnh viện tâm thần tỉnh Quảng Ngãi 

đang đánh giá lại người cao tuổi có mức độ trầm cảm nặng (GDS>24 ĐIỂM) 

tại Trạm Y tế xã phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi 



 

Ảnh 13. Điều tra người cao tuổi tại Trạm Y tế xã phường Lê Hồng Phong, 

thành phố Quảng Ngãi 

 

Ảnh 14. Điều tra người cao tuổi tại Trạm Y tế xã phường Lê Hồng Phong, 

thành phố Quảng Ngãi  



 

Ảnh 15. Điều tra người cao tuổi tại Trạm Y tế xã Nghĩa Dũng,  

thành phố Quảng Ngãi 

 

Ảnh 16. Điều tra người cao tuổi tại Trạm Y tế xã Nghĩa Dũng,  

thành phố Quảng Ngãi 



GIAI ĐOẠN 2 

II. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ TIẾN HÀNH CAN THIỆP 

Mục tiêu II 

 
“Xây dựng mô hình can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm ở người cao tuổi  

tại thành phố Quảng Ngãi 

  

Ảnh 17 Ảnh 18 

  

  

Ảnh 19 Ảnh 20 

Cấp 52 giấy chứng nhận đào tạo thực hiện các giải pháp mô hình can thiệp cho 

nhóm nòng cốt ở nhóm can thiệp tại thành phố Quảng Ngãi 



  

Ảnh 21.  TYT phường  

Trương Quang Trọng 

Ảnh 22. Trung tâm chăm sóc  

xã hội tỉnh 

  

  

Ảnh 23. Trung tâm chăm sóc  

xã hội tỉnh 

Ảnh 24. TYT xã Tịnh Thiện 

Tổ dịch vụ và 2 tổ cộng tác dịch vụ phòng chống trầm cảm 



 

Ảnh 25. Giải pháp hỗ trợ tâm lý rằng luyện khả năng thích ứng cao  

cho đối tương người cao tuổi trầm cảm  

  

Ảnh 26. TTGDSK PCTTC Ảnh 27. TTGDSK PCTC 

Hoạt động thực hiện các giải pháp can thiệp tại xã Tịnh Thiện 



 

Ảnh 28. Giải pháp hỗ trợ tâm lý rằng luyện khả năng thích ứng cao  

cho đối tương người cao tuổi trầm cảm  

  

Ảnh 29. Hỗ trợ tâm lý rèn luyện khả 

năng thích ứng cao PCTC PCTTC 

Ảnh 30. TTGDSK PCTTC 

 

Hoạt động thực hiện các giải pháp can thiệp tại phường Trương Quang Trọng 



 

  

Ảnh 31 Ảnh 32 

  

 
 

Ảnh 33 Ảnh 34 

Hình ảnh chuyển người cao tuổi trầm cảm nặng từ hộ gia đình lên Trung tâm 

Y tế huyện Sơn Tịnh sau đó chuyển về bệnh viện tâm thần tỉnh khi phát hiện 

trầm cảm nặng tại cộng đồng 



GIAI ĐOẠN 3 

III. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ SAU CAN THIỆP  

Mục tiêu III 

“Đánh giá kết quả mô hình can thiệp cộng đồng phòng chống trầm cảm                

ở người cao” tuổi tại thành phố Quảng Ngãi 

 

Ảnh 35. Ảnh đại diện phỏng vấn cán bộ lãnh đạo thôn trước can thiệp-sau can thiệp 

 

Ảnh 36. Ảnh đại diện phỏng vấn cán bộ lãnh đạo tổ dân phố trước can thiệp-

sau can thiệp 

Phỏng vấn sâu cán bộ lãnh đạo địa phương thu thập số liệu định tính   



 

 

Hình ảnh tổng hợp: chùm ảnh 37 

 

  

Chùm ảnh 38 

Kết quả sản phẩm của nghiên cứu  


