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TRUY TÌM VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN 

TRONG NCKH 

1. Xác định phạm vi tìm kiếm ( cần tìm cái gì?) 

- Đặt câu hỏi: Chuyển chủ đề cần tìm thành câu hỏi 

Ví dụ 

 

 

 

- Xác định từ khóa:  

Chủ đề: Thất bại miễn dịch và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân điều trị ARV tại 

Bệnh viện Nhân Ái 

 Câu hỏi: Thất bại miễn dịch và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân điều trị ARV là gì? 

Thất bại 

miễn dịch 

Yếu tố liên 

quan 

Điều trị ARV Bệnh viện 

Nhân Ái 
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TRONG NCKH 

1. Xác định phạm vi tìm kiếm ( cần tìm cái gì?) 

- Những loại thông tin 

 Những loại thông tin Đặc điểm 

Nghiên cứu sơ cấp Sử dụng dữ kiện gốc 

Nghiên cứu những chủ đề rất cụ thể 

Nghiên cứu thứ cấp Sử dụng dữ kiện của nghiên cứu sơ cấp để hình thành 

những dữ kiện mới, kết luận mới 

Nghiên cứu tổng quan hệ thống ( systematic review)  

Bài báo đã qua phản biện Tạp chí hàn lâm 

Tài liệu xám Bài báo xuất bản phi thƣơng mại 

Bài báo chính phủ, phi chính phủ, luận án, báo cáo kỹ thuật 

Câu hỏi: Thất bại miễn dịch và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân điều trị ARV là gì? 

Loại thông tin: Bài báo, báo cáo các nghiên cứu  
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1. Xác định phạm vi tìm kiếm: Từ khóa và nguồn thông tin 

2. Chọn nguồn tìm kiếm 

 Công cụ  Đặc điểm 

Google Rất thích hợp để tìm grey literature 

Không nên sử dụng để tìm những nghiên cứu hàn lâm, chất lƣợng cao 

+ Có những trang web mà G không thể truy cập 

+ G thƣờng truy cập những tài liệu cũ có thể từ 6 tháng trƣớc, thiếu 

những thông tin cập nhật 

+ G là thƣơng mại những kết quả hiển thị trang đầu có thể không là tốt 

nhất, hoặc không sát hợp 

Medline https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

Thƣ viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ 

Những lĩnh vực y, điều dƣỡng, nha, thú y, hệ thống chăm sóc y tế, khoa 

học tiền lâm sàng 

Trên 11 triệu tài liệu từ giữa thập niên 1960 

Miễn phí 

Tạp chí online BMJ (British Medical Journal) 

http://www.bmj.com/collections/ 

NEJM (New England Journal of Medicine) 

http://content.nejm.org/collections/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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TRUY TÌM VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG NCKH 

3. Chọn từ tìm kiếm 

- Sử dụng tất cả những từ đồng nghĩa có thể 

4. Soạn chiến lược và tiến hành tìm kiếm 

- Sử dụng toán tử 

 
OR - Tìm những nội dung BẤT KỲ liên quan đến từ cần tìm 

- Kết hợp những từ đồng nghĩa cùng một ý niệm 

- Mở rộng tìm kiếm 

Ví dụ: Immune failure OR Factors associated OR antiretroviral 

therapy 

AND  - Tìm những nội dung chứa TẤT CẢ những từ cần tìm 

- Kết hợp những ý niệm khác nhau 

- Thu hẹp tìm kiếm 

Ví dụ: Immune failure AND  Factors associated AND  

Antiretroviral therapy 
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4. Soạn chiến lược và tiến hành tìm kiếm 

Tìm trên Gooogle  

1. AI cung cấp thông tin và tại sao 

- Tác giả là bác sĩ, y tá, cơ quan y tế, trƣờng đại học, chuyên gia danh 

tiếng, công ty thƣơng mại, cá nhân đáng quan tâm 

- Có trình độ  

- Đại diện cho bản thân hay tổ chức 

- Sử dụng dữ kiện để bán ý thức hệ hay quan điểm y học 

- Có bằng chứng từ tài liệu tham khảo 

2. Những thông tin đƣợc xuất bản KHI NÀO 

- Có ngày xuất bản, có bản quyền? 

- Nếu là số thống kê sức khỏe, những dữ kiện là từ mấy năm trƣớc đó? 

- Dữ kiện đƣợc cập nhật thƣờng xuyên? 

- Có địa chỉ trang web, email liên lạc? 

- Trang web ổn định (tuần tới có còn không?!) 
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4. Soạn chiến lược và tiến hành tìm kiếm 

Tìm trên Gooogle  

3. Nguồn thông tin Ở ĐÂU 

- Máy chủ là thƣơng mại, giáo dục, tổ chức, trang cá nhân 

- Giá trị thông tin có nằm trong mục đích của cơ quan chủ quản 

- Thông tin từ đâu, Anh, Châu Á, Mỹ 

- Nguồn gốc thông tin có ảnh hƣởng đến giá trị thông tin hay không? 

Tìm trên Pubmed 

- Kết quả theo thứ tự cập nhật 

- Thƣờng thấy tóm tắt của bài báo 

- Pubmed liệt kê chi tiết của những bài báo khác tƣơng tự (Related 

citations in Pubmed) 
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Tìm trên Pubmed 
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5. Tìm Toàn Văn 

- Hầu hết cơ sở dữ kiện thƣ mục cung cấp tóm tắt 

- NÊN ĐỌC TOÀN VĂN  

6. Quản Lý Thông Tin 

- Lƣu chi tiết của tất cả các nội dung để liệt kê tài liệu tham khảo 

- Tài liệu tham khảo là bằng chứng tránh nguỵ biện, đạo văn 

- Sử dụng Google cần chi tiết của trang web (tên tác giả, năm xuất bản 

hoặc ngày cập nhật, tựa trang, địa chỉ trang, ngày truy cập) 

- Phần mềm EndNote 
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CÁC LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ  

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

Tổng quan các thiết kế nghiên cứu và các bậc thang 
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CÁC LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ  

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

Phơi nhiễm

Kết cuộc

Có nhóm 

so sánh

NC Mô tảNC phân tích

KhôngCó

NC quy định 

điều trị

NC quan sátNC thực nghiệm

Có Không

Tất cả là BN

Cắt ngang MTLoạt ca

Có Không

Hướng của 

NC

Bệnh chứngĐoàn hệ Cắt ngang PT

Phơi nhiễm

Kết cuộc

Phơi nhiễm

 và Kết cuộc

đồng thời

RCT

Chia nhóm ngẫu nhiên
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PHÁC THẢO ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 

 Câu hỏi nghiên cứu 

 Tổng quan và ý nghĩa 

 Thiết kế nghiên cứu 

 Khung thời gian 

 Tiếp cận dịch tễ học 

 Đối tƣợng nghiên cứu 

 Tiêu chuẩn lựa chọn 

 Thiết kế mẫu 

 Biến số 

 Biến dự báo (predictor variable) – phơi nhiễm (exposure ) 

 Biến Kết cuộc (outcome variable) 

 Biến gây nhiễu (confounding variables) 

 Phƣơng pháp thống kê:  

 Giả thuyết;  

 Cỡ mẫu;  

 Phƣơng pháp phân tích 
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1. Câu hỏi nghiên cứu 
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1. Câu hỏi nghiên cứu 

 Câu hỏi nghiên cứu phải có thể trả lời đƣợc (answerable): 

Đem  lại chứng cứ chứ không chỉ là lời khuyên 

Trả lời bằng con số hay có/không. 

Khái niệm phải rõ ràng (PO hay PICO) 

 Câu hỏi nghiên cứu lí thú và có ý nghĩa 

Who care? – Có ai quan tâm hay không? 

 So what? – Trả lời câu hỏi này để làm gì? 

 Câu hỏi nghiên cứu cho nghiên cứu tốt: 

Tiêu chuẩn FINER 
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1. Câu hỏi nghiên cứu 

 

Dân số/bệnh nhân 

 

Sự can thiệp/chỉ số 

 

 

So sánh- đối chứng 

 

Kết cuộc- đầu ra 

Tỉ lệ thất bại miễn dịch ở bệnh nhân điều trị ARV tại Bệnh viện Nhân Ái là bao nhiêu? 

Tỉ lệ thất bại miễn dịch ở bệnh nhân điều trị ARV bậc 1 và ARV bậc 2 tại Bệnh viện Nhân 

Ái ? 

 

Bệnh nhân điều trị ARV 

 

ARV bậc 1 

 

 

ARV bậc 2 

 

 

Tỉ lệ thất bại miễn dịch 
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1. Câu hỏi nghiên cứu 

Câu hỏi  

P 

I 

C 

O 
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2. Thiết kế nghiên cứu 

  Nghiên cứu cắt ngang là thiết kế tốt nhất để đánh giá quy mô của vấn đề, đánh 

giá thực trạng 

 Nghiên cứu đoàn hệ là thiết kế tốt nhất để đánh giá tiên lượng của bệnh hay giá 

trị của xét nghiệm 

 RCT là thiết kế tốt nhất để đánh giá căn nguyên của bệnh và hiệu quả của can 

thiệp thiệp điều trị 

 Tuy nhiên: 

 Một câu hỏi nghiên cứu có thể trả lời bằng nhiều thiết kế khác nhau mặc dù các thiết kế 

có cấp độ chứng cứ khác nhau 

 Thí dụ: Để đánh giá một can thiệp, có thể sử dụng các thiết kế RCT > Đoàn hệ > bệnh 

chứng > loạt ca. Nhưng trong nhiều tình huống nghiên cứu quan sát có thể là tốt hơn 

và lựa chọn khả thi duy nhất 
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3. Đối tƣợng nghiên cứu 
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3. Đối tƣợng nghiên cứu 

- Quần thể đích (target population) quần thể mà chúng ta muốn áp 

dụng kết quả nghiên cứu 

- Quần thể tiếp cận đƣợc (accessible population): quần thể có thể tiếp 

cận, đƣợc chọn để nghiên cứu 

- Khung mẫu (sampling frame – intended sample): tiêu chuẩn đƣa 

vào/loại ra và cách chọn mẫu cụ thể (danh sách ngƣời đƣợc chọn) 

- Mẫu (sample): ngƣời thực sự tham gia nghiên cứu 

- Quần thể nghiên cứu (study population) có nghĩa tùy theo tài liệu: 

sample hay accessible population 
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3. Đối tƣợng nghiên cứu 

 Tiêu chuẩn đƣa vào 

- Dân số phù hợp với câu hỏi nghiên cứu và có hiệu quả cho nghiên cứu 

- Cụ thể hóa về đặc điểm dân số (tuổi,  giới ); đặc điểm lâm sàng; địa lí và 

thời gian 

 Tiêu chuẩn loại ra 

-Trƣờng hợp khó khăn khi thu thập số liệu (bị mất theo dõi hay khó thu thập 

số liệu) 

- Trƣờng hợp có thể ảnh hƣởng đến kết cuộc (yếu tố gây nhiễu) 

- Có nhiều khả năng có biến cố bất lợi , vi phạm y đức 
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3. Đối tƣợng nghiên cứu 

Tiêu chuẩn chọn lựa cho thử nghiệm lâm sàng dùng 

testosterone liều thấp để cải thiện libido ở phụ nữ mãn kinh 

 Tiêu chuẩn đưa vào: chọn dân số phù hợp với câu hỏi nghiên cứu và có 
hiệu quả cao nhất 

 Phụ nữ tuổi từ 50-60 tuổi (đặc điểm dân số) 

 Có sức khỏe tốt và sống với bạn tình (đặc điểm lâm sàng, cuộc 
sống) 

 Khám tại phòng khám của bệnh viện Bà Rịa (đặc điểm địa lí) 

 Đến khám từ ngày 1/1/2018 đến 31/12/2018 (tính chất thời gian) 

 Tiêu chuẩn loại ra: 

 Lạm dụng chất hay dự kiến đi khỏi tỉnh (dễ bị mất theo dõi) 

 Rối loại nhận thức hay khó khăn trong giao tiếp (khó khăn khi thu 
thập số liệu) 

 Tiền căn nhồi máu cơ tim hay đột quỵ (để tránh biến cố bất lợi)  
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3. Đối tƣợng nghiên cứu 

Chọn mẫu: 

+ Chọn mẫu không xác suất  

+ Chọn mẫu xác suất 

Cỡ mẫu: 
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4. Biến số nghiên cứu 

 
Biến số: Đại lƣợng hay đặc tính của đối tƣợng nghiên cứu 

+ Kết cuộc (outcome): Biến số quan trọng nhất , phải nêu cụ thể các 

đo lƣờng của biến số kết cuộc 

+ Phơi nhiễm (exposure hay can thiệp): đặc tính có thể làm ảnh hƣởng 

đến kết cục 

+ Gây nhiễu: Biến số có liên quan giữa phơi nhiễm – kết cục  

Thang đo của biến số:  

+ Biến định lƣợng  

+ Biến định tính 

+ Biến sống còn 
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4. Biến số nghiên cứu 

 
Loại thang đo Đặc tính Thí dụ Thống kê mô tả Chứa đựng 

thông tin 

Định tính: 

- Nhị giá/danh 

định 

Các nhóm 

không có 

thứ tự 

Giới, máu 

ABO, dân 

tộc 

Tần suất, tỉ lệ theo 

tần suất giảm 

dần 

Thấp 

- Thứ tự Nhóm có thứ 

tự 

Mức độ đau Tần suất, tỉ lệ theo 

thứ tự nhóm 

Trung bình 

Định lượng Thể hiện bằng 

số 

Trọng lượng, 

Số điếu thuốc 

Trung bình, độ 

lệch chuẩn 

Cao 
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5. Giải thuyết nghiên cứu và thống kê 

 
 Biến số định tính 

- Mô tả bằng tỉ lệ % 

- So sánh bằng kiểm định chi-bình phƣơng 

 Biến số định lƣợng (phân phối bình thƣờng) 

- Mô tả bằng trung bình và độ lệch chuẩn (SD) 

- So sánh bằng kiểm định t 

 Biến số định lƣợng (phân phối không bình thƣờng) 

- Mô tả bằng trung vị và khoảng tứ phân vị 

- So sánh bằng kiểm định Kruskal-Wallis 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

2. TỔNG QUAN Y VĂN 

3. ĐỐI TƢỢNG VÀ 

PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU  

4. DỰ KẾT KẾT 

QUẢ/KẾT QUẢ 

5. BÀN LUẬN 

6.  ĐỀ XUẤT – KIẾN 

NGHỊ 

7. KẾT LUẬN 

8. TÀI LIỆU THAM 

KHẢO 

MỤC TIÊU NGHIÊN 

CỨU 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Chức năng: Đánh thức sự quan tâm của ngƣời đọc 

 Ngắn, đủ thông tin, rõ ràng 

 Thông tin về: Tầm quan trọng của chủ đề, tính ứng 

dụng và tính mới nghiên cứu: 

 Cung cấp đủ thông tin chuẩn bị cho ngƣời đọc hiểu bài 

báo 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Đặt nghiên cứu trong bối cảnh và lí do của nghiên cứu 

 Xác định các phƣơng pháp nghiên cứu và công cụ nghiên cứu 

phù hợp 

 Tại sao chủ đề nghiên cứu quan trọng?  

 Hiểu biết hiện tại (Hạn chế của giải pháp hiện tại / Hạn chế 

của KT hiện tại) 

 Giải pháp đề xuất  

 Câu hỏi nghiên cứu để bổ sung KT (nhằm củng cố cho giải 

pháp đề xuất) 

 Số trang:  
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• Mục tiêu tổng quát 

+ Điều trông đợi đạt đƣợc bởi nghiên cứu 1 cách chung nhất 

+ Không thực sự là mục tiêu 

• Mục tiêu cụ thể 

+ Các phần nhỏ hơn và có liên hệ hợp lí và giúp đạt đƣợc mục tiêu tổng 

quát 

• Yêu cầu 

+ Phù hợp và trả lời đƣợc  câu hỏi nghiên cứu  

+ Sử dụng động từ hành động để đánh giá: 

Xác định, ƣớc lƣợng, tính toán (khảo sát, nghiên cứu…) 

So sánh, kiểm chứng, xác định mối liên quan 

 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  
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MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  

Câu hỏi nghiên cứu:  

1. Tỉ lệ đau, mức độ đau ở bệnh nhân AIDS tại BV Nhân Ái năm 2020 là bao 

nhiêu? 

2. Có mối liên quan giữa tỉ lệ đau, mức độ đau với các yếu tố ( đặc điểm dân 

số xã hội, đặc điểm lâm sang nhiễm HIV, điều trị ARV hay không? 

Mục tiêu tổng quát: 

Xác định tỷ lệ, mức độ đau  và các yếu tố liên quạn ở bệnh nhân AIDS tại BV 

Nhân Ái năm 2020 

Mục tiêu cụ thể:  

1.Xác định tỷ lệ và mức độ đau ở bệnh nhân AIDS tại Bệnh viện Nhân Ái năm 

2020. 

2.Xác định mối liên quan giữa tỉ lệ đau, mức độ đau với đặc điểm dân số - xã 

hội, đặc điểm lâm sàng nhiễm HIV, điều trị ARV….. 
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• Tƣ liệu nền cho ngƣời đọc biết vấn đề tác giả quan tâm (những 

vấn đề chuyên ngành có liên quan) – trƣớc đó, hiện tại – trong 

nƣớc và quốc tế. 

• Thông tin, số liệu về vấn đề nghiên cứu. 

• Kiến thức kinh điển  

Ví dụ:  

• Đau ở bệnh nhân HIV/AIDS ( Khái niệm, phân loại đau, 

nguyên nhân gây đau) 

• Quản lý và điều trị đau 

• Tổng quan về HIV/AIDS (đặc điểm lâm sang, điều trị ARV..) 

• Công cụ đánh giá đau 

• Một số nghiên cứu 

• Bệnh viện Nhân Ái 

2. TỔNG QUAN Y VĂN    
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• Thiết kế nghiên cứu 

• Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

• Đối tƣợng nghiên cứu  

+ Dân số chọn mẫu, dân số mục tiêu 

+ Cỡ mẫu 

+ Kĩ thuật chọn mẫu 

• Tiêu chí chọn mẫu (chọn vào – loại ra) 

• Thu thập dữ kiện  

+ Phƣơng pháp 

+ Công cụ 

+ Kiểm soát sai lệch 

 

3. PHƢƠNG PHÁP VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU     
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• Xử lí dữ kiện 

+ Liệt kê và định nghĩa biến số 

+ Phƣơng pháp xử lý số liệu 

• Phân tích dữ kiện 

+ Thống kê mô tả 

+ Thống kê phân tích 

• Y đức trong nghiên cứu ( ảnh hƣởng có thể có lên đối tƣợng 

nghiên cứu) 

 

3. PHƢƠNG PHÁP VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU     
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• Bảng – biểu đồ 

• Cùng một số liệu không vừa bảng vừa biểu đồ 

• Nhận xét dƣới mỗi bảng 

 

 

• Theo mục tiêu 

• Lý giải kết quả dựa trên bằng chứng 

• So sánh sự tƣơng đồng hoặc khác biệt (lí do khác biệt ) so với 

các nghiên cứu khác 

• Trƣờng hợp không tìm đƣợc nhiều tài liệu tham khảo, so sánh 

dựa trên khung lí thuyết hoặc lí giải dựa vào thực tế. Và điểm 

này là một điểm hạn chế của đề tài. 

3. DỰ KIẾN KẾT QUẢ/KẾT QUẢ 

4. BÀN LUẬN 
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• Dựa vào kết quả  

 

 

• Dựa vào mục tiêu 

 

5. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ   

6. KẾT LUẬN 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN  

SỰ LẮNG NGHE CỦA QUÝ ANH/CHỊ! 
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