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THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 
Thời kì sơ sinh: Bắt đầu từ khi sinh đến đủ 28 ngày sau sinh. Thời kì 

sơ sinh sớm bắt đầu từ lúc sinh đến đủ ngày thứ 7 sau sinh. Thời kì 

sơ sinh muộn tính từ sau ngày thứ 7 sau sinh và đến hết ngày 28 sau 

sinh. 

Tử vong sơ sinh: trẻ sinh ra có bất kì dấu hiệu sống nào (nhịp đập 

của tim, chuyển động hô hấp hay bất kì dấu hiệu sống khác) tử vong 

trong vòng 28 ngày đầu sau sinh.  

Tử vong sơ sinh sớm: Tử vong trong 7 ngày đầu sau sinh.  

Tử vong sơ sinh muộn: Tử vong xảy ra sau ngày thứ 7 sau sinh và 

trước khi kết thúc ngày thứ 28 sau sinh. 

Tỷ lệ tử vong trẻ dưới 1 tuổi: Số trẻ tử vong trong một năm đầu sau 

sinh trên 1000 trẻ sinh sống trong khoảng thời gian một năm. 
Tuổi thai: Khoảng thời gian mang thai được tính từ ngày đầu tiên 

của kì kinh cuối. Tuổi thai được trình bày bằng tuần hoàn chỉnh (ví 

dụ 35 tuần 2 ngày sẽ được báo cáo là 35 tuần) 

Cân nặng lúc sinh thấp: Cân nặng lúc sinh nhỏ hơn 2500 g không 
tính đến tuổi thai. 

Thời kì chu sinh: Bắt đầu từ đủ 22 tuần tuổi thai (154 ngày) (thời 

điểm mà cân nặng lúc sinh thường là 500 g) và kết thúc vào hết ngày 

thứ 7 sau sinh. 

Sinh non: Sinh trước khi đủ 37 tuần tuổi thai (dưới 259 ngày).  

Lưu ý: Định nghĩa được lấy từ Bảng phân loại quốc tế bệnh tật tử 

vong lần thứ 10. 
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MỞ ĐẦU 
Tử vong sơ sinh là một vấn đề y tế toàn cầu. Tử vong sơ sinh 

chiếm khoảng 44% số ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi [1] và theo ước 

tính của Tổ chức Y tế Thế giới mỗi năm có khoảng 2.7 triệu trẻ tử 

vong trước khi tròn một tháng tuổi [2]. Việt Nam đã và đang phát 
triển rất nhanh trong suốt hai mươi năm qua với các chỉ số xã hội bao 

gồm tỉ lệ đói nghèo và các chỉ số sức khỏe quan trọng khác đã được 

cải thiện đáng kể. Năm 2015, Việt Nam đã đạt mục tiêu phát triển 

thiên niên kỉ số 4 của Liên Hợp Quốc là giảm hai phần ba tỉ lệ tử 

vong ở trẻ em dưới 5 tuổi, cụ thể là từ năm 1990 đến năm 2015 tỉ lệ 

tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm từ 53‰ xuống còn 22‰ [3], tỉ lệ 

tử vong trẻ dưới 1 tuổi cũng giảm từ 44‰ xuống 16‰. Mặc dù đã 
đạt được những thành tựu đáng kể trong việc giảm tỉ lệ tử vong trẻ 

em dưới 5 tuổi và dưới 1 tuổi, tỉ lệ tử vong sơ sinh ở Việt Nam vẫn 

đang còn ở mức cao và có xu hướng giảm chậm so với các nước có 

thu nhập cao. Theo số liệu năm 2015 của Ngân Hàng Thế Giới tỉ lệ tử 

vong sơ sinh ở Việt Nam là 11 trên 1000 trẻ sinh sống và tử vong sơ 
sinh chiếm 70% tổng số ca tử vong ở trẻ dưới 1 tuổi và trên 50% tổng 

số ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi [4, 5]. Mặc dù tỉ lệ tử vong sơ sinh 
không quá cao so với các nước có thu nhập trung bình và các nước có 

thu nhập cao, tuy nhiên với tỉ lệ dân số trong độ tuổi sinh đẻ cao ở 

một đất nước có hơn 90 triệu dân, số lượng trẻ sơ sinh ở Việt Nam tử 

vong vẫn rất cao, hàng năm vẫn có khoảng 16 000 đến 18 000 trẻ sơ 
sinh tử vong trước khi tròn 1 tháng tuổi. 

Một thách thức khác trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ 

em hiện nay đó là sự khác biệt tỉ lệ tử vong và mô hình bệnh tật giữa 

các vùng địa lý, kinh tế khác nhau. Tỷ lệ tử vong trẻ em ở vùng núi, 

vùng khó khăn hoặc trong các gia đình nghèo cao gấp 3-4 lần so với 

vùng đồng bằng hoặc các gia đình có thu nhập cao [6]. Tương tự, đối 

với tử vong sơ sinh, sự khác biệt về tỉ lệ tử vong và mô hình bệnh tật 

cũng rất rõ rệt khi so sánh giữa các vùng với nhau. Theo số liệu điều 
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tra cơ bản của dự án chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh ở tỉnh Quảng 

Ninh, tỉ lệ tử vong sơ sinh ở vùng núi (45 trên 1000 trẻ sinh sống) cao 

gấp 9 lần so với vùng đồng bằng (5 trên 1000 trẻ sinh sống) [7]. 

Chính vì vậy, cơ sở dữ liệu về nguyên nhân tử vong sơ sinh và các 
yếu tố nguy cơ của tử vong sơ sinh ở từng vùng địa lí, kinh tế khác 

nhau đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các biện pháp ưu 
tiên can thiệp nhằm giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh.  

Tử vong sơ sinh là chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình 
chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của mỗi quốc gia cũng như trên 
toàn cầu. Trong các báo cáo gần đây tỷ lệ tử vong sơ sinh thấp hơn 
nhiều so với kết quả trong một số nghiên cứu thực tế [6]. Điều này 

dẫn đến sức khỏe trẻ sơ sinh đã không được chú ý trong thời gian dài 

. Đà Nẵng là một thành phố lớn, là trung tâm kinh tế của khu vực 

miền Trung-Tây Nguyên, bên cạnh đó Đà Nẵng vẫn còn có 11 xã của 

huyện Hòa Vang thuộc vùng nông thôn khó khăn. Cơ sở dữ liệu về tử 

vong, bệnh tật sơ sinh và các yếu tố liên quan đến tử vong sơ sinh tại 

cộng đồng còn hạn chế. Gia đình và cộng đồng đóng vai trò hết sức 

quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ em, trong việc nhận biết 

dấu hiệu bệnh của trẻ, chăm sóc ban đầu tại nhà cũng như quyết định 

tìm kiếm các dịch vụ y tế. Vì vậy kiến thức, kỹ năng và những phong 

tục tập quán của họ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ sơ sinh. 
Đà Nẵng là một thành phố thuộc miền Trung Việt Nam, nơi mà hiện 

tại vẫn còn có những phong tục tập quán từ thời xưa được áp dụng 

cho phụ nữ trong thời kì mang thai, chăm sóc sản phụ sau sinh và trẻ 

sơ sinh. Vì những lí do đó, chúng tôi muốn thông qua nghiên cứu này 

tìm hiểu mức độ ảnh hưởng cũng như những khác biệt trong thực 

hành chăm sóc sức khỏe sinh sản ở vùng thành thị và nông thôn của 

Đà Nẵng. 

Vì vậy chúng tôi muốn thực hiện đề tài nghiên cứu này nhằm 

tìm ra những sự khác biệt giữa vùng thành thị và nông thôn về tỉ lệ tử 

vong sơ sinh và các nguyên nhân của tử vong sơ sinh đồng thời xác 
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định mối liên hệ giữa một số yếu tố kinh tế xã hội, yếu tố sức khỏe 

mẹ với tử vong sơ sinh. Một số thực hành chăm sóc sức khỏe sinh 

sản ở khu vực thành thị và nông thôn cũng được song song tìm hiểu. 

Mục tiêu cụ thể:  

1. Xác định tỷ lệ tử vong sơ sinh ở Đà Nẵng 
- Xác định tỷ lệ tử vong sơ sinh chung ở Đà Nẵng 

- Xác định tỷ lệ tử vong sơ sinh ở khu vực thành thị của Đà Nẵng 

- Xác định tỷ lệ tử vong sơ sinh ở khu vực nông thôn của Đà 
Nẵng 

2. Xác định nguyên nhân tử vong sơ sinh  
3. Xác định mối liên hệ giữa một số yếu tố kinh tế xã hội, yếu 

tố sức khỏe mẹ với tử vong sơ sinh 
4. Tìm hiểu thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản ở khu vực 

thành thị và nông thôn của Đà Nẵng 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 

1.1. Tình hình tử vong sơ sinh trên thế giới 
Tử vong sơ sinh là một vấn đề y tế toàn cầu. Theo Tổ chức Y 

tế thế giới, khoảng 5.9 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong vào năm 2015 
và tỉ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi là 42.5 trên 1000 trẻ sinh sống [2]. 

Trong số đó, 44% là tử vong sơ sinh, tỉ lệ tử vong sơ sinh chung là 19 

trên 1000 trẻ sinh sống [2]. Như vậy, hằng năm trên thế giới có 

khoảng 2.7 triệu trẻ tử vong trong 28 ngày đầu sau sinh. Hầu hết 

(99%) các trường hợp tử vong sơ sinh xảy ra ở các nước có thu nhập 

thấp và trung bình. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tử vong sơ sinh ở 

các nước phát triển chỉ chiếm 1% tổng số tử vong sơ sinh trên toàn 
thế giới [8]. Tổng số ca tử vong sơ sinh cao nhất là ở các nước khu 

vực Nam Á và tỉ lệ tử vong sơ sinh cao nhất là ở các nước thuộc khu 

vực cận Sahara của Châu Phi.   

Mục tiêu phát triển thiên niên kỉ của Liên Hiệp Quốc 

(MDGs) bao gồm 8 mục tiêu mà các nước thành viên Liên Hiệp 

Quốc đã đồng ý quyết tâm đạt được vào năm 2015. Một trong tám 

mục tiêu đó là mục tiêu số 4 giảm 2/3 tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 

từ năm 1990 đến năm 2015. Nhìn chung, thế giới đã có những bước 

tiến ý nghĩa trong việc thực hiện giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 

tuổi. Tuy nhiên, việc giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh có sự tiến triển chậm. 

Từ năm 1980 đến năm 2000, tỉ lệ tử vong trẻ em sau 1 tháng sau sinh 

(từ tháng thứ 2 sau sinh đến 5 tuổi) giảm 1/3, trong khi đó tỉ lệ tử 

vong sơ sinh chỉ giảm 1/4 [8]. Tỉ lệ tử vong của trẻ trong tuần đầu 

sau sinh giảm với tốc độ thấp nhất, thậm chí còn tăng lên trong một 

số thời kì. Năm 1980, tỉ lệ tử vong sơ sinh trong tuần đầu sau sinh là 

23%, đến năm 2000 tỉ lệ này đã tăng lên đến 28% (8). Những số liệu 

này được trình bày trong biểu đồ 2. Một trong những lí giải cho việc 

giảm chậm tỉ lệ tử vong sơ sinh đó là các chương trình y tế liên quan 

đến chăm sóc sức khỏe trẻ em ở các nước đang phát triển có xu 

hướng tập trung vào các bệnh như viêm phổi, tiêu chảy, sốt rét, và 



5 
 
những bệnh phòng ngừa được bằng tiêm chủng; tuy nhiên đây lại là 

những nguyên nhân quan trọng của tử vong từ tháng thứ 2 sau sinh 

đến 5 tuổi chứ không phải là những nguyên nhân chủ yếu của tử vong 

sơ sinh [8].  

Ở mức độ toàn cầu, thế giới đã đạt được những thành tựu ấn 

tượng trong việc giảm tỉ lệ tử vong trẻ em và tử vong sơ sinh. Tuy 
nhiên những thành quả đó chủ yếu tập trung ở các nước có thu nhập 

cao. Kết quả là sự chênh lệch về tỉ lệ tử vong sơ sinh giữa các vùng, 

giữa các nước khác nhau ngày càng tăng lên. Chỉ có 1% tử vong sơ 
sinh xảy ra ở các nước có thu nhập cao, 99% tử vong sơ sinh xảy ra ở 

các nước có thu nhập thấp và trung bình. Trong khi tỉ lệ tử vong sơ 
sinh giảm nhanh xuống tỉ lệ rất thấp ở các nước có thu nhập cao với tỉ 
lệ trung bình là 4 trên 1000 trẻ sinh sống (thấp nhất là 1 trên 1000 trẻ 

sinh sống, cao nhất là 11 trên 1000 trẻ sinh sống) thì tỉ lệ tử vong sơ 
sinh ở các nước có thu nhập thấp và trung bình trung bình là 33 trên 

1000 trẻ sinh sống (thấp nhất là 2 trên 1000 trẻ sinh sống, cao nhất là 

70 trên 1000 trẻ sinh sống) [8].  

Tổng số trẻ tử vong giai đoạn sơ sinh cao nhất là ở vùng 

Nam Á, vì đặc điểm dân số đông ở vùng này và tỉ lệ tử vong sơ sinh 
cao. Ba trong mười nước đóng góp 2/3 tử vong sơ sinh trên thế giới 

thuộc khu vực Nam Á bao gồm Ấn Độ, Bangladesh, Afghanistan [8]. 

Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong sơ sinh cao nhất lại chủ yếu thuộc các nước 

khu vực cận Sahara của Châu Phi, trong số 18 nước có tỉ lệ tử vong 

sơ sinh cao nhất (45 trên 1000 trẻ sinh sống) thì có đến 14 nước thuộc 

khu vực cận Sahara của Châu Phi. 

Vùng Tây Thái Bình Dương có mức độ giảm tỉ lệ tử vong sơ 
sinh cao nhất được ghi nhận ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia với 

tỉ lệ tử vong sơ sinh dưới 5 trên 1000 trẻ sinh sống [8]. Ở các nước 

khác, tỉ lệ tử vong sơ sinh giảm chậm hơn và vẫn còn ở mức cao như 
Campuchia 18.4 trên 1000 trẻ sinh sống, Papua New Guinea 24.3 
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trên 1000 trẻ sinh sống, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 27.2 trên 

1000 trẻ sinh sống [9].  

Tỷ suất tử vong sơ sinh trong tử vong trẻ em dưới 5 tuổi có 

sự khác nhau giữa các vùng. Đông Nam Á và khu vực cận Sahara của 

Châu Phi là 2 khu vực có tỉ lệ tử vong sơ sinh cao. Trong khi ở khu 

vực Đông Nam Á, tổng số trẻ tử vong sơ sinh chiếm 47% tử vong ở 

trẻ dưới 5 tuổi, ở khu vực cận Sahara của Châu Phi tử vong sơ sinh 
chỉ chiếm 26%. Tỉ lệ tử vong sơ sinh ở khu vực Tây Thái Bình 

Dương cũng chiếm tỉ lệ cao trong tỉ lệ tử vong trẻ em và có xu hướng 

tăng lên, chiếm 54% theo số liệu năm 2010 và 2/3 trong số đó là tử 

vong sơ sinh xảy ra ở 3 ngày đầu sau sinh [9]. Tử vong tập trung ở 

những vùng nghèo, nông thôn và những nhóm dân cư ít nhận được 

những dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng. 

1.2. Tình hình tử vong sơ sinh ở Việt Nam 
Việt Nam thuộc vùng Tây Thái Bình Dương theo phân loại 

của Tổ chức Y tế Thế giới. Năm 2000, Việt Nam cùng 147 nước trên 

thế giới đã cam kết thực hiện 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỉ, một 

trong số đó là mục tiêu về y tế giảm 2/3 tỉ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 

tuổi. Đến năm 2015, Việt Nam đã đạt được mục tiêu phát triển thiên 

niên kỉ thứ 4, cụ thể tỉ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm từ 53 

trên 1000 trẻ sinh sống vào năm 1990 xuống còn 22 trên 1000 trẻ 

sinh sống vào năm 2015. Tỉ lệ tử vong sơ sinh theo ước tính của 

Ngân hàng Thế Giới là 11 trên 1000 trẻ sinh sống. Tuy tỉ lệ tử vong 

sơ sinh không quá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới, 

nhưng do dân số đông và tỉ lệ dân số trong độ tuổi sinh sản cao nên 

Việt Nam vẫn có tổng số trẻ em tử vong sơ sinh cao, khoảng 18 000 

trẻ mỗi  năm. 
Mặc dù đã đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỉ nhưng tỉ 

lệ tử vong sơ sinh ở Việt Nam vẫn còn cao hơn ở các nước khác 

trong khu vực như Thái Lan (6.7 trên 1000 trẻ sinh sống), Malaysia 
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(3.9 trên 1000 trẻ sinh sống), Singapore (1 trên 1000 trẻ sinh sống) 

[5]. 

Mặc dù tỉ lệ tử vong trẻ em ở Việt Nam đã giảm dần qua các 

năm song khoảng cách giữa thành thị và nông thôn vẫn chưa có sự 

cải thiện đáng kể. Một thách thức trong công tác chăm sóc sức khỏe 

trẻ em hiện nay đó là sự khác biệt tỉ lệ tử vong và mô hình bệnh tật 

giữa các vùng địa lý, kinh tế khác nhau, chủ yếu liên quan đến vấn đề 

dân tộc, nơi cư trú, thu nhập của hộ gia đình cũng như trình độ học 

vấn của mẹ. Tỷ lệ tử vong trẻ em ở vùng núi, vùng khó khăn hoặc 

trong các gia đình nghèo cao gấp 3-4 lần so với vùng đồng bằng hoặc 

các gia đình có thu nhập cao [6]. Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi cao 

nhất ở nhóm dân tộc thiểu số là 53‰, cao gấp 4 lần tử vong trẻ dưới 

5 tuổi ở nhóm dân tộc kinh theo số liệu báo cáo của MICS. Tử vong 

sơ sinh cũng có sự khác biệt rõ rệt về tỉ lệ và mô hình bệnh tật giữa 

các vùng.  

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, tử vong sơ sinh ở 

Việt Nam chiếm 60% tổng số tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (2011), 

chiếm 70% các ca tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi. Vì vậy, Bộ Y Tế đã 
xác định sức khỏe trẻ sơ sinh là một ưu tiên trong Kế hoạch Hành 

động Quốc gia vì sự Sống còn của Trẻ em giai đoạn 2009-2015 và 

trong Kế hoạch Quốc gia về Sức Khỏe Sinh Sản, với trọng tâm về 

Làm Mẹ An toàn và Chăm sóc trẻ Sơ sinh 2011-2015. 

1.3. Thời điểm tử vong sơ sinh 
Nguy cơ tử vong hàng ngày trong thời kì sơ sinh cao gấp 30 

lần nguy cơ tử vong sau thời kì sơ sinh. Trong thời kì sơ sinh, nguy 
cơ tử vong cao nhất là 24 giờ đầu sau sinh. Trên toàn thế giới, tử 

vong 1 tuần đầu sau sinh chiếm 3/4 tử vong sơ sinh [8] 

Ở Việt Nam theo nghiên cứu của tác giả Trần Thị Hoàng, 

năm 2011, tại Khoa Nhi Bệnh viện Đà Nẵng, 21% tử vong sơ sinh 
xảy ra ở ngày đầu sau sinh, 57% tử vong sơ sinh xảy ra trong tuần 
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đầu sau sinh [10]. Theo nghiên cứu tại Quảng Ninh, 46% tử vong sơ 
sinh xảy ra ở 24 giờ đầu sau sinh, 81% ở tuần đầu sau sinh [7]. 

1.4. Nguyên nhân tử vong sơ sinh 
Ước tính toàn cầu những nguyên nhân chính của tử vong sơ 

sinh bao gồm sinh non chiếm 28%, nhiễm trùng nặng chiếm 36% 

(bao gồm nhiễm trùng/viêm phổi 26%, uốn ván 7%, tiêu chảy 3%), 

và biến chứng của ngạt chiếm 23% trong tổng số nguyên nhân tử 

vong sơ sinh. Dị tật bẩm sinh chiếm 14% trong tổng số nguyên nhân 

tử vong sơ sinh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trên 50% các nguyên 

nhân tử vong ở trẻ em có thể phòng ngừa hoặc điều trị được với 

những biện pháp can thiệp đơn giản, chi phí thấp [11]. 

Tỉ lệ các nguyên nhân tử vong sơ sinh đã thay đổi trong 

những thập kỉ qua, trong khi thế giới chứng kiến một sự giảm đáng 
kể nguyên nhân tử vong sơ sinh do nhiễm trùng và uốn ván thì 

nguyên nhân tử vong do sinh non và các biến chứng của sinh non 

đang có xu hướng tăng lên ở cả các nước có thu nhập cao, thấp, và 

trung bình [12, 13].  

Cùng với sự khác nhau về tỉ lệ tử vong sơ sinh, tỉ lệ các 

nguyên nhân chính gây ra tử vong sơ sinh cũng có sự thay đổi khi so 

sánh giữa các nước và khu vực với nhau. Ở những nước có tỉ lệ tử 

vong sơ sinh cao như khu vực cận Sahara của Châu phi, trên 50% 

nguyên nhân tử vong sơ sinh là do nhiễm trùng, bao gồm nhiễm trùng 

huyết, tiêu chảy, uốn ván. Ở những nước mà có tỉ lệ tử vong sơ sinh 
thấp (dưới 15 trên 1000 trẻ sinh sống), nhiễm trùng không phải là 

nguyên nhân chính chiếm tỉ lệ cao trong tử vong sơ sinh [14, 15]. Ở 

những nơi mà tỉ lệ tử vong sơ sinh rất thấp (dưới 5 trên 1000 trẻ sinh 

sống), biến chứng của sơ sinh cực non chiếm tỉ lệ cao trong nguyên 

nhân tử vong sơ sinh [16].  

Cân nặng lúc sinh thấp là nguyên nhân gián tiếp quan trọng 

nhất của tử vong sơ sinh. Chỉ có 14% trong tổng số trẻ em sinh ra có 

cân nặng lúc sinh thấp nhưng đóng góp từ 60% đến 80% tử vong sơ 
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sinh. Cân nặng lúc sinh thấp có thể do sinh non hoặc chậm phát triển 

trong bào thai. Trẻ sinh non có nguy cơ tử vong cao gấp 4.78 lần so 

với trẻ đủ tháng có cân nặng lúc sinh thấp [8].  
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CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

Đây là sự kết hợp giữa nghiên cứu cắt ngang mô tả để tìm tỉ 
lệ tử vong sơ sinh và nghiên cứu bệnh chứng để xác định các nhân tố 

ảnh hưởng đến tử vong sơ sinh. 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Nghiên cứu cắt ngang mô tả: Toàn bộ trẻ sơ sinh sống và trẻ tử 

vong trong 28 ngày đầu sau sinh mà mẹ có hộ khẩu tại Đà Nẵng tại 

tất cả các bệnh viện có dịch vụ sinh đẻ trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016 (trừ 2 bệnh viện tư 
nhân từ chối cung cấp thông tin).  

Nghiên cứu bệnh chứng: Nhóm bệnh bao gồm 35 trẻ tử vong trong 

giai đoạn sơ sinh từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 12 năm 2016. Nhóm 

chứng bao gồm 157 trẻ sinh sống sau 1 tháng sau sinh được chọn 

ngẫu nhiên trong danh sách trẻ sinh sống từ tháng 4 năm 2015 đến 

tháng 3 năm 2016. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu cắt ngang mô tả và nghiên cứu bệnh chứng. 

Trong nghiên cứu cắt ngang mô tả, mục tiêu của chúng tôi là xác 

định tỉ lệ tử vong sơ sinh ở khu vực thành thị và nông thôn ở Đà 
Nẵng trong khoảng thời gian một năm (từ tháng 4 năm 2015 đến 

tháng 3 năm 2016) đồng thời tìm ra nguyên nhân tử vong của các 

trường hợp tử vong trong khoảng thời gian nghiên cứu trên. Trong 

nghiên cứu bệnh chứng mục tiêu là phỏng vấn mẹ của những trẻ tử 

vong trong giai đoạn sơ sinh và so sánh với những trẻ sống sau giai 

đoạn sơ sinh để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến tử vong sơ sinh. 

2.3. Địa điểm nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện tại tất cả các bệnh viện có dịch 

vụ sinh đẻ và chăm sóc sơ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (trừ 2 

bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố từ chối cho thu thập số liệu) 
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2.3.1. Đặc điểm kinh tế xã hội của Đà Nẵng 

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương với các chỉ số 

xã hội bao gồm tỉ lệ đói nghèo và các chỉ số sức khỏe quan trọng 

khác đã được cải thiện đáng kể. Theo số liệu năm 2013, dân số Đà 
Nẵng đạt trên 1 triệu dân, trong đó 87.9% dân số ở vùng thành thị, 
12.1% ở vùng nông thôn [45]. Đà Nẵng có 6 quận thuộc khu vực 

thành thị bao gồm Hải Châu, Sơn Trà, Liên Chiểu, Thanh Khê, Ngũ 
Hành Sơn, Cẩm Lệ và 2 huyện, trong đó có một huyện đảo Trường 

Sa và huyện Hòa Vang. Hiện nay Đà Nẵng còn 11 xã thuộc huyện Hòa 

Vang được vẫn còn thuộc khu vực nông thôn. Những chỉ số phát triển 

kinh tế-xã hội của Huyện Hòa Vang tuy có tăng trưởng nhưng so với các 

quận khác nhưng vẫn còn thấp, thu nhập bình quân đầu người thấp so 

với chuẩn của thành phố, đời sống nhân dân các xã miền núi còn khó 

khăn. Theo tổng điều tra dân số năm 2009, tỉ lệ tử vong sơ sinh ở mức 

9.9 trên 1000 trẻ sinh sống, tuổi thọ trung bình là 75.8, tỉ lệ suy dinh 

dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi đặt 3.9% thấp nhất cả nước. Đà Nẵng là 

thành phố nhiều năm liền không có tử vong mẹ. Tỉ lệ bác sĩ trên một vạn 

dân là 15.12. 

2.3.2. Mạng lưới các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
Đà Nẵng có một mạng lưới y tế rộng khắp và toàn diện. Hệ 

thống chăm sóc sức khỏe của Đà Nẵng được phân làm 3 cấp độ hành 

chính: cấp xã, cấp huyện, và cấp tỉnh. Toàn thành phố Đà Nẵng có 56 

xã và 56 trạm y tế xã. Trạm y tế xã thường nằm ở trung tâm xã, 

thường có 3 đến 6 nhân viên gồm bác sĩ, nữ hộ sinh, và y tá. Trạm y 

tế xã là nơi cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản cho tất cả 

người dân trong xã bao gồm chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch 

hóa gia đình, tiêm chủng, chăm sóc thai sản, đỡ đẻ những trường hợp 

thai nghén bình thường, chăm sóc sau sinh và nhiều chương trình 
tăng cường sức khỏe khác. Ở tuyến quận/huyện, bệnh viện 

quận/huyện cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đảm nhận vai trò 

đào tạo tuyến dưới. Các dịch vụ chăm sóc chu sinh ở trung tâm y tế 
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quận bao gồm chăm sóc thai sản, dịch vụ sinh đẻ, mổ đẻ cho những 

trường hợp thai nghén nguy cơ cao và chăm sóc sơ sinh. Bệnh viện 

tuyến tỉnh chuyên khoa sâu nhận bệnh chuyển từ bệnh viện 

quận/huyện, hoặc bệnh chuyển từ các bệnh viện ở các tỉnh lân cận, hoặc 

bệnh nhân trực tiếp đi đến bệnh viện.  

2.4. Cỡ mẫu và kĩ thuật chọn mẫu 
Nghiên cứu cắt ngang mô tả: toàn bộ trẻ sinh sống và tử vong sơ 
sinh trong thời gian từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016 tại 

các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Nghiên cứu bệnh chứng: gồm nhóm bệnh và nhóm chứng. Chúng 

tôi áp dụng cách tính cỡ mẫu cho nghiên cứu bệnh chứng không bắt 

cặp [46]. 

Sau 2 tháng đầu thu thập số liệu về số trường hợp tử vong sơ 
sinh, chúng tôi nhận thấy số trường hợp tử vong sơ sinh không nhiều 

(tháng 4 và tháng 5 năm 2016) chúng tôi chỉ ghi nhận 8 trường hợp 

tử vong sơ sinh, với ước tính tổng số trẻ tử vong sơ sinh mà mẹ có 

địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng chỉ khoảng chừng 50 ca trong một 

năm nghiên cứu. Vì tỉ lệ tử vong sơ sinh trong khu vực nghiên cứu 

thấp nên tiên lượng chúng tôi khó có thể phỏng vấn được số lượng 

lớn các bà mẹ có trẻ tử vong sơ sinh trong thời gian ngắn, chúng tôi 

quyết định tăng số lượng nhóm chứng so với nhóm bệnh 1:4 nhằm 

tăng khả năng của nghiên cứu để tìm xem có sự khác biệt giữa nhóm 

bệnh và nhóm chứng. Mặt khác chúng tôi hi vọng có thể phỏng vấn 

được khoảng chừng 10% các trường hợp các bà mẹ có con sống sau 

một tháng từ khu vực nông thôn, vì vậy chúng tôi quyết định tăng tỉ 
số giữa nhóm bệnh và nhóm chứng 1:4.5 thay vì 1:4. Dựa trên sự giả 

định rằng sinh non là nguyên nhân chính của tử vong sơ sinh và 18% 
số trẻ sinh sống là những ca sinh non (thông số này lấy từ ước tính 

chung tỉ lệ sinh non cho các nước trên thế giới), với khoảng tin cậy 

95% và power (độ nhạy của nghiên cứu) là 80%, tỉ số nhóm 

bệnh/nhóm chứng là 1:4.5, cỡ mẫu được tính sử dụng phần mềm 
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OpenEpi (http://www.openepi.com/SampleSize/SSCC.htm). Tổng số 

cỡ mẫu được tính là 192 (35 trẻ tử vong và 157 trẻ sinh sống).  

Quy trình chọn nhóm bệnh: Đối với những trẻ tử vong trong 

suốt thời gian nghiên cứu từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 12 năm 
2016 chúng tôi sẽ liên lạc với tất cả gia đình trẻ để xin phép được 

phỏng vấn mẹ của trẻ cho đến khi đạt 35 phiếu phỏng vấn. 

Quy trình chọn nhóm chứng: dựa trên danh sách các trẻ sinh 

sống trong bệnh viện và được xuất viện khỏe mạnh về nhà. Chúng tôi 

chọn ngẫu nhiên 300 trẻ sinh sống thì thu được 216 số điện thoại có 

thể liên lạc được với gia đình trẻ. Từ 216 số điện thoại này chúng tôi 

gọi điện cho gia đình trẻ và xin phép được phỏng vấn những trẻ còn 

sống một tháng sau sinh. Kết quả có 157 phiếu câu hỏi được hoàn 

thành.  
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2.5. Tiêu chuẩn chọn 

Nghiên cứu của chúng tôi chỉ chọn đưa vào nghiên cứu 

những trẻ sinh sống và trẻ tử vong giai đoạn sơ sinh của những bà mẹ 

có địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng. Thông tin về nơi thường trú của 

mẹ được thu thập và kiểm tra từ sổ theo dõi sinh của các bệnh viện. 

2.6. Thu thập thông tin 
Thông tin về tổng số ca sinh sống, tử vong sơ sinh, thông tin 

về nơi cư trú của mẹ được thu thập từ sổ theo dõi sinh tại các cơ sở y 

tế mỗi 2 tuần. 

Đối với những ca tử vong sơ sinh, thông tin được thu thập 

theo mẫu thiết kế sẵn để báo cáo trường hợp. Chúng tôi dùng báo cáo 

ca lâm sàng cho các trường hợp tử vong sơ sinh, thông tin thu thập 

bao gồm giới tính, cân nặng, tuổi thai lúc trẻ sinh ra, thời điểm tử 

vong (tính theo giờ bằng thời điểm tử vong trừ đi thời điểm sinh ra, 

chúng tôi chỉ lấy số giờ hay ngày hoàn chỉnh), nguyên nhân chính tử 

vong, trẻ có dị tật hay không. Phiếu thu thập thông tin được đính kèm 
trong phần phụ lục. 

Đối với nghiên cứu bệnh chứng chúng tôi phỏng vấn trực 

tiếp mẹ của trẻ bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn. Phỏng vấn được thực 

hiện tại nhà hay tại bệnh viện sau khi có sự đồng ý của gia đình trẻ. 

Bộ câu hỏi được thiết kế 3 phần chính: Phần 1 bao gồm những thông 

tin về hành chính và đặc điểm nhân khẩu như tuổi mẹ, nghề nghiệp 

mẹ. Phần 2 bao gồm các thông tin về quá trình mang thai và chăm 
sóc thai nghén như tiền sử sản khoa của mẹ, bệnh lý mẹ mắc trong 

quá trình mang thai, địa điểm khám thai, số lần khám thai và siêu âm 

trong suốt thai kì. Phần 3 tập trung vào những thực hành sinh sản 

trong quá trình mang thai như kiêng nước, nằm than, xông hơ, nằm 

phòng kín trong một tháng đầu sau sinh. 

Bảng câu hỏi được xây dựng dựa trên những câu hỏi đã được 

sử dụng trong nghiên cứu về tử vong sơ sinh tại Quảng Ninh của tác 

giả Nguyễn Thu Nga. Bộ câu hỏi được kiểm tra kĩ lưỡng bởi một 
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nhóm gồm có một chuyên gia về sơ sinh, ba chuyên gia về sức khỏe 

trẻ em. Dựa trên ý kiến đóng góp của nhóm chuyên gia, bộ câu hỏi 

được điều chỉnh về nội dung các câu hỏi, thứ tự trình bày và cấu trúc 

các câu hỏi. Ngoài ra để đảm bảo tính xác thực của bộ câu hỏi, sáu 

cuộc phỏng vấn với sáu người mẹ có con đang nằm điều trị tại khoa 

Nhi sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng được thực hiện. Sau mỗi 

buổi phỏng vấn, nhóm nghiên cứu ghi nhận những ý kiến nhận xét 

cho bộ câu hỏi để tiến hành chỉnh sửa và hoàn thiện. Bộ câu hỏi cuối 

cùng sử dụng trong nghiên cứu có thể được tìm thấy trong phần Phụ 

lục của báo cáo này.  

2.7. Định nghĩa các biến số  
Thông tin về nguyên nhân tử vong sơ sinh được lấy từ hồ sơ 

bệnh án và được mã hóa theo ICD 10. 

Tuổi thai chúng tôi lấy số tuần tròn, ví dụ 35 tuần 2 ngày thì 

sẽ được báo cáo là 35 tuần. 

Dựa vào nơi cư trú của mẹ, chúng tôi phân trẻ thành nhóm 

sinh ra ở khu vực thành thị hay nông thôn. Cụ thể, những trẻ có mẹ 

cư trú tại huyện Hòa Vang sẽ được mã hóa ở khu vực nông thôn, 

những trẻ có mẹ cư trú tại các quận khác của Đà Nẵng sẽ được mã 

hóa ở khu vực thành thị. 
Sinh non được định nghĩa là trẻ sinh sống trước khi tròn 37 

tuần tuổi thai. 

Cân nặng lúc sinh được chia thành 4 nhóm: cân nặng lúc sinh 

rất thấp (cân nặng thấp hơn 1500 gram), cân nặng lúc sinh thấp (1500 

gram đến 2499 gram), cân nặng lúc sinh bình thườngn (2500 gram 

đến 4499 gram), cân nặng lúc sinh cao (lớn hơn 4500 gram). 
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thời kì chu sinh là thời kì bắt 

đầu từ đủ tuần thai thứ 22 (154 ngày) và kết thúc vào ngày thứ 7 sau 

sinh.  
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2.8. Phân tích số liệu 

Số liệu được nhập vào Microsoft Excel 2010, tổng hợp và 

phân tích bằng phần mềm thống kê R. Tỉ lệ phần trăm được dùng để 

mô tả các biến phân loại, trung bình và độ lệch chuẩn được dùng để 

mô tả cho các biến liên tục có phân phối chuẩn. Những yếu tố của 

mẹ, những yếu tố liên quan đến quá trình mang thai được đánh giá 
như những yếu tố tiên lượng tử vong sơ sinh. Mỗi biến được phân 

tích độc lập sau đó đưa vào phân tích logistic đa biến. Giá trị alpha 

nhỏ hơn 0.05 được xác định là có ý nghĩa thống kê. 

Biến kết quả là tử vong sơ sinh. Tỉ lệ tử vong sơ sinh được 

tính bằng cách chia tổng số tử vong sơ sinh trong một năm cho tổng 

số trẻ sinh sống trong năm đó. Tỉ lệ được trình bày trên 1000 trẻ sinh 

sống. Một biến nhị phân được tạo ra và nhận giá trị 1 nếu trẻ sơ sinh 
tử vong và nhận giá trị 0 nếu trẻ sơ sinh sống.  

Nguyên nhân tử vong sơ sinh sẽ được mô tả theo ICD 10. 

Kết quả sẽ được trình bày với số lượng và phần trăm của tử vong 

theo phân loại bệnh tật. 

Đối với nhóm bệnh và nhóm chứng cả phân tích logistic đơn 
biến và đa biến được áp dụng để xác định mối liên quan giữa các yếu 

tố của mẹ và tử vong sơ sinh. Những yếu tố nhiễu tiềm tàng như tuổi 

mẹ, trình độ giáo dục của mẹ được điều chỉnh trong phân tích logistic 

đa biến. Tất cả các biến này được đưa vào mô hình phân tích đa biến 

dựa trên bằng chứng ở các nghiên cứu trước đã chỉ ra rằng chúng có 

mối liên hệ với tử vong sơ sinh bất kể chúng có khác biệt có ý nghĩa 
thống kê hay không ở phân tích đơn biến. 

Tỉ suất giới tính lúc sinh được tính bằng số trẻ trai được sinh ra 

trên 100 trẻ gái [48]. 

2.9. Vấn đề Y đức trong nghiên cứu 
Nghiên cứu được thông qua bởi Hội đồng Khoa học Công 

nghệ và Y đức Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ 

3.1. Đặc điểm nhân khẩu và sản khoa của mẹ 
Từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016, có tổng số 20 

762 ca sinh được ghi nhận tại các bệnh viện tham gia nghiên cứu. 

Trong đó, tổng số các bà mẹ là 20489 bởi vì có 263 cặp sinh đôi, 
chiếm tỉ lệ 12.84 trên 1000 bà mẹ và 5 ca sinh ba chiếm tỉ lệ 0.24 trên 

1000 bà mẹ. 

Tuổi của mẹ lúc sinh trung bình là 28.8 tuổi với độ lệch 

chuẩn là 4.9 năm. Tuổi của các bà mẹ trong nghiên cứu của chúng tôi 

thấp nhất từ 14 tuổi, cao nhất là 49 tuổi. Có khoảng 1.5% các bà mẹ 

dưới 20 tuổi and 3% các bà mẹ trên 40 tuổi. Làm các công việc ở văn 
phòng và trong các nhà máy chiếm 60% tổng số nghề nghiệp của các 

bà mẹ. Số liệu được trình bày trong Bảng 3.1. 

Bảng 3.1 Đặc điểm của mẹ (n=20 489) 

Đặc điểm của mẹ (n=20489) n (%) 

Tuổi mẹ 28.8 (4.9) 

Nghề nghiệp của mẹ  

 Công việc ở văn phòng 6855 (33.5) 

 Công nhân nhà máy 5357 (26.1) 

 Nông dân 302 (1.50) 

 Nội trợ 5143 (25.1) 

 Khác 2832 (13.8) 

Nơi thường trú  

Thành phố Đà Nẵng 13109 (64.0) 

Các tỉnh khác 7380 (36.0) 

Tiền sử sảy thai* 2727 (14.0) 

Tiền sử sinh non* 515 (2.7) 
*Số liệu chỉ có ở 19413 bà mẹ 
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3.2. Đặc điểm của tất cả các trẻ sinh ra trong khoảng thời gian 

nghiên cứu 
Trong khoảng thời gian một năm nghiên cứu, có 20762 trẻ 

được sinh ra, trong đó 20538 trẻ sinh sống, 200 thai chết lưu, 24 trẻ 
tử vong ngay sau khi sinh tại phòng sinh. Tổng số trẻ trai là 10776 
chiếm 51.9% và 541 (2.6%) trẻ được sinh từ các trường hợp đa thai.  
3.3. Đặc điểm giới tính và cân nặng của những trẻ sinh sống 

Có 10 660 (51.9%) trẻ sinh ra là trẻ trai. Tỷ suất nam nữ lúc 

sinh là 108 nam trên 100 nữ. Cân nặng trung bình lúc sinh cho trẻ trai và 

trẻ gái lần lượt là 3153.7 ± 545.1 và 3094.49 ± 530.1. Có sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê về cân nặng giữa trẻ trai so với trẻ gái (P<0.0001). Tỉ lệ 

cân nặng lúc sinh thấp là 6.7% chung cho cả trẻ trai và trẻ gái, trong đó 
cân nặng lúc sinh thấp ở những trẻ sinh đủ tháng là 1.9% và cân nặng lúc 

sinh thấp ở những trẻ sinh non là 4.8% (Bảng 3.2). 

Bảng 3.2 Đặc điểm của tất cả các trẻ sinh ra (n=20 762) trong 
thời gian 1 năm nghiên cứu (số liệu tại phòng sinh) 

Đặc điểm Trẻ sinh sống 

(n=20538) 

Thai chết 

lưu (n=200) 
Tử vong sơ 
sinh (n=24) 

Trẻ nam, n (%) 10660 (51.9) 103 (51.5) 13 (54.2) 

Cân nặng lúc sinh, 
trung bình (độ lệch 

chuẩn), gram 

3143.1 

(499.5) 

- - 

 >4500 80 (0.4) 1 (0.5) 1 (4.2) 

 2500-4499 19077 (92.9) 42 (21) 5 (20.8) 

 1500-2499 1185 (5.8) 42 (21) 1 (4.2) 

 <1499 196 (0.9) 115 (57.5) 17 (70.8) 

Đa thai, n (%) 515 (2.5) 26 (13) 0 

Sinh non, n (%) 988 (4.8) - - 

 Đa thai 181 (35.1)  - - 

 Đơn thai 807 (4.0) - - 

  



20 
 
3.6. Tỉ lệ tử vong sơ sinh tại Đà Nẵng 

Trong thời gian 1 năm nghiên cứu, có tổng số 20762 trẻ được 

sinh ra tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong số đó 
có 13211 trẻ có mẹ thường trú tại Đà Nẵng. Tỉ lệ tử vong sơ sinh của 

Đà Nẵng trình bày ở Bảng 3.4 

Bảng 3.3 Tỉ lệ tử vong sơ sinh ở khu vực thành thị và nông thôn 
của Đà Nẵng 

Đặc điểm Tổng Thành 
thị 

Nông 
thôn 

Tử vong sơ sinh 53 44 9 

Trẻ sinh sống 13211 11094 2117 

Tỷ lệ tử vong sơ sinh/1000 trẻ sống 4.00 3.97 4.30 

Tỉ lệ tử vong sơ sinh chung tại Đà Nẵng là 4 trên 1000 trẻ 

sinh sống. Tỉ lệ tử vong sơ sinh ở nông thôn cao hơn ở thành thị, sự 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0.05). 

3.7. Đặc điểm của những ca tử vong sơ sinh (n=53) 
Bảng 3.4 Đặc điểm của những ca tử vong sơ sinh ở Đà Nẵng 

Đặc điểm Số lượng (%) 

Nam 34 (64.2) 

Song thai 3 (5.7) 

Thời điểm tử vong  

 Trong vòng 24 giờ sau sinh 25 (47.2) 

 1-7 ngày 14 (26.4) 

 8-28 ngày 14 (26.4) 

Tuổi thai lúc tử vong*, n=50  

 <28 tuần 26 (52.0) 

 28-37 tuần 13 (26.0) 

 >37 tuần 11 (22.0) 

Có dị tật bẩm sinh 16 (30.2) 
*3 trường hợp thiếu thông tin về tuổi thai 
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Tỉ lệ tử vong sơ sinh ở nam cao hơn nữ, sự khác biệt này có ý 

nghĩa thống kê (P=0.003). 

Tử vong trong 24 giờ đầu sau sinh chiếm tỉ lệ cao nhất 

(47.2%), tử vong trong một tuần đầu sau sinh chiếm 73.6% tử vong 

sơ sinh (39/53). 
Sơ sinh cực non (dưới 28 tuần) là đối tượng có tỉ lệ tử vong 

cao nhất. 

3.8. Nguyên nhân tử vong sơ sinh (n=47) 

 
Biểu đồ 3.1 Nguyên nhân chính của tử vong sơ sinh ở Đà Nẵng 

(n=47) 
 

Ở vùng thành thị, sinh non và các biến chứng của sinh non là 

nguyên nhân chính của tử vong sơ sinh (67.5%). Ở vùng nông thôn, 

dị tật bẩm sinh là nguyên nhân chính của tử vong sơ sinh (57.1%). 
Trong số các trường hợp dị tật bẩm sinh, đa dị tật (6 ca), dị 

tật hệ tim mạch (6 ca), dị tật hệ tiêu hóa (2 ca), dị tật hệ cơ xương (1 
ca), sứt môi hở hàm ếch (1 ca). 
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3.9. Những yếu tố ảnh hưởng đến tử vong sơ sinh 

Bảng 3.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến tử vong sơ sinh 

Yếu tố mẹ 

Nhóm trẻ 
tử vong 
sơ sinh 
n=35 

Nhóm trẻ 
sinh sống 1 
tháng sau 

sinh n=157 

Tỉ số odds 
Tỉ số odds 
hiệu chỉnh 

Tuổi mẹ, mean ± SD 28.4 ± 5.2 27.9 ± 5.2   

 Tuổi mẹ dưới 20 2 (5.7) 8 (5.1) 1.24 (0.2-6.3) 1.05 (0.1-8.3)   

 Tuổi mẹ từ 21-

34 

29 (82.9) 134 (85.4) 1 1 

 Tuổi mẹ trên 35 3 (8.6) 15 (9.6) 0.87 (0.2-3.2) 1.51 (0.3-8.1) 

Nghề nghiệp mẹ     

 Làm việc trong 

các cơ quan nhà 

nước, văn phòng 

8 (22.9) 32 (20.4) 1 1 

 Công nhân 7 (20.0) 62 (39.5) 0.39 (0.1-1.2) 0.85 (0.2-3.2) 

 Nông dân 1 (2.9) 1 (0.6) 3.87 (0.2-68.94) 89.3 (2.4-3298.2) 

 Nội trợ 7 (20.0) 29 (18.5) 1.04 (0.3-3.3) 0.87 (0.2-3.6) 

 Khác 12 (34.3) 33 (21.0) 1.55 (0.6-4.3) 1.55 (0.6-4.3) 

Mẹ bị bệnh trong 
quá trình mang thai 

9 (25.7) 14 (9.0) 10.81 (4.1-28.2) 16.25 (4.9-53.5) 

Khám thai >3 lần 19 (70.4) 137 (90.7) 0.24 (0.09-0.65)  

 

Mẹ làm nông, bị bệnh trong quá trình mang thai là những yếu 

tố nguy cơ của tử vong sơ sinh. Khám thai trên 3 lần trong suốt thai 

kì làm giảm nguy cơ tử vong sơ sinh. 
Các bệnh lí mẹ mắc trong quá trình mang thai bao gồm sốt 

(10 ca), cảm cúm (2 ca), quai bị (2 ca), phát ban (1 ca), cao huyết 

áp/tiền sản giật (2 ca), đái tháo đường thai nghén (2 ca), quai bị (1 

ca), bướu cổ (1 ca). 
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3.10. Những thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản trước sinh và 

sau sinh tại khu vực thành thị và nông thôn của Đà Nẵng 
Bảng 3.6 Những thực hành sinh sản trước và sau sinh tại khu vực 

thành thị                    và nông thôn của Đà Nẵng 

Đặc điểm Tổng số 
Thành thị 

n=162 
Nông thôn 

n=28 
P value 

Số cở sở y tế khám thai 187 159 28  

 2 cơ sở  52 (27.8) 46 (28.4) 6 (21.4) 0.4 

 1 cơ sở 135 (72.2) 113 (83.7) 22 (78.6) 0.4 

 Trạm xá 3 (2.2) 1 (0.9) 2 (9.1) 0.4 

 Bệnh viện quận/tỉnh 67 (49.6) 64 (56.6) 3 (13.6) <0.0001 

 Bệnh viện tư nhân 25 (18.5) 16 (14.2) 9 (40.0) 0.005 

 Bác sĩ tư 40 (29.6) 32 (28.3) 8 (36.4) 0.4 

Tổng số lần khám thai, trung 

bình ± độ lệch chuẩn 

6.5 (2.6) 6.3 (2.2) 7.4 (4.2) 0.03 

Tổng số lần siêu âm khi mang 

thai, trung bình ± độ lệch chuẩn 

6.2 (2.9) 5.9 (2.5) 7.6 (4.4) 0.004 

Thời gian đi từ nhà đến bệnh 

viện, trung bình ± độ lệch chuẩn 

15.9 (8.5) 14.3 (6.7) 25.6 (11.4) <0.0001 

Những thực hành chăm sóc sức 

khỏe 1 tháng đầu sau sinh 

159 138 21  

 Nằm than, xông hơ 121 (76.1) 112 (81.8) 9 (40.9) 0.0001 

 Kiêng nước 132 (83.0) 114 (82.6) 18 (81.8) 1 

Chích lễ, n=159 44 (27.7) 36 (26.3) 8 (36.4) 0.3 

Được cán bộ y tế tư vấn về các 

dấu hiệu nguy hiểm của trẻ cần 

đi khám, n=160 

51 44 (31.9) 7 (31.8) 1 

 

Trong tổng số các ca tử vong sơ sinh và những ca đối chứng 

có 162 ca (85.3%) ở thành thị và 28 ca (14.7%) ở nông thôn. Phụ nữ 

mang thai ở khu vực thành thị khám thai tập trung phần lớn ở bệnh 

viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng hay bệnh viện tuyến quận/huyện, trong 

khi đó phụ nữ mang thai ở khu vực nông thôn khám thai chủ yếu ở 

bệnh viện tư nhân và bác sĩ tư, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 

(P<0.0001). Có 87.6% tổng số phụ nữ khám thai ít nhất 3 lần trong 

suốt quá trình mang thai. 
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Thời gian đi từ nhà đến bệnh viện ở khu vực nông thôn cao 

hơn ở khu vực thành thị. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 

(P<0.0001) 

Các thực hành chăm sóc sức khỏe sau sinh như nằm than và 

xông hơ, kiêng nước trong 1 tháng sau sinh chiếm tỉ lệ cao trong 

nhóm nghiên cứu với tỉ lệ lần lượt là 76.1%, 83%.  
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CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 

4.1. Tỉ lệ tử vong sơ sinh 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ tử vong sơ sinh chung 

tại Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 3 

năm 20116 là 4 trên 1000 trẻ sinh sống. Trong khi đó, theo báo cáo 
tổng kết nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ cho năm 
2016 của Sở Y tế Đà Nẵng, tỉ lệ tử vong sơ sinh là 2.47 trên 1000 trẻ 

sinh sống [49]. Sự khác nhau về thời gian báo cáo có thể là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này. Một giả thuyết khác có 

thể là do sự khác nhau khi định nghĩa giữa tử vong sơ sinh sớm và 

thai chết lưu dẫn đến tỉ lệ tử vong sơ sinh trong nghiên cứu của chúng 

tôi cao hơn so với báo cáo từ Sở Y tế. Tỉ lệ tử vong sơ sinh ở Đà 
Nẵng thấp hơn so với Quảng Ninh (16 đến 44 trên 1000 trẻ sinh 

sống) [7] và cũng thấp hơn tỉ lệ tử vong sơ sinh chung của Việt Nam 

theo số liệu của Ngân Hàng thế giới năm 2015 (11 trên 1000 trẻ sinh 

sống) [3]. Tỉ lệ tử vong sơ sinh tại Đà Nẵng bằng với tỉ lệ này ở các 

nước phát triển như Mĩ, Malaysia, Brunei (4 trên 1000 trẻ sinh sống); 

tuy nhiên tỉ lệ này vẫn còn cao hơn so với các nước Singapore và 

Nhật Bản (1 trên 1000 trẻ sinh sống) [3]. Vì vậy, mặc dù  đã đạt được 

những thành tựu đáng kể trong việc giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh, vẫn 

cần nhiều nỗ lực hơn nữa để tiếp tục giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh đến 

mức tối thiểu là 1 trên 1000 trẻ sinh sống. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ tử vong sơ sinh ở nông 

thôn cao hơn ở thành thị nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa 
thống kê. Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc trung ương với một 

mạng lưới y tế phát triển rộng khắp và hiện chỉ còn huyện Hòa Vang  

nằm trong phân loại vùng nông thôn, hơn nữa trong những năm qua 
Hòa Vang nhận được sự quan tâm lớn cả về phát triển kinh tế và y tế 

vì vậy sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn cũng dần được rút 

ngắn. Mặc dù không có sự khác biệt lớn về tỉ lệ tử vong sơ sinh 
nhưng sự khác biệt về nguyên nhân tử vong sơ sinh, những thực hành 
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sinh sản của phụ nữ trong thời kì mang thai và trong một tháng đầu 

sau sinh giữa vùng thành thị và nông thôn đã được ghi nhận trong 

nghiên cứu của chúng tôi.  

4.2. Đặc điểm của những trẻ tử vong sơ sinh 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, số trẻ nam tử vong cao hơn 

so với trẻ nữ. Trẻ nam ngay khi chào đời có nguy cơ tử vong cao hơn 
so với trẻ nữ, điều này cũng đã được đề cập trong các nghiên cứu 
trước đây [50, 51]. Năm 2010-2011, một nghiên cứu về tỉ lệ tử vong 

và mô hình bệnh tật sơ sinh được thực hiện tại Khoa Nhi Sơ Sinh 
Bệnh Viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng đã chỉ ra rằng nguyên nhân hàng 

đầu của tử vong sơ sinh là nhiễm trùng sơ sinh chiếm 32%, tiếp đó là 
sinh non và các biến chứng của sinh non chiếm 25%, và dị tật bẩm 

sinh chiếm 24%. Từ kết quả nghiên cứu đó, những biện pháp kiểm 

soát nhiễm trùng, cải thiện nuôi ăn và cải thiện kiểm soát nhiễm trùng 

huyết đã được thực hiện, chính vì vậy nguyên nhân tử vong sơ sinh 
giảm sau 5 năm là kết quả có thể dự đoán được. Trong nghiên cứu 

của chúng tôi, nhiễm trùng vẫn còn là một trong những nguyên nhân 

tử vong chính nhưng sinh non và dị tật bẩm sinh lại chiếm ưu thế 

hơn. Trong nghiên cứu tại bệnh viện Nhi Đồng II, các nguyên nhân 

chính gây tử vong sơ sinh là dị tật bẩm sinh (36,8%), bệnh nhiễm 

trùng (32,3%), bệnh hô hấp (14,7%) và sinh ngạt (10,3%) [52].  

4.3. Yếu tố nguy cơ tử vong sơ sinh 
Những yếu tố nguy cơ làm tăng tỉ lệ tử vong sơ sinh bao gồm 

mẹ làm nông, mẹ bị bệnh trong quá trình mang thai. Các nghiên cứu 
trước đây đã chứng minh mẹ làm nghề nông có liên quan đến các kết 
quả sơ sinh bất lợi như cân nặng thấp so với tuổi thai [53], sinh non 

[54]. Khám thai góp phần giảm nguy cơ tử vong sơ sinh, lợi ích của 
việc khám thai đã được nghiên cứu từ năm 1985 là giảm tử vong chu 

sinh [55], hay ở một nghiên cứu khác tăng nguy cơ tử vong sơ sinh 
có thể do giảm số lần khám thai [56]. Ở Việt Nam, theo quy định của 
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Bộ Y Tế, phụ nữ mang thai phải khám thai ít nhất 3 lần trong suốt 
thai kì. 

4.4. Những thực hành chăm sóc sức khỏe trước sinh và sau sinh 

tại khu vực thành thị và nông thôn 
Ở vùng thành thị bệnh viện tuyến quận/tỉnh là lựa chọn nhiều 

nhất để khám thai, trong khi đó ở vùng nông thôn bác sĩ tư và bệnh 
viện tư nhân là nơi được lựa chọn nhiều nhất. Điều này có thể do 
nhận thức của người dân ở vùng nông thôn ngày càng cao, kinh tế 
phát triển hơn nên họ có thêm thu nhập, vì vậy họ muốn tìm đến dịch 
vụ y tế tốt hơn để theo dõi thai sản. Có thể do tâm lí lo lắng và không 
nhận được sự tư vấn và giải thích đầy đủ về những vấn đề sức khỏe 
nên có những phụ nữ đã tìm đến nhiều cơ sở khám thai khác nhau để 
củng cố thông tin. Ngoài ra cũng có thể do gặp các vấn đề bất thường 
về sức khỏe trong quá trình mang thai mà phụ nữ phải chuyển sang 
khám bệnh và theo dõi ở các cơ sở y tế có các dịch vụ chăm sóc đặc 
biệt hơn.  

Đốt than trong phòng kín sẽ đặc biệt nguy hiểm vì khí CO 
thải ra và không thoát ra ngoài được, nồng độ ngày càng tăng lên 
trong khí oxy cạn kiệt. Phong tục nằm than và sưởi ấm bằng than 
trong một tháng đầu sau sinh hết sức nguy hiểm, và đặc biệt nguy 
hiểm hơn khi đốt than trong phòng kín. Điều đáng chú ý ở đây là 
trong nghiên cứu của chúng tôi có một tỉ lệ lớn các phụ nữ vẫn còn 
nằm than trong một tháng đầu sau sinh (trên 76%). Chích lễ ở trẻ sơ 
sinh cũng là một việc làm rất nguy hiểm có thể gây nhiễm trùng da 

dẫn đến nhiễm trùng máu ở trẻ sơ sinh, chảy máu kéo dài, gây đau 
đớn cho trẻ và điều này có thể gây ra những tác hại lâu dài về mặt 
tâm lí cho trẻ, nặng nhất là có thể tử vong. Thế nhưng vẫn có đến 
27% các bà mẹ trong nghiên cứu đã hoặc sẽ cho trẻ đi chích lễ khi bị 
bệnh. 
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KẾT LUẬN 

Kết luận 
Về tỉ lệ tử vong sơ sinh: Tỉ lệ tử vong sơ sinh ở Đà Nẵng là 4 

trên 1000 trẻ sinh sống. Tỉ lệ tử vong sơ sinh ở nông thôn cao hơn ở 
thành thị nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Tử vong 
một tuần đầu sau sinh chiếm 73.6% tử vong sơ sinh.  

Về nguyên nhân tử vong sơ sinh: Có sự khác biệt giữa 
nguyên nhân tử vong sơ sinh ở thành thị và nông thôn. Trong khi ở 
vùng thành thị nguyên nhân chính của tử vong sơ sinh là sinh non và 
các biến chứng của sinh non (67.5%), ở vùng nông thôn nguyên nhân 
chiếm tỉ lệ cao nhất là dị tật bẩm sinh (57.1%).  

Về những yếu tố liên quan đến tử vong sơ sinh: Những yếu 
tố liên quan đến tử vong sơ sinh được tìm thấy trong nghiên cứu của 
chúng tôi là mẹ bị bệnh trong quá trình mang thai và mẹ làm nông. 
Khám thai trên 3 lần trong suốt thai kì giúp giảm nguy cơ tử vong. 
Có 87.6% phụ nữ khám thai ít nhất 3 lần trong suốt thai kì.  

Về những thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản thời kì sơ 
sinh: Nằm than, xông hơ và kiêng nước là những thực hành chăm sóc 
sức khỏe sau sinh có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ vẫn còn 
chiếm tỉ lệ cao.  

Nghiên cứu của chúng tôi cũng đã cung cấp những thông tin 
dữ liệu cơ bản về thai chết lưu và sinh non và những yếu tố nguy cơ. 
Theo thời gian, sự thay đổi các yếu tố kinh tế xã hội, nghề nông 
không còn đóng vai trò quan trọng nữa, tuy nhiên tuổi của mẹ và 
nghề nghiệp của mẹ, nơi cư trú của mẹ liên quan đến thai chết lưu và 
tử vong sơ sinh. So với các nước công nghiệp hóa thì tỉ lệ thai chết 
lưu ở Đà Nẵng vẫn còn cao. Chương trình đăng kí thông tin cần được 
cài đặt để thu thập số liệu và các thông tin liên quan để giảm tỉ lệ thai 
chết lưu 


