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TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Tử vong sơ sinh (TVSS) là một vấn đề sức khỏe quan trọng tại Việt Nam. Ít có dữ 
liệu về các yếu tố kinh tế xã hội liên quan đến tử vong sơ sinh tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mục 
tiêu của nghiên cứu nhằm xác định nguyên nhân và yếu tố nguy cơ liên quan đến kinh tế xã hội 
gây tử vong sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Phương pháp: Nghiên cứu bệnh-chứng 
lồng ghép với nghiên cứu đoàn hệ, các trẻ sơ sinh nhập viện từ tháng 1 đến tháng 6/2016 tại 
khoa Hồi sức tích cực (ICU) sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Đối tượng gồm 134 trẻ sơ sinh, 
67 ca bệnh (tử vong) và 67 ca chứng (sống). Tỉ số Odds và khoảng tin cậy 95% được tínhđể xác 
định các yếu tố nguy cơ liên quan đến TVSS. Kết quả: Tỉ lệ TVSS tại bệnh viện là 8,1%. Nguyên 
nhân chính TVSS là nhiễm trùng (50,7%), sinh non và biến chứng (40,3%), tật bẩm sinh (6,0%) 
và sinh ngạt (3,0%). Phân tích hồi quy logistic đa biến, chỉ thấy một yếu tố nguy cơ gây TVSS là 
bà mẹ lao động nặng (OR: 3,52, KTC 95%: 1,01 - 12,22; p=0,047) và một yếu tố bảo vệ là khám 
thai tiền sản đầy đủ (OR: 0,21, KTC 95%: 0,05 - 0,76; p=0,018). Kết luận: Nguyên nhân chính gây 
tử vong sơ sinh tại bệnh viện là nhiễm trùng và các biến chứng do sinh non. Tránh lao động nặng 
và khám thai đầy đủ lúc mang thai góp phần làm giảm TVSS.

Từ khóa: Tử vong sơ sinh, Chăm sóc tiền sản, Đồng bằng sông Cửu Long.

ABSTRACT
CAUSE AND RISK FACTORS OF NEONATAL MORTALITY AT CHILDREN’S HOSPITAL OF CAN THO

Background: Neonatal mortality (NM) is a major health problem in VietNam. There was paucity of 
data on socio-economic factors associated with neonatal death in Mekong Delta. The objective of this 
study was to determine the cause and the risk factors related to socio-economy for NM at Children’s 
hospital of Can Tho. Methods: Anested  case-control study was performed   from the newborns 
admitted at the neonatal ICU of Can tho Pediatric hospital between January and June 2016. 134 
subjects were enrolled; that was 67 cases (deaths) and 67 controls (survivors). The Odds Ratio and their 
95% confidence intervals was used to determine the factors associated with NM. Results: The intra-
hospital NM rate was 8.1%. The main causes of neonatal mortality were: neonatal infection (50.7%), 
complications from prematurity (40.3%), congenital malformations (6.0%) and birth asphyxia (3.0%).
After multivariate analysis with logistic regression, only one factor associated with NM washeavy 
physical working (OR: 3.52, 95% CI: 1.01 – 12.22; p=0.047). Adequate antenatal visits(OR: 0.21, 95% 
CI: 0.05 - 0.76; p=0.018) was protective factor. Conclusion: The main causes of intra-hospital neonatal 
mortality were infection and complications from prematurity. Avoiding heavy physical working and 
adequate antenatal visits are protective factors for neonatal mortality.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ước tính trên toàn cầu mỗi năm có khoảng 4 
triệu trẻ sơ sinh tử vong, hầu hết ở các quốc gia có 
thu nhập thấp [10]. Tại Việt Nam, mặc dù tỉ lệ tử 
vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm dần từng thập niên 
[11], giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh (TVSS) vẫn còn 
nhiều thách thức[8], ước tính mỗi năm có khoảng 
17.700 trẻ sơ sinh tử vong tại Việt Nam [17].

Ở các nước đang phát triển, nguyên nhân 
TVSS tập trung vào 4 nhóm nguyên nhân chính 
là nhiễm trùng, sinh non, ngạt và tật bẩm sinh 
[10]. Tại Việt Nam, những nghiên cứu gần đây, thì 
nguyên nhân TVSS cũng tập trung vào 4 nhóm 
bệnh trên [7, 24].

Về kinh tế xã hội, TVSS thường xảy ra ở nhóm 
bà mẹ có đời sống kinh tế kém nhất là dân tộc 
thiểu số, ở thôn quê, học vấn kém, sinh nhiều con 
và ít quan tâm đến chăm sóc tiền sản [10, 12,21].

Nhiều bằng chứng cho thấy việc khám thai 
đầy đủ trong lúc mang thai góp phần làm giảm 
tử vong sơ sinh [1, 9,18, 20].  

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định các 
nguyên nhân và yếu tố nguy cơ liên quan đến kinh tế 
xã hội gây TVSS tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu bệnh-chứng 
lồng ghép với nghiên cứu đoàn hệ.

Địa điểm: Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ
Mẫu nghiên cứu: Nhóm bệnh gồm tất cả các 

trường hợp tử vong trước 28 ngày tuổi, nhập viện 
tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) sơ sinh, Bệnh viện 
Nhi Đồng Cần Thơ từ tháng 1 đến tháng 6/2016. 

 Nhóm chứng được chọn những trường hợp 
đang nằm điều trị tại ICU sơ sinh trong thời gian 
này, có tuổi thai thấp nhất, bắt cặp với trường 
hợp tử vong trước đó. Các trường hợp này được 
theo dõi và xác định còn sống sau 28 ngày.

Một bảng phỏng vấn soạn sẵn để ghi nhận tất 
cả các yếu tố kinh tế xã hội học bao gồm: giới tính 
của trẻ, tuổi mẹ, nơi ở, nơi sinh, trình độ học vấn, 
mức thu nhập, nghề nghiệp (lao động nặng), số 
con trong gia đình và số lần khám thai và siêu âm 
thai trong giai đoạn mang thai. Để loại trừ yếu tố 

nhiễu, chúng tôi cũng ghi nhận tuổi thai để xác 
định có sinh non hoặc không.

Đinh nghĩa các biến nghiên cứu:
Biến kết cục
Tử vong sơ sinh: Tử vong trong vòng 28 ngày 

tuổi tính từ lúc sinh.
Biến dự đoán
Nơi ở: nông thôn (sống ở quê làm ruộng, 

vườn), thành thị (sống ở chợ, bao gồm thị trấn 
huyện).

Nơi sinh: tuyến 1 (trạm y tế xã, nhà hộ sinh tư), 
tuyến 2 (bệnh viện huyện, quận, tỉnh).  

Trình độ học vấn: mù chữ, tiểu học, trung học 
và đại học.

Mức thu nhập: được phân làm 2 mức độ nghèo 
và đủ ăn theo tiêu chuẩn của Việt Nam [Quyết 
định số 59/2015 của Chính phủ].

Lao động: được phân làm 2 mức độ: nặng (làm 
ruộng, công nhân, khuân vác); nhẹ (viên chức, 
làm văn phòng, nội trợ). 

Chăm sóc tiền sản: gồm khám thai, siêu âm và 
tư vấn sức khỏe sinh sản. 

Chăm sóc tiền sản tốt nếu khám thai đủ 3 lần, 
cho mỗi tam cá nguyệt trong thời gian mang thai 
theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam[14].

Xử lý số liệu
Các số liệu được trình bày bằng tỉ lệ cho các 

biến nhị phân. Các biến số có phân phối chuẩn 
được trình bày bằng trung bình và độ lệch chuẩn. 

Dùng mô hình hồi quy logistic đa biến đưa vào 
một lượt (Enter) gồm các biến: giới tính của trẻ, 
tuổi mẹ, nơi ở, nơi sinh, trình độ học vấn, mức thu 
nhập, lao động nặng, số con và số lần khám thai 
và biến nhiễu là tuổi thai (sinh non). Tính odds 
ratio và khoảng tin cậy 95%. Các test có khác biệt 
có ý nghĩa thống kê khi p<0,05. Dữ liệu được xử lý 
bằng phần mềm SPSS 20.0.

3. KẾT QUẢ

Trong 6 tháng (1-6/2016), có tất cả 827 trường 
hợp sơ sinh nhập viện, tử vong 67 trường hợp, 
tỉ lệ tử vonglà 8,1%. Nguyên nhân tử vong được 
trình bày trong bảng 1.
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Bảng 1. Nguyên nhân 67 trường hợp tử vong sơ sinh

Nguyên nhân Số trường hợp (tỉ lệ %)

Nhiễm trùng
Nhiễm trùng huyết
Viêm phổi
Viêm phúc mạc
Viêm ruột hoại tử

34 (50,7%)
15 (22,3%)
13 (19,4%)

5 (7,4%)
2 (2,9%)

Sinh non
Bệnh màng trong
Nguyên nhân khác

27 (40,3%)
8 (11,9%)

21 (31,3%)

Sinh ngạt 2 (3,0%)
Dị tật* 4 (6,0%)

        *Di tật (2 ca tim bẩm sinh nặng, 1 thoát vị hoành, 1 thủng tạng rỗng)

Trong nhóm tử vong, có 47 (70,1%) trường hợp sinh non, có tuổi thai trung bình là 33,0± 6,2 tuần. 
Trong nhóm trẻ sơ sinh sống (nhóm chứng) có 48 (71,6%) trường hợp sinh non, có tuổi thai trung bình 
là 35,0 ± 4,4 tuần (p=0,033).

Số lần khám thai trung bình cho nhóm tử vong và nhóm sống lần lượt là 4,1 ± 2,4 và 5,0 ± 2,2 
(p=0,025). Số bà mẹ khám thai đủ 3 lần hoặc nhiều hơn là 71,6% (96/129).

Các yếu tố nguy cơ liên quan đến kinh tế xã hội, trong phân tích đơn biến được trình bày trong 
bảng 2. 

Bảng 2. Các yếu tố nguy cơ liên quan đến kinh tế xã hội

Yếu tố nguy cơ Tử vong (n=67) Sống
(n=67) OR (KTC 95%) P

Giới
Nam
Nữ

43 (64,2%)
24 (35,8%)

33 (49,3%)
34 (50,7%)

1
0,5 (0,2 -1,1) 0,081

Tuổi mẹ
≤20
21-35
>35

11 (17,5%)
28 (44,4%)
24 (38,1%)

10 (15,2%)
40 (60,6%)
16 (29,2%)

1
0,6 (0,2 - 1,7)
1,0 (0,3 -2,7 )

0,368
0,568

Nơi ở
Thôn quê
Thành thị

55 (82,1%)
12 (17,9%)

54 (80,6%)
13 (19,4%)

1
0,9 (0,3 -2,1) 0,825

Nơi sinh
Tuyến xã
Tuyến tỉnh, huyện 

10 (14,9%)
57 (85,1%)

5 (7,5%)
62 (92,5%)

1
0,4 (0,1 - 1,4) 0,171

Học vấn
Mù chữ
Tiểu học
Trung học, đại học

18 (28,1%)
33 (51,6%)
13 (20,6%)

7 (10,4%)
43 (64,2%)
17 (25,4%)

3,3 (1,0 - 10,4)
1,0 (0,4 - 2,3)
1

0,036
0,993

Kinh tế
Nghèo
Đủ sống

35 (55,6%)
28 (44,4%)

36 (53,7%)
31 (46,3%)

1,4 (0,7 - 2,8)
1

0,290

Lao động 
Nặng
Nhẹ

37 (56,9%)
28 (43,1%)

7 (10,4%)
60 (89,6%)

6,4 (2,5 - 16,3)
1

0,000

Số con 
≤2
>2

56 (84,8%)
10 (15,2%)

55 (82,1%)
12 (17,9%)

1
0,8 (0,3 - 2,0) 0,669

Khám thai
≥ 3 lần
< 3 lần

36 (58,1%)
26 (41,9%) 60 (89,6%)

7 (10,4)

0,1 (0,0 - 0,4)
1

0,000
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Trong phân tích đơn biến, chỉ có 3 yếu tố 
nguy cơ là mẹ mù chữ (p=0,036), lao động nặng 
(p=0,000) và số lần khám thai (p=0,000) có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

Kết quả phân tích hồi quy logistic đa biến sau 
khi hiệu chỉnh với tuổi thai (sinh non) được trình 
bày trong bảng 3.

Bảng 3. Phân tích đa biến sau khi đã hiệu chỉnh tuổi thai (sinh non)

Các yếu tố Hệ số hồi quy β OR (KTC 95%) Giá trị p

Giới -0,64 0,52 (0,22 - 1,22) 0,135

Tuổi mẹ 0,26 1,30 (0,66 - 2,57) 0,446

Nơi ở 0,19 1,21 (0,42 - 3,48) 0,713

Nơi sinh -0,37 0,68 (0,14 - 3,21) 0,633

Học vấn 0,03 1,03 (0,65 - 1,63) 0,882

Kinh tế (nghèo, giàu) -0,45 0,63 (0,23 - 1,73) 0,373

Lao động (nặng, nhẹ) 1,26 3,52 (1,01 - 12,22) 0,047

Số con -0,40 0,66 (0,19 - 2,26) 0,514

Khám thai -1,54 0,21 (0,05 - 0,76) 0,018

Tuổi thai -0,12 0,88 (0,81 - 0,96) 0,005

Trong phân tích đa biến với hiệu chỉnh tuổi 
thai lúc sinh, nhận thấy chỉ có 2 biến lao động 
nặng và chăm sóc tiền sản là 2 biến độc lập có liên 
quan đến tử vong sơ sinh. Bà mẹ lao động nặng 
làm tăng nguy cơ với OR= 3,52 (KTC 95%: 1,01 
- 12,22; p =0,047). Bà mẹ khám thai > 3 lần lúc 
mang thai làm giảm nguy cơ tử vong với OR=0,21 
(KTC 95%: 0,05 - 0,76; p=0,018).    

4. BÀN LUẬN

 Đây là một nghiên cứu bệnh-chứng. Chúng 
tôi ghi nhận tất cả các trường hợp sơ sinh nhập 
viện và tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ 
từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2016. Trong thời gian 
này có 827 trẻ sơ sinh nhập viện với 67 ca tử vong, 
tỉ lệ tử vong là 8,1%.

Các nguyên nhân tử vong cũng tập trung vào 
4 nhóm chính là nhiễm trùng, sinh non và biến 
chứng liên quan, sinh ngạt và dị tật bẩm sinh. 
Nghiên cứu này cũng phù hợp với các nghiên cứu 
trước đây tại An Giang, Đồng Tháp, Đà Nẵng và 
Quảng Ninh [7,15,16,24].

Một nghiên cứu trước đây tại Việt Nam (1983-
1988) nhận thấy các yếu tố nguy cơ gây tử vong 
sơ sinh gồm có giới nam, sống ở thôn quê, mẹ lớn 
hơn 36 tuổi, sinh con thứ 5 và mù chữ [22].

Nhiều nghiên cứu về tử vong sơ sinh ở các 
nước đang phát triển đều nhận thấy trẻ sơ sinh 
nam tử vong nhiều hơn nữ [2,4,5] có thể do đặc 

tính sinh học đặc biệt của trẻ sơ sinh nam dễ bị 
suy hô hấp và hôn mê [19,26]. Trong nghiên cứu 
này, trẻ nam cũng chết nhiều hơn trẻ nữ (64,2% 
so với 35,8%), tuy nhiên sự khác biệt này chưa có 
ý nghĩa thống kê.   

Theo Målqvist M và cộng sự[12] nhận thấy tại 
Quảng Ninh, các bà mẹ thôn quê, học vấn thấp 
và ở xa các cơ sở y tế thì tăng nguy cơ tử vong sơ 
sinh. Trong nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy 
nơi ở thôn quê hoặc thành thị không khác biệt 
về tử vong sơ sinh, có lẽ Cần Thơ là thành phố 
lớn, không có sự cách biệt nhiều giữa nông thôn 
và thành thị, ngoài ra với chính sách xã hội hóa 
ngành Y tế, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam, các cơ sở 
y tế tư phủ rộng khắp từ thành thị đến nông thôn. 
Cũng không thấy khác biệt về nơi sinh, chứng tỏ 
các trạm y tế và hộ sinh xã đủ khả năng để đỡ đẻ 
các trường hợp đẻ thường, hơn nữa các trường 
hợp tiên lượng đẻ khó thường được sinh ở các 
bệnh viện tuyến tỉnh.

Trình độ học vấn thấp, đặc biệt mẹ mù chữ làm 
tăng nguy cơ tử vong sơ sinh [22]. Trong nghiên 
cứu của chúng tôi, mẹ mù chữ chiếm đến 28% 
và tăng nguy cơ tử vong sơ sinh trong phân tích 
đơn biến, phù hợp với nghiên cứu trước đây tại 
10 tỉnh thành Bắc, Trung, Nam của Việt Nam [22].

Các nghiên cứu trước đây cho thấy mẹ còn nhỏ 
tuổi, hoặc quá lớn tuổi [6, 13, 22] hoặc đẻ nhiều 
làm tăng nguy cơ tử vong sơ sinh. Trong mẫu 
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nghiên cứu này, số bà mẹ quá trẻ dưới 18 tuổi chỉ 
có 4 trường hợp (3%) và lớn tuổi (> 36 tuổi) có 34 
trường hợp (25%), số con trung bình thấp (83% 
chỉ có 1-2 con), vì vậy tuổi mẹ và số con trong gia 
đình không là yếu tố nguy cơ tử vong sơ sinh.

Tử vong sơ sinh thường gặp ở nhóm bà mẹ 
có đời sống kinh tế kém nhất là dân tộc thiểu 
số, sinh nhiều con và ít quan tâm đến chăm sóc 
tiền sản [10,12,21]. Trong nghiên cứu này, chúng 
tôi không thấy sự khác biệt về tử vong sơ sinh 
ở những gia đình có kinh tế kém, có lẽ do mức 
chênh lệch giữa thôn quê và thành thị không cao, 
hơn nữa nguồn thực phẩm ở nông thôn tại thành 
phố Cần Thơ tương đối dồi dào. 

Chưa thấy nghiên cứu nào về sự liên quan giữa 
lao động nặng nhọc và tử vong sơ sinh, tuy nhiên 
một phân tích tổng hợp [3] nhận thấy có sự liên 
hệ giữa lao động nặng nhọc và sinh non, một 
nguyên nhân trực tiếp gây tăng tử vong sơ sinh. 
Trong nghiên cứu này, những bà mẹ lao động 
nặng nhọc như làm ruộng, khuân vác… có con 
tử vong nhiều hơn với OR= 3,52 (KTC 95%: 1.01 – 
12.22; p=0,047).

Nhiều bằng chứng cho thấy việc khám thai 
đầy đủ trong lúc mang thai góp phần làm giảm 
tử vong sơ sinh [1, 18, 20]. Các nghiên cứu trước 
đây ở thôn quê miền Bắc, thì tỉ lệ phụ nữ khám thai 
đủ 3 lần chỉ có 5% [23]. Một nghiên cứu ở các tỉnh 
Đồng Nai và Long An, Bến Tre thuộc Đồng bằng 
sông Cửu Long thì cũng chỉ có 12% khám đủ 3 lần 
trong lúc mang thai [25]. Nghiên cứu của chúng tôi 
tại thành phố Cần Thơ, thì hiện nay tỉ lệ khám thai 
đủ 3 lần là 71,5%, ngoài việc khám thai hầu hết các 
bà mẹ này đều có siêu âm theo dõi thai và được tư 
vấn sức khỏe sinh sản. Nghiên cứu này cho thấy 
những bà mẹ khám thai đủ 3 lần làm giảm nguy cơ 
tử vong sơ sinh với OR=0,21 (0,05 - 0,76; p= 0,018). 

5. KẾT LUẬN

Tử vong sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần 
Thơ gồm hai nhóm nguyên nhân chính là nhiễm 
trùng, sinh non và biến chứng do sinh non. Yếu 
tố nguy cơ độc lập gây tử vong sơ sinh là mẹ lao 
động nặngvà yếu tố bảo vệ là thăm khám tiền sản 
đầy đủ lúc mang thai.  
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