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NHẬN XÉT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC 
ĐI PHÁ THAI Ở PHỤ NỮ CHƯA KẾT HÔN TẠI BỆNH 
VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

   Lưu Thị Hồng*

Tóm tắt
Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến việc người phụ nữ chưa kết hôn đi phá thai 
để góp phần giảm tỉ lệ phá thai. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô 
tả cắt ngang, phỏng vấn 250 phụ nữ chưa kết hôn đến phá thai tại Bệnh viện phụ sản Trung 
ương. Kết quả: Nhóm tuổi phá thai cao nhất là 22-25 với 95 trường hợp(46,34%), ngay sau 
đó là 18-21 tuổi với 90 trường hợp (43,90%), có 1 trường hợp dưới 15 tuổi. Người phụ nữ tự 
ra quyết định phá thai với 85,37%, người yêu có ảnh hưởng đến quyết định phá thai 59,02% 
với lý do không muốn có con ngay chiếm tỷ lệ cao nhất 49,27%.
Từ khóa: Chưa kết hôn, phá thai

Abstract
Factors influencing abortion decision among unmarried women in the national 
obstetric and gynecology hospital
Objective: This study investigated some factors influencing abortion decision among 
unmarried women, in an effort to contribute to the reduction of abortion rate. Materials and 
Mothods: This is a cross sectional study, interview conducted with 250 unmarried women 
whowere abortion clients of the National Obstetric and Gynecology Hospital. Results: 
results had shown that the highest abortion rate is among the 22 - 25 age group (95 casesor 
46.34%), seconded by 18-21 age group (90 cases or 43.90%). One case was younger than 15 
year old. The woman made abortion decision by herself in 85.37% of the cases. In 59.02% of 
the cases, the  partner had some influence on the abortion decision, mostly because of not 
wanting to have children at the time (49.27%). 
Keyword. unmarried, abortion.
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Đặt vấn đề
Theo thống kê của Hội KHHGD thì Việt 

Nam là 1 trong 3 nước có tỷ lệ phá thai cao 
nhất thế giới với 1,2 - 1,6 triệu trường hợp 

hàng năm. Số phụ nữ phá thai hàng năm của 
Việt Nam cũng nằm trong những đất nước 
hàng đầu trên thế giới, cao nhất vào năm 
1996 với 1,52 triệu trường hợp, giảm vào 
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những năm sau đó, những năm gần đây lại 
có xu hướng tăng cao trở lại. Phá thai có 
thể được thực hiện tại hầu hết các trung 
tâm y tế nhà nước cũng như ở các cơ sở 
y tế tư nhân, nhưng cũng chưa có số liệu 
báo cáo số trường hợp đến phá thai ở các 
phòng khám tư nhân. Thực tế cũng cho 
thấy rằng số các em tuổi vị thành niên và 
tuổi trẻ chưa kết hôn cũng đến phá thai 
nhiều ở các cơ sở y tế. Việc quyết định đi 
phá thai khi mang thai ngoài ý muốn ở 
các phụ nữ chưa kết hôn sẽ chịu tác động 
của nhiều yếu tố, tư vấn trong khi phá thai 
cho các em để tránh lại mang thai ngoài 
ý muốn và phá thai lặp lại sẽ góp phần 
giảm các tai biến do phá thai. Đề tài ng-
hiên cứu với mục tiêu: Tỉ lệ phá thai trong 
các phụ nữ chưa kết hôn đến phá thai tại 
Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tìm mối 
liên quan của việc quyết định phá thai với 
một số đặc điểm của phụ nữ chưa kết hôn 
đến phá thai. Một số yếu tố ảnh hưởng 
đến quyết định phá thai của các phụ nữ 
chưa kết hôn đến phá thai. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ số khách 

hàng chưa có gia đình đến phá thai tại Trung 
tâm tư vấn- KHHGĐ 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Địa 
điểm: Trung tâm kế hoạch hóa gia đình - 
Bệnh viện phụ sản Trung ương. Thời gian: 
từ tháng 10-2010 đến tháng 12-2010.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
mô tả cắt ngang. Sử dụng bộ công cụ được 
chuẩn bị, phỏng vấn trực tiếp sau khi tư vấn 
cho khách hàng các biện pháp tránh thai và 
nguy cơ của phá thai bằng thuốc, hút thai 
hoặc phá thai to. 

Đạo đức nghiên cứu: Tư vấn và được 
sự đồng ý tham gia nghiên cứu của khách 
hàng. Giữ bí mật các thông tin liên quan đến 
khách hàng.

Kết quả nghiên cứu
Trong thời gian nghiên cứu đã thu được 

205 khách hàng chưa có gia đình đến phá 
thai.

Tỉ lệ phá thai theo nhóm tuổi của bệnh 
nhân:

Bảng 1. Tỉ lệ phá thai theo nhóm tuổi 
của bệnh nhân

Số trường 
hợp

Phần trăm

<15 tuổi 1 0,49%

15 - 17 tuổi 4 1,95%
18 - 21 tuổi 90 43,90%
22 - 25 tuổi 95 46,34%
26 - 29 tuổi 13 6,34%

> 29 tuổi 2 0,98%

Tỷ lệ phá thai cao nhất là lứa tuổi 22 - 
25 tuổi với 95 trường hợp (46,34%), tiếp đến 
là tuổi 18 - 21 với 90 trường hợp (43,90%). 
13 trường hợp 26 - 29 tuổi (6,34%), 4 trường 
hợp từ 15 - 17 tuổi (1,95%), 2 trường hợp 
trên 30 tuổi 0,98%), và cuối cùng có 1 trường 
hợp dưới 15 tuổi(0,49%).

Nghề nghiệp của khách hàng 

Bảng 2. Nghề nghiệp của khách hàng 

Số trường 
hợp

Phần trăm

Học sinh sinh 
viên

107 52,71%

Cán bộ nhân 
viên

60 29,56%

Lao động tự 
do

23 11,33%

Công nhân 11 5,32%

Nông dân 2 0,98%

Nghề nghiệp cao nhất là đối tượng học 
sinh và sinh viên với 107 trường hợp chiếm 
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52,71%, tiếp đến cán bộ công chức 60 trường hợp chiếm 29,56%, lao động tự do 23 trường 
hợp chiếm 11,33%, công nhân 11 trường hợp chiếm 5,32% và cuối cùng là nông dân 2 trường 
hợp chiếm 0,98%.

Một số yếu tố liên quan đến quyết định phá thai:
Bảng 3. Thời gian quyết định đi phá thai sau khi biết có thai

 < 1 tuần  1 - 2 tuần  3 - 4 tuần  > 1 tháng

Số Khách hàng 109 76  17  3

Tỉ lệ 53,17% 37,07% 8,29% 1,46%

Sau khi biết mình có thai, trong vòng 1 tuần có 109 trường hợp (53,17%) quyết định bỏ 
thai. 76 trường hợp (37,07%) quyết định phá thai trong 1 - 2 tuần. Từ 3 - 4 tuần có 17 trường 
hợp chiếm 8,29%. 3 trường hợp (1,46%) quyết định phá thai với thời gian trên 1 tháng.

Bảng 4. Người ảnh hưởng đến quyết định phá thai

Bản thân Bố mẹ Người yêu Bạn bè Người khác

Số khách hàng 175 44 121 2 6

Tỉ lệ 85,37% 21,46% 59,02% 0,98% 2,93%

Có 175 khách hàng cho rằng mình là người tự ra quyết định phá thai với 85,37%. Các 
người thân khác như: 121 trường hợp (59,02%) người yêu có ảnh hưởng đến quyết định 
phá thai, 44 trường hợp (21,46%) bố mẹ có ảnh hưởng lớn đến quyết định phá thai lần này. 
Chiếm tỷ lệ không đáng kể có 6 trường hợp chịu ảnh hưởng từ các thành viên khác trong gia 
đình (2,93%), 2 trường hợp chịu ảnh hưởng từ bạn bè (0,98%).

Bảng 5. Lý do phá thai

Số lựa chọn Phần trăm

Gia đình phản đối      35     17,07%

Không muốn có con ngay      101     49,27%

Lý do kinh tế      31     15,12%

Vấn đề sức khỏe      13      6,34%

Quy định cơ quan       6      2,93%

Bạn tình không mong muốn      51     24,88%

Công việc      26     12,68%

Đang đi học      65     31,71%

Trong số các lý do của khách hàng đưa ra để phá thai, không muốn có con ngay là 101 
chiếm 49,27%, đang đi học là 65 chiếm 31,71%, bạn tình không mong muốn là 51 chiếm 
24,88%, gia đình phản đối là 35 chiếm 17,07%, lý do kinh tế chưa ổn định là 31 chiếm 15,12%, 
lý do công việc là 26 tương ứng 12,68%, vấn đề về sức khỏe là 13 tương ứng 6,34%, cuối cùng 
là quy định của cơ quan là 2,93%.
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Bàn luận
Về lứa tuổi.
Trong nghiên cứu, 2 lứa tuổi phá thai 

cao nhất trong nhóm nghiên cứu là 22 - 25 
tuổi (46,34%) và 18 - 21 tuổi (43,90%). Đây 
là nhóm tuổi thường bắt đầu có người yêu 
và có quan hệ tình dục lần đầu tiên. Thêm 
vào đó, nhóm tuổi này thường chưa có 
sự ổn định trong cuộc sống (đang đi 
học hoặc chưa có công việc ổn định) nên 
thường quyết định phá thai khi có thai 
ngoài ý muốn.

Về nghề nghiệp.
Nhóm học sinh sinh viên chiếm tỷ lệ 

cao nhất với 52,71%. Điều này tương ứng 
với nhóm tuổi ở trên, học sinh sinh viên là 
những đối tượng đang đi học, nhưng thiếu 
những hiểu biết và thực hành về các biện 
pháp tránh thai khi quan hệ tình dục trước 
hôn nhân.

Một số yếu tố liên quan đến quyết định 
đi phá thai.

Trong các lý do khách hàng đưa ra để đi 
đến quyết định phá thai, lý do chiếm tỷ lệ 
cao nhất là việc không muốn có con ngay 
(49,27%), bệnh nhân còn đang tuổi phải đi 
học (31,71%) và bạn tình không đồng ý có 
con (24,88%). Và chính các lý do này cũng 
thường được khách hàng đưa ra đồng thời, 
cho thấy sự thiếu hụt kiến thức về các biện 
pháp tránh thai xảy ra ở cả 2 giới, sự chưa 
ổn định về mặt kinh tế, xã hội. Vì vậy, khi 
người phụ nữ có thai ngoài ý muốn, lựa 
chọn tốt nhất là đi phá thai.

Người ảnh hưởng lớn đến quyết định
Trước khi quyết định phá thai, khách 

hàng thường tham khảo ý kiến của những 
người thân, trong đó có bố mẹ, bạn tình, 
bạn bè và những người thân khác trong gia 
đình như anh chị em, ông bà… Tuy nhiên, 
phần lớn bệnh nhân tự mình quyết định phá 
thai với tỷ lệ 85,37%. Những người khác có 

ảnh hưởng lớn đến quyết định phá thai là 
bạn tình chiếm 59,02%, bố mẹ chiếm tỷ lệ 
ít hơn là 21,46%. Những nhóm ảnh hưởng 
khác chiếm tỷ lệ không đáng kể. Điều này 
cho thấy việc các phụ nữ chưa có gia đình 
có xu hướng giải quyết vấn đề có con ngoài 
ý muốn một mình hoặc cùng với bạn tình 
là chủ yếu. Họ ít khi hỏi ý kiến bố mẹ và 
những người thân khác vì sợ xấu hổ và mất 
danh dự.

Thời gian quyết định phá thai sau khi 
biết có thai.

Khách hàng thường mất thời gian trước 
khi quyết định phá thai, phân vân với việc 
nên phá thai hay không, phá thai có nguy 
hiểm gì và phá thai ở đâu là an toàn nhất. 
Trong vòng 1 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất 
53,17%, 1 - 2 tuần là 37,07%, 3 - 4 tuần chiếm 
8,29%, trên 1 tháng chiếm tỷ lệ không đáng 
kể là 1,46%. Bệnh nhân đưa ra quyết định 
phá thai thường là rất nhanh chóng. Và hiện 
nay cũng có rất nhiều cơ sở y tế có dịch vụ 
phá thai để bệnh nhân có thể lựa chọn.

Kết luận
- Số phụ nữ chưa kết hôn phá thai cao nhất 

là 22 - 25 tuổi với 95 trường hợp (46,34%), 
ngay sau đó là 18 - 21 tuổi với 90 trường hợp 
(43,90%), có 1 trường hợp dưới 15 tuổi.

- Đối tượng là học sinh và sinh viên với 
107 trường hợp chiếm 52,71%.

- Một số yếu tố liên quan đến quyết định 
đi phá thai:

+ Khách hàng cho rằng mình là người 
tự ra quyết định phá thai với 85,37%, người 
yêu có ảnh hưởng đến quyết định phá thai 
59,02%.

+ Lý do không muốn có con ngay chiếm 
tỷ lệ cao nhất 49,27.

+ Thời gian quyết định phá thai sau khi 
biết có thai trong vòng 1 tuần chiếm tỷ lệ cao 
nhất 53,17%.
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