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Nuôi con bằng sữa mẹ có  vai
trò đặc biệt quan trọng trong
việc cải thiện tình trạng sức
khỏe bà mẹ và trẻ em. Các
nghiên cứu gần đây ước tính
rằng việc nuôi con bằng sữa
mẹ chưa tối ưu là nguyên
nhân gây ra 11,6% số ca tử
vong ở trẻ dưới 5 tuổi, chiếm
tỉ lệ lớn nhất trong các
nguyên nhân gây tử vong ở
trẻ em.1 Các nỗ lực phối hợp
nhằm cải thiện tỉ lệ nuôi con
bằng sữa mẹ hoàn toàn trong
6 tháng đầu đời đã và đang
được tăng cường.2

Mổ đẻ là một biện pháp hữu
hiệu nhằm cứu sống cả bà mẹ
và trẻ sơ sinh trong những
tình huống sản khoa cấp
cứu.3 Khả năng tiếp cận mổ
đẻ đã tăng lên ở nhiều nơi
trên thế giới, đặc biệt là ở các
nước Mỹ La-tinh và các nước
đang trong giai đoạn chuyển
giao về kinh tế.4 Việc tăng khả
năng tiếp cận mổ đẻ giúp
giảm tỉ lệ bệnh tật và tử vong
ở bà mẹ và trẻ sơ sinh. Tỉ lệ
mổ đẻ của một quốc gia
<10% thường là biểu hiện của
tình trạng chưa đáp ứng được
nhu cầu của sản khoa. Tuy
nhiên, khi tỉ lệ này vượt quá
15% thường là biểu hiện của

việc lạm dụng mổ đẻ.3,5 Một
báo cáo chung được công bố
gần đây của trường Đại học
Sản phụ khoa Hoa Kỳ và Hiệp
hội Sản phụ khoa đã thể hiện
mối lo ngại về tỉ lệ mổ đẻ
đang tăng nhanh ở Mỹ và đưa
ra một loạt các khuyến nghị
nhằm giảm tỉ lệ mổ đẻ cho
các trường hợp con so.6

Mổ đẻ tăng có liên quan
đến giảm tỉ lệ cho con bú
sớm.7 Tuy nhiên, nếu bà mẹ
mổ đẻ cho bú sớm thành
công thì xu hướng cho con
bú sữa mẹ hoàn toàn trong
6 tháng đầu của họ cũng sẽ
đạt được như những bà mẹ
đẻ thường.7 Điều này cho
thấy các cơ sở y tế cần phải
1) thực hiện các hướng dẫn
giúp tăng tỉ lệ cho bú sớm
sau mổ đẻ và 2) giảm tỉ lệ
mổ đẻ theo yêu cầu. 

Chuyên đề này cung cấp
thông tin về các hỗ trợ cần
thiết để cho con bú trong các
trường hợp mổ đẻ ở các bà
mẹ khỏe mạnh và trẻ sơ sinh
khỏe mạnh đủ tháng.
Chuyên đề này không đề cập
đến nhu cầu của các bà mẹ
và trẻ sơ sinh cần được
chăm sóc y tế đặc biệt. 

Tác động của mổ đẻ tới tình trạng 
nuôi con bằng sữa mẹ và các chiến lược
hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ
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Edye Kuyper, Bineti Vitta, và Kathryn
Dewey của trường Đại học California-
Davis đã tham gia viết chuyên đề này. Các
tác giả xin cảm ơn TS. Elisabeth Sommerfelt
và TS. Caroline Chantry đã góp ý cho các
bản thảo của chuyên đề này. Xin cảm ơn
TS. Raylene Phillips đã cung cấp thông tin
về các quy trình ở bệnh viện nhằm cải
thiện việc nuôi con bằng sữa mẹ sau khi
đẻ mổ và cũng xin cảm ơn TS. Sharon
Mas đã chia sẻ quan điểm của một bác sĩ
sản khoa. 

Insight là loạt các ẩn phẩm cung cấp
thông tin chuyên môn vắn tắt về các thực
hành tối ưu để nuôi dưỡng trẻ nhỏ, bao
gồm cho bú sớm, nuôi con bằng sữa mẹ
hoàn toàn và cho trẻ ăn bổ sung hợp lý
trong hai năm đầu đời của trẻ. Mục tiêu
của Dự án Alive & Thrive là cải thiện thực
hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ trong thời kì
quan trọng này nhằm làm giảm tử vong
trẻ em, ngăn chặn tình trạng suy dinh
dưỡng và khuyến khích tăng trưởng tối
ưu. Dự án Alive & Thrive được quỹ Bill &
Melinda Gates tài trợ và tổ chức FHI 360
chịu trách nhiệm quản lý. Các tổ chức
khác cùng tham gia thực hiện dự án bao
gồm BRAC, GMMB, IFPRI, Save the 
Children, UC-Davis và World Vision.

Tóm tắt các điểm chính
1. Tỉ lệ mổ đẻ đang tăng nhanh ở

nhiều nước có thu nhập trung
bình và thấp.

2. Tỉ lệ cho con bú ở các bà mẹ đẻ
mổ thấp hơn so với các bà mẹ
đẻ thường.

3. Tỉ lệ cho con bú đến 6 tháng
không khác nhau giữa các bà
mẹ bắt đầu cho con bú sớm sau
khi đẻ mổ và sau khi đẻ thường.

4. Các can thiệp cải thiện tỉ lệ cho
con bú sớm sau khi đẻ mổ có
thể giúp tăng tỉ lệ cho con bú
nói chung.
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Mổ đẻ và nuôi con bằng sữa mẹ

SỰ LIÊN QUAN GIỮA MỔ ĐẺ
VÀ GIẢM TỈ LỆ CHO BÚ SỚM 

Gần đây, một nghiên cứu tổng
quan đã tổng hợp kết quả của
53 nghiên cứu về tình hình nuôi
con bằng sữa mẹ tùy theo
phương pháp đẻ ở 33 nước
(trong đó có 35 nghiên cứu ở
các nước có thu nhập cao và 18
nghiên cứu ở các nước có thu
nhập trung bình và thấp).7 So
với các bà mẹ đẻ thường, So với
các bà mẹ đẻ thường, tỉ lệ đã
từng cho bú ở các bà mẹ đẻ mổ
thấp hơn 14% (tỉ suất chênh OR
0,86; khoảng tin cậy (95% CI):
0,82, 0,91) và cho con bú hoàn
toàn trong 6 tháng đầu thấp
hơn 19% (OR: 0,81, 95% CI:
0,67, 0,98). 

Kết quả điều tra ban đầu của
Dự án Alive & Thrive tại Việt
Nam cho thấy các bà mẹ đẻ mổ
có xu hướng cho con uống sữa
bột trong 3 ngày đầu sau sinh
cao gấp hơn 5 lần so với các bà
mẹ đẻ thường (OR: 5,64, 95%
CI: 4,69-6,78).8 Trong phân tích
tổng hợp nói trên, tỉ lệ cho bú
sớm giảm mạnh sau khi đẻ mổ
(OR: 0,78; 95% CI: 0,76, 0,79).7

Tuy nhiên, tỉ lệ cho con bú
hoàn toàn trong 6 tháng đầu ở
các bà mẹ cho con bú sớm sau
khi đẻ mổ không khác biệt so
với những bà mẹ cho con bú
sớm sau khi đẻ thường. Kết quả
này củng cố thêm bằng chứng
về mối liên hệ giữa việc cho bú
sớm và cho bú hoàn toàn đã
từng được báo cáo trước đây
trong một số nghiên cứu ở
Mexico và các nước khác. Các
kết quả này cũng cho thấy rằng
tỉ lệ cho bú sớm thấp là nguyên
nhân chủ yếu dẫn tới tỉ lệ bú mẹ
hoàn toàn ở trẻ được đẻ mổ

thấp hơn so với trẻ được đẻ
thường.9,10

Mổ đẻ theo yêu cầu trước khi
chuyển dạ có liên quan đến
giảm tỉ lệ cho bú sớm, còn mổ
đẻ cấp cứu trong khi chuyển dạ
không ảnh hưởng đến các thực
hành cho con bú.7,11 Các khía
cạnh sinh lý của quá trình
chuyển dạ, bao gồm việc giải
phóng các nội tiết tố oxytocin
và prolactin (2 nội tiết tố quan
trọng đối với việc nuôi con
bằng sữa mẹ) giúp cơ thể mẹ
bắt đầu tiết sữa. Các nghiên cứu
trên động vật cho thấy những
con vật con được trải qua giai
đoạn chuyển dạ thường bú
nhiều và mút tốt hơn những
con vật con được đẻ mổ.11

Một số yếu tố thường đi kèm
với mổ đẻ có thể giải thích phần
nào sự liên quan giữa mổ đẻ với
giảm tỉ lệ cho bú sớm, trong đó
có việc tách riêng mẹ và con, sự
đau đớn và khó chịu sau khi mổ
và sự khác biệt về sinh lý và nội
tiết giữa quá trình đẻ mổ và đẻ
thường. Ngoài ra, những sản
phụ nữ quyết định chọn mổ đẻ
theo yêu cầu thường ít có ý định
cho con bú bởi vì có thể họ
không thoải mái với diễn biến
tâm sinh lý bình thường của
việc đẻ tự nhiên và cho con bú.7

Một báo cáo tổng quan và phân
tích tổng hợp về các nghiên cứu
đánh giá sự ưa thích của bà mẹ
đối với việc đẻ mổ (23 nghiên
cứu từ các nước có thu nhập
cao và 15 nghiên cứu từ các
nước có thu nhập trung bình)
đã chỉ ra rằng 15% số người
được hỏi thích đẻ mổ hơn đẻ
thường.12 Nếu đa phần những
người này không có ý định cho
con bú thì tỉ lệ nuôi con bằng

sữa mẹ nói chung trong các
trường hợp đẻ mổ sẽ giảm đi
đáng kể. Hiện nay vẫn chưa có
nghiên cứu đánh giá định lượng
mối quan hệ này.

TỈ LỆ MỔ ĐẺ TĂNG

Hiện nay, tỉ lệ mổ đẻ đang ngày
càng tăng lên ở nhiều nước có
thu nhập trung bình và
thấp.4,13,14 Tính trên toàn cầu, tỉ
lệ mổ đẻ cao nhất là ở Brazil
(40%) và Trung Quốc (~40-
60%); châu Mỹ La-tinh là khu
vực có tỉ lệ mổ đẻ cao nhất.15,16

Tỉ lệ mổ đẻ cao cũng được phát
hiện ở nhiều nước có thu nhập
cao. Ví dụ, ở Mỹ, tỉ lệ này hiện
ở mức 32%.4,17 Phần lớn xu
hướng mổ đẻ tăng bắt đầu từ
năm 1980, khi đó tỉ lệ này ở Mỹ
chỉ có 16,5% và ở Brazil chỉ có
19%.4,17

Một số nước khác cũng có tỉ lệ
mổ đẻ tăng là Bangladesh, 
Bolivia, Colombia, Cộng hòa
Dominica, và Ai Cập, có nơi đạt
tới 35-40% (hình 1). Trong khi
đó, một số nước như Burkina
Faso, Cam-pu-chia, và Ethiopia
lại có tỉ lệ mổ đẻ rất thấp, phản
ánh tình trạng thiếu khả năng
tiếp cận chăm sóc sản khoa cấp
cứu. Trong hình 1 gồm có một
số nước triển khai Dự án Alive
& Thrive và một số nước có thu
nhập trung bình và thấp, nơi có
tỉ lệ đẻ mổ đã và đang tăng lên
một cách rõ rệt.

Năm 2009, Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO) đã phối hợp với
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc
(UNICEF), Quỹ Dân số Liên
hợp quốc (UNPF) và Chương
trình Ngăn chặn Bệnh tật và Tử
vong Bà mẹ (AMDD) xuất bản
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một bài báo về đánh giá các
chăm sóc sản khoa cấp cứu. Kết
quả của bài báo nhấn mạnh
rằng kể từ năm 1985, WHO đã
khuyến cáo các quốc gia không
nên để tỉ lệ đẻ mổ vượt quá 10-
15%. Tuy nhiên khuyến cáo này
thiếu các bằng chứng thực tế để
đưa ra một tỉ lệ hoặc một
khoảng tỉ lệ tối ưu.3 Phân tích
tổng hợp số liệu từ 119 quốc gia
đã khẳng định rằng tỉ lệ mổ đẻ
trên 15% không giúp cải thiện
tỉ lệ tử vong bà mẹ hoặc trẻ sơ
sinh, và tỉ lệ mổ đẻ dưới 10%
thường đi kèm với tăng tỉ lệ tử
vong bà mẹ và trẻ sơ sinh.6,17,18

Ba phần tư số quốc gia có thu
nhập thấp trong phân tích này
có tỉ lệ mổ đẻ dưới 10% và tỉ lệ
tử vong bà mẹ cao gấp 5 lần so
với những quốc gia có tỉ lệ mổ
đẻ trên 10%.17

Việc phiên giải kết quả các số
liệu ở cấp quốc gia cần được
cân nhắc kỹ càng. Ở nhiều nước
có thu nhập thấp, chủ yếu các
bà mẹ có thu nhập cao mới tiếp
cận được với mổ đẻ, như vậy có
khả năng số ca mổ đẻ theo yêu
cầu vẫn nhiều ngay cả khi tỉ lệ
mổ đẻ của toàn quốc là không
cao. Ronmans và cộng sự đã chỉ
ra rằng ở nhiều nước, nhóm
người giàu nhất là những người
tiếp cận phần lớn số ca mổ đẻ ở
quốc gia đó. Ở Việt Nam, tỉ lệ
mổ đẻ giữa nhóm người giàu
nhất và nghèo nhất là 7:1. Tỉ lệ
này ở Bangladesh là 123:1,
nghĩa là trên thực tế nhóm
người nghèo nhất gần như
không được tiếp cận với mổ đẻ
và 18% bà mẹ trong các gia
đình giàu có nhất sinh con theo
phương pháp mổ đẻ.19
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NĂM ĐIỀU TRA
aThông tin biểu diễn được lấy từ các Điều tra Y tế và Nhân khẩu học toàn quốc. Thời điểm lấy 
thông tin là năm năm trước khi điều tra đối với hầu hết các điều tra ngoại trừ trường hợp 4 năm 
đối với điều tra năm 1992-93 ở Ấn Độ và 3 năm đối với các điều tra sau: Bolivia 1994, India 1998-99 
và Nigeria 1999.

Nguồn: Dự án Alive & Thrive (FHI 360), dựa theo số liệu của Shea O. Rutstein (Chương trình Điều tra Y tế 
và Nhân khẩu học)

Hình: Tỉ lệ mổ đẻ trong lần sinh gần nhất trong năma năm trước khi điều tra

Cộng hòa Dominica

Khi tỉ lệ mổ đẻ vượt quá 15%,
các ảnh hưởng xấu đến bà mẹ
và trẻ sơ sinh trở nên rõ rệt
hơn.18 Hậu quả trước mắt đối
với trẻ bao gồm tăng nguy cơ
suy giảm chức năng phổi/ suy
hô hấp; giảm khả năng điều
hòa nhiệt; gặp khó khăn khi bú
mẹ; thay đổi hệ vi sinh đường
ruột, chuyển hóa, huyết áp và
miễn dịch.11 Hậu quả lâu dài
đối với trẻ được đẻ mổ bao
gồm các bệnh liên quan đến
miễn dịch như hen suyễn, dị
ứng thức ăn và tiểu đường tuýp
1; chỉ số khối cơ thể cao; và các
vấn đề khác liên quan đến thần
kinh và căng thẳng.11 Bà mẹ đẻ
mổ có nguy cơ mắc bệnh
nhiễm khuẩn, hình thành các
cục máu đông, chảy máu
nhiều, và nguy cơ vỡ tử cung
trong những lần mang thai sau.
Càng mổ đẻ nhiều lần thì nguy
cơ xảy ra các biến chứng này
càng cao.20 

NHỮNG YẾU TỐ CÓ LIÊN
QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG TỈ
LỆ MỔ ĐẺ

Có nhiều yếu tố khác nhau dẫn
đến tỉ lệ mổ đẻ tăng. Tuy nhiên
hiểu biết của chúng ta về
nguyên nhân mổ đẻ tăng còn
hạn chế do phần lớn các tài liệu
được xuất bản đều là các tài liệu
của Mỹ.

Khả năng tiếp cận chăm sóc
sản khoa cấp cứu tăng

Một phần nguyên nhân của
việc tăng tỉ lệ mổ đẻ trên toàn
cầu là do nỗ lực phối hợp để
cải thiện các chăm sóc sản
khoa cấp cứu, trong đó có mổ



đẻ khi cần thiết.4 Các nỗ lực
này đã thành công trong việc
tăng số ca sinh được đỡ đẻ bởi
cán bộ có chuyên môn, nhưng
điều này có khả năng đã làm
tăng cả tỉ lệ mổ đẻ theo yêu
cầu. Một số người cho rằng
chính hiện tượng “chăm sóc
sản khoa thái quá” đã dẫn tới
việc lạm dụng chỉ định mổ
đẻ.21

Các chỉ định từ phía bà mẹ

Mổ đẻ thường phổ biến hơn ở
những bà mẹ thừa cân béo phì
so với những bà mẹ có cân nặng
bình thường.22 Xu hướng béo
phì đang ngày càng tăng trên
toàn cầu cũng là một nhân tố
dẫn tới việc tăng tỷ lệ mổ đẻ.
Một nhân tố nguy cơ khác giúp
giải thích phần nào tình trạng
mổ đẻ tăng là ngày càng nhiều
phụ nữ sinh con so khi đã lớn
tuổi, đặc biệt ở các nước có thu
nhập cao, vì tuổi càng cao thì
nguy cơ xảy ra các biến chứng
khi mang thai càng cao.13

Đẻ chỉ huy thất bại

Tỉ lệ đẻ mổ tăng trong trường
hợp kích thích chuyển dạ thay
vì chuyển dạ tự nhiên.  Một
nghiên cứu thuần tập hồi cứu
mới đây đã chỉ ra rằng những
phụ nữ được kích thích chuyển
dạ có nguy cơ đẻ mổ cao gấp 3,
4 lần so với những phụ nữ
chuyển dạ tự nhiên.23 Một số
bệnh viện quy định chỉ kích
thích chuyển dạ khi cổ tử cung
đã xóa (dấu hiệu cổ tử cung đã
“chín”), biện pháp này giúp
giảm nguy cơ kích thích chuyển
dạ thất bại dẫn tới phải mổ đẻ.24

Các tiêu chuẩn văn hóa và
sự chấp nhận của xã hội đối
với mổ đẻ

Một số người cho rằng nhu cầu
mổ đẻ của bà mẹ đang làm tăng
tỉ lệ mổ đẻ. Tuy nhiên, phân tích
tổng quan kết quả từ 38 nghiên
cứu về chủ đề này cho thấy tỉ lệ
bà mẹ thích chọn đẻ mổ không
nhiều.12 Nhìn chung, tỉ lệ bà mẹ
thích chọn đẻ mổ vào khoảng
16%, tỉ lệ này cao nhất là ở
những phụ nữ có tiền sử mổ đẻ
(30%). Phụ nữ ở những nước có
thu nhập trung bình có xu
hướng thích chọn đẻ mổ hơn
phụ nữ ở những nước có thu
nhập thấp và những nước có
thu nhập cao. Xét theo khu vực
thì phụ nữ ở khu vực Mỹ 
La-tinh có xu hướng thích chọn
đẻ mổ nhất. Phụ nữ được trao
đổi thông tin về sức khỏe sinh
sản ít có xu hướng chọn đẻ mổ,
có thể là do những cuộc trao
đổi đó có đề cập đến các tác
động tiêu cực của mổ đẻ theo
yêu cầu cũng như những tác
dụng tốt của cuộc đẻ thường.14

Các bà mẹ cũng có thể chia sẻ
với nhau cách giảm đau đẻ.
Quan niệm về ngày, giờ sinh tốt
ở một số nơi có thể khiến cho
các gia đình quyết định chọn đẻ
mổ theo yêu cầu.25

Chỉ định từ phía bác sĩ và
các thực hành ở bệnh viện

Phần lớn sự chênh lệch ở tỉ lệ đẻ
mổ có thể là do sự khác nhau về
tiêu chuẩn và chính sách của
từng bệnh viện và quyết định
của từng bác sĩ. Mổ đẻ theo yêu
cầu theo lịch đặt trước cho phép
các bác sĩ làm việc theo giờ

thông thường, không phải làm
ngoài giờ và cuối tuần. Trong số
1.050 bệnh viện ở Mỹ, tỉ lệ đẻ
mổ rơi vào khoảng từ 7% đến
70%. Đối với những ca sinh
không có nguy cơ (một thai,
thai đủ tháng, ngôi thai bình
thường, không có tiền sử mổ đẻ
cũ), tỉ lệ mổ đẻ dao động trong
khoảng từ 2% đến 36%.26

Lợi ích tài chính

Mổ đẻ có thể có liên quan đến
động cơ lợi nhuận: ở Mỹ, bảo
hiểm y tế của chính phủ (Med-
icaid) chi trả cho các ca đẻ mổ
thấp hơn so với bảo hiểm tư.27

Khả năng đẻ mổ dự đoán là
32% ở những bà mẹ có bảo
hiểm Medicaid và 36% ở những
bà mẹ có bảo hiểm tư. Tương
tự, ở Trung Quốc, Brazil và
Lebanon, tỉ lệ đẻ mổ cao hơn
nhiều ở những bà mẹ có bảo
hiểm chi trả cho đẻ mổ so với
những bà mẹ phải tự chi
trả.15,28,29

Lo ngại về trách nhiệm
pháp lý

Tỉ lệ mổ đẻ tăng một phần là do
các lo ngại về trách nhiệm pháp
lý ở những nơi thường xảy ra
tranh chấp, kiện tụng.6,13 Một số
bệnh viện ở Mỹ không cho
phép các bà mẹ có tiền sử mổ đẻ
được sinh thường, kể cả khi tiên
lượng thấy an toàn. Trong quá
khứ đã có những vụ kiện xảy ra
khi cho đẻ chỉ huy ở các sản phụ
có tiền sử mổ đẻ cũ thất bại gây
vỡ tử cung.30 Mặc dù các tài liệu
hiện có không nêu rõ các lo ngại
về trách nhiệm pháp lý có phải
là nguyên nhân gây cản trở các
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bà mẹ đẻ thường sau khi đã đẻ
mổ trong lần sinh trước ở các
nước có thu nhập trung bình và
thấp hay không, song bà mẹ
thích đẻ mổ nhiều nhất là
những bà mẹ có tiền sử mổ đẻ
cũ.12

Ở Mỹ, hơn 90% phụ nữ có con
dạ có tiền sử mổ đẻ sẽ tiếp tục
đẻ mổ trong lần sinh sau và
phần lớn những ca mổ này
thường xảy ra trước khi chuyển
dạ. Thông báo thực hành năm
2010 của trường Đại học Sản
phụ khoa Hoa Kỳ đã đưa ra
hướng dẫn cho đẻ chỉ huy đối
với các sản phụ có tiền sử mổ
đẻ, trong đó có nêu rằng “hầu
hết bằng chứng cho thấy phần
lớn bà mẹ có tiền sử mổ đẻ 1 lần
nên được tư vấn về việc sinh
thường sau khi đẻ mổ trong lần
sinh trước và nên được cho đẻ
chỉ huy”.30 Tuy nhiên, một số
công ty bảo hiểm sẽ không cấp
bảo hiểm trách nhiệm y khoa
cho các bác sĩ đỡ đẻ thường  cho
các sản phụ có tiền sử mổ đẻ.

NĂM CHIẾN LƯỢC GIÚP
TĂNG KHẢ NĂNG CHO
TRẺ BÚ SỚM SAU ĐẺ MỔ

Năm chiến lược sau có thể giúp
cải thiện kết quả cho con bú sau
đẻ mổ: 1) áp dụng các chính
sách hỗ trợ ở bệnh viện, 2) đào
tạo cán bộ y tế để hỗ trợ cho trẻ
bú mẹ sau khi mổ đẻ, 3) cải tạo
cơ sở vật chất ở các cơ sở y tế, 4)
tuyên truyền giáo dục về mổ đẻ
và cho con bú, và 5) giảm tỉ lệ
mổ đẻ theo yêu cầu.

Áp dụng các chính
sách hỗ trợ ở bệnh
viện

Chính sách hỗ trợ NCBSM ở
bệnh viện là yếu tố then chốt
nhằm đảm bảo trẻ sinh mổ
được cho bú sữa mẹ sớm sau
khi sinh. Bên cạnh các tác dụng
tích cực khác, việc cho trẻ tiếp
xúc da-kề-da ngay sau khi sinh
đóng vai trò quan trọng giúp
các bà mẹ cho con bú thành
công.31 Nhìn chung, bà mẹ hoàn
toàn có khả năng và cần được
khuyến khích cho con bú sớm
sau khi mổ đẻ. Các thực hành
cho trẻ tiếp xúc da-kề-da sau
khi mổ đẻ và khuyến khích cho
trẻ bú sớm được áp dụng và
thực hiện rất khác nhau ở các
bệnh viện khác nhau. 

Tiếp xúc da-kề-da

Hướng dẫn NCBSM của Viện Y
học về NCBSM đã khuyến cáo
rằng trẻ sinh mổ “cần phải được
khuyến khích cho bú mẹ càng
sớm càng tốt, có thể ở ngay
trong phòng mổ hoặc phòng
hồi sức.”32 Khả năng thực hiện
khuyến nghị này đã được các
Trung tâm Y tế của Đại học
Loma Linda ở Murietta và
Loma Linda, bang California
kiểm chứng. Sau đó một hướng
dẫn tiếp xúc da-kề-da sau sinh
cho cả trường hợp đẻ mổ và đẻ
thường đã được xây dựng.33

Hướng dẫn này đã được các cán
bộ bệnh viện đồng loạt đón
nhận vì nó được triển khai như
một tiêu chí đánh giá trình độ,
kỹ năng chuyên môn của cán bộ
y tế chứ không bắt buộc thực
hiện. Nếu bất kì cán bộ y tế nào

lo ngại rằng tình trạng bà mẹ và
trẻ chưa ổn định hoặc cho tiếp
xúc da-kề-da trong phòng mổ
sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bà
mẹ và trẻ sơ sinh thì họ có
“quyền không thực hiện tiếp
xúc da-kề-da” để đảm bảo an
toàn cho cả mẹ và con.34

Các bệnh viện ở Mỹ đang áp
dụng ngày càng nhiều chính
sách hỗ trợ nuôi con bằng sữa
mẹ tối ưu; tuy nhiên, kết quả
Điều tra các thực hành của bà
mẹ về chăm sóc sức khỏe và
dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh của
các Trung tâm Kiểm soát Dịch
bệnh Hoa Kỳ đã chỉ ra rất nhiều
mặt cần phải cải thiện.35 Điều
tra này đã đánh giá cam kết của
các bệnh viện trong việc áp
dụng các thực hành tốt nhất để
khuyến khích nuôi con bằng
sữa mẹ, trong đó có một phần
liên quan đến trẻ khỏe mạnh đủ
tháng được sinh bằng phương
pháp mổ đẻ (không phải ca mổ
khó) mà được cho bú mẹ. Các
câu hỏi điều tra có liên quan
đến mổ đẻ được thiết kế để tính
toán tỉ lệ trẻ sinh ra trong một
cơ sở y tế mà a) các thủ tục
hoàn tất cuộc mổ như thường
quy được tiến hành khi trẻ được
đặt trên người mẹ, b) trẻ được
cho tiếp xúc da-kề-da với mẹ
trong vòng 2 giờ sau sinh, c) trẻ
được cho bú mẹ trong bữa bú
đầu tiên (chứ không được cho
uống sữa công thức hay nước
đường), và d) mẹ và con được ở
cạnh nhau. Kết quả điều tra
năm 2011 cho thấy 68% số bệnh
viện ở Mỹ đạt mục tiêu có ít
nhất 90% số trẻ sinh mổ khỏe
mạnh được bú sữa mẹ ngay
trong bữa bú đầu tiên và vẫn



tiếp tục được cho bú mẹ trong
khi 75% số bệnh viện đạt được
tỉ lệ này (≥ 90%) đối với trẻ
sinh thường. Mười bước
NCBSM thành công của Sáng
kiến Bệnh viện Bạn hữu Trẻ
em (BVBHTE) bao gồm
những thực hành tốt nhất để
đảm bảo nuôi con bằng sữa mẹ
tối ưu.36 Mỗi bước này đều đi
kèm với một số chỉ số (còn
được gọi là “Tiêu chí toàn
cầu”) để đánh giá các thực
hành hỗ trợ NCBSM tại bệnh
viện và xem xét khả năng cấp
chứng chỉ BVBHTE cho bệnh
viện đó. Bước 4 trong hướng
dẫn BVBHTE (“Hỗ trợ bà mẹ
cho con bú trong vòng 30
phút sau sinh”) gồm có các
Tiêu chí toàn cầu liên quan
đến thực hành da-kề-da và
mổ đẻ sau đây:

• Đối với đẻ thường và đẻ mổ
không gây mê, ít nhất 80%
bà mẹ tiếp xúc da-kề-da với
con ngay lập tức hoặc trong
vòng 5 phút sau khi sinh, và
tiếp xúc da-kề-da được duy
trì không bị gián đoạn
trong khoảng 1 tiếng hoặc
lâu hơn trừ phi có lý do y tế
xác đáng.

• Đối với những bà mẹ bị gây
mê, ít nhất 50% bà mẹ tiếp
xúc da-kề-da với con ngay
khi tỉnh táo trở lại.

Các chính sách và thực hành ở
bệnh viện cho phép các thành
viên trong gia đình có mặt
trong lúc mổ đẻ có thể giúp tăng
tỉ lệ cho bú sớm. Ví dụ, sự có
mặt của người chồng trong

phòng mổ có thể giúp giảm bớt
lo lắng của sản phụ về cuộc đẻ
mổ,37 tạo ra tác động tích cực
đến quá trình tiết sữa của bà
mẹ. Tuy nhiên, đối với thực
hành tiếp xúc da-kề-da, tốt nhất
trẻ nên được tiếp xúc da-kề-da
với chính mẹ của mình. Một
thử nghiệm ngẫu nhiên về tăng
thời gian tiếp xúc da-kề-da sau
mổ đẻ đã so sánh kết quả bú mẹ
giữa những trẻ được lựa chọn
ngẫu nhiên để đặt trên ngực mẹ
trong khoảng 25 phút và những
trẻ được đặt trên ngực bố trong
cùng khoảng thời gian đó.38 Kết
quả cho thấy trẻ được tiếp xúc
da-kề-da với mẹ có khả năng
bắt đầu bú mẹ sớm hơn nhiều
so với trẻ được đặt trên ngực bố.
Nếu không cho trẻ tiếp xúc da-
kề-da với mẹ được thì đặt trẻ
trên ngực bố là lựa chọn thay
thế tốt nhất khi trẻ có biểu hiện
tìm vú mẹ và việc làm này cũng
giúp ổn định thân nhiệt của
trẻ.38,39 Một nghiên cứu thí điểm
được tiến hành ở Sri Lanka
nhằm đánh giá tính khả thi của
việc cho trẻ bú mẹ sớm sau mổ
đẻ đã chỉ ra rằng 96% trẻ được
đặt trên ngực mẹ đã có thể bú
ngay trong khi khâu tử cung.40

Sự có mặt của người hỗ trợ
lúc sinh

Mặc dù bằng chứng có liên quan
đến việc cải thiện NCBSM sau
mổ đẻ vẫn đang được tìm kiếm
thêm, nhu cầu cấp bách hiện
nay là cần phải thí điểm các biện
pháp giúp tăng tỉ lệ cho bú sớm
sau mổ đẻ và xem xét giải pháp
trong các trường hợp khác

nhau. Các nghiên cứu thí điểm
này cần xác định vai trò và trách
nhiệm của những người hỗ trợ,
bao gồm nhân viên hỗ trợ về
tâm lý và thể lực lúc sinh, bạn
gái thân và các thành viên trong
gia đình cũng như chồng của
sản phụ khi sự có mặt của
những người này trong phòng
mổ được chấp nhận về phương
diện văn hóa.37 Sự có mặt của
nhân viên hỗ trợ tâm lý và thể
lực lúc sinh đã được chứng
minh là có tác dụng giúp giảm tỉ
lệ mổ đẻ và tăng tỉ lệ cho con
bú.6,41 Trong một nghiên cứu ở
Israel có mẫu nghiên cứu đa văn
hóa là các bà mẹ người Do Thái
và Hồi giáo, những bà mẹ muốn
tiếp xúc da-kề-da với con và có
ý định cho con bú sau khi mổ đẻ
được các cán bộ có chung nền
tảng văn hóa hỗ trợ cho bú
sớm.42 Kết quả nghiên cứu cho
thấy tỉ lệ bắt đầu cho bú sớm
tăng đáng kể ở những bà mẹ can
thiệp trong cả 2 nhóm văn hóa. 

Sử dụng phương pháp gây 
tê vùng

Bà mẹ bị gây tê vùng khi mổ đẻ
có thể bắt đầu cho con bú sớm
ngay trong phòng mổ hoặc
trong phòng hồi sức, còn bà mẹ
bị gây mê có thể cho con bú
ngay khi đủ tỉnh táo để bế con
và không bị mê quá lâu. Hầu hết
các loại thuốc thường được sử
dụng để giảm đau không gây tác
dụng phụ cho trẻ bú mẹ, ngay
cả trong trường hợp thuốc có
thấm vào sữa mẹ.43 Trên trang
web của viện Y học về NCBSM
có đăng  danh sách đầy đủ của
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các loại thuốc gây mê và gây tê
thường được sử dụng trong khi
chuyển dạ và mổ đẻ cũng như
tác dụng của thuốc đến sữa mẹ.
Phương pháp gây tê vùng hiện
đã trở thành thực hành phổ
biến và nên được sử dụng thay
cho phương pháp gây mê nếu
có thể vì gây mê sẽ khiến cho
bà mẹ lâu tỉnh táo trở lại để có
thể gần gũi với con hơn. Phản
ứng mút vú của trẻ được bộc lộ
mạnh mẽ nhất ngay sau khi
sinh và đối với các bà mẹ đẻ
mổ được gây tê cục bộ, giai
đoạn ngay sau khi mổ chính là
khoảng thời gian lý tưởng để
cho con bú sớm bởi vì bà mẹ
vẫn tỉnh táo và chưa bị đau. 

Hỗ trợ, khuyến khích và
cung cấp thông tin về việc
cho con bú sau khi mổ đẻ

Sau khi mổ đẻ, bà mẹ có thể kêu
mệt và cảm thấy cần phải có
thời gian hồi sức trước khi bắt
đầu cho con bú và mức độ vận
chuyển endorphin trong cơ thể
thấp hơn khiến cho bà mẹ khó
giữ đầu óc tỉnh táo trong lúc
này. Sự mệt mỏi này thường đi
đôi với quan niệm sai lầm rằng
cho trẻ bú bình trong khi bà mẹ
hồi sức sau mổ sẽ không ảnh
hưởng đến việc cho trẻ bú mẹ
thành công sau này. Do vậy,
những bà mẹ đẻ mổ cần được
hỗ trợ và khuyến khích nhiều
hơn cũng như được tư vấn về
lợi ích của sữa mẹ và thời điểm
quan trọng để cho con bú sớm.
Việc cho trẻ ăn/uống bất cứ thứ
gì khác ngoài sữa mẹ có thể
khiến trẻ bú mẹ ít đi. Do động
tác mút vú của trẻ là vô cùng

quan trọng để kích thích cơ thể
mẹ tiết sữa, việc cho trẻ thức
ăn/đồ uống khác trước khi cho
trẻ bú mẹ có thể ảnh hưởng
xấu đến sự sản xuất sữa mẹ.44

Nhiều thành viên trong gia
đình (kể cả bà của trẻ) còn
chưa nhận thức đúng về giá trị
của sữa non, cơ chế tiết sữa
non và dung tích dạ dày trẻ lúc
mới sinh nên việc tư vấn về giá
trị của sữa non và dung tích dạ
dày trẻ lúc mới sinh sẽ giúp
các thành viên trong gia đình
nhận thức được rằng trẻ chỉ
cần bú mẹ mà không cần
ăn/uống bất cứ thứ gì khác
trong ngày đầu tiên.

Đào tạo cán bộ y tế để
hỗ trợ cho trẻ bú mẹ
sau khi mổ đẻ

Do hệ thống y tế có vai trò
quyết định trong việc hỗ trợ
hoặc cản trở NCBSM sau khi
mổ đẻ, cán bộ y tế cần phải
được đào tạo, trang bị các kiến
thức và kĩ năng cần thiết để hỗ
trợ bà mẹ cải thiện các thực
hành NCBSM thông qua việc
học cách xử lý các vấn đề
thường gặp khi NCBSM, cả
trong trường hợp đẻ mổ và đẻ
thường. Khóa đào tạo 20 giờ
cho cán bộ sản khoa của Sáng
kiến BVBHTE giúp trang bị cho
học viên nền tảng vững chắc để
hỗ trợ bà mẹ cho con bú.45 Sự
khuyến khích của cán bộ y tế
tác động mạnh mẽ đến sự
thành công của việc NCBSM,
đặc biệt đối với các bà mẹ ít có
xu hướng cho con bú nhất46 và
thực hành NCBSM sẽ được cải
thiện nhiều hơn nếu có sự hỗ

trợ từ các nhà tư vấn chuyên
môn. Ví dụ, một số bà mẹ có
thể thấy vết mổ bị đau khi họ
cho con bú. Trong trường hợp
này, cán bộ y tế có thể hướng
dẫn cho bà mẹ tư thế cho con
bú khác ít đau hơn hoặc giúp bà
mẹ giảm đau hiệu quả chỉ với
một lượng thuốc tối thiểu.43 

Rất nhiều bà mẹ thấy cho con
bú sau khi mổ trong tư thế nằm
nghiêng và tư thế ôm bóng
thường thoải mái hơn tư thế
đưa nôi truyền thống và việc
đặt trẻ trên những chiếc gối
được sắp xếp hợp lý cũng có thể
giúp giảm áp lực lên vết mổ.47

Các chuyên gia về NCBSM
thường quen thuộc với các biện
pháp khuyến khích và hỗ trợ bà
mẹ cho con bú sau khi mổ đẻ.
Việc tư vấn về cho bú sớm sau
sinh và cho bú hoàn toàn phải
được chú trọng, đặc biệt cho
các bà mẹ có kế hoạch đẻ mổ và
cần phải được tư vấn từ toàn bộ
kíp mổ (bác sĩ sản, y tá, cán bộ
tư vấn…). Bằng cách trao đổi
cặn kẽ với các ông bố bà mẹ
trước khi sinh, cán bộ y tế sẽ
giúp họ hiểu được tầm quan
trọng của tiếp xúc da-kề-da và
cho trẻ bú sớm và đảm bảo các
ông bố bà mẹ được quyền yêu
cầu cho con ở cùng mình trong
những trường hợp ít nguy
hiểm.48

Cải thiện cơ sở vật
chất ở các cơ sở y tế

Ngoài các thủ tục y khoa, thiết
kế hạ tầng của một số bệnh viện
cũng có thể làm ảnh hưởng đến
việc thực hiện tiếp xúc da-kề-da
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và cho trẻ bú sớm. Một nghiên
cứu trường hợp về một bệnh
viện ở Mỹ đã mô tả chi tiết các
khó khăn về hậu cần phải đối
mặt khi xây dựng thiết kế mặt
bằng cho một bệnh viện mới để
giúp loại bỏ tình trạng tách
riêng mẹ và con sau khi mổ
đẻ.49 Ví dụ, một thiết kế cho
phép bà mẹ và trẻ ở chung
phòng trong Khu chăm sóc đặc
biệt dành cho người lớn đã bị
bác bỏ vì  cho trẻ nhỏ vào khu
vực này sẽ vi phạm quy định
của bệnh viện. Cán bộ y tế cũng
cần được đào tạo lại vì sự có
mặt của trẻ mới sinh trong
phòng hồi sức đồng nghĩa với
việc các y tá sản khoa cũng cần
phải có chứng nhận về hồi sức
sơ sinh. Các phòng thuộc khu
đỡ đẻ và chăm sóc sau mổ đã
được thiết kế để cho phép bà
mẹ và trẻ ở chung phòng. Mặc
dù thiết kế mới này đòi hỏi các
cán bộ phải làm thêm rất nhiều
việc, họ cho biết họ cảm thấy
hài lòng hơn khi lồng ghép công
việc của mình với công việc của
các bộ phận điều dưỡng khác để
giảm tình trạng tách riêng mẹ-
con. Một nghiên cứu trường
hợp tương tự khác cũng đã
nhấn mạnh việc hỗ trợ tiếp xúc
da-kề-da đòi hỏi các giải pháp
nhân sự sáng tạo và phân bố
điều dưỡng hỗ trợ bổ sung
trong phòng mổ như thế nào.39

Giảm tỉ lệ mổ đẻ theo
yêu cầu

Bên cạnh các chiến lược nhằm
cải thiện các thực hành NCBSM
sau khi mổ đẻ, việc giảm tỉ lệ
các ca mổ đẻ theo yêu cầu cũng

đã tạo ra các tác động tích cực
đến kết quả NCBSM. Có rất ít
các nỗ lực/hành động nhằm
giới hạn mổ đẻ chỉ khi có chỉ
định y khoa được ghi nhận
nhưng kết quả đem lại cũng
khác nhau. Một báo cáo đánh
giá tổng quan các chiến lược
giảm tình trạng mổ đẻ ở những
bà mẹ có nguy cơ thấp đã kết
luận rằng “chưa có đủ bằng
chứng cho thấy hiệu quả của bất
kì chiến lược nào.”50 Tuy nhiên,
một thử nghiệm ngẫu nhiên có
đối chứng tại 36 bệnh viện ở
năm quốc gia thuộc khu vực Mỹ
La-tinh đã đem lại những kết
quả đầy hứa hẹn.51 Thử nghiệm
này nhằm tìm hiểu xem liệu
việc đưa ra một ý kiến trái chiều
trước khi mổ đẻ theo yêu cầu có
giúp giảm tỉ lệ mổ đẻ hay
không. Kết quả can thiệp cho
thấy tỉ lệ mổ đẻ giảm khoảng
7,3% (95% CI: 0,2 -14,5), tương
ứng với giảm 22/1000 ca mổ đẻ.
Ở Mỹ, cơ quan chịu trách
nhiệm cấp chứng nhận chăm
sóc sức khỏe (Ủy ban hỗn hợp)
đã đưa tỉ lệ các ca đẻ mổ theo
yêu cầu trước 39 tuần thai được
thực hiện tại bệnh viện vào tiêu
chí đánh giá hoạt động của
bệnh viện.52 Một báo cáo chung
mới được công bố gần đây của
Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ
và Hiệp hội Sản phụ khoa đã
đưa ra danh sách các khuyến
nghị cụ thể để giảm tỉ lệ mổ đẻ
con so.6 Một trong những lý do
mổ đẻ phổ biến nhất là do
“chuyển dạ ngưng trệ”; tuy
nhiên, kết luận này thường dựa
trên các định nghĩa đã lỗi thời
về quá trình chuyển dạ bình

thường. Báo cáo chung của 2 cơ
quan trên cho rằng việc cập
nhật các định nghĩa này có thể
giúp giảm số ca mổ đẻ được
thực hiện do kết luận quá trình
chuyển dạ không bình thường.
Tương tự, các chính sách trì
hoãn kích thích chuyển dạ cho
đến khi cổ tử cung của bà mẹ
đủ chín có thể giúp giảm tỉ lệ
mổ đẻ theo yêu cầu bởi vì tỉ lệ
mổ đẻ trong trường hợp kích
thích chuyển dạ khi cổ tử cung
chưa đủ chín hiện ở mức 32%,
cao hơn rất nhiều so với trường
hợp kích thích chuyển dạ khi cổ
tử cung đã xóa (18%).6,24

Tuyên truyền giáo dục
về việc mổ đẻ và sinh nở

Hiện chưa có nhiều can thiệp
nhằm tuyên truyền giáo dục
cho cán bộ y tế tại các cơ sở
chăm sóc sản khoa, các bậc cha
mẹ, và công chúng về tác động
xấu của mổ đẻ theo yêu cầu.
Việc giáo dục cần phải bắt đầu
trước khi mang thai bằng các
cuộc trao đổi thẳng thắn giữa
cán bộ y tế và bệnh nhân về tác
hại của mổ đẻ theo yêu cầu, bao
gồm tư vấn cho những phụ nữ
thừa cân hoặc béo phì về nguy
cơ phải mổ đẻ của họ và giúp họ
điều chỉnh cân nặng trước khi
mang thai, đồng thời tránh tăng
cân quá nhiều trong thời kì
mang thai.6,53

Một nhóm các bác sĩ sản khoa
ở Mỹ đã tìm hiểu xem có những
nguồn thông tin liên quan đến
việc sinh nở nào trên mạng in-
ternet mà khách hàng có thể
tiếp cận được thông qua các
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công cụ tìm kiếm như Google.54

Khi tìm kiếm các từ có liên
quan đến việc sinh nở và các bất
thường khi sinh (ví dụ như “gây
tê ngoài màng cứng”, “mổ đẻ”,
“lấy thai bằng forceps”), các bác
sĩ đã phát hiện rằng phần lớn
các trang này (26%) là do các
luật sư tài trợ trong khi chỉ có
khoảng 5% số trang là do các
bác sĩ sản phụ khoa tài trợ. Kết
quả này cho thấy thông tin sai
lệch có thể xuất hiện ở mọi nơi
và các chuyên gia y tế cần phải
sử dụng mạng internet nhiều
hơn để cung cấp thông tin
chuẩn xác liên quan đến việc
sinh nở cho cộng đồng. Các
thông tin về cuộc đẻ thường sau

mổ đẻ trong lần sinh trước khá
hạn chế cũng khiến nhiều bà
mẹ quyết định chọn đẻ mổ theo
yêu cầu hơn.55

KẾT LUẬN

Những chuyển đổi diễn ra trong
hệ thống y tế ở các nước có thu
nhập trung bình và thấp đang
làm tăng khả năng tiếp cận với
mổ đẻ. Đây là một can thiệp sản
khoa có thể giúp đảo ngược
tình trạng tử vong bà mẹ và trẻ
sơ sinh và ngăn chặn các biến
chứng như rò âm đạo sau mổ.3

Tuy nhiên, bà mẹ cũng phải
đối mặt với nhiều nguy cơ khi
đẻ mổ theo yêu cầu; do đó, cần

phải tìm hiểu nhiều hơn về các
chiến lược nhằm hạn chế mổ
đẻ theo yêu cầu. Tác động của
mổ đẻ đến thực hành cho con
bú cũng cần được xem xét vì
các bằng chứng cho thấy mổ
đẻ có liên quan đến giảm tỉ lệ
bắt đầu cho con bú sớm và cho
con bú hoàn toàn trong 6
tháng đầu. Vì vậy, các chuyên
gia y tế cần khuyến khích và
hỗ trợ cho con bú và tiếp xúc
da-kề-da ngay sau khi mổ đẻ
để tối ưu hóa các thực hành
chăm sóc trẻ nhỏ. 
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