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Nội	  dung	  	  

•  Tại	  sao	  cần	  quan	  tâm	  đến	  Nuôi	  Dưỡng	  Trẻ	  Nhỏ	  	  

•  	  Lợi	  ích	  của	  Nuôi	  con	  bằng	  sữa	  mẹ	  	  

•  	  Sữa	  mẹ	  được	  tạo	  ra	  như	  thế	  nào	  	  

•  Thực	  hành	  tối	  ưu	  -‐	  Nuôi	  con	  bằng	  sữa	  mẹ	  	  

•  Làm	  gì	  để	  hỗ	  trợ	  	  bà	  mẹ	  thực	  hiện	  được	  những	  
thực	  hành	  tối	  ưu	  trong	  NCBSM	  	  
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Tại	  sao	  cần	  quan	  tâm	  đến	  NDTN?	  

•  Việt	  Nam	  có	  7	  triệu	  trẻ	  em	  dưới	  5	  tuổi.	  	  

•  Cứ	  khoảng	  3	  trẻ	  <	  5	  tuổi	  thì	  có	  1	  trẻ	  bị	  thấp	  còi	  
(26,7%	  Điều	  tra	  dinh	  dưỡng	  2012)	  

•  Chiến	  lược	  Dinh	  dưỡng	  Quốc	  gia	  hướng	  tới	  mục	  
qêu	  giảm	  tỉ	  lệ	  này	  còn	  26%	  vào	  năm	  2015	  và	  23%	  
vào	  năm	  2020	  
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Tại	  sao	  cần	  quan	  tâm	  đến	  NDTN:	  
	  Bị	  thấp	  còi	  lúc	  3	  tuổi	  –>	  Thấp	  còi	  khi	  trưởng	  thành	  

81.2 

Thấp	  còi	  nặng	   Thấp	  còi	  vừa	   Thấp	  còi	  nhẹ	  	   Phát	  triển	  tốt	  

Tăng	  trưởng	  trung	  bình	  3-‐18	  tuổi:	  77	  cm	  

Chiều	  cao	  
lúc	  18	  tuổi	  	  

Chiều	  cao	  
lúc	  3	  tuổi	  	  

Nguồn: Guatemala, INCAP Oriente Study) 
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Thực	  hành	  tối	  ưu	  trong	  giai	  đoạn	  	  
1000	  ngày	  đầu	  đời	   

280	  ngày	   180	  ngày	   540	  ngày	  

Chuẩn	  bị	  kiến	  thức	  về	  NCBSM	  &	  
Dinh	  dưỡng	  cho	  mẹ	  

0-‐6	  tháng:	  NCBSMHT	  
Không	  sữa	  bột,	  không	  nước	  trắng	  	  

6-‐24	  tháng	  :	  Ăn	  bổ	  sung	  hợp	  lý	  	  
và	  lếp	  tục	  bú	  mẹ	  đến	  24	  tháng	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lợi	  ích	  của	  việc	  cho	  trẻ	  bú	  mẹ	  
	  Đối	  với	  trẻ	  	  

Trước	  mắt	  	  
•  Cung	  cấp	  dinh	  dưỡng	  ưu	  việt	  giúp	  trẻ	  tăng	  trưởng	  tối	  đa	  
•  Cung	  cấp	  đủ	  nước	  
•  Bảo	  vệ	  trẻ	  khỏi	  nhiễm	  khuẩn	  và	  dị	  ứng	  
•  Tăng	  cường	  �nh	  cảm	  mẹ	  con	  
Lâu	  dài	  	  
•  Các	  bệnh	  liên	  quan	  đến	  hệ	  miễn	  dịch:	  bệnh	  nội	  tạng	  ,	  viêm	  ruột	  ,	  qểu	  

đường	  loại	  I	  	  
•  Các	  hội	  chứng	  chuyển	  hóa:	  Huyết	  áp,	  	  Cholesterol	  trong	  máu	  ,	  thừa	  cân	  

Béo	  phì,	  qểu	  đường	  loại	  II	  
•  Phát	  triển	  nhận	  thức	  
•  Các	  bệnh	  ác	  �nh:	  Bệnh	  bạch	  cầu,	  	  bạch	  huyết	  cấp	  �nh,	  	  

Nguồn:	  WHO	  2007(	  syst.	  reviews	  and	  meta-‐analysis)	  
	  ESPGHAN	  2009	  (Europ.	  Soc.	  for	  Paediatric	  Gastroenterol.,	  Hepatol.	  &Nutr.)	  	  	  
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Lợi	  ích	  của	  việc	  cho	  trẻ	  bú	  mẹ	  	  
Đối	  với	  bà	  mẹ	  	  

Ngắn	  hạn:	  
•  Giúp	  co	  hồi	  tử	  cung	  
•  Giúp	  điều	  chỉnh	  cân	  nặng	  về	  mức	  

bình	  thường	  

Dài	  hạn	  
•  Bảo	  vệ	  bà	  mẹ	  chống	  lại	  các	  căn	  bệnh	  

ung	  thư	  –	  ung	  thư	  vú,	  buồng	  trứng,	  
dạ	  con	  

Nguồn:	  (WHO	  2007:	  syst.	  reviews	  and	  meta-‐analysis)	  
(ESPGHAN	  (Europ.	  Soc.	  for	  Paediatric	  Gastroenterol.,	  Hepatol.	  &Nutr.)	  2009	  )	  
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Nuôi	  con	  bằng	  sữa	  mẹ:	  Lợi	  ích	  kinh	  tế	  

•  Sữa	  mẹ	  đóng	  góp	  vào	  nguồn	  cung	  cấp	  lương	  thực	  quốc	  gia.	  Tại	  Việt	  nam	  :	  

ü Ước	  �nh	  chi	  phí	  trung	  bình	  để	  mua	  sữa	  là	  800.000-‐1.200.000	  đồng/
tháng	  cho	  1	  trẻ	  (tương	  đương	  	  50-‐70%	  thu	  nhập	  1	  tháng)	  

ü  Nếu	  	  tất	  cả	  trẻ	  sinh	  ra	  được	  bú	  mẹ	  hoàn	  toàn,	  sẽ	  qết	  kiệm	  được	  549	  
triệu	  Đô	  la	  Mỹ	  mỗi	  năm	  	  

•  Tiết	  kiệm	  thời	  gian	  và	  chi	  phí	  cho	  y	  tế,	  thuốc	  men	  cho	  trẻ	  khi	  mắc	  các	  bệnh	  
đường	  qêu	  hóa	  do	  không	  được	  bú	  mẹ	  	  

•  Sữa	  mẹ	  là	  một	  nguồn	  thực	  phẩm	  sạch,	  góp	  phần	  bảo	  vệ	  môi	  trường	  vì	  
giảm	  thiểu	  các	  chất	  thải	  có	  hại	  

	  

12/17/14 

Nguồn:	   	  Tạp	  chí	  Feminist	  Economist,	  2005:	  Smith	  &	  Ingham	  
	  Pepsi	  Co	  –	  Tổng	  quan	  về	  chính	  sách	  y	  tế	  công	  cộng	  về	  NDTN	  ở	  VN–	  2010	  
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	  Sữa	  mẹ	  được	  tạo	  ra	  như	  thế	  nào	  	  	  	  

1.   “Bộ	  máy”	  sản	  xuất	  sữa	  
mẹ	  đã	  sẵn	  sàng	  làm	  việc	  
từ	  ba	  tháng	  cuối	  của	  
thời	  kỳ	  thai	  nghén	  

2.   Cơ	  chế	  sản	  xuất	  sữa:	  
PHIM	  KHOA	  GIAO	  3D	  
CHO	  TRE	  BU	  DUNG	  
CACH.VOB	  
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Yếu	  tố	  ảnh	  hưởng	  đến	  sự	  tạo	  sữa	  
	  	  	  

Yếu	  tố	  hỗ	  trợ	  
•  Con	  càng	  bú	  nhiều	  sữa	  càng	  ra	  nhiều	  	  
•  Tinh	  thần	  và	  tâm	  lý:	  bà	  mẹ	  vui	  vẻ,	  hạnh	  phúc,	  qn	  mình	  có	  đủ	  sữa	  	  
•  Sự	  gần	  gũi	  với	  con:được	  ở	  gần,	  ngắm	  nhìn,	  âu	  yếm	  ,	  vuốt	  ve	  	  
•  Cho	  con	  bú	  về	  đêm	  sữa	  được	  tạo	  ra	  nhiều	  hơn	  

Yếu	  tố	  cản	  trở	  
•  Lo	  lắng,	  căng	  thẳng,	  không	  qn	  là	  mình	  có	  đủ	  sữa	  
•  Bà	  mẹ	  đau	  đớn	  	  
•  Mẹ	  con	  không	  được	  ở	  cạnh	  nhau	  	  	  
•  Để	  vú	  căng	  sữa	  lâu	  	  
•  Con	  ngậm	  bắt	  vú	  không	  đúng	  –	  bú	  không	  hiệu	  quả	  	  
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Những	  yếu	  tố	  ảnh	  hưởng	  lết	  sữa	  	  

Ngược	  lại	  :	  Bà	  mẹ	  không	  có	  
niền	  qn,	  mệt	  mỏi,	  tâm	  lý	  không	  
tốt,	  không	  được	  sự	  hỗ	  trợ	  …sẽ	  
giảm	  qết	  hoặc	  mất	  sữa	  	  	  	  

Bà	  mẹ	  nhận	  con	  nuôi:	  có	  niềm	  
qn	  ,	  quyết	  tâm	  và	  sự	  hỗ	  trợ	  
của	  gia	  đình	  sẽ	  có	  được	  dòng	  
sữa	  của	  chính	  mình	  	  
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khuyến	  cáo	  của	  Tổ	  chức	  Y	  tế	  Thế	  giới	  	  

•  Cho	  trẻ	  bú	  sớm	  trong	  vòng	  1	  giờ	  
đầu	  sau	  sinh	  

•  Cho	  trẻ	  bú	  hoàn	  toàn	  trong	  6	  tháng	  
đầu	  –	  không	  nước,	  không	  sữa	  bột	  
hay	  bất	  cứ	  thức	  ăn,	  nước	  uống	  nào	  
khác	  	  

•  Tiếp	  tục	  cho	  trẻ	  bú	  đến	  24	  tháng	  
tuổi	  và	  lâu	  hơn	  
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TẠI	  SAO	  	  
Cho	  trẻ	  bú	  ngay	  sau	  sinh	  trong	  vòng	  1	  giờ	  đầu	  	  

Đặc	  �nh	  của	  sữa	  non	   Tầm	  quan	  trọng	  

•  Giàu	  kháng	  thể	   •  Giúp	  phòng	  chống	  dị	  ứng	  và	  nhiễm	  khuẩn	  

•  Nhiều	  tế	  bào	  bạch	  cầu	   •  Giúp	  phòng	  chống	  nhiễm	  khuẩn	  

•  Có	  tác	  dụng	  xổ	  nhẹ	   •  Giúp	  đào	  thải	  phân	  su	  	  làm	  giảm	  mức	  độ	  vàng	  da	  

•  Có	  yếu	  tố	  tăng	  trưởng	  
biểu	  bì	  ruột	  

•  Giúp	  ruột	  trưởng	  thành	  
•  Phòng	  chống	  dị	  ứng,	  không	  dung	  nạp	  thức	  ăn	  khác	  

•  Giàu	  vitamin	  A	   •  Giảm	  mức	  độ	  nặng	  khi	  bị	  nhiễm	  khuẩn	  

Sữa	  non	  -‐	  	  Thức	  ăn	  vô	  cùng	  quí	  giá	  	  trong	  những	  ngày	  đầu	  đời	  của	  bé	  	  	  
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Nuôi	  con	  bằng	  sữa	  mẹ	  hoàn	  toàn	  
trong	  6	  tháng	  đầu	  đời	  	  

Cho	  trẻ	  bú	  mẹ	  hoàn	  toàn	  có	  nghĩa	  là	  chỉ	  cho	  trẻ	  bú	  
mẹ	  mà	  không	  cho	  ăn,	  uống	  bất	  cứ	  thứ	  gì	  khác,	  kể	  cả	  
nước	  trắng	  (trừ	  trường	  hợp	  có	  chỉ	  định	  của	  bác	  sĩ	  
phải	  uống	  bổ	  sung	  các	  vitamin,	  khoáng	  chất	  hoặc	  
thuốc)	  
	  



TẠI	  SAO	  	  
Nuôi	  con	  hoàn	  toàn	  bằng	  sữa	  mẹ	  trong	  6	  tháng	  đầu	  

15	  

Nguồn:	  WHO/UNICEF	  (2006):	  Tư	  vấn	  NDTN	  –	  khóa	  học	  tổng	  hợp	  

Và	  lếp	  tục	  cho	  trẻ	  bú	  đến	  24	  tháng	  tuổi…	  	  
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Sữa	  mẹ	  và	  sữa	  bò,	  sữa	  nào	  tốt	  hơn	  
cho	  trẻ???	  

•  Sữa	  người	  là	  dành	  cho	  người,	  do	  vậy	  
nó	  chứa	  yếu	  tố	  tăng	  trưởng	  giúp	  trẻ	  
phát	  triển	  não	  bộ,	  yếu	  tố	  bảo	  vệ	  chống	  
bệnh	  nhiễm	  khuẩn	  ở	  người	  

•  Sữa	  bò	  chứa	  nhiều	  yếu	  tố	  phát	  triển	  cơ	  
bắp,	  yếu	  tố	  bảo	  vệ	  bệnh	  ở	  bò	  	  

•  Sữa	  bột	  là	  sữa	  bò	  +	  các	  chất	  dinh	  
dưỡng	  bắt	  chước	  ở	  sữa	  mẹ	  	  



Sữa	  mẹ	  ><	  sữa	  công	  thức	  



19 

	  
	  
	  
	  	  
	  
	  

Cho	  trẻ	  bú	  đúng	  cách	  để	  duy	  trì	  nguồn	  sữa	  mẹ	  	  

1.  Cho trẻ bú bữa đầu tiên ngay trong vòng 1 giờ đầu sau sinh  

2.  Cho trẻ bú theo nhu cầu cả ngày lẫn đêm  

3.  Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời.  

4.  Mỗi lần bú, cho bú hết bên này rồi mới chuyển sang bên kia 

5.  Không cho trẻ bú bình, ngậm vú cao su  

6.  Nếu trẻ ốm vẫn tiếp tục cho bú và bú lâu hơn, nhiều lần hơn 

7.  Tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến khi trẻ được 24 tháng tuổi  

12/17/14	  



Lựa	  chọn	  cho	  các	  bà	  mẹ	  khi	  phải	  đi	  
làm	  trở	  lại	  	  

Khi	  ở	  nhà	  :	  Cho	  con	  bú	  càng	  nhiều	  
càng	  tốt	  ,	  nhất	  là	  vào	  ban	  đêm	  

Khi	  mẹ	  vắng	  nhà	  :	  Vắt	  sữa	  để	  
dành.	  	  Vắt	  sữa	  bất	  cứ	  khi	  nào	  bầu	  
vú	  căng	  (con	  đã	  bú	  no,	  mẹ	  đi	  làm	  
xa	  …)	  
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Vắt	  sữa	  khi	  nào	  ?	  
•  Ngay sau khi sinh trong trường hợp : 

ü  Trẻ  đẻ non, yếu, không bú được  

ü  Giúp cải thiện tình trạng núm vú phẳng, tụt  giúp trẻ bú dễ dàng hơn   

ü  Vắt mấy giọt sữa để  “mồi”  khi tập cho trẻ bú bữa đầu tiên  

•  Trong tuần đầu, tháng đầu sau sinh:  

ü  Sữa mẹ quá nhiều trẻ bú không hết. Vắt sữa thừa để dành sữa cho 
con khi  cần thiết  đồng thời  duy trì  và kích thích tạo sữa  

•  Mẹ phải đi làm  xa , vắt sữa để nhà  cho con  

•  Khi mẹ bệnh  bác sĩ chỉ định tạm ngừng cho con bú  

•  Con bị bệnh  không bú được   

 
 



Cách	  vắt	  sữa	  bằng	  tay	  	  

•  Ngồi	  hoặc	  đứng	  một	  cách	  thoải	  mái	  và	  hứng	  cốc	  sát	  kề	  vú.	  

•  Đặt	  ngón	  tay	  cái	  của	  bà	  mẹ	  lên	  phía	  trên	  núm	  vú	  và	  quầng	  vú,	  ngón	  tay	  
trỏ	  ở	  phía	  dưới	  núm	  vú	  và	  quầng	  vú,	  đối	  diện	  với	  ngón	  tay	  cái.	  Bà	  mẹ	  đỡ	  
vú	  bằng	  các	  ngón	  tay	  khác	  	  

•  Ấn	  ngón	  cái	  và	  ngón	  trỏ	  một	  cách	  nhẹ	  nhàng	  vào	  phía	  thành	  ngực,	  không	  
nên	  ấn	  quá	  mạnh	  vì	  sẽ	  làm	  tắc	  ống	  dẫn	  sữa.	  Ấn	  vào	  rồi	  thả	  ra,	  ấn	  vào	  rồi	  
thả	  ra..	  

•  	  Ấn	  xung	  quanh	  quầng	  vú	  tương	  tự	  từ	  nhiều	  phía	  để	  đảm	  bảo	  vắt	  được	  
sữa	  từ	  hết	  các	  phần	  của	  vú.	  	  

•  Vắt	  một	  bên	  vú	  tối	  thiểu	  từ	  3	  -‐	  5	  phút	  cho	  tới	  khi	  thấy	  sữa	  chảy	  chậm	  lại	  
thì	  chuyển	  sang	  vắt	  vú	  bên	  kia,	  sau	  đó	  vắt	  lại	  cả	  hai	  bên.	  Bà	  mẹ	  có	  thể	  vắt	  
bằng	  một	  tay	  sau	  đó	  có	  thể	  đổi	  tay.	  	  
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Bảo quản sữa mẹ đã vắt ra  

Nơi bảo quản Nhiệt độ Thời gian bảo quản 
 
Ở nhiệt  độ phòng 19-26°C  Tốt nhất 4 tiếng(có thể để 6-8 tiếng) 

 
Trong ngăn mát tủ lạnh <4°C Tốt nhát 3 ngày (có thể để tới 8 ngày) 

 
Trong ngăn đá tủ lạnh -18 đến -20°C Tốt nhất 6 tháng(có thể tới 12 tháng) 

Cách  bảo quả tốt nhất : 

1.  Bình chứa bằng thủy tinh hoặc nhựa cứng có nắp đậy kín 

2.  Không đổ đầy sữa vào bình, vì sữa đông lạnh chiếm nhiều thể tích hơn 
sữa lỏng 

3.  Mỗi bình chứa sữa chỉ nên để từ 60-120ml, vừa đủ cho 1 lần ăn của trẻ  
 



Cho	  trẻ	  ăn	  sữa	  mẹ	  đã	  bảo	  quản	  	  

•  Làm nóng sữa: bằng cách ngâm bình sữa trong  nước nóng vài 
phút khi sữa ấm lên là được.  không đun sôi sữa 

•  Rã đông sữa: đưa sữa lên ngăn mát tủ lạnh cho đỡ đông sau đó 
để ở nhiệt độ thường cho tan hết đá. Lắc đều sữa rồi làm nóng 
sữa như trên  

•  Cho trẻ ăn bằng cốc và thìa tốt hơn cho trẻ bú sữa mẹ bằng bình 
và núm vú giả vì: 

ü  Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần ăn 

ü  Tránh cho trẻ thích bú bình mà bỏ bú mẹ  

ü  Tránh hiện tượng dị ứng …do vú cao su chất lượng không đảm 
bảo   
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Ghi	  nhớ	  

•  Cho	  trẻ	  bú	  sớm	  trong	  vòng	  1	  giờ	  
đầu	  sau	  sinh	  

•  Cho	  trẻ	  bú	  hoàn	  toàn	  trong	  6	  tháng	  
đầu	  –	  không	  nước,	  không	  sữa	  bột	  
hay	  bất	  cứ	  thức	  ăn,	  nước	  uống	  nào	  
khác	  	  

•  Tiếp	  tục	  cho	  trẻ	  bú	  đến	  24	  tháng	  
tuổi	  và	  lâu	  hơn	  

12/17/14	   26	  



Câu	  hỏi	  	  
1.  Cho	  trẻ	  bú	  mẹ	  hoàn	  toàn	  nghĩa	  là	  thế	  nào?	  

2.  Sau	  khi	  sinh	  bao	  lâu	  thì	  nên	  bắt	  đầu	  cho	  trẻ	  bú	  mẹ	  ?	  

3.  Nên	  cho	  trẻ	  bú	  mẹ	  hoàn	  toàn	  trong	  bao	  lâu?	  

4.  Khi	  đã	  cho	  trẻ	  ăn	  bổ	  sung	  rồi,	  nên	  qếp	  tục	  cho	  trẻ	  bú	  mẹ	  đến	  
bao	  lâu?	  

5.  Khi	  trời	  nóng,	  có	  nên	  cho	  trẻ	  đang	  bú	  mẹ	  hoàn	  toàn	  uống	  
thêm	  nước	  để	  trẻ	  đỡ	  khát	  không?	  

6.  Nếu	  mẹ	  phải	  đi	  làm,	  thì	  làm	  thế	  nào	  để	  trẻ	  vẫn	  qếp	  tục	  được	  
nhận	  đủ	  sữa	  mẹ	  	  	  

7.  Sữa	  mẹ	  vắt	  ra	  để	  trong	  ngăn	  mát	  tủ	  lạnh	  được	  bao	  lâu	  ?	  

8.  Sữa	  mẹ	  vắt	  ra	  để	  trong	  ngăn	  đá	  tủ	  lạnh	  được	  bao	  lâu	  ?	  

	  	  



Đia	  chỉ	  ln	  cậy	  cho	  các	  bà	  mẹ:	  
Phòng	  tư	  vấn	  Nuôi	  dưỡng	  trẻ	  nhỏ	  	  

Trang	  thông	  ln	  điện	  tử	  
Ma�roibetho.vn	  

Ma�roibetho.com.vn	  



Trân trọng cảm ơn! 

12/17/14	   29	  


