
HƯỚNG DẪN NUÔI CON  
BẰNG SỮA MẸ

Nhóm đối tượng

• Các bà mẹ có trẻ bị ốm, non tháng và/hoặc nhẹ cân tại khoa Nhi Sơ sinh

• Các bà mẹ tại phòng hậu Sản

Kết quả mong đợi

• Các bà mẹ sẽ hiểu được tầm quan trọng của nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng 
đầu và tiếp tục duy trì đến ít nhất 24 tháng. 

• Các bà mẹ sẽ hiểu cách làm thế nào để duy trì và tăng nguồn sữa.

• Các bà mẹ hiểu nguy cơ của việc chia sẻ sữa tự do (không qua sàng lọc). 

Chuấn bị

• Các tranh tư vấn 9, 10, 6, 7b (như bên dưới, theo thứ tự)

Tranh số 9 Tranh số 10 Tranh số 6 Tranh số 7b

• 02 video clips: Bú đúng cách, Chỉ sữa mẹ là đủ

• Thiết bị chiếu video clip

Thời gian: 60 phút

Thời 
gian 

(Phút)
Các bước Hướng dẫn Tài liệu/ công cụ

5 Bước 1: Tạo bầu 
không khí thân 
thiện và giới 
thiệu chủ đề

• Chào hỏi bà mẹ và đề nghị họ giới thiệu 
về bản thân

• Giải thích rằng hôm nay bạn sẽ nói về 
nuôi con bằng sữa mẹ



Thời 
gian 

(Phút)
Các bước Hướng dẫn Tài liệu/ công cụ

10

10

•	 Thẻ tư vấn số 9

•	 Thẻ tư vấn số 6

•	 Thẻ tư vấn số 7b

•	 Thẻ tư vấn số 10

Bước 2: Thảo 
luận về nuôi con 
bằng sữa mẹ 
hoàn toàn và  
lợi ích của nuôi 
con bằng sữa 
mẹ so với sữa 
công thức

Bước 3:  
Cung cấp thông 
tin về nguồn 
cung sữa.

• Hỏi các câu hỏi: 
- Chị dự định nuôi con bằng sữa mẹ như 

thế nào?
- Có chị nào giải thích thế nào là nuôi 

con bằng sữa mẹ hoàn toàn?
- Chị nghĩ chị nên nuôi con bằng sữa mẹ 

hoàn toàn trong bao lâu?
• Sử dụng tranh tư vấn số 9 để giải thích 

định nghĩa về nuôi con bằng sữa mẹ 
hoàn toàn và tại sao lại quan trọng. 

• Hỏi: Có chị nào có thể chia sẻ sự khác 
nhau giữa sữa mẹ và sữa công thức? 

• Sử dụng tranh tư vấn số 10 để giải 
thích tại sao sữa mẹ tốt hơn hẳn sữa  
công thức.

• Hỏi: Chị nghĩ ở những ngày đầu tiên sau 
sinh, mỗi đứa trẻ cần khoảng bao nhiêu 
sữa cho mỗi cữ bú là đủ?

• Sử dụng thẻ tư vấn số 6 để giải thích 
lượng sữa mẹ mà một trẻ sơ sinh  
cần trong những ngày đầu/ tuần đầu 
sau sinh.
- Nhấn mạnh rằng ban đầu bà mẹ có 

thể sản xuất nhiều sữa hơn nhu cầu 
của bé, nhưng trong một thời gian 
ngắn bé sẽ bắt đầu tăng nhu cầu. Vì 
vậy, việc cho bé bú sớm để tạo được 
nguồn cung sữa sớm và duy trì nó 
luôn dễ hơn là cố gắng để bắt kịp 
nhu cầu của bé sau này.

- Giải thích rằng sữa trong những ngày 
đầu tiên, đặc biệt là những giờ đầu 
được gọi là sữa non và cũng được 
xem như một loại thuốc cho bé. Sữa 
non có đầy đủ các kháng thể để giúp 
bảo vệ bé khỏi bệnh tật. Trong hai 
tuần đầu tiên, sữa non sẽ dần dần 
thay đổi thành sữa trưởng thành và 
khối lượng sẽ tăng lên.

• Sử dụng tranh số 7b để giải thích tư thế 
và cách ngậm bắt vú đúng.

• Nhấn mạnh rằng nếu bà mẹ thư giãn và 
đảm bảo rằng bé bú đúng cách thì cơ 
thể mẹ sẽ sản xuất nhiều sữa hơn.



Thời 
gian 

(Phút)
Các bước Hướng dẫn Tài liệu/ công cụ

10 •	 Video clip Bú đúng 
cách

•	 Video clip Chỉ sữa 
mẹ là đủ

Bước 4:  
Chiếu video clips 
và nhấn mạnh 
các thông điệp.

• Nhấn mạnh rằng bà  mẹ sẽ tự biết rằng 
họ đang cho con bú đúng cách nếu bé 
đang nhận sữa tốt. Bà mẹ có thể chú ý 
đến cách bú/ nuốt sữa của bé. Vào đầu 
cử bú, bé sẽ bú ngắn, nhanh mà không 
nuốt. Điều này giúp bắt đầu phản xạ 
xuống sữa. Sau đó, bé sẽ mút lâu hơn 
và nuốt sau mỗi một hoặc hai lần mút. 
Khi vú bắt đầu rỗng, bé sẽ nuốt ít hơn, 
lúc này cứ giữ cho bé bú để bé có thể 
nhận được sữa giàu năng lượng hơn từ 
sữa cuối. Vào cuối cữ bú trên mỗi vú, bé 
sẽ mút nhanh, ngắn và nuốt một ít giữa 
các lần bú. Mỗi bé hơi khác nhau và có 
cách bú riêng. Sau một thời gian, mẹ sẽ 
bắt đầu học được cách bú/ nuốt của bé.

• Nhấn mạnh rằng mẹ càng cho trẻ bú 
nhiều hoặc vắt sữa nhiều thì sữa càng 
được tạo ra nhiều, bất kể kích cỡ vú.

• Chiếu video clip “Bú đúng cách”
- Hỏi các bà mẹ: Những thông điệp 

trong video clip này là gì? 
- Nhấn mạnh lại rằng cho bú đúng 

cách sẽ làm tăng lượng sữa. Mẹ càng 
cho con bú hoặc vắt sữa nhiều thì sữa 
càng được tạo ra sớm sau sinh. Để 
làm tăng lượng sữa, bà mẹ thậm chí 
có thể vắt sữa ngay sau mỗi cữ bú.

- Nhấn mạnh rằng bà mẹ nên để bé bú 
cho trọn cữ bú. Nên để bé bú cho đến 
khi vú mềm và xẹp. Bé có thể nhả vú 
trước khi vú xẹp hoàn toàn nhưng bà 
mẹ cần cảm thấy vú mềm đi so với 
trước khi cho bú.   

• Chiếu video clip “Chỉ sữa mẹ là đủ”: 
http://www.aliveandthrive.org/resourc-
es/tv-spot-breastmilk-only-viet-nam/ 
- Hỏi bà mẹ: Những thông điệp trong 

video clip này là gì? Càng cho con bú 
nhiều, cơ thể của người mẹ càng sản 
xuất sữa nhiều hơn. Điều này cũng 
giúp bà mẹ có thể duy trì việc cho 
trẻ đến ít nhất 24 tháng tuổi theo  
khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới.
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5

Bước 5:  
Giải thích nguy 
cơ của việc chia 
sẻ sữa tự phát 
(không qua  
sàng lọc).

Bước 6:  
Giải đáp  
thắc mắc

Bước 7:  
Kết thúc

• Hỏi bà mẹ: 
- Chia sẻ sữa tự do/ không qua sàng lọc 

là gì? (Cho trẻ dùng sữa được vắt ra từ 
một bà mẹ khác).

- Việc chia sẻ sữa mẹ tự do/ không qua 
sàng lọc sẽ có những nguy cơ gì? 

• Giải thích rằng việc chia sẻ sữa tự do/ 
không qua sàng lọc sẽ có những nguy 
cơ gây hại cho bé:
- Bà mẹ không biết được tình trạng 

sức khỏe của người cho sữa. Một vài 
bệnh có thể lây truyền qua sữa và bà 
mẹ không thể biết được người cho 
sữa có những bệnh này hay không.

- Việc vắt sữa đòi hỏi đảm bảo vệ sinh 
để đảm bảo sữa không bị nhiễm bẩn. 
Nếu sữa bị nhiễm bẩn thì sẽ làm trẻ 
có nguy cơ bị bệnh.

- Sữa vắt ra cần được lưu trữ ở điều kiện 
phù hợp để đảm bảo an toàn. Nếu 
không, sữa có thể bị nhiễm khuẩn, bị 
hỏng và không an toàn cho trẻ.

- Rượu, thuốc lá và một số loại thuốc 
có hại cho trẻ có thể đi qua sữa.

• Nếu bà mẹ vắt sữa để lưu trữ cho con 
của mình cũng cần đảm bảo vệ sinh.

• Hỏi: Chị cần làm gì để đảm bảo vệ sinh 
khi vắt sữa?
- Rửa tay với xà phòng và nước.
- Làm sạch vú chỉ với nước. Xà phòng, 

rượu cồn, và kem dưỡng có thể gây 
khô và nứt núm vú và làm trẻ từ chối 
bú mẹ.

- Đảm bảo bình chứa sữa sạch.
- Dụng cụ bơm hút sữa cũng cần được 

làm sạch đúng cách.

• Hỏi: Các chị còn câu hỏi nào không?

• Cám ơn tất cả các bà mẹ
• Hướng dẫn bà mẹ tìm kiếm sự hỗ trợ về 

nuôi con bằng sữa mẹ khi cần.
• Ghi chép thông tin liên quan vào biểu 

mẫu thích hợp.


