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  MỤC 1.5: CÁCH CHO TRẺ BÚ BÌNH  
 

 

CHO TRẺ BÚ BÌNH LÀ GÌ? 
Lý tưởng nhất là trẻ được bú sữa mẹ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được điều 
này. Cho trẻ bú bình cũng là một cách để cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Có nhiều loại bình sữa 
và núm vú khác nhau có thể được sử dụng cho trẻ bú tùy theo nhu cầu của bé. Ngoài ra, có thể sử dụng 
bình sữa để cho trẻ bú sữa mẹ và sữa công thức. 

 

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHO TRẺ BÚ BÌNH LÀ GÌ 
Cho trẻ bú bình đúng cách là việc rất quan trọng bởi vì:  

① Đây chính là trải nghiệm đầu tiên trẻ biết được khi ăn. 
② Giúp hỗ trợ phát triển các kỹ năng quan trọng khác giúp trẻ ăn và nói chuyện như nhai thức ăn, 

ăn hoặc uống thức ăn trực tiếp từ đồ dùng và cốc. 
③ Mang đến cho trẻ trải nghiệm thường xuyên về sự gần gũi và tương tác qua lại giữa trẻ với người 

chăm sóc. 

 

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHO TRẺ BÚ BÌNH LÀ GÌ? 

Cho trẻ bú bình có nhiều lợi ích cho cả trẻ và người chăm sóc trẻ. Lựa chọn loại bình sữa tốt giúp việc 
cho trẻ ăn an toàn hơn, hiệu quả hơn và thú vị hơn. 

 

 
Một loại bình sữa tốt sẽ:  

① Giúp trẻ cảm thấy ấm áp và no nê. 

② Mang đến cho trẻ cảm giác dễ chịu vì được người lớn chăm sóc 

③ Dạy cho trẻ hiểu rằng trẻ có thể tin tưởng vào sự chăm sóc của người lớn và người lớn có thể đáp 
ứng các nhu cầu của trẻ.  

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG 1|  MỤC 1 .5 :  CÁCH CHO TRẺ BÚ BÌNH 

51 

 

KIỂU DÁNG BÌNH SỮA: BÌNH 
SỮA TIÊU CHUẨN DÁNG 

(“THẲNG ĐỨNG”) HOẶC GẬP 
CONG (“CONG GÓC”) 

 

 

 

↓  SỰ CỐ TRẺ B Ị  SẶC,  B Ị  BỆNH TẬT HOẶC 
TỬ VONG ↑   BIỂU HIỆN SẶC, ỐM ĐAU, HOẶC TỬ VONG 

↑ Hiệu suất cho trẻ ăn (ví dụ ăn nhanh hơn) ↓ Hiệu suất cho trẻ ăn (ăn chậm hơn) 

↑ Hiệu quả cho ăn bằng đường miệng  ↓ Hiệu quả cho ăn bằng đường miệng → từ chối không ăn 

↑ Sự hứng thú với các bữa ăn (cho cả trẻ và người chăm 
sóc trẻ), và cảm xúc tích cực khi có sự tiến triển trong 
việc ăn uống  

↓ Sự hứng thú với các bữa ăn (cho cả trẻ và người chăm sóc 
trẻ), và cảm xúc tích cực khi có sự tiến triển trong việc ăn 
uống 

↑ Trẻ chuyển qua những thử thách ăn uống khó hơn 
(uống thức uống đặc, uống bằng cốc, sử dụng đồ dùng 
ăn uống)  

↓ Trẻ chuyển qua những thử thách ăn uống khó hơn (uống 
thức uống đặc, uống bằng cốc, sử dụng đồ dùng ăn uống) 

CÁC LOẠI BÌNH SỮA VÀ NÚM TI KHÁC NHAU18  

Có nhiều loại bình sữa và núm ti khác nhau về hình dáng, kích cỡ, chủng loại và chất 
liệu. Điều quan trọng nhất cần chú ý là phải lựa được loại núm ti có hình dạng, kích cỡ, 
tốc độ chảy phù hợp với miệng trẻ, với khả năng bú mút, với độ phát triển và nhu cầu 
thể chất của trẻ. Do vậy, người bảo mẫu cần có hiểu biết về sự khác nhau giữa các loại 
núm ti để có thể lựa chọn đúng loại phù hợp với mỗi trẻ.   

 
LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHO TRẺ BÚ BÌNH 

ĐÚNG CÁCH 
 

 
NGUY CƠ TIỀM ẨN KHI CHO TRẺ BÚ BÌNH 

KHÔNG ĐÚNG CÁCH 
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Các loại bình sữa tiêu chuẩn kiểu dáng “thẳng đứng” phổ biến nhất và thường dễ tìm nhất. Các bình sữa 
gập cong hoặc “bẻ góc” rất hữu ích để đỡ cằm cho trẻ khi bú bình. Bình sữa loại này cũng được thiết kế 
để giảm lượng bọt khí và giảm sự quấy khóc của trẻ vì trẻ nuốt ít không khí hơn khi bú bình.  

 

 

 
KÍCH THƯỚC CỦA BÌNH SỮA :  LOẠI NHỎ 
VÀ LOẠI LỚN  

Các loại bình sữa loại nhỏ (120 ml hoặc ít hơn) rất 
hữu ích với trẻ nhỏ con và trẻ vẫn chưa uống được 
nhiều sữa. Các loại bình sữa kích thước lớn hơn rất 
chứa được nhiều sữa hơn, thích hợp với cho trẻ 
đang lớn. Pro-Tip: Bình sữa loại nhỏ giúp trẻ dễ 
cầm hơn khi trẻ đang học cách tự ăn. bình nhỏ = 
trọng lượng nhẹ. 

 

 
  

 

 

CHẤT LIỆU LÀM BÌNH SỮA :  NHỰA VÀ THỦY TINH  

Bình sữa bằng nhựa là phổ biến nhất và thường dễ tìm mua 
nhất. Loại bình khó nứt vỡ nếu bị rơi và rất nhẹ, thuận tiện cho 
người chăm sóc. Bình sữa làm bằng thủy tinh chắc chắn hơn; 
tuy nhiên, có thể bị nứt vỡ nếu bị rơi và hơi nặng đối với 
người chăm sóc và em bé. 

  

 
CÁC LOẠI NÚM TI KHÁC NHAU  

Núm ti có nhiều hình dạng khác nhau. Núm ti 
loại tiêu chuẩn thường cao hoặc có chiều dài và 
tròn trên đỉnh. Núm vú nha khoa được thiết kế 
để vừa vòm miệng trẻ. Loại núm này thường 
rộng bầu và hẹp ở giữa. Các loại núm ti khác có 
hình dáng được thiết kế mô phỏng theo ti của người 
mẹ. Núm ti có nhiều hình dạng khác nhau vì đặc thù 
khoang miệng trẻ khác nhau. Ví dụ: Một số trẻ cần núm vú ngắn 
hơn để vừa với vòm miệng nhỏ. 
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Kích cỡ  #: số hiệu kích cỡ của núm ti được tìm thấy ở 
phía dưới hoặc trên thân của núm ti. Cần quan sát kỹ 
vì đôi khi con số này được in rất nhỏ và khó thấy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÍCH CỠ CỦA NÚM TI  

Kích cỡ núm ti xác định tốc độ chảy thực tế 
của sữa trong bình. Kích cỡ của núm ti thể hiện 
kích thước lỗ của núm ti. Thông thường, kích 
cỡ (con số) càng nhỏ, sữa chảy ra từ núm vú 
càng chậm. Kích cỡ (con số) càng lớn, sữa 
chảy ra từ núm ti càng nhanh. Điều quan 
trọng là cần hiểu rõ tốc độ chảy sữa của núm 
ti vì nếu chọn sai kích cỡ có thể khiển trẻ 
không an toàn hoặc không thoải mái (quá 
chậm, quá nhanh hoặc nuốt quá nhiều không 
khí) khi bú. 

 
Dưới đây là kích cỡ các loại núm ti theo thứ tự 
số  càng nhỏ thì tốc độ càng chận, số càng lớn 
tốc độ chảy càng nhanh 

 

 

 

 

 

 

 

Từ trái sang: Núm ti 
thẳng, núm ti tự 
nhiên, và hai loại 
núm loai núm ti có 
kích thước tiêu 
chuẩn. 
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Bảo mẫu đang cho trẻ sơ sinh bú bình 
bằng bình sữa hiệu Dr Brown có hình 
dáng và kích thước núm ti tiêu chuẩn  

 

KÍCH CỠ CỦA NÚM TI ĐỘ TUỔI CỦA TRẺ 

 
Kích cỡ Ultra-Preemie  

 
Trẻ sơ sinh → 3 tháng tuổi 

 
Kích cỡ Preemie  

 
Trẻ sơ sinh → 3 tháng tuổi 

 
Kích cỡ/Cấp độ 1 

 
0 → 6 tháng tuổi 

 
Kích cỡ/Cấp độ 2 

 
> 6 → tháng tuổi 

 
Kích cỡ/Cấp độ 3 

 
> 6 → tháng tuổi 

 
Kích cỡ/Cấp độ 4 

 
> 6 →  tháng tuổi 

 
Cần ghi nhớ: Bảng hướng dẫn kích cỡ / cấp độ núm ti phù hợp với độ tuổi của trẻ 
này là hướng dẫn chung, không nhất thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt cho mọi đứa 
trẻ. Không phải tất cả trẻ đều có thể dùng hết các kích cỡ của núm tí. Một số trẻ sẽ 
có thể dùng một loại núm ti có cùng một kích cỡ trong toàn bộ thời gian bú bình. 
Điều quan trọng nhất là chọn kích cỡ núm ti dựa trên nhu cầu của trẻ và tốc độ chảy 
của trẻ để trẻ có thể bú an toàn nhất. 
 
 
 
Lưu ý: Không được bấm, rạch, cắt đầu núm ti để điều 
chỉnh tốc độ chảy của trẻ. Việc này có thể gây nguy 
hiểm cho trẻ. 
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VẬT LIỆU CỦA NÚM TI BÌNH SỮA 

Núm ti thường được làm bằng vật liệu silicone hoặc cao su. Nhiều trẻ thường sẽ có sở thích hoặc nhu 
cầu đối với một loại chất liệu cụ thể. Ví dụ: Trẻ bú mút yếu có thể bú thành công hơn khi bú từ núm ti 
mềm bằng chất liệu cao su. Lưu ý: Chú ý nếu trẻ bị dị ứng với núm ti bằng cao su. Dưới đây là sự khác 
biệt chính giữa núm ti bằng chất liệu silicone và cao su. 

 

 

 
Núm ti bằng Silicone 

 
Núm ti bằng cao su 

 

Bền hơn Mềm hơn 

 
Dễ dàng vệ sinh 

 
Thường giữ mùi của sữa công 

thức hoặc sữa mẹ 

 
Có thể sử dụng đến 1 năm 

 
Nhanh bị hỏng 

 

 

 
THỜI ĐIỂM CẦN VỆ SINH, THAY 
BÌNH SỮA VÀ NÚM TI 

Luôn phải luôc trong nước sôi, nước xà 
phòng hoặc máy rửa chén nếu có thể.  

Luôn tiệt trùng bình sữa và các bộ phận của 
bình sữa bằng cách luộc trong nước sôi 
trong năm phút. 

Luôn rửa sạch bình sữa và núm ti sau mỗi 
lần cho trẻ bú 

Luôn kiểm tra núm ti bị mòn và rách 

Luôn thay mới bình sữa và núm ti bị mòn và 
rách  
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CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG KHI CHO TRẺ BÚ BÌNH 
 

 

 
CÁC YẾU TỐ QUAN 

TRỌNG 
 

 
DẤU HIỆU BÚ BÌNH THÀNH CÔNG 

Tư thế cho trẻ ăn đáp ứng 
nhu cầu của trẻ 

o Trẻ bú an toàn, được hỗ trợ, và các yếu tố tư thế quan trọng (Tham khảo 
Chương 1, Mục 1) 

o Cả trẻ và mẹ đều cảm thấy thoải mái. 
o Trẻ bú tích cực (không ngủ gục) 
o Trẻ bình tĩnh khi bú (không quấy khóc) 
o Trẻ bú trong vòng 30 phút hoặc ít hơn  

Bình sữa, núm ti và tốc độ 
chảy của sữa phù hợp với 

nhu cầu của trẻ 

o Tốc độ sữa chảy không quá nhanh hay quá chậm so với trẻ 
o Sữa không chảy sang hai khóe miệng của trẻ, không bị ho, nghẹn hoặc lấy tay 

che miệng. 
o Trẻ tỉnh táo và tích cực bú (không ngủ gục)  
o Trẻ thoải mái bú, nuốt sữa và thở đều đặn trong khi bú – không thở hổn hển 
o Trẻ bình tĩnh khi bú (không quấy khóc) 
o Trẻ bú trong vòng 30 phút hoặc ít hơn 

Hiểu và tôn trọng những 
tín hiệu khi cho trẻ bú 

o Người chăm sóc trẻ dự đoán trẻ đói trước khi trẻ bắt đầu khóc 

o Người chăm sóc trẻ hiểu được những tín hiệu khi trẻ đã no và không ép trẻ ăn  

o Trẻ thích ăn và tích cực tham gia bữa ăn. 

Cho trẻ nghỉ giải lao khi 
cần 

o Người chăm sóc trẻ cho trẻ nghỉ giải lao để trẻ ợ hơi, thay tả cho trẻ hoặc đổi tư 
thế cho trẻ ăn. 

o Người chăm sóc cho trẻ ăn từng ít một và ăn nhiều lần nếu cần. 
o Người chăm sóc trẻ chú ý các tín hiệu trẻ bị mệt Tham khảo Phụ lục 9L-2 
o Trẻ bú có hiệu quả trong vòng 30 phút hoặc ít hơn. 

Tương tác thường xuyên 
với trẻ 

o Người chăm sóc trẻ cười, nói chuyện, đưa mắt nhìn trẻ trong quá trình cho trẻ 
bú. 

o Trẻ thích ăn và tích cực tham gia bữa ăn. 
o Trẻ tăng trưởng và phát triển 
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 LỜI KHUYÊN KHI CHO TRẺ BÚ BÌNH  
 

LỜI 
KHUYÊN 
1: 

Cần cân nhắc nhu cầu cá nhân của mỗi trẻ khi quyết định chọn loại bình sữa, núm ti và tốc độ chảy của 
bình sữa. Không phải tất cả trẻ đều có thể bú tốt với cùng một loại bình sữa, núm ti và tốc độ sữa chảy 
giống nhau. Lựa chọn loại bình sữa phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân của từng trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN 
2: 

Mức độ phát triển các kỹ năng ở trẻ có ảnh hưởng đến loại bình sữa, núm ti và tốc độ dòng chảy chảy sữa 
trẻ cần. Lựa chọn loại bình sữa phù hợp theo nhu cầu của trẻ, khả năng và độ tuổi của trẻ. Ví dụ: Trẻ 4 
tháng thể trạng yếu có thể bú tốt khi bú bằng bình sữa có tốc độ sữa chảy chậm hơn mà không cần lưu ý 
đến độ tuổi của trẻ.  

LỜI 
KHUYÊN 
3: 

Hãy chú ý đến những dấu hiệu của trẻ. Cần thay đổi bình sữa, núm ti hoặc tốc độ chảy sữa khi trẻ cho thấy 
trẻ cần được thay loại bình sữa khác. 

LỜI 
KHUYÊN 
4: 

Luôn kiểm tra tốc độ chảy của bình sữa trước khi cho trẻ bú. Tốc độ sữa chảy lý tưởng từ núm ti là khi một 
vài giọt sữa chảy xuống khi lật ngược bình sữa. Việc nhỏ giọt sẽ ngừng lại ngay sau đó. Nếu sữa chảy quá 
nhanh so với khả năng xử lý của trẻ, hãy thử loại núm tí có lỗ nhỏ hơn. Nếu sữa chảy quá chậm khiến trẻ 
mút quá mạnh, hãy thử dùng loại núm ti có lỗ lớn hơn. 

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

Tìm loại bình sữa, núm ti và/hoặc loại có tốc độ chảy sữa phù hợp với trẻ đôi khi có thể mất rất nhiều 
công sức (nhưng cũng đáng). Ngay cả khi đang phát triển tốt, vẫn có thể thử cho trẻ các chọn khác nhau 
cho đến khi tìm thấy loại bình phù hợp nhất. Dành thời gian, thực hiện một thay đổi mỗi lần để quan sát 
phản ứng của trẻ, và thực hiện các điều chỉnh nhỏ khi cần thiết. 

LỜI 
KHUYÊN 
6: 

Một tư thế cho trẻ bú đúng sẽ giúp trẻ bú bình tốt hơn. Việc tìm ra tư thế cho trẻ bú an toàn và thoải mái 
là rất cần thiết. Cho trẻ bú ở tư thế được hỗ trợ tốt và thay đổi tư thế khi cần thiết.  

LỜI 
KHUYÊN 
7: 

Luôn tương tác với trẻ. Cho trẻ cơ hội được tương tác khi cho trẻ bú mỗi ngày. Nhiều trẻ bú tốt hơn khi 
được nghe âm thanh, giọng nói, tiếng hát, tiếng cười và được người chăm sóc khen ngợi khi trẻ bú. 
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LỜI KẾT 
Mục đích chính của việc bú bình là mang đến trải nghiệm nuôi dưỡng tích cực cho cả trẻ 

và người chăm sóc và hỗ trợ việc bổ sung dinh dưỡng và tăng trưởng của trẻ. Không phải tất cả 
các loại bình sữa, núm ti và tốc độ chảy sữa đều phù hợp với mỗi trẻ. Việc tìm ra loại bình sữa, núm 

ti và tốc độ chảy phù hợp với trẻ là điều cần thiết. Khi gặp khó khăn cho trẻ bú bình, hãy tìm sự hỗ trợ từ 
người khác. Chia sẻ kinh nghiệm, các khó khăn và  đặt các câu hỏi có thể mang đến các giải pháp sáng 
tạo và giải quyết vấn đề lớn hơn và làm giảm bớt khó khăn cho người chăm sóc trẻ và trẻ. 

 

Để tìm hiểu thêm thông tin về tư thế cho trẻ ăn, tham khảo Chowng 1, Mục 1 và Mục 2, Mục 3.  

Để tìm hiểu thêm thông tin về những khó khăn gặp phải khi cho trẻ bú bình – tham khảo Chương 
2 và 7 và Phục lục 9M. 
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