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ME.̣ 

 
      

      Môị vài trở ngaị đăc̣ biêṭ trong sư ̣cho con bú bằng sữa me.̣  
      

     Hầu hết các trường hơp̣ cho bú bằng sữa me ̣đều đi đến kết quả tốt đep̣ 

cho cả me ̣lâñ con. Nhưng cũng có nhiều trường hơp̣ lắm khi làm cho me ̣

muốn điên đầu.  

     Môṭ vài thí du ̣điển hình là trong những tuần lê ̃đầu có những rắc rối xãy 

ra như: 

     * Có em hầu như không cần bú hoăc̣ có bú nhưng cũng chỉ mút yếu ớt vài 

phút rồi ngủ làm cho me ̣không biết là em đã no chưa. Điều đó cũng không 

đáng ngaị nếu em ngủ khoảng 2 hoăc̣ 3 giờ. Nhưng nếu em mới ngủ vài phút 

rồi laị thức dâỵ khóc chi ̣thâṭ sư ̣không biết là em bú thiếu hay là em thức 

giấc và khóc. Có môṭ điều có thể là hê ̣thống thần kinh và tiêu hóa của em 

chưa hoaṭ đôṇg điều hoà và có le ̃vì sư ̣dê ̃chiụ của đôi tay me ̣và vú me ̣

trong miêṇg em khiến em dê ̃dàng bi ̣ giấc ngủ lôi kéo. Khi em lớn hơn chút 

ít em se ̃biết điều đó và cái đói se ̃giữ em thức và bú cho đến khi em thâṭ sư ̣

no.  Trong trường hơp̣ cho bú bình nếu em đang bú rồi quay ra ngủ thì phải 

để ý xem đôi khi vì lỗ núm vú qúa nhỏ hay trường hơp̣ bú sữa me ̣cũng vâỵ 

măc̣ dầu me ̣có nhiều sữa nhưng lổ núm vú qúa nhỏ em cũng không thể bú 

đủ đươc̣ em quay ra tìm giấc ngủ nhưng khi me ̣đăṭ em vào nôi em cảm biết 

đươc̣ cái nôi laṇh hơn và cứng hơn đôi tay me ̣và em còn đói nên em laị thức 

dâỵ.  

     Laị có những em khác có những cơn đói đòi hỏi nhiều hơn em luôn luôn 

“se”̃ thức và em dê ̃dàng hờn dỗi nếu em không bú đủ em quay đầu hất vú 

me ̣ra vì sữa xuống không đủ cho em, me ̣càng cố gắng em càng khóc to, me ̣

càng kiên nhâñ em càng dâỹ duạ, chòi đap̣ lung tung cuối cùng lắm khi me ̣



cũng khóc theo em. Sư ̣bú không đủ của em thường gây nên sư ̣khó chiụ cho 

me ̣do đó moị trở ngaị bắt đầu.  

     Nếu me ̣hiểu đươc̣ sư ̣cấu taọ như thế me ̣nên nghỉ ngơi bằng cách xem 

sách, báo, TV hay bất cứ cái gì mà me ̣thấy thích để bớt đi sư ̣căng thẳng của 

me.̣ 

     Nếu em bé ngủ sau vài phút bú me ̣nên đổi sang vú khác cho em ngay vì 

có thể vú bên kia sữa xuống nhiều hơn có thể giúp em thức để bú. Dï nhiên 

me ̣không thể để em bú hoài môṭ bên vú trong suôt 15 phút đươc̣ vì phải giữ 

cho sữa đươc̣ cấu taọ và xuống điều hoà. 

     Trường hơp̣ me ̣vừa đăṭ em xuống vài phút sau hoăc̣ nửa giờ sau em đã 

thức dâỵ măc̣ dù chi ̣ đã cho em bú đủ, chi ̣ không nên cho em bú nữa. Cứ để 

em nằm đùa nghic̣h hoăc̣ nếu em khóc chút ít cũng không sao. 

Muc̣ đích của chi ̣là luyêṇ cho em biết rằng em chỉ đươc̣ bú sau vài giờ của 

mỗI bữa bú chứ không phải cứ mỗi lần em thức dâỵ. Nếu cứ cho em bú từng 

chăp̣ như thế khiến em có thể có cảm tưởng bi ̣ theo đuổi bởi các bữa bú và 

em tìm cách trốn tránh trong giấc ngû. Nhưng dâũ thế nào đi nữa thì trong 

những tuần lê ̃đầu cũng găp̣ khó khăn dâũ me ̣có khéo léo thế mấy đi nữa. 

     * Núm vú bi ̣ thoṭ vào trong. Nếu núm vú của me ̣bi ̣ dep̣ xuống hay thoṭ 

vào trong đó thâṭ là sư ̣rắc rối phiền phức của lúc mớI khởi sư ̣bú nếu em 

thuôc̣ loaị dê ̃bi ̣kích thích em tìm kiếm hoài mà không thấy núm vú em có 

thể nổi giâṇ khóc lớn và đầu em hất ngươc̣ ra sau. 

     Me ̣có thể thử các cách sau đây: 

Nếu có thể để vú gần miêṇg em khi em vừa thức dâỵ trước khi em cau có.  

Nếu em bắt đầu khóc me ̣dừng laị ngay và cố dỗ dành em trước khi đăṭ vú 

gần miêṇg em trở laị.  Phải kiên nhâñ. Me ̣có thể làm cho núm vú nổi lên 

bằng cách xoa nhe ̣vào núm vú với các ngón tay của me.̣  Hoăc̣ me ̣có thể 

dùng cái hút sữa để làm cho núm vú nổi lên. Tuy nhiên núm vú không phải 

là điều tối quan troṇg vì nếu em chỉ ngâṃ núm vú không em cũng không thể 

lấy đươc̣ sữa vào miêṇg và vì thế cho nên me ̣phải cố gắng trong trường hơp̣ 

này tâp̣ cho em ngâṃ nguyên cả phần đầu vú (có màu nâu) vào trong miêṇg 

để em có thể vắt sữa bằng 2 cái lơị của em và cách duy nhất để em lấy đươc̣ 

sữa là: me ̣vắt sữa chảy vào miêṇg em. Với ngón tay cái và các ngón tay me ̣

se ̃làm phần đầu vú thành môṭ hình daṇg để đưa vào miêṇg em và em se ̃

quen dần với núm vú bi ̣dep̣ hoăc̣ thuṭ vào của me.̣ 

     Đau buṇg trong lúc cho em bú. Me ̣có thể bi ̣ quấy rầy trong tuần lê ̃đầu 

khi cho em bú, vì me ̣cảm thấy đau thắt ở phần buṇg dưới mỗi lần cho em 

bú. Điều này là do tử cung của me ̣bi ̣co thắt và điều đó rất tốt cho tử cung 

của me ̣mau trở laị bình thường. Sư ̣quăṇ thắt này se ̃biến mất sau môṭ tuần 

hay lâu hơn. 



     Đầu núm vú cũng có thể bi ̣nhức chút ít sau khi em bú xong, điều này 

cũng bình thường không có gì đáng lo ngaị. 

     * Đau và nưt núm vú: Nếu thấy đau hoài ở đâu núm vú và không bớt măc̣ 

dầu không cho em bú thì phải cẩn thâṇ tìm xem có phải đẩu núm vú bi ̣nứt 

hay không. Nếu đầu vú bi ̣nhức nhối vì bi ̣nứt thì phải dừng không cho em 

bú bên vú đó từ 24 đến 48 giờ (hoăc̣ cho bú bớt laị bên đó). Bôi thuốc ở đầu 

núm vú bi ̣nứt và tránh bi ̣ co ̣xát. Và để bảo vê ̣sữa tiếp tuc̣ taọ ra bên vú đó 

me ̣phải năṇ sữa hoăc̣ hút sữa ra bằng cái hút sữa, hai hoăc̣ ba lần trong 24 

giờ, và taṃ thờI cho em bú vú bên kia mà thôi. Sau 12 hay 24 giờ nghỉ bú 

nếu thấy bớt thì cho em bú laị nhưng thời gian ngắn thôi chừng 3 phút nếu 

không thấy đau. Nếu thấy kết quả khả quan thì tiếp tuc̣ cho bú 5 phút rồi 10 

phút. Nhưng nếu thấy đau và nứt trở laị thì moị tri ̣ liêụ phải đươc̣ làm laị.  

Nếu thấy đau hoài không dứt phải tìm thăm bác sï ngay vì sư ̣nứt đầu núm 

vú có thể đưa đến sư ̣nhiêm̃ trùng. 

     * Vú cương qúa căng phồng.  Có ba điều khác nhau trong trường hơp̣ 

này: 

     - Thông thường sữa qúa nhiều trong các chỗ đưṇg ở phần đầu vú. Điều 

này không làm cho me ̣cảm thấy khó chiụ, nhưng có thể làm cho phần đầu 

vú căng phồng và cũng làm em khó ngâṃ vú và ép sữa bằng 2 cái lơị của 

em, do đó em chỉ có thể ngâṃ đươc̣ phần núm vú và em nhai phần núm vú 

do đó me ̣bi ̣ đau. Vì thế cho nên trước khi cho em bú me ̣phải làm mềm đi 

bằng các phương pháp sau đây: me ̣phải rửa tay thâṭ sac̣h trước khi áp duṇg 

phương pháp để tránh cho em sư ̣nhiểm trùng cũng như cho chính me ̣nếu 

trường hơp̣ núm vú me ̣bi ̣nứt. 

     - Làm “massage” nhe ̣nhàng từ trên xuống phía núm vú như thế trong vài 

phút để cho sữa đi xuống các ống dâñ sữa. 

     - Nâng vú lên bằng tay trái và xoa bằng tay phäi. 

     - Lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ ép xung quanh đầu vú và vắt sữa đều 

đăṇ. 

     - Lâp̣ đi lâp̣ laị nhiều lần như thế và cẩn thâṇ tránh đừng để ngón tay me ̣

trơṭ qua đầu núm vú vì có thể làm cho các lổ hở bi ̣khép laị và sữa không 

chảy ra đươc̣. 

     - Cứ tiếp tuc̣ như thế me ̣se ̃có kinh nghiêṃ và biết cách làm thế nào để 

vắt đươc̣ nhiều sữa hơn. 

     Hoăc̣ me ̣có thể làm mềm vú bằng cách tắm nước nóng, me ̣để cho hoa 

sen nưởc nóng chảy trên nhũ bô.̣ Sữa se ̃bắt đầu chãy theo ra sau vài phút 

dưới vòi nước nóng (nhưng đừng để nước qúa nóng đến đô ̣phỏng). Trong 

khi đang tắm me ̣có thể ép sữa hoăc̣ vắt bớt sữa ra. 



     Trường hơp̣ thứ hai nhũ bô ̣qúa căng phồng khiến me ̣cảm thấy khó chiụ 

và sư ̣làm “massage” không có kết quả me ̣phải dùng cái hút sữa để lấy sữa 

ra. 

     Sữa vắt đươc̣ me ̣có thể dùng môṭ cái chén (vô trùng) giữ sữa laị và cất 

vào tủ laṇh và sữa đó em có thể dùng đươc̣. Sữa me ̣cũng có thể cất giữ 

trong tủ laṇh vài ngày. 

     Trường hơp̣ thứ ba là vú hoàn toàn căng cứng, không chỉ riêng ở phần 

đầu vú mà thôi mà khắp cả ngưc̣ me,̣ và thường xảy ra ở môṭ bên vú và me ̣

cảm thấy đau nhức. Sư ̣tri ̣ liêụ cũng như trên và me ̣vâñ tiếp tuc̣ cho em bú. 

     * Nhiêm̃ trùng ở vú: Nếu thấy đau nhức từ phía trong của vú và vú bi ̣

sưng đỏ quanh vùng đau nhức phải nghi ̃ngay đến sư ̣nhiêm̃ trùng vú. Me ̣

thấy sốt, nhức đầu, cảm thấy mắc bêṇh. Phải thăm Bác si ̃ngay để moị sư ̣tri ̣ 

liêụ đươc̣ kết qủa nhanh chóng. Me ̣vâñ có thể cho em bú như thường. 

     * Khi me ̣bi ̣ bêṇh: Thường thường nếu me ̣bi ̣ bêṇh nằm ở nhà thì vâñ tiếp 

tuc̣ cho em bú, chính điều đó làm cho em cảm thấy khó chiụ lây, ngay như 

me ̣không cho em bú cũng vâỵ. Moị sư ̣nhiêm̃ trùng đều có trước khi các 

triêụ chứng đươc̣ ghi nhâṇ. Bên caṇh đó mức đô ̣dê ̃bi ̣ cảm laṇh của những 

trẻ nhỏ cao hơn trẻ lớn. 

     * Núm Vú bi ̣ em cắn: Khi em bắt đầu moc̣ răng, khi bú em thường hay 

căn núm vú. Thâṭ sư ̣em đâu có biết sư ̣đó làm đau me.̣ Nhưng đôi khi không 

phải chỉ đau mà thôi lắm khi còn nhức nhối cho me ̣nữa. Nhưng hầu hết các 

em đều dê ̃daỵ để đừng cắn núm vú me.̣ Nếu em cắn tức thì me ̣phải để ngón 

tay trỏ vào giữa hai cái lơị của em và nói “không” thâṭ maṇh me,̃ em se ̃ngac̣ 

nhiên nhưng mỗi lần em bắt đầu cắn me ̣laị lâp̣ laị, như thế em se ̃hiểu đươc̣ 

là bi ̣ cấm không đươc̣ cắn núm vú. 

     Vitamine và nước cho em bé. Sữa me ̣đầy đủ vitamine A & D do đó me ̣

không cần phải phu ̣thêm cho em. Vitamine C cũng vâỵ mỗi ngày me ̣ăn 

chừng 2 trái cam là đủ số lươṇg vitamine C cho em. Trường hơp̣ me ̣cần 

dùng thêm vitamine C nếu me ̣bêṇh hoăc̣ bi ̣nhiêm̃ trùng hoăc̣ me ̣hút thuốc 

lá chẳng haṇ. Mỗi ngày em cẩn khoảng 30mg, bắt đầu cho em dùng khi em 

đươc̣ 2 tuần. 

     - Flouride: lươṇg Flouride trong sữa me ̣ít vì thế em cần khoảng 0.5mg 

mỗi ngày. 

     - Nước: sữa me ̣cung cấp cả hai thứ thức ăn và nước cho em bé. Nhưng 

trong mùa nóng nưc̣ em cần môṭ số lươṇg nước nhiều hơn vì khát. Me ̣có thể 

cho em uống nước sôi để nguôị bỏ vào chai sữa cho em hoăc̣ cho em uống 

bằng muỗng cà phê nhỏ, me ̣không cần phải cho thêm đường hay bất cứ môṭ 

loaị “siro” nào cả. Khi em khát nước em chỉ cần uống nước không mà thôi.  

Trong mùa nóng muốn biết em có đủ nước cho cơ thể em không me ̣xem số 

lươṇg nước tiểu mỗi lần me ̣thay tã cho em có đươc̣ bình thường không. 



 

     Dươc̣ phẩm có tác duṇg đến sữa me ̣hay không? 
Hầu hết các dươc̣ phẩm đều có ảnh hưởng đến sữa me ̣do đó khi dùng bất cứ 

loaị thuốc nào cũng phải hỏi ý kiến của Bác si ̃để tránh ảnh hưởng nhiều cho 

em. 

     Có môṭ vài loaị dươc̣ phẩm có ảnh hưởng lớn và là nguyên nhân các rối 

loaṇ cho em vì thế cho nên khi thăm Bác sï me ̣phải cho Bac sï biết là me ̣

đang trong thời kỳ cho em bú sữa me.̣ 

     Các loaị thuốc táo bón cũng bi ̣ảnh hưởng vào sữa me ̣do đó các liều 

maṇh cho me ̣cũng có thể làm cho em bi ̣ tiêu chảy. 

     Thuốc lá: tốt nhất là me ̣không nên hút thuốc lá vì thuốc lá cũng ảnh 

hưởng vào sữa me.̣ Và em se ̃trở thành người hút thuốc lá về sau. Me ̣càng 

hút nhiều sữa càng bi ̣ ảnh hưởng nhiều. Thuốc lá còn là nguyên nhân làm 

cho sư ̣cấu taọ sữa giảm đi. 

     Rươụ: cũng giống như dươc̣ liêụ, rươụ cũng đi qua sữa me.̣ Me ̣cần tránh 

uống rươụ. 

     Thức ăn cho me:̣ Trong thời kỳ cho em bú me ̣cần ăn uống đầy đủ trước 

nhất để đủ sữa cho em bú sau đó là bồi dưỡng cho me.̣ Không có vấn đề cho 

bú sữa me ̣làm me ̣ốm bớt hay mâp̣ ra. 

     Nếu thức ăn thích hơp̣ với me ̣se ̃không làm xáo trôṇ em bé. Số lươṇg 

mỗi ngày me ̣cần tương đương với số lươṇg me ̣dùng khi còn mang thai, như 

thiṭ, cá, trứng, rau, đâụ... 

     Và nhớ uống thêm nước, nước trái cây, sữa và các loaị...trái cây, nước cốt 

trái cây, rau quả đều có nhiều vitamine C, cố gắng ăn ít nhất mỗi ngày môṭ 

thứ. 

     Me ̣cần uống nhiều sữa, ít nhất 600ml mỗi ngày. Bơ mỡ mỗi ngày cần từ 

15-30gr. Ngoài bữa ăn chính me ̣cần ăn dăṃ thêm các thứ bánh trái cây, 

biscuits v.v... 

 

                                                                                               Da-̃Thảo 

                                                                                            02/ 07/1984. 

 

 

 

 

 

 

 

   


