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Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ở 

phụ nữ tuổi sinh đẻ
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Trước và trong khi mang thai:
CSSK và DD cho bà mẹ

0-6 tháng tuổi: Cho trẻ bú 
sớm và NCBSMHT

6-24 tháng tuổi: Ăn bổ sung 
hợp lý và tiếp tục NCBSM

-23% phụ nữ (15-34 
tuổi) bị thiếu năng
lượng trường diễn

- Chỉ 62% trẻ được bú sớm 
trong vòng 1h đầu sau sinh
- Chỉ 20% trẻ được bú mẹ hoàn 
toàn trong 6 tháng đầu

- Chỉ 22% trẻ được bú mẹ đến 
24 tháng tuổi
- 52% trẻ (6-24 tháng tuổi) 
được nuôi đúng đủ

Thực hành dinh dưỡng không hợp lý trong giai đoạn này là

nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng ở TE



Bà mẹ thấp bé sẽ dẫn đến sinh khó, tử vong mẹ, bào thai
và trẻ sơ sinh

Mẹ thấp còi và có BMI thấp sẽ có nguy cơ sinh trẻ bị SDD
bào thai

Mẹ bị béo phì sẽ dẫn đến tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, 
xuất huyết và nguy cơ cao về tử vong trẻ sơ sinh và trẻ
nhỏ

Thiếu máu là yếu tố nguy cơ của tử vong mẹ, chủ yếu do 
xuất huyết – nguyên nhân hàng đầu của tử vong mẹ

Thiếu canxi làm tăng nguy cơ tiền sản giật, nguyên nhân
hàng thứ 2 của tử vong mẹ
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• Bổ sung đa vi chất cho toàn bộ bà mẹ có thai

• Bổ sung canxi cho bà mẹ có nguy cơ chế độ ăn thấp

• Bổ sung protein năng lượng cân bằng cho bà mẹ nếu cần

• Chương trình muối i ốt toàn dân

Dinh dưỡng bà mẹ khi mang thai

• Khuyến khích NCBSM: bú sớm, bú hoàn toàn 6 tháng đầu, bú kéo dài 24 
tháng

• Giáo dục ABS hợp lý ở những nơi có an ninh thực phẩm, hỗ trợ thêm thực
phẩm cho những nhóm dân cư thiếu đói

Nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

• Bổ sung Vitamin A cho trẻ em 6-59 tháng tuổi

• Bổ sung kẽm dự phòng cho trẻ 12-59 tháng tuổi

Bổ sung vi chất cho trẻ em có nguy cơ

• Cung cấp bổ sung thực phẩm cho trẻ SDD vừa

• Quản lý trẻ SDD cấp tính nặng

Quản lý Suy dinh dưỡng cấp tính





Trứng thụ tinh

được nhân lên

thành nhiều tế bào.

Phát triển tim, gan

và hệ tiêu hoá.

Phần lớn các bộ
phận đang được

hình thành (Tế bào

thần kinh và đôi

mắt)

Xương đang thay thế sụn

và cơ đang phát triển.

Ngón tay, ngón chân và
mi mắt đã có hình dạng.

Tinh hoàn của con trai

và buồng trứng của con

gái đã hình thành.



QUÝ 2

Tất cả các bộ phận đã 

phát triển. Mầm răng ở
phía dưới và răng đang 

hình thành. Thai nhi đã 

biết bú mút và nuốt.

Chân của thai đã có một 

số các động tác co đạp và 

tay có cử động nhưng 

chưa đủ mạnh để người 

mẹ cảm thấy rõ.

Tóc bé đã bắt đầu mọc.

Lớp mỡ bảo vệ bề mặt 

cơ thể bé thật mềm mại 

trên làn da của bé.
Xương đang được cứng

lại bởi sự lắng đọng của

can xi. Sự cử động của

thai đã trở nên mạnh

mẽ và hoạt bát hơn.



QUÝ 3

Não của trẻ đã được lớn hơn. Mỡ của cơ thể
bắt đầu được tích luỹ. Mầm vị giác đã được 

hình thành và giác quan của bé  đã được hình 

thành gấp hơn. 

Bé đã có thể nghe được tiếng nói của ai ở gần.

Trẻ lắng đọng mỡ cơ thể
với tỷ lệ gần 14g/ngày.

Phổi đã hoàn thiện. Tử
cung của mẹ quá chật

làm bé ít cử động và

khó thở hơn.



 Ba kết quả ảnh hưởng nhiều nhất:

 Cân nặng sơ sinh thấp

 Đẻ non

 SDD bào thai

 Chế độ DD khi mang thai ảnh hưởng đến cân

nặng sơ sinh của trẻ

 Bà mẹ thiếu vi chất ảnh hưởng đến TTDD của

trẻ



Mẹ thiếu dinh dưỡng 3 tháng đầu giảm đề
kháng, tăng nhiễm khuẩn và tăng di tật BS ở
trẻ (sứt môi hở hàm ếch, tim BS)

Mẹ thiếu axit folic gây dị tật ống thần kinh ở
trẻ



 Sự phát triển của não bộ trẻ trong thai kỳ

Mẹ thiếu dinh dưỡng khi mang thai ảnh hưởng
đến điểm IQ của trẻ khi lớn lên

 Các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát
triển não bộ: axit folic, vitamin B6, B12, 
mangan, đồng, iod, vitamin D, cholin, sắt và
kẽm

 Vai trò của DHA

 Hình thành tế bào não

 Quá trình Myelin hóa tế bào thần kinh

 Tác động đến màng xinap dẫn truyền thần kinh

 Tham gia hình thành tế bào thị giác
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Mức tăng cân của bà mẹ và bào thai trong thai kỳ

Mức tăng

cân

3 tháng đầu

(quý I)

3 tháng giữa 

(quý II)

3 tháng cuối

(quý III)

Mẹ 1kg 4-5 kg 5 – 6 kg

Bào thai 0,1kg 1kg 2 kg

Tùy theo tình trạng dinh dưỡng (chỉ số khối cơ thể: BMI) trước khi có

thai để khuyến nghị mức tăng cân:
-Tình trạng dinh dưỡng tốt (BMI: 18.5-24.9): Mức tăng cân nên đạt là 20%

cân nặng trước khi có thai.

-Tình trạng dinh dưỡng gầy (BMI<18.5): mức tăng cân nên đạt 25% cân nặng

trước khi có thai.

-Tình trạng dinh dưỡng thừa cân - béo phì (TC-BP) (BMI≥25): mức tăng cân

nên đạt 15% cân nặng trước khi có thai



GS. DJP  Barker







Hạn chế tai biến sản khoa

 Tăng khả năng tạo sữa khi sinh con

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh của mẹ: thiếu

sắt, thiếu kẽm, THA, tiểu đường thai kỳ…

Giảm một số vấn đề khó chịu khi mang thai: 

buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, chuột rút…





 Dinh dưỡng mẹ ảnh hưởng đến vi 

chất và số lượng sữa mẹ
Chế độ ăn của mẹ thiếu Vitamin A, D, B

 Dinh dưỡng mẹ tạo kháng thể tốt

để truyền sang con qua sữa mẹ

 Một số thực phẩm có ảnh hưởng

đến mùi vị sữa mẹ cần tránh

 Mẹ có sức khỏe thì chăm sóc con 

tốt hơn



Phục hồi sức khỏe của mẹ: tiếp

tục chức năng sinh sản, tạo

sữa, công việc hàng ngày

Chế độ ăn cần thiết: đạm, 

vitamin A, D, Canxi

Bổ sung dinh dưỡng cần phụ
thuộc vào tình trạng dinh

dưỡng của bà mẹ



WHO recommendations on antenatal care for a 

positive pregnancy experience 2016



 Tư vấn cho phụ nữ có thai về chế độ ăn và hoạt động
thể lực hợp lý khi mang thai để đảm bảo phụ nữ có
thai được khỏe mạnh, tăng cân phù hợp, không tăng
cân ít và không quá mức trong thai kỳ.

 Tại các nhóm dân cư thiếu dinh dưỡng, giáo dục dinh
dưỡng cần tập trung vào cải thiện mức tiêu thụ năng
lượng và protein hàng ngày cho phụ nữ có thai để
giảm nguy cơ sinh trẻ có cân nặng sơ sinh thấp. 

 Tại các nhóm dân cư thiếu dinh dưỡng, cần bổ sung 
chế độ ăn cân bằng năng lượng và protein cho phụ nữ
có thai để giảm nguy cơ thai chết lưu và trẻ suy dinh
dưỡng bào thai. Chưa có bằng chứng thuyết phục về
việc bổ sung chế độ ăn nhiều protein cho phụ nữ có
thai để cải thiện sức khỏe mẹ và con. 



 Phụ nữ có thai cần được bổ sung hàng ngày
đường uống viên sắt (hàm lượng 30 đến 60 mg sắt
nguyên tố) và axit folic (400 mcg) để phòng thiếu
máu, nhiễm khuẩn sau sinh, cân nặng sơ sinh
thấp và sinh non. Axit folic cần được bổ sung 
càng sớm càng tốt (ngay từ trước khi có thai) để
phòng dị tật ống thần kinh.

 Nếu bổ sung viên sắt hàng ngày không thực hiện
được do các tác dụng phụ, phụ nữ có thai nên bổ
sung viên sắt axit folic hàng tuần (120 mg sắt
nguyên tố và 2800 mcg axit folic) để cải thiện sức
khỏe mẹ và con. Việc này cũng khuyến cáo cho
các khu vực có tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ có thai
thấp dưới 20%.



 Ở các nhóm dân cư có lượng canxi khẩu phần

thấp, phụ nữ có thai nên bổ sung canxi hàng

ngày với liều 1,5 – 2,0 g nguyên tố canxi

đường uống nhằm giảm nguy cơ tiền sản giật. 



 Bổ sung vitamin A cho phụ nữ mang thai chỉ
khuyến cáo ở những khu vực có mức độ thiếu
nặng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng nhằm
phòng bệnh quáng gà. Mức độ thiếu nặng nếu
trên 5% phụ nữ có tiền sử quáng gà ở lần sinh
gần nhất trong vòng 3-5 năm hoặc trên 20% 
phụ nữ có thai có nồng độ retinol huyết
thanh dưới 0,70 mmol/L.

Một chế độ ăn hợp lý có đủ năng lượng, 
protein, vitamin và khoáng chất thông qua 
các thực phẩm đa dạng bao gồm rau quả
xanh, vàng, đỏ, thịt, cá, đậu đỗ và các loại
hạt.



 Bổ sung kẽm cho phụ nữ có thai chỉ được

khuyến cáo trong những hoàn cảnh có các

bằng chứng từ nghiên cứu khoa học.



 Với phụ nữ có thai có mức tiêu thụ cafein

cao trên 300 mg hàng ngày, cần giảm mức

tiêu thụ này để giảm nguy cơ sảy thai và sinh

con nhẹ cân. Cụ thể giảm lượng tiêu thụ các

thực phẩm, đồ uống có chứa cafein (cà phê, 

trà, nước ngọt cola, nước tăng lực, socola...)





Nhu cầu năng lượng của người Việt Nam theo lứa tuổi, tình trạng sinh lý và mức độ lao động
(Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam – 2015)

Lứa tuổi/tình trạng sinh lý 
NCNLKN theo loại hình LĐ (KCal/ngày)

LĐ nhẹ LĐ vừa LĐ nặng

Phụ nữ 20 – 29 tuổi 1760 2050 2340

Phụ nữ 30 – 49 tuổi 1730 2010 2300

Phụ nữ 50 – 69 tuổi 1700 1980 2260

Phụ nữ > 70 tuổi 1550 1820 2090

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu +50 +50

Phụ nữ mang thai 3 tháng giữa + 250 + 250 -

Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối + 450 + 450 -

Bà mẹ cho con bú + 500 + 500 -



 Protein:
 Cấu tạo tế bào, hormone, enzyme, kháng thể
 Chiếm 13-20% NLKP, Pđv trên 35%

 Lipid: 
 Hình thành và phát triển não, tạo sữa mẹ, hòa tan 

Vitamin

 Chiếm 25-30% NLKP, Ltv trên 40%

 Glucid
 Cung cấp năng lượng

 Chiếm 55-65% NLKP, G phức hợp >70%

 Chất xơ
 Giảm cholesterol, điều hòa đường huyết, giảm táo

bón, giảm nghén, ăn ngon miệng

 Nhu cầu 28g/ngày







 Vai trò: Phát triển xương - chiều cao của trẻ, 

tình trạng xương của mẹ

 Thiếu canxi ở mẹ gây mệt mỏi, đau nhức bắp

cơ, tê chân, đau lưng, đau khớp, rang lung 

lay, chuột rút, nặng hơn lên cơn co giật. 

Tăng huyết áp (tiền sản giật)

 Thiếu canxi ở trẻ gây SDD, còi xương bẩm

sinh

Nhu cầu: PNCT 1200mg/ngày, CCB: 

1300mg/ngày

Nguồn cung cấp: từ thực phẩm





 Vai trò: 
 Sắt tham gia tạo hồng cầu, vận chuyển oxy, hô hấp tế bào
 Sắt dự trữ oxy cho cơ
 Sắt tạo ra các men quan trọng
 Sắt có vai trò tăng trưởng, miễn dịch

 Hậu quả do thiếu sắt:
 Gây thiếu máu dinh dưỡng và các rối loạn do thiếu sắt
 Chậm phát triển nhận thức, tâm vận động, giảm phát triển trí

tuệ ở trẻ em
 Tăng nguy cơ tai biến sản khoa, đẻ non, đẻ con nhẹ cân, tăng tỷ 

lệ tử vong của mẹ và con
 Giảm năng suất lao động



 Nguồn sắt trong thức ăn: 
 Thực phẩm tăng cường sắt: gạo, bột mì, nước mắm, bột nêm
 Thực phẩm nguồn gốc động vật: thịt gia súc, gia cầm, gan, 

trứng, thủy sản.
 Thực phẩm nguồn gốc thực vật: vừng, lạc, đậu đỗ, rau dền, rau

ngót, rau muống
 Nhu cầu sắt ở PNCT: 41,1 mg/ngày. PNCCB chưa có kinh 39,4mg, 

có kinh 52,2mg/ngày
Phác đồ bổ sung sắt/folic: Uống ngày 1 viên trong suốt thời gian có

thai đến sau đẻ 1 tháng. Mỗi viên gồm 60mg sắt và 400mcg acid 
folic.



 Vai trò: phát triển chiều cao, tăng miễn dịch cho bào thai

 Nhu cầu: 

 KP mức hấp thu kém: PNCT 20mg/ngày, PNCCB: 

22mg/ngày

 KP mức hấp thu vừa: 10 – 11mg/ngày

 TP giàu kẽm: sò (13,4mg), tim gà (6,6), gan lợn (5,7), thịt
bò (4), thịt lợn (1,9), thịt gà (1,5), ghẹ (3,5), long đỏ trứng

(3,7), vừng (7,7), hạt điều (7,7), đậu hà lan (4)



 Tạo hormone tuyến giáp. Thiếu ở PNCT gây

sảy thai, thai lưu, đẻ non, trẻ sinh ra đần

độn, khuyết tật bẩm sinh (liệt tay chân, nói

ngọng, điếc câm, mắt lác)

Nhu cầu: PNCT 220 mg/ngày, CCB 

250mg/ngày

Nguồn TP: muối iot, cá biển, sò, rong biển



 Vitamin A: bảo vệ niêm mạc, chống nhiễm
trùng…. Nhu cầu: PNMT 3 tháng đầu/giữa
650mcg/ngày, 3 tháng cuối 730mcg (không
quá 3000mcg), PNCCB 1100mcg

 Vitamin D: giúp hấp thu Ca, P. Nhu cầu: 
20mcg/ngày. PNCT nên tắm nắng 20-
30’/ngày, bổ sung D 15mcg/ngày hoặc
200.000IU khi thai 7 tháng.

 Vitamin B1: 1,2-1,3mg/ngày

 Vitamin B2: 1,5-1,8mg/ngày

 Folate: PNCT 600mcg, CCB 500mcg/ngày

 Vitamin C: PNCT 110mg, CCB 145mg/ngày





Giai đoạn hình thành cơ quan tổ chức

Mẹ tăng cân TB 1kg

 Chế độ ăn không thay đổi nhiều

 Tăng cường thực phẩm giàu đạm

 Chia lượng thức ăn thành những bữa nhỏ để
giảm nghén



















Uống ngày 1 viên trong suốt thời gian có thai

đến sau đẻ 1 tháng. Mỗi viên gồm 60 mg sắt

và 400 mcg acid folic.

Nếu thai phụ có thiếu máu: cần được điều trị
theo phác đồ.

 Việc cung cấp viên sắt/acid folic cần được

thực hiện ngay từ lần đầu khám thai.

 Kiểm tra việc sử dụng và cung cấp tiếp viên

sắt/acid folic trong các lần khám thai sau.



Giai đoạn thai phát triển nhanh, phát triển

khung xương

Mẹ tăng cân TB 4-5kg

Ngũ cốc: tăng 1 đv

 Thịt/thủy sản/trứng/đậu đỗ: tăng 1 đv

 Rau lá/củ; Quả chín: tăng 1 đv

 Sữa và chế phẩm: tăng 2 đv

Dầu mỡ; đường; muối: không thay đổi

Nước: tăng 1 đv



Giai đoạn thai phát triển cân nặng nhanh nhất

Mẹ tăng cân TB 5-6kg

Ngũ cốc: tăng 1,5 đv

 Thịt/thủy sản/trứng/đậu đỗ: tăng 3 đv

 Rau lá/củ; Quả chín: tăng 1 đv

 Sữa và chế phẩm: tăng 3 đv

Dầu mỡ: tăng 1 đv

Đường; muối: không thay đổi

Nước: tăng 2 đv



Hạn chế: đồ uống có chất kích thích (rượu, 

café, chè đặc), thuốc lá, gia vị (ớt, hạt tiêu, 

tỏi), ăn mặn

 Không nên quá kiêng khem, nên ăn uống đa

dạng

Nếu nghén nhiều thì tìm cách thay thế để đáp

ứng được nhu cầu dinh dưỡng khi mang thai



 Chế độ ăn nhiều hơn về số lượng và đảm bảo đa
dạng. Thức ăn dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng.

 Chia thành nhiều bữa trong ngày (3-6 bữa)

 Nhu cầu năng lượng: 

 Nếu mẹ dinh dưỡng tốt: ăn tăng thêm 500kcal

 Nếu mẹ dinh dưỡng kém: ăn tăng thêm 675 kcal Chế
độ ăn không thay đổi nhiều

 Protein: thêm 19g/ngày (tương đương 100g 
thịt/cá/trứng)

 Chất béo: thêm 10g/ngày. Khuyến khích chất béo
không no, chuỗi dài nhiều nối đôi

 Vitamin, khoáng chất: Vit A 200.000IU. Sắt/folic 
hoặc đa vi chất, Canxi, Vit D, kẽm



Ngũ cốc: tăng 1,5 đv (14,5đv)

 Thịt/thủy sản/trứng/đậu đỗ: tăng 1 đv (7đv)

 Rau lá/củ; Quả chín: không thay đổi (4đv)

 Sữa và chế phẩm: tăng 0,5 đv (6,5đv)

Dầu mỡ: tăng 1 đv (7đv)

Đường; muối: không thay đổi (<5đv)

Nước: tăng 1 đv (11đv)



Ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng và cho con bú

thường xuyên

 Không ăn uống kiêng khem quá mức

 Không ăn thức ăn dễ ôi thiu

Hạn chế thức ăn nhiều gia vị, không uống

rượu, café, hút thuốc lá

Nếu dùng thuốc phải hỏi ý kiến bác sỹ

Nếu cho con bú thì sẽ giảm cân tự nhiên tốt

hơn, không nên ăn kiêng mà cần ăn cân bằng

và tập thể dục đều đặn







Dinh dưỡng với PNCT thiếu máu

Dinh dưỡng với PNCT bị bệnh tim

Dinh dưỡng với PNCT bị bệnh gan

Dinh dưỡng trong trường hợp tiền sản giật

Dinh dưỡng trong ĐTĐ thai kỳ



 Hb dưới 11g/dl

 Ở VN 32,8% PNCT thiếu máu, trong đó 70% là

thiếu sắt

Nguyên nhân: chế độ ăn + nhu cầu tăng cao



Hậu quả:

Mẹ: sảy thai, rau tiền đạo, rau bong non, 

THA thai kỳ, tiền sản giật, vỡ ối sớm, 

bang huyết sau sinh, nhiễm trùng hậu

sản….

 Con: nhẹ cân, sinh non tháng, suy thai, 

dễ mắc bệnh và bệnh nặng, bệnh tim

mạch



 Chế độ ăn đáp ứng nhu cầu về sắt:

 Thức ăn giàu sắt

 Thực phẩm tăng cường sắt

 Thực phẩm giàu Vitamin C

 Hạn chế tannin, phytate

 Bổ sung viên sắt/folic (60mg sắt nguyên tố) từ khi mang

thai đến 1 tháng sau sinh hoặc viên đa vi chất

 Kiểm soát nhiễm KST đường ruột và sốt rét



Nguy cơ tử vong cao, thai lưu, tử vong sơ
sinh

 Chẩn đoán thường khó do nhầm lẫn với các
triệu chứng của mang thai (khó thở, mệt mỏi, 
ợ nóng..)

 Chú ý về chế độ dinh dưỡng

 Giảm muối (dưới 4g/ngày)

 Hạn chế các chất kích thích (trà, cà phê), không
hút thuốc

 Ăn đủ xơ để tránh táo bón (trên 400g rau/ngày)

 Không nên ăn quá no, chia nhiều bữa nhỏ

 Vận động hợp lý



 VN có 10-20% dân số mắc các bệnh về gan, đa

số là viêm gan B (2 triệu PNLTSĐ viêm gan B 

mạn tính)

 Viêm gan B có thể lây từ mẹ sang con (tỷ lệ
lây 3th đầu 1%, 3 tháng giữa 10%, 3 tháng

cuối 60%)

 Ảnh hưởng

 Mẹ: bệnh nặng, tỷ lệ tử vong cao do suy gan cấp

hoặc thành mạn tính. Đẻ non, xuất huyết trước

sinh, tiểu đường thai kỳ

 Con: đẻ non, suy hô hấp



 Chế độ dinh dưỡng

 Ăn uống đầy đủ, cân đối, không quá kiêng khem

 Chia nhỏ bữa ăn để giảm áp lực tiết mật cùng 1 lúc

 Ăn đúng giờ, không để bị đói để tránh cho gan bị mệt

khi phải chuyển hóa glycogen dự trữ

 Ăn đồ ăn tại nhà để đảm bảo an toàn thực phẩm

 Ăn món luộc, hạn chế nướng cháy, chiên xào nhiều

dầu mỡ

 Ăn nhiều rau xanh và trái cây để tăng cường vitamin

 Ăn glucid từ gạo và ngũ cốc để đủ đường cần thiết cho

gan

 Nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần và luyện tập thể dục hợp

lý



Tiền sản giật là sự xuất hiện cao huyết áp với 

protein niệu và/hoặc phù, do thai nghén hoặc 

ảnh hưởng của một thai nghén rất gần. 

 Thường xảy ra sau tuần lễ thứ 20 của thai kỳ 

và chấm dứt sau 6 tuần sau đẻ.

Tiền sản giật xảy ra khoảng 5-10 % và sản 

giật chiếm khoảng 0,2- 0,5% trong tổng số 

thai nghén



Chế độ ăn trong tiền sản giật

Năng lượng 3 tháng đầu thai kỳ: 30-35 

kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày x cân nă ̣ng lý

tưởng +50 kcal. 

Năng lượng 3 tháng giữa thai kỳ: 30-35 

kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày x cân nă ̣ng lý

tưởng + 250 kcal.

Năng lượng 3 tháng cuối thai kỳ: 30-35 

kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày x cân nă ̣ng

lý tưởng + 450 kcal.



Glucid: 55-60%.

 Protein : 13-20% (protein động vật > 35%).

 Lipid: 20-25%: (acid béo không no chiếm
2/3).

 Tăng cường chất xơ: 28g/ ngày.

Muối: < 5g/ ngày, gia ̉m xuống 2-3g/ngày ở
những tháng cuối thai kỳ.

Đầy đủ vitamin và vi chất dinh dưỡng: Sắt, 
acid folic, canxi, magie. Magie co ́ nhiê ̀u trong
rau qua ̉ tươi va ̀ ca ́c loa ̣i ha ̣t co ́ dâ ̀u.

Gia ̉m lượng nước uống hàng ngày, uống
không quá 1 lít.



 Thực phẩm nên dùng

 Các loại gạo, mỳ, ngô, khoai, sắn, bún, phở, bánh đúc...(nên

chọn các loại gạo lức, bánh mì đen hoặc ngũ cốc ngũ cốc xay

xác dối thay cho gạo trắng, bún, phở, bánh đúc...).

 Các thực phẩm giàu đạm nguồn gốc động vật ít béo, giàu sắt và

can xi như thịt nạc, cá nạc, tôm, cá nhỏ ăn cả xương, cua...

 Các chất béo bao gồm bơ động vật, dầu oliu, dầu nành, dầu

điều, dầu mè, dầu hạnh nhân, hạt hướng dương, hạt điều, 

trứng, thực phẩm đậu nành, quả ốc chó và omega-3 được tìm

thấy trong cá béo.

 Ăn đa dạng các loại rau xanh, đặc biệt các loại rau có tính

nhuận tràng như rau khoai lang, rau mồng tơi, ra đay (400-

600g/ngày).

 Ăn đa dạng các loại quả (nên ăn thanh long,  cam, bưởi, đu đủ
chín, chuối...).

 Các loại sữa ít béo và các sản phẩm chế biến từ sữa như sữa

chua.



 Thực phẩm hạn chế dùng:
 Phủ tạng động vạt: như tim, gan, cật (thận).

 Mỡ động vật, bơ.

 Một số gia vị cay nóng như: Hạt tiêu, gừng, ớt.

 Các loại bánh kẹo ngọt, mứt chứa nhiều đường, các loại nước
ngọt.

 Thực phẩm không nên dùng:
 Thực phẩm chế biến sẵn như: Ngũ cốc ăn sáng, mì ăn liền, giò

chả, lạp xưởng, đồ hộp, mì chính, bột ngọt, hạt nêm.

 Dưa, cà muối.

 Các loại quả sấy khô.

 Rượu, bia, nước ngọt có đường, đồ uống có ga...

 Thực phẩm sống:  Thịt cá sống, trứng trần, gỏi...

 Chế biến thực phẩm:
 Hạn chế các món rán, quay, xào.

 Hạn chế sử dụng các loại quả ép, xay sinh tố; nên ăn cả múi, 
miếng để có chất xơ.



Buổi Thực đơn Thực phẩm
Trọng 

lượng

Năng 

lượng
Protein Lipid Glucid Natri Kali Choles

Sáng 6h Bún bò Bún 150 165 2.6 0.0 38.6 0 0 0

Giá 30 13 1.7 0.0 1.6 6.9 49.2 0

Thịt bò 60 71 12.6 2.3 0.0 49.8 226.8 35.4

Phụ sáng 11h Sữa tươi Sữa 180 139 5.9 6.2 14.9 0 0 0

Trưa 11h

Cơm 2 bát vừa, gà kho 

sả, canh rau dền, rau 

sôm luộc, chôm chôm

Gạo tẻ máy 100 344 7.9 1.0 76.2 5 241 0

Thịt gà ta 50 100 10.2 6.6 0.0 22.5 105 40

Rau giền 100 19 3.4 0.0 1.4 56 476 0

Thịt heo nạc 20 28 3.8 1.4 0.0 8 54 12

Rau sam 100 18 1.4 0.0 3.0 0 0 0

Chôm chôm 150 108 2.3 0.0 24.6 33 205.5 0

Chiều 14 h Bơ xay Quả bơ vỏ xanh 150 152 2.9 14.1 3.5 10.5 1080 0

Tối 17h

Cơm 2 chén vừa, cá quả

kho, canh bí đỏ, dưa 

chuột, chuối.

Gạo tẻ máy 100 344 7.9 1.0 76.2 5 241 0

Cá quả 100 97 18.2 2.7 0.0 0 0 0

Thịt heo nạc 20 28 3.8 1.4 0.0 8 54 12

Bí ngô 100 24 0.3 0.0 5.6 8 349 0

Dưa chuột 100 15 0.8 0.0 3.0 13 169 0

Chuối tây 200 132 1.8 0.6 30 34 572 0

Tối 21 h Sữa tươi Sữa 180 139 5.9 6.2 14.9 0 0 0

Gia vị

Đường cát 20 77 0.2 0.0 18.9 0 0 0

Dầu thực vật 20 179 0.0 19.9 0.0 0 0 0

Muối 3 0 0.0 0.0 0.0 1140 5.7 0

Giá trị dinh dưỡng khẩu phần
2190 93.5 63.2 312 1456 3728 99.4



 Đa ́i tha ́o đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung 
nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào, khởi phát hoặc 
được phát hiện đầu tiên trong lúc mang thai. 

 ĐTĐ được chẩn đoán trong 3 tháng giữa hoặc 3 
tháng cuối của thai kỳ và không có bằng chứng 
ĐTĐ típ 1, típ 2 trước đó. Nếu phụ nữ có thai 3 
tháng đầu được phát hiện tăng glucose huyết: 
chẩn đoán là ĐTĐ chưa được chẩn đoán hoặc 
chưa được phát hiện và dùng tiêu chuẩn chẩn 
đoán ĐTĐ như ở người không có thai.

 Một chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý có thể
kiểm soát tốt đường huyết mà không cần dùng
thuốc, hoặc giảm liều thuốc đang sử dụng và
giảm các biến chứng do tiểu đường gây ra.



 Thực hiện xét nghiệm chẩn đoán ĐTĐ (đối với ĐTĐ chưa 
được chẩn đoán trước đây) tại lần khám thai đầu tiên đối 
với những người có các yếu tố nguy cơ của ĐTĐ.

 Thực hiện xét nghiệm chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ ở tuần thứ 24 
đến 28 của thai kỳ đối với những thai phụ không được chẩn 
đoán ĐTĐ trước đó.

 Thực hiện xét nghiệm để chẩn đoán ĐTĐ thật sự (bền 
vững): ở phụ nữ có ĐTĐ thai kỳ sau khi sinh từ 4 đến 12 
tuần. Dùng nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống và 
các tiêu chuẩn chẩn đoán không mang thai phù hợp trên 
lâm sàng.

 Ở phụ nữ có tiền sử ĐTĐ thai kỳ nên thực hiện xét nghiệm 
để phát hiện sự phát triển ĐTĐ hay tiền ĐTĐ ít nhất mỗi 3 
năm một lần.

 Phụ nữ có tiền sử ĐTĐ thai kỳ, sau đó được phát hiện có 
tiền ĐTĐ: cần được điều trị can thiệp lối sống tích cực hay 
metformin để phòng ngừa ĐTĐ.



Phương pháp 1 bước (one-step strategy)

 Thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose đường 
uống 75g (75-g OGTT): đo nồng độ glucose huyết 
tương lúc đói và tại thời điểm 1 giờ, 2 giờ, ở tuần 
thứ 24 đến 28 của thai kỳ đối với những thai phụ 
không được chẩn đoán ĐTĐ trước đó. Nghiệm 
pháp dung nạp glucose đường uống phải được 
thực hiện vào buổi sáng sau khi nhịn đói qua đêm 
ít nhất 8 giờ. Chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ khi bất kỳ 
giá trị glucose huyết thoả mãn tiêu chuẩn sau 
đây:

– Lúc đói ≥ 92 mg/dL (5,1 mmol/L)
– Ở thời điểm 1 giờ ≥ 180 mg/dL (10,0 mmol/L)
– Ở thời điểm 2 giờ ≥ 153 mg/dL (8,5 mmol/L)



Phương pháp 2 bước

 Bước 1: Thực hiện nghiệm pháp uống glucose 50g hoặc 
uống tải glucose 50 gam (glucose loading test: GLT): Uống 
50 gam glucose (trước đó không nhịn đói), đo glucose 
huyết tương tại thời điểm 1 giờ, ở tuần thứ 24 đến 28 của 
thai kỳ đối với những thai phụ không được chẩn đoán ĐTĐ 
trước đó. Nếu mức glucose huyết tương được đo lường tại 
thời điểm 1 giờ sau uống là 130 mg/dL, 135 mg/dL, hoặc 
140 mg/dL (7,2 mmol/L, 7,5 mmol/L, 7,8 mmol/L) tiếp tục 
với nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 100g.

 Bước 2: Thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose đường 
uống 100g (100-g OGTT): Nghiệm pháp phải được thực 
hiện khi bệnh nhân đang đói: Bệnh nhân nhịn đói, uống 100 
gam glucose pha trong 250-300 ml nước, đo glucose huyết 
lúc đói và tại thời điểm 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, sau khi uống 
glucose. Chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ khi ít nhất có 2 trong 4 giá 
trị mức glucose huyết tương bằng hoặc vượt quá các 
ngưỡng sau đây:





 Tất cả các bệnh nhân đái tháo đường, không kể đái tháo đường typ 2 hay 

typ 1 đều phải tuân thủ chế độ ăn giảm glucid (55-60% năng lượng khẩu 

phần).

 Nên sử dụng thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp và trung bình. 

 Sử du ̣ng trên 400g rau/ngày, nên ăn rau có nhiều chất xơ làm hạn chế 

mức độ tăng đường máu sau ăn.

 Gạo là thực phẩm sử du ̣ng nhiê ̀u và thường xuyên trong bữa ăn hàng

ngày. Gạo trắng co ́ chỉ sô ́ đường huyê ́t cao (83), vì vậy nên thay thê ́ bằng

gạo lức (chỉ số đường huyê ́t cu ̉a gạo lức là 62), hoặc gạo lật nảy mầm (chỉ

sô ́ đường huyê ́t cu ̉a gạo lật nảy mầm là 57). 

 Nên ăn nhiều loại thực phẩm (15-20 loại/ngày, mỗi bữa có trên 10 loại

thực phẩm) để cung cấp đầy đu ̉ chất dinh dưỡng cho cơ thê ̉

 Nên ăn nhiều bữa trong ngày để không làm tăng đường máu quá nhiều sau

ăn, và hạ đường máu quá nhanh lúc xa bữa ăn. Nên ăn 3 bữa chính và 2 

đến 3 bữa phụ.

 Nên ăn thịt nạc, cá nạc, đậu phu ̣, sữa chua, sữa, phô mai (ít béo, không

đường).

 Nên sử du ̣ng sữa đặc chê ́ cho bê ̣nh nhân đái tháo đường dưới sự chỉ dẫn

cu ̉a nhân viên y tê ́.



 Hạn chê ́ tối đa các thực phẩm có chỉ số đường huyê ́t cao làm tăng

cao đường máu sau ăn: bánh, kẹo, kem, chè, trái cây sấy... trái

cây khô là các loại thức ăn có trên 20% glucid.

 Giảm ăn các thực phẩm nhiều chất béo gây tăng mỡ máu: Da, 

lòng đỏ trứng, phủ tạng (gan, tim,thận...) thức ăn chiên xào.

 Giảm ăn mặn và các thực phẩm chế biến sẵn nhiều muối để phòng

ngừa tăng huyết áp: mì gói, chả lụa, mắm, khô, tương, chao.

 Giảm uống rượu, bia, nước ngọt.

 Không nên dùng đường trắng, dùng đường dành cho bệnh nhân đái

tháo đường.  

 Đối với người đái tháo đường có kèm thừa cân, béo phì nên ăn

các thực phẩm luộc, bỏ lò hơn là các món rán, không nên ăn thịt
mỡ, ăn cá và thịt gia cầm thay cho thịt đỏ, ăn bơ tách chất béo

và các thực phẩm khác nhau có hàm lượng chất béo thấp.



 Nếu không có chống chỉ định về sản khoa và nội khoa, thì
nên bắt đầu hoặc tiếp tục tập luyện ở mức độ vừa phải.

 Thai phụ bi ̣ đa ́i tha ́o đường cũng có thể tham gia các lớp
tập thể dục, nhưng chỉ nên tập với cường độ thấp hơn so 
với mức đã từng tập trước kia, giảm bớt các bài tập có sự
va chạm (quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ). 

 Trong khi tập nếu cảm thấy mệt mỏi nên ngừng tập và nghỉ
ngơi.Vì luyện tập làm giảm đường máu, do vậy nếu thai
phụ đang điều trị bằng insulin cần được tư vâ ́n các triệu
chứng hạ đường máu và cách xử trí.

 Các triệu chứng hạ đường huyết: Ca ́u gắt, tư duy rời rạc, có
cảm giác như kiến bò ở môi, vã mồ hôi, tim đập nhanh, run 
yếu khuỵu chân. Có cảm giác đói, cồn cào. Xử trí: nên uống
3 thìa ca ̀ phê đường hoặc hoặc 3 thìa ca ̀ phê mật ong hoặc
ăn vài viên kẹo ngọt, vài cái bánh ngọt, uống 1 hô ̣p sữa .



Sử dụng bảng chuyển đổi thực phẩm để thay thế 

các thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày

 Nhóm gạo, tinh bột, khoai củ, các loại hạt: 01 đơn vị chuyển đổi
bằng 20g glucid. Sử du ̣ng 12-14 đơn vị/ngày. Nên sử dụng ngũ cốc
nguyên hạt đê ̉ làm hạn chê ́ tăng đường máu sau ăn như gạo lức, 
gạo lật nảy mầm.

 Nhóm quả chín: 01 đơn vị chuyển đổi bằng 10g glucid. Sử dụng 1-3 
đơn vị quả chín/ngày

 Nhóm rau: 1 đơn vị chuyển đổi bằng 4g glucid. Sử dụng 3-4 đơn vị
rau/ngày

 Nhóm sữa và chê ́ phẩm sữa: Số lượng sử du ̣ng theo khuyê ́n nghị
sữa và chê ́ phẩm sữa của phụ nữ có thai và bà me ̣ cho con bú. 3 
tháng đầu cu ̉a thai ky ̀ sử du ̣ng 3 đơn vị sữa, 3 tháng giữa cu ̉a thai
ky ̀ sử du ̣ng 5 đơn vị sữa, 3 tháng cuối cu ̉a thai ky ̀ sử du ̣ng 6 đơn vị
sữa.

 Nhóm đường: 1 đơn vị chuyển đổi bằng 5g glucid. Hạn chê ́ sử
dụng đường vì có thê ̉ làm tăng nhanh đường máu. Nên sử dụng
đường dành riêng cho bê ̣nh nhân đái tháo đường dưới sự chỉ dẫn
cu ̉a nhân viên y tê ́, bác sy ̃ và chuyên gia dinh dưỡng.

 Nhóm thực phẩm cung cấp chất đạm: Sử dụng 5-7 đơn vị thực
phẩm cung cáp chất đạm. Mỗi đơn vị tương đương 7g protein



Thứ 2 và thứ 5 Thứ 3 và thứ 6 Thứ 4 và thứ 7 Chủ nhật

Bữa Thực phẩm Trọng lượng 

ăn được (g)

Thực phẩm Trọng 

lượng ăn 

được (g)

Thực phẩm Trọng 

lượng ăn 

được (g)

Thực phẩm Trọng 

lượng ăn 

được (g)

7h Phở bò: Miến gà: Bún cá: Phở gà

Bánh phở 150 Miến dong (miến khô) 45 Bún tươi 160 Bánh phở 180

Thịt bò 30 Thịt gà ta 50 Cá rô phi 50 Thịt gà ta 30

Hành lá, rau thơm 10 Hành lá 10 Cải xanh 30 Dầu ăn 3

Dầu ăn 5 Dầu ăn 3 Thìa là, hành, gừng 5 Hành lá 2

Dầu ăn 5

9h

Chuối tây 200 Bưởi 200 Táo 200 Dưa hấu 200

11h30 Cơm tẻ (gạo) 100 Cơm tẻ (gạo) 100 Cơm tẻ (gạo) 100 Cơm tẻ (gạo) 100

Canh củ quả nấu xương 

sườn:

Trứng cút kho thịt: Rau lang xào tỏi Cá trắm kho

Sườn lợn 20 Thịt lợn nạc 50 Rau lang 150 Cá trắm 50

Bí đao 40 Trứng chim cút 20 Tỏi ta 5 Khế 5

Súp lơ xanh 40 Súp lơ xào tôm nõn: Dầu ăn 3 Riềng 5

Cà rốt 40 Tôm biển (nõn) 30 Ốc xào lá lốt Thịt lợn ba chỉ 20

Cá cam sốt cà chua: Súp lơ trắng 50 Ốc nhồi 50 Thịt gà rang

Ca cam 80 Cà rốt 60 Sả, gừng, tỏi 5 Thịt gà ta 50

Cà chua 15 Hành lá 5 Lá lốt 20 Sả 3

Dầu ăn 8 Rau mùi 10 Canh cải nấu thịt băm Dầu ăn 2

Trứng đúc thịt: Dầu ăn 5 Cải xanh 50 Gừng tươi 1

Thịt lợn nạc 20 Canh cua rau đay : thịt nạc vai 10 Canh bầu nấu cua

Trứng gà 20 Cua đồng 5 Thịt bò xào súp lơ, cà rốt Bầu 50

Dầu ăn 7 Rau đay 30 Súp lơ xanh 30 Cua đồng 20

Rau mồng tơi 20 Cà rốt 30

Thịt bò nạc 40

Tỏi ta                                        3

Cải chíp xào nấm

Cải chíp                                  150

Nấm hương khô 3

Dầu ăn 5 Tỏi ta 3

Vú sữa                       100 Thanh Long                    100 Đu đủ chín 100 Dầu ăn 3

Chuối tây      100

15g Sữa da ̀nh cho bê ̣nh 

nhân đa ́i tha ́o đường/ 

Sữa tươi không đường

250ml Sữa da ̀nh cho bê ̣nh nhân đa ́i 

tha ́o đường/Sữa tươi không 

đường

250ml Sữa da ̀nh cho bê ̣nh nhân đa ́i 

tha ́o đường/ Sữa tươi không 

đường

250ml Sữa da ̀nh cho bê ̣nh nhân đa ́i 

tha ́o đường/ Sữa tươi không 

đường

250ml

17g30 Cơm tẻ (gạo) 100 Cơm tẻ (gạo) 100 Cơm tẻ (gạo) 100 Cơm tẻ (gạo) 100

Canh cải xanh nấu thịt 

nạc:

Canh khoai sọ nấu thịt nạc: Trứng đúc thịt Đậu sốt thịt

Cải xanh 120 Thịt lợn nạc 25 Thịt lợn nạc vai 30 Thịt lợn nạc 30

Thịt lợn nạc 20 Khoai sọ 80 Trứng gà 40 Đậu phụ 40

Cá kho nước dừa: Hành lá (hành hoa) 5 Dầu ăn 3 Dầu ăn 2

Cá quả 50 Thịt gà rang lá chanh: Mộc nhĩ 5 Hành lá 2

Nước dừa non tươi 5 Thịt gà ta 100 Nấm hương khô 1 Cà chua 30

Nộm ngó sen tôm thịt: 20 Dầu ăn 2 Đậu côve xào thịt Thịt bò kho tiêu

Ngó sen 15 Cải chip luộc chấm xì dầu 120 Đậu cô ve 50 Thịt bò nạc 50

Cà rốt (củ đỏ, vàng) 15 Thịt lợn nạc vai 30 Dầu ăn 3



 http://daithaoduong.kcb.vn/dai-thao-duong-

thai-ky/

http://daithaoduong.kcb.vn/dai-thao-duong-thai-ky/

