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Bãi miễn trách nhiệm: Tài liệu này chỉ dành riêng cho mục đích giáo dục mà thôi. Dù đã cố gắng hết sức để bảo đảm bản dịch từ 
tiếng Anh là chính xác, dịch thuật là công việc cực kỳ phức tạp, do đó, các chữ dịch riêng lẻ có khi có những điểm không đúng. Hãy 
hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên viên y tế để bảo đảm rằng thông tin này phù hợp với con quý vị. 

 

Cho ăn uống bằng ống là gì? 
What Is Tube Feeding? 
 

Tại sao con quý vị lại cần ống? 
Why does your child need a tube? 
Ống hoặc chốt nuôi ăn là cách thức cung cấp chất dinh 
dưỡng, theo công thức đặc biệt, vào cơ thể con quý vị. 
Việc cho trẻ ăn bằng ống có thể giúp cung cấp tất cả chất 
bổ dưỡng và chất dinh dưỡng thiết yếu mà con quý vị cần 
để tăng trưởng và khi cháu không thể ăn đầy đủ. Điều này 
có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn, trong một thời gian 
ngắn hoặc dài. Điều này có thể có ích cho trẻ em: 

• Không thể ăn hoặc uống đầy đủ để duy trì mức dinh 
dưỡng 

• Không thể ăn vì các em không thể nhai hoặc nuốt đúng 
cách hoặc an toàn 

• Cần thêm chất dinh dưỡng để tăng trưởng 

 
Các loại ống 
Types of Tubes 
Hiện nay có nhiều loại ống khác nhau tùy theo nhu cầu của 
con quý vị. Chúng có đường kính và chiều dài khác nhau. 
Bác sĩ sẽ quyết định cần sử dụng loại ống nào dựa trên nhu 
cầu của con quý vị. Các loại ống thông thường là: 

• Ống thông mũi-dạ dày - thường được gọi là ống NG 
Nasogastric/NG tube). Ống này được đặt vào qua mũi 
và chạy xuống dạ dày. Loại ống này được sử dụng để 
nuôi ăn bằng ống trong thời gian ngắn hạn. 

• Ống thông mũi-ruột chay - thường được gọi là ống NJ 
Nasogastric/NG tube) hoặc Qua Môn vị (Transpyloric 
TP). Ống này được đặt vào mũi và chạy qua dạ dày và 
xuống ruột chay (ruột non). 

• Ống/chốt nuôi ăn tại dạ dày (thiết bị đặt ở làn da) - đôi 
khi được gọi là ống-G (Gastrostomy/G tube). Ống này 
được đặt vào dạ dày thông qua một lỗ nhỏ ở thành 
bụng. 

• Ống/chốt nuôi ăn tại ruột chay (thiết bị đặt ở làn da) - 
đôi khi được gọi là ống-J (Jejunostomy/J tube) . Ống này 
được đặt vào ruột chay (ruột non) qua một lỗ nhỏ ở 
thành bụng.  

• Ống/chốt nuôi ăn dạ dày-ruột chay (thiết bị đặt ở làn 
da) - đôi khi được gọi là ống G-J (Gastro-jejunostomy/G-
J tube). Đây là loại ống dài hơn được đặt vào bằng thủ 
thuật mở dạ dày và dẫn xuống ruột chay (ruột non). 

 
Tại sao thức ăn chế biến theo công thức lại 
quan trọng? 
Why is formula important? 
Chỉ có thức ăn lỏng chế biến theo công thức đặc biệt và 
nước mới có thể được truyền qua ống. Chuyên viên dinh 
dưỡng sẽ xác định thức ăn chế biến theo công thức dựa 
trên nhu cầu của con quý vị. Những thức ăn chế biến 
theo công thức này thường cung cấp đủ chất đạm, chất 
béo, cácbôhydrát, chất lỏng, sinh tố và khoáng chất mà 
con quý vị cần. Đừng thêm bất cứ thứ gì vào thức ăn chế 
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biến theo công thức. Đừng thay đổi lượng hoặc loại thức 
ăn chế biến theo công thức mà không hỏi ý kiến của 
chuyên viên dinh dưỡng hoặc bác sĩ nhi khoa. Đừng nuôi 
ăn bằng bất kỳ chất lỏng nào khác hoặc thức ăn pha trộn 
thế cho thức ăn chế biến theo công thức. 

Dần dà lượng và loại thức ăn chế biến theo công thức của 
con quý vị có thể thay đổi theo độ tuổi, nhu cầu dinh 
dưỡng, độ tăng trưởng và độ dung nạp. Kích thước và loại 
ống của con quý vị cũng có thể sẽ thay đổi theo thời gian. 

Các loại ống nuôi ăn được định đoạt như thế 
nào? 
How are tube feeds given? 
Chuyên viên dinh dưỡng sẽ cân nhắc: 

• loại ống,  
• thức ăn chế biến theo công thức và  
• độ dung nạp nuôi ăn của con quý vị  
 
khi quyết định phương pháp phù hợp nhất hoặc có lẽ là 
kết hợp các phương pháp.  

Hiện nay có 3 phương pháp chính để truyền thức ăn chế 
biến theo công thức cho con quý vị:  

Bơm 
Một máy bơm có thể được sử dụng để nuôi ăn liên tục 
hoặc không liên tục. Thức ăn chế biến theo công thức 
được truyền vào liên tục trong một khoảng thời gian nhất 
định như trong khoảng thời gian từ 8-24 giờ mỗi ngày. 

Một máy bơm cũng có thể được sử dụng để truyền lượng 
thức ăn chế biến theo công thức tương đương một bữa 
ăn (gọi là lượng thức ăn lớn) trong một khoảng thời gian 
lâu hơn thay vì có thể đạt được bằng trọng lực. Điều này 
thường được thực hiện từ 4-6 lần mỗi ngày, mỗi lần tốn 
từ 30 - 90 phút. 

Trọng lực 
Một túi nhỏ giọt sử dụng trọng lực có thể được dùng để 
truyền lượng thức ăn chế biến theo công thức nhiều hơn 
trong một khoảng thời gian ngắn hơn (điều này được gọi 
là nuôi ăn lượng lớn). Điều này thường được thực hiện từ 
4-6 lần mỗi ngày. Độ cao của lượng thức ăn được truyền 
sẽ định đoạt thời gian nuôi ăn lâu hay mau. Điều đó có 
nghĩa là khi treo túi/thức ăn chế biến theo công thức 
càng cao hơn so với dạ dày thì thời gian nuôi ăn sẽ càng 
ngắn hơn. 

Ống chích 
Ống chích cũng có thể được sử dụng để truyền lượng 
thức ăn lớn bằng trọng lực. Có thể truyền lượng thức ăn 
chế biến theo công thức nhiều hơn một lần một. Điều 
này thường được thực hiện từ 4-6 lần mỗi ngày. 

 

Xin nhớ rằng: 
Remember: 
• Việc nuôi ăn trẻ em bằng ống có thể có ích cho 

trẻ em không thể ăn hoặc uống đủ để tăng 
trưởng và phát triển. 

• Chỉ nên truyền qua ống nuôi ăn thức ăn chế 
biến theo công thức đã được chỉ định  

• Quý vị không nên đổi công thức hoặc cách 
truyền mà không thảo luận trước với chuyên 
viên y tế của quý vị. 

• Dần dà khi con quý vị lớn lên, tăng trưởng và độ 
dung nạp của cháu thay đổi:    

 loại và lượng thức ăn chế biến theo công 
thức cần thiết của cháu có thể thay đổi; và  

 kích thước và loại ống của cháu cũng có thể 
thay đổi;  

vì vậy cháu nên được chuyên viên dinh dưỡng 
và y tá lâm sàng tham vấn xem xét lại theo  
định kỳ. 
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