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9J: KỸ THUẬT CHO TRẺ ĂN 
 

KỸ THUẬT HỖ TRỢ TRẺ BÚ BÌNH, ĂN BẰNG THÌA VÀ UỐNG BẰNG 
CỐC: 

① Kỹ thuật kích thích vùng miệng  
② Kỹ thuật đỡ hàm và cằm cho trẻ 
③ Kỹ thuật đỡ vào môi và má khi cho trẻ bú  
④ Kỹ thuật giữ để khép môi và cằm 
⑤ Kỹ thuật xoay ấn bình sữa 
⑥ Kỹ thuật điều tiết tốc	độ	bú 
⑦ Kỹ thuật xoa mặt 
⑧ Kỹ thuật hình chữ L 
⑨ Kỹ thuật giữ cằm 
⑩ Kỹ thuật ấn bằng tay 
⑪ Kỹ thuật lấy thìa/muỗng ra khi trẻ cắn 

 
1.  KỸ THUẬT KÍCH THÍCH MÔI 
 
Kỹ thuật này giúp kích thích quan vùng môi của trẻ để tạo phản xạ bú mẹ/ hoặc bú bình  

 
PHÙ HỢP VỚI:  Trẻ từ 0-6 tháng tuổi đang bú mẹ/ hoặc bú 
bình 
 
 
ÁP DỤNG VỚI:  

o Trẻ cần được khuyến khích thêm để bú/mút 
o Trẻ gặp khó khăn khi bú mút 
o Trẻ mút yếu hoặc mút vô tổ chức 
o Trẻ sinh non hoặc bị phơi nhiễm với chất kích thích 

hoặc trẻ	mau	bị mệt hoặc	trẻ	gặp	khó	khăn khi bú 

 
CÁCH THỰC HIỆN:  

o Bế	nâng	cao	phần	đầu	trẻ	ở	góc	xiên	(45-60 độ). Đặt 
trẻ	nằm	dốc	cao	thân	trên	và	đầu	trên	gối. 

o Dùng đầu	ti	hoặc	núm vú nhẹ nhàng chạm	quanh	
môi của trẻ, từ bên này sang bên kia, sau vài lần	kích	
thích	như	vậy	thì	ngưng và để	trẻ	ngậm	ti để	bú. 

o Lặp lại khi cần thiết. 
o Có thể dùng núm vú giả thực	hiện	các	động tác tương tự trước khi đưa	bình	vào	cho	trẻ.  
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2.  KỸ THUẬT ĐỠ HÀM VÀ CẰM KHI TRẺ BÚ (BÚ 
BÌNH)  

 
Kỹ thuật này tạo	thêm	lực	đỡ	ở	cằm	của	trẻ	để tăng khả	năng	mút	
khi	bú	bình. 

 
PHÙ HỢP VỚI:  Trẻ từ 0-6 tháng tuổi đang bú bình 
 

ÁP DỤNG VỚI:  

o Trẻ mau bị mệt khi bú/mút 
o Trẻ gặp khó khăn khi bú/mút 
o Trẻ bú kém hoặc bú vô tổ chức 
o Trẻ sinh non hoặc bị phơi nhiễm với chất kích thích, trẻ	

mau	mệt	hoặc trẻ gặp khó khăn khi bú/mút. 

 
CÁCH THỰC HIỆN:  

o Bế	nâng	cao	phần	đầu	trẻ	ở	góc	xiên	(45-60 độ).  
o Đặt một	ngón tay dưới cằm trẻ, ấn nhẹ khi đưa bình sữa 

vào miệng trẻ.  

 

 
3.  KỸ THUẬT ĐỠ VÀO MÔI VÀ MÁ KHI TRẺ 

BÚ (BÚ BÌNH)  
 
Kỹ thuật này giúp tạo	thêm	lực	ở	vùng má để	trẻ	tăng	khả	
năng	mút	khi	bú bình. 

 
PHÙ HỢP VỚI:  Trẻ từ 0-6 tháng tuổi đang bú bình  
 
 
ÁP DỤNG VỚI:  

o Trẻ mau bị mệt khi bú/mút 
o Trẻ gặp khó khăn khi bú/mút 
o Trẻ bú kém hoặc bú vô tổ chức 
o Trẻ sinh non hoặc bị phơi nhiễm với chất kích 

thích, trẻ	mau	mệt	hoặc trẻ gặp khó khăn khi 
bú/mút.  
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Quan sát kỹ thuật nâng cằm từ 
góc bên khi thực hiện động tác 
đỡ cằm lúc trẻ bú. 

CÁCH THỰC HIỆN:  

o Bế	nâng	cao	phần	đầu	trẻ	ở	góc	xiên	(45-60 độ). Đặt trẻ	nằm	dốc	cao	thân	trên	và	đầu	trên	gối.  
o Dùng ngón tay cái và một ngón nữa	(mỗi ngón đặt	một	bên	má trẻ), ấn nhẹ nhàng về	hướng	

miệng trẻ để giúp trẻ di chuyển môi quanh núm bình sữa.  
 

 
 
Lưu ý: Khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ má và cằm cho trẻ khi bú, nếu thấy trẻ bị ho 
hoặc sặc, cần ngừng ngay việc áp dụng kỹ thuật này.  
 

 

4.  KỸ THUẬT GIỮ ĐỂ TRẺ KHÉP MÔI VÀ CẰM 
 
Kỹ thuật này tạo	thêm	lực	hỗ	trợ	ở	môi	và	cằm	để giúp 
trẻ	khép môi lại	khi	bú. 

 
PHÙ HỢP VỚI:  Trẻ nhỏ từ 0-6 tháng tuổi.  
 
ÁP DỤNG VỚI:  

o Trẻ khó khép môi 
o Trẻ gặp khó khăn khi bú/mút 
o Trẻ mút yếu hoặc mút vô tổ chức 
o Trẻ sinh non hoặc bị phơi nhiễm với chất kích 

thích, trẻ	mau	mệt	hoặc trẻ gặp khó khăn khi 
bú/mút.  

 
CÁCH THỰC HIỆN:  

o Bế	nâng	cao	phần	đầu	trẻ	ở	góc	xiên	(45-60 độ) hoặc	đặt trẻ	ngồi	dựa	sao	cho	phần	thân	trên 
được	nâng	cao. 
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o Dùng ngón tay cái (đặt	ngay dưới môi dưới của trẻ) và ngón tay trỏ (đặt	trên cằm trẻ), đỡ	nhẹ	
vào	môi dưới và phần xương cằm, nhẹ nhàng ấn lên để		hỗ	trợ	trẻ chụm	môi	ngậm	quanh núm 
vú.  

 

 
5.  KỸ THUẬT XOAY ẤN BÌNH SỮA (KHI BÚ BÌNH) 

Kỹ thuật này giúp tạo	tác	động	nhẹ	nhàng	ở	vùng	lưỡi	của	trẻ	
để	trẻ	cảm	nhận	và	kích	thích	phản	xạ bú bình. 

 
PHÙ HỢP VỚI TRẺ:  Trẻ từ 0-6 tháng tuổi đang bú bình 
 
 
ÁP DỤNG VỚI:  

o Trẻ cần được khuyến khích thêm để bú/mút 
o Trẻ mau bị mệt khi ăn 
o Trẻ gặp khó khăn khi bú mút 
o Trẻ bú yếu hoặc bú vô tổ chức 
o Trẻ sinh non, trẻ	bị phơi nhiễm với chất	kích	thích	và	mau	bị	mệt hoặc gặp khó khăn khi bú mút. 

 
CÁCH THỰC HIỆN:  

o Bế	nâng	cao	phần	đầu	trẻ	ở	góc	xiên	(45-60 độ). Đặt trẻ	nằm	dốc	cao	thân	trên	và	đầu	trên	gối 
o Dùng núm vú bình sữa ấn nhẹ nhàng vào giữa lưỡi trẻ, giữ 1-3 giây đợi	cho	đến	khi	trẻ đẩy	lưỡi 

lên ngậm	núm vú để bú.  
o Lặp lại khi cần thiết  

 
 

6.  KỸ THUẬT ĐIỀU TIẾT TỐC ĐỘ 
Kỹ thuật này mang đến	cho	trẻ	thời gian để	
giải	lao	ngắn	trong	khi	bú	bình	và	là	cách	để	
điều	chỉnh	chậm	lại	tốc độ bú. Điều	tiết	tốc	độ	 độ 
cũng tương	tự	như	cảm giác khi bú mẹ đối với 
trẻ.   

 
PHÙ HỢP VỚI:  Trẻ từ 0-6 tháng tuổi đang 
bú bình 
 
 
 
 
ÁP DỤNG VỚI:  

o Trẻ dễ bị mệt khi ăn 
o Trẻ gặp khó khăn khi bú/mút 
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Kỹ thuật xoa mặt bằng 
động tác Vỗ - Vỗ nhẹ 

o Trẻ mút yếu hoặc mút không tổ chức 
o Trẻ ho, sặc, hoặc bịt miệng thường xuyên 
o Trẻ thường xuyên bị nôn trớ 
o Trẻ sinh non hoặc bị phơi nhiễm với hóa chất và mau mệt hoặc trẻ gặp khó khăn khi bú/mút. 

 
 
CÁCH THỰC HIỆN:  

o Bế	nâng	cao	phần	đầu	trẻ	ở	góc	xiên	(45-60 độ). Đặt trẻ	nằm	dốc	cao	thân	trên	và	đầu	trên	gối 
o Giữ bình sữa theo chiều nằm ngang để giảm tốc độ chảy của sữa.  
o Cho trẻ bú trong khoảng 20-30 giây (hoặc 3-5 lần nuốt) sau đó nhẹ nhàng xoay bình sữa để	núm	

bình	dịch	sang	phía	má	trẻ hoặc nhấn	nhẹ	bình	sữa	để	núm	ti	hướng xuống mặt	lưỡi. Việc xoay 
bình sữa sang một bên hoặc ấn	xuống tạm thời ngăn dòng chảy của sữa và tốc độ bú của	trẻ. Nhớ	
là	không được rút bình sữa ra khỏi miệng trẻ.  

o Khi trẻ bắt đầu bú trở lại, hãy đưa bình về trở	về	đúng	vị trí và đặt	theo	chiều	nằm ngang để tiếp 
tục cho trẻ bú.  

o Lặp lại quá trình trong suốt	cữ		bú	hoặc	cho đến khi trẻ có thể tự điều	tiết	tốc độ bú.  

 

 

7.  KỸ THUẬT XOA MẶT15  
 
Kỹ thuật xoa mặt là một kỹ thuật massage mặt để giúp trẻ	
phát triển kỹ năng cử	động	miệng. Kỹ thuật này thường	
được thực	hiện	ngay trước các bữa ăn nhằm làm dãn các cơ 
trên	mặt để	chuẩn bị ăn uống.  

 
Có hai kỹ thuật xoa mặt:  

① Kỹ thuật xoa mặt	bằng	động	tác	Vỗ	-	Vỗ	nhẹ (sử dụng 
2-4 ngón tay) 

② Kỹ thuật dùng khăn vải 

 
PHÙ HỢP VỚI:  Trẻ trên 6 tháng tuổi trở	lên và trẻ đã ăn 
dặm.  
 
 
ÁP DỤNG VỚI:  

o Trẻ gặp khó khăn khi khép môi (trẻ luôn há miệng) 
o Trẻ bị co rút môi. 
o Trẻ bị giảm trương lực cơ mặt (má mềm) 
o Trẻ bị tăng trương lực cơ mặt (má cứng)    
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Kỹ thuật dùng khăn lau 

CÁCH THỰC HIỆN:  

o Bảo	mẫu	đứng	trực	diện	với	trẻ	hoặc	bên	cạnh	trẻ.  
o Trẻ	được đặt ngồi ở	tư	thế	ngay ngắn	và	dựa	vững	vàng. 
o Bảo	mẫu	đặt 2-4 ngón tay lên má trẻ, vỗ nhẹ 3 lần đồng	thời	

vuốt	nhẹ	ngón	tay	di	chuyển	về	phía	miệng	trẻ. Rung các ngón 
tay khi vuốt	xuống	-	chậm rãi, sâu hoặc nhanh. Lặp lại 3 lần.  

o Bảo	mẫu	dùng 2-4 ngón tay đặt	ở	bên	trên	của	môi trên của 
trẻ và nhẹ nhàng ấn và vuốt xuống 1 lần.  Động tác này giúp cho 
môi trên của trẻ khép chạm	với môi dưới. Giữ động tác càng 
lâu, trẻ càng cảm nhận	rõ	hơn	động	tác	mím	môi.  

o Bảo	mẫu	dùng 2-4 ngón tay đặt bên dưới	của	môi dưới và nhẹ 
nhàng ấn	và vuốt	ngược	lên	1 lần. Động tác này giúp môi dưới 
chạm	với	môi trên. Giữ động tác càng lâu, trẻ càng cảm nhận 
rỗ hơn động tác mím môi. 

o Bảo	mẫu	đặt 2-4 ngón tay lên môi trẻ và nhẹ nhàng ấn thêm 
một	lần cuối.  

o Lặp lại qui trình nếu	cần thiết từ 8-10 lần.  
o Kỹ thuật dùng khăn cũng thực hiện tuần	tự	theo	các bước trên 

nhưng sử dụng 1 chiếc khăn ẩm	và	ấm. Thay vì vỗ, dùng khăn lau nhẹ từ	má	trẻ	xuôi	xuống	dưới	 
về	phía	mịêng (lau từ phía ngoài gò	má	hướng vào bên trong phía mùi và miệng) và theo chuyển 
động hướng lên từ cằm đến môi. Thực	hiện	lau	hai má xong mới	chuyển xuống lau ở cằm và 
môi.  
 
 
 

 

 
 
 

 

 
THỬ DÙNG KỸ THUẬT XOA VỖ VỖ VÀ BẬT NHẠC ĐỂ GIÚP TẠO KHÔNG KHÍ VUI 

VẺ! 

Vỗ - Vỗ - Vỗ 

Vỗ - Vỗ - Vỗ 

Vỗ - Vỗ - Vỗ  

Môi xuống 

Cằm lên 

Gửi một nụ hôn gió! (muah!) 
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Lưu ý: Không áp dụng kỹ thuật này đối với trẻ có phản ứng với việc tiếp xúc 
trên mặt hoặc không thích bị chạm vào mặt. Những kỹ thuật này cần được thực 
hiện chậm rãi , quan sát cảm nhận và sự nhạy cảm của trẻ và dừng tay khi cần 
thiết. 

 

8.  KỸ THUẬT HÌNH CHỮ L 
 
Kỹ thuật này mang đến	cho	trẻ	sự	hỗ trợ ở cằm để	giúp trẻ	há	miệng 
và ngậm	miệng khi nhai và uốt thức ăn.  

PHÙ HỢP CHO:  Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và trẻ đã được ăn 
dặm.   
 
ÁP DỤNG VỚI:  

o Trẻ có hàm bị đẩy chìa ra ngoài 
o Trẻ có phản ứng cắn mạnh 
o Trẻ khó mím môi 
o Trẻ gặp khó khăn trong việc kiểm soát mở và đóng cơ hàm. 

 
CÁCH THỰC HIỆN:  

o Bảo	mẫu	đứng	trực	diện	với	trẻ. 
o Trẻ được đặt ngồi ở tư thế ngay ngắn và dựa	vững. 
o Ngón tay cái của	bảo	mẫu đặt trên cằm hoặc ngay bên dưới môi dưới.  
o Ngón tay trỏ của	bảo	mẫu	đặt ở khớp thái dương (phía bên cạnh	khuôn	mặt, gần tai và khớp	

xương	hàm trên của trẻ). 
o Ngón tay giữa của	bảo	mẫu đặt dưới hàm, ngay phía sau cằm.  
o Dùng lực	ở	ngón	tay	vừa	đỡ	vừa	ấn	nhẹ	nhàng	để	điều	khiển	chuyển	động	đưa	lên	hoặc	hạ	xuống	

của	hàm	trong	khi	trẻ	ăn. 
o Dần dần giảm bớt	mức	độ	tác	động	và	hỗ trợ trên trẻ	khi thấy	trẻ có khả	năng	tự kiểm soát cơ 

hàm tốt hơn.  

 
 
Lưu ý: Không áp dụng kỹ thuật này đối với trẻ có phản ứng với việc tiếp xúc 
trên mặt hoặc không thích bị chạm vào mặt HOẶC nếu trẻ có lực đẩy lưỡi và 
cơ hàm quá mạnh.  
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9.  KỸ THUẬT NÂNG CẰM 
 
Kỹ thuật này tạo	thêm	lực	nâng	ở	hàm	cho	trẻ	nhằm hỗ	trợ trẻ	
ngậm	và	há	miệng khi nhai hoặc nuốt thức ăn.  

 
PHÙ HỢP VỚI:  Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và trẻ đã được 
ăn dặm.   
 
 
ÁP DỤNG VỚI:  

o Trẻ có hàm bị đẩy chìa ra ngoài. 
o Trẻ có phản ứng cắn 
o Trẻ khép môi kém 
o Trẻ gặp khó khăn trong việc kiểm soát mở và đóng cơ 

hàm. 
 

CÁCH THỰC HIỆN:  

o Bảo	mẫu	đứng từ phía sau hoặc đứng bên cạnh trẻ. 
o Trẻ được đặt ngồi ở tư thế ngay ngắn	và	dựa	vững	vàng. 
o Ngón tay cái của	bảo	mẫu	đặt ở khớp thái dương (phía bên cạnh	khuôn	mặt, gần tai và khớp	

xương	hàm trên của trẻ)  
o Ngón tay trỏ của bảo mẫu đặt ở	cằm trẻ ngay bên dưới môi dưới. 
o Ngón tay giữa của	bảo	mẫu đặt dưới hàm, ngay phía sau cằm.  
o Dùng lực	ở	ngón	tay	vừa	đỡ	vừa	ấn	nhẹ	nhàng	để	điều	khiển	chuyển	động	đưa	lên	hoặc	hạ	xuống	

của	hàm	trong	khi	trẻ	ăn. 
o Dần dần giảm bớt	mức	độ	tác	động	và	hỗ 

trợ trên trẻ	khi thấy	trẻ có khả	năng	tự 
kiểm soát cơ hàm tốt hơn 

 

 

 

  

Quan sát kỹ thuật đỡ cằm từ góc ngoài 
vào trong khi cho trẻ uống bằng loại 
cốc khoét góc. 
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10.  KỸ THUẬT ẤN XUỐNG (KHI TRẺ ĂN BẰNG 

THÌA VÀ UỐNG BẰNG CỐC) 
 
Kỹ thuật này tạo	thêm	hỗ	trợ	ở lưỡi và hàm của trẻ nhằm	giảm 
bớt	lực đẩy ra của lưỡi và giúp trẻ ăn, uống và nuốt thức ăn dễ 
dàng hơn.  

 
PHÙ HỢP VỚI:  Trẻ trên 6 tháng tuổi trở lên và trẻ	đang 
ăn dặm	và đã tập uống cốc.  
 
ÁP DỤNG VỚI:  

o Trẻ có lưỡi đẩy thò ra ngoài 

 
CÁCH THỰC HIỆN:  

o Bảo	mẫu	đứng trực	diện	và	ngang	tầm	mắt	của	trẻ	– 
không đứng phía trên trẻ.  

o Trẻ được đặt ngồi ở tư thế ngay ngắn,	dựa	vững. 
o Đút cho trẻ ăn bằng thìa: Đặt thìa lên vào giữa mặt 

lưỡi trẻ và nhấn mạnh xuống, dùng ngón tay ấn để	giữ	
chặt cằm trẻ. Rút thìa ra, lặp lại khi cần thiết. 

o Cho trẻ uống bằng cốc: Đặt một chiếc cốc chạm	vào	 
môi dưới phía dưới phần lưỡi thè ra, dùng ngón tay ấn	
mạnh	để	nâng cằm	lên	(đến gần lưỡi). Rút cốc ra và lặp 
lại động tác nếu cần 

 
 

11.   KỸ THUẬT RÚT THÌA/CỐC RA KHI B Ị TRẺ NGHIẾN MẠNH 
 
Kỹ thuật này tạo	hỗ	trợ	cho	hàm của trẻ nhằm	giúp	trẻ	há	miệng và nhả thìa hoặc cốc ra sau khi cắn.  

 
PHÙ HỢP VỚI:  Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên 
 
ÁP DỤNG VỚI:  

o Trẻ bị	gồng	cứng 
o Trẻ tăng động	 
o Trẻ gặp khó khăn trong kiểm	soát	đóng mở 

hàm hoặc trẻ có xu hướng nghiến chặt hàm. 
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CÁCH THỰC HIỆN:  

o Giảm bớt tác nhân kích thích bên ngoài khi cho trẻ ăn (ánh sáng dịu	nhẹ, giảm tiếng ồn, hạn chế 
tác nhân gây kích thích thị giác v.v)  

o Giúp trẻ bình tĩnh trở lại và bớt căng thẳng hơn. 
o Khi trẻ cắn, giúp trẻ thư giãn và ấn nhẹ vào cằm trẻ. 
o Đợi cho cơ hàm của trẻ giãn ra và lấy thìa/cốc ra khõi miệng trẻ.  
o Nếu vẫn không hiệu quả, nhẹ nhàng hướng dẫn trẻ cúi	đầu	xuống	(cằm	gập	sát	vào	ngực)	–	đây	là	

cách	mở	miệng	một cách tự nhiên và nhả đồ dùng hoặc cốc ra.  

 

 
LƯU Ý: Không cố lấy đồ dùng hoặc cốc ra khõi miệng trẻ bằng cách giật 
mạnh. Càng giật mạnh đồ dùng hoặc cốc, trẻ càng phản xạ mạnh. Hàm của 
trẻ sẽ cắn chặt vào đồ dùng hoặc cốc hơn làm cho việc nhả ra càng trở nên 
khó khăn hơn và gây đau đớn cho răng và nướu của trẻ.  
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BẢO MẪU THỰC HÀNH CHO TRẺ ĂN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kỹ thuật bàn tay hình chữ L- hỗ trợ trẻ uống bằng cốc 

Kỹ thuật ấn miệng trẻ khi đút cho trẻ ăn bằng thìa 
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Kỹ thuật điều tiết nhịp độ khi cho trẻ bú Kỹ thuật xoa bằng động tác Vỗ - Vỗ  

Kỹ thuật đỡ cằm (vị trí tay của bảo mẫu hơi khác một chút) khi 
cho trẻ uống bằng cốc 
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Đặt bình sữa nằm ngang khi áp dụng kỹ thuật điều tiết tốc độ 
trong lúc trẻ bú. 

Kỹ thuật kích thích môi khi cho trẻ bú bình   



 

 

 


