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  MỤC 1.9: CẤU TRÚC CỦA THỨC ĂN VÀ    
 DẠNG THỨC UỐNG 
 

CẤU TRÚC CỦA THỨC ĂN VÀ DẠNG THỨC UỐNG PHỔ BIẾN 
LÀ GÌ? 
Thức ăn và thức uống có nhiều cấu trúc và dạng khác nhau. Khi còn bé, con người ta chỉ ăn được sữa. Khi 
lớn lên và phát triển các kỹ năng ăn uống, chúng ta trải nghiệm các loại thức ăn có cấu trúc khác nhau như 
ngũ cốc, rau, trái cây nghiền và thức ăn mềm. Cuối cùng, khi các kỹ năng của chúng ta phát triển hoàn 
toàn, chúng ta có thể ăn tất cả các loại thực phẩm, bao gồm các loại thịt và bánh mì dạng thô cứng. Đối với 
trẻ gặp khó khăn với việc ăn và uống, việc tìm ra cấu trúc và dạng  thức ăn và thức uống giúp trẻ ăn uống dễ 
dàng và an toàn nhất có thể là một việc khó khăn. Vì vậy, người chăm sóc cần có sự hiểu biết về các cấu 
trúc và dạng thức ăn thức uống phù hợp nhất theo khả năng và nhu cầu của trẻ. 

 

CẤU TRÚC VÀ ĐỘ ĐẶC KHÁC NHAU20 
Thức ăn và thức uống có nhiều cấu trúc thực phẩm và độc đặc khác nhau. Thức ăn và thức uống có thể có 
cấu trúc và độ đặc tự nhiên hoặc được điều chỉnh để phù hợp với khả năng của trẻ bằng cách các vật dụng 
như đồ dùng ăn uống, máy xay hoặc chất làm đặc thực phẩm. 

 
CẤU TRÚC THỨC 

ĂN 
 

 
   MÔ TẢ 

CÁC VÍ DỤ 

 

Dạng nhuyễn/Rất 
đặc  

o Thường  được ăn bằng dụng cụ ăn uống 
o Không thể hút bằng ống hút 
o Không cần nhai 
o Mịn, không lợn cợn, vón cục 
o Không bị đổ 
o Múc ra thành từng muỗng và giữ nguyên 

hình dạng khi múc bỏ vào khay/dĩa/bàn… 

 

Rau củ, trái cây và thịt 
xay, cháo ngũ cốc đặc  

 

Dạng cắt nhỏ và 
Nhừ 

o Có thể ăn bằng dụng cụ ăn uống, đũa, 
thỉnh thoảng có thể nhón tay  

o Có thể được cắt miếng hoặc múc bỏ vào 
đĩa/khay/bàn. 

o Có thể nhìn thấy những miếng nhỏ lợn cợn  
o Có thể dùng lưỡi để làm nhuyễn các miếng 

nhỏ đó 
o Nhừ và và mềm 
o Ít cần phải nhai 
o Không cần cắn  

 

Thịt băm nhỏ, trái cây, rau 
và cá được cắt nhỏ hoặc 
nghiền nhuyễn, ngũ cốc 
đặc còn nguyên hạt 
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Dạng cắt miếng vừa 
miệng và Mềm 

o Có thể ăn bằng dụng cụ, đũa hoặc bằng 
tay 

o Mềm, nhừ  và cắt miếng vừa miệng  
o Có thể xắn nhỏ mà không cần dùng dao 
o Có thể được nghiền hoặc xắn bởi dụng cụ 

ăn cơm 
o Cần phải nhai 
o Không cần cắn 

 

Thịt nấu chín mềm, cá 
mềm,  trái cây nghiền, rau 
củ nghiền hoặc luộc, phô 
mai mềm và trứng, bánh 
mì được nhúng ẩm 

 

Dạng thô thông 
thường 

o Thông thường, các thực phẩm hằng ngày 
có các cấu trúc khác nhau (mềm, cứng, 
giòn, khô,xơ, có sợi,   

o Bao gồm hỗn hợp hoặc hỗ hợp kép (thực 
phẩm + chất lỏng -> súp và món hầm)  

o Phù hợp độ tuổi của trẻ  
o Phù hợp với sự phát triển kỹ năng  của trẻ 
o Trẻ cần nhai và cắn thức ăn 

 

Tất cả các loại thịt, rau củ, 
trái cây, bơ, trứng, bánh 
mì. 

 

 
 

 
ĐỘ ĐẶC CỦA 
THỨC UỐNG 

 

 
   MÔ TẢ 

 
 CÁC VÍ DỤ 

 
 

Dạng lỏng 

o Chất lỏng chảy nhanh nhất 
o Chảy nhanh như nước  
o Có thể uống bằng bất kì dụng cụ nào như 

bình sữa, cốc, bơm tiêm, ống hút 

Nước  

Dạng hơi sánh 

o Chất lỏng chảy chậm hơn nước  
o Có độ sánh hơn nước 
o Có thể uống bằng bất kì dụng cụ nào bình 

bú, cốc, ống tiêm, ống hút 

Sữa mẹ, sữa công thức 

 

Dạng sánh vừa 

o Chất lỏng chảy chậm hơn thức uống hơi 
sánh 

o Có độ sánh đặc hơn thức uống hơi sánh 
o Có thể uống bằng thìa, hầu hết bằng cốc và 

một số cốc có nắp và ống hút 
o Cần dùng sức khi hút bằng ống hút 

Sinh tố hoa quả  

 

Dạng sánh mịn  

o Chất lỏng chảy chậm hơn chất lỏng  sánh 
mịn 

o Đặc  hơn chất lỏng sánh mịn 
o Có thể múc ra thìa thành miếng 
o Có thể uống bằng thìa và cốc 
o Có kết cấu mịn mà không vón cục 
o Không cần nhai hoặc chế biến 

Trái cây xay nhuyễn và 
ngũ cốc gạo, nước sốt, 
súp, mật ong 
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Dạng đặc/ sánh  

o Chất lỏng chảy chậm nhất 

o Chất lỏng đặc nhất  

o Thường được ăn bằng dụng cụ 

o Không thể uống bằng cốc hoặc ống hút 

o Không cần nhai 

o Mịn, không lợn cợn, vón cục 

o Không bị đổ 

o Múc ra thành từng muỗng và giữ nguyên 
hình dạng khi múc bỏ vào khay/dĩa/bàn… 

Rau xay, trái cây và thịt, 
ngũ cốc 

 
 
SỰ CHUYỂN ĐỔI 

THỰC PHẨM 
 

   MÔ TẢ 
 

 CÁC VÍ DỤ 
 

   

 

 

Thay đổi cấu trúc 
thức ăn 

o Loại thức ăn có thể thay đổi cấu trúc (chuyển 
đổi) khi ăn 

o Cấu trúc thay đổi do có độ ẩm (nước bọt), nhiệt 
độ hoặc tác động lực 

o Ít cần nhai và không cần cắn 

o Giúp dạy các kỹ năng mới ví như kỹ năng nhai 

Đá viên, kem/ sherbet, 
bánh quế, bánh quế, 
một số bánh quy/ 
bánh quy/ bánh quy 
giòn, khoai tây nghiền 
giòn, v.v. 

 

 

LÝ DO TRẺ CẦN CÁC CẤU TRÚC VÀ ĐỘ ĐẶC KHÁC NHAU? 
Có nhiều lý do trẻ cần các cấu trúc thực phẩm hoặc độ đặc nhất định. Người chăm sóc cần hiểu lý do này 
nhưng đôi khi người chăm sóc vẫn chưa hiểu được nó. Người chăm sóc  có thể tìm hiểu những lý do và biểu 
hiện ở trẻ bằng cách tìm hiểu và lưu ý các phản ứng của trẻ trước, trong và sau khi ăn.  

 
Những lý do phổ biến khiến trẻ cần các loại cấu trúc và độ đặc khác nhau như: 

o Trẻ có các tình trạng y tế (hội chứng trào 
ngược, bệnh tim, phổi) 

o Trẻ bị sinh non  
o Trẻ bị phơi nhiễm với hóa chất ( thuốc và 

hoặc rượu) 
o Trẻ có dị tật ( sứt môi và hoặc hở hàm  ếch 
o Trẻ bị rối loạn thần kinh cơ ( Bại não) 
o Trẻ bị hội chứng Down 
o Trẻ có các yếu tố cảm xúc xã hội hoặc môi 

trường (trải nghiệm hạn chế, không có 

người chăm sóc, trẻ chứng kiến các căng 
thẳng)
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HÌNH TRÁI: Trẻ  mắc hội chứng Down 
đôi khi cấu hoặc độ đặc thức ăn thức 
uống  khác nhau do trẻ gặp vấn đề 
trương lực cơ thấp ở miệng và cổ họng. 

 HÌNH PHẢI: Trẻ Bại não cần các cấu trúc 
và độ đặc khác nhau vì trẻ gặp các vấn 
đề trương lực cơ khiến trẻ khó kiểm soát 
cơ để ăn và nuốt.  

‘ 

 

Một trẻ trai ăn thức ăn có các cấu 
trúc khác nhau trên một chiếc khay 

 

 
 
 

 
CÁC DẤU HIỆU CHO THẤY TRẺ CẦN THAY THẾ THỨC ĂN CÓ CẤU 
TRÚC VÀ ĐỘ ĐẶC KHÁC NHAU : 

o Trẻ bị ho hoặc nghẹn khi ăn thực phẩm hay 
chất lỏng 

o Trẻ thường xuyên bị đầy bụng 
o Trẻ  tạo ra âm  thanh  hoặc tiếng thở  “khò 

khè” 
o Trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp trên  
o Trẻ khó thở trong khi ăn  
o Trẻ không vui hoặc khóc khi đến giờ ăn  
o Trẻ không ăn hoặc từ chối thức ăn hoặc đồ 

uống 

o Trẻ thường mất nhiều thời gian cho bữa ăn 
(nhiều hơn 30-40)’ 

o Trẻ gặp khó khăn khi nhai. 
o Trẻ tránh một số  cấu trúc và thức ăn có đặc 

nhất định 
o Trẻ bị nôn 
o Trẻ có các vấn đề về cân nặng và dinh  

dưỡng 
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHO TRẺ ĂN THỨC ĂN CÓ 
CẤU TRÚC VÀ ĐỘ ĐẶC PHÙ HỢP LÀ GÌ?  
Lựa chọn cấu trúc và độ đặc phù hợp cho trẻ giúp cho bữa ăn của trẻ an toàn và thoải mái. Cho trẻ ăn 
thực phẩm có cấu trúc và độ đặc phù hợp với khả năng của trẻ là rất quan trọng giúp việc nuôi dưỡng trẻ  
thành công. Ngoài ra, đối với trẻ gặp khó khăn khi ăn và uống, thay đổi cấu trúc thức ăn và thức uống 
có thể được sử dụng để tăng sự an toàn và sức khỏe của trẻ. Cụ thể là dạng cấu trúc và độ đặc nhất định 
giúp bảo vệ khí quản của trẻ và khiến việc cho ăn bớt mệt mỏi và căng thẳng, giúp cải thiện và tăng 
cường sức khỏe tổng quát và dinh dưỡng ở trẻ.  

 
Khi trẻ cảm thấy được an toàn và thoải mái khi ăn uống, trẻ sẽ ăn được 
nhiều hơn và phát triển khỏe mạnh hơn.  

 

Lựa chọn cấu trúc và độc đặc phù hợp là quan trọng vì:  

① Tăng cường phát triển  vận động miệng của trẻ 
② Giúp trẻ trải nghiệm những cấu trúc và  cảm giác khác nhau một cách an toàn 
③ Giúp trẻ có được trải nghiệm cho ăn an toàn  
④ Giúp trẻ có trải nghiệm ăn uống thoải mái và thú vị.  

 

 
LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHO 

TRẺ ĂN THỨC ĂN CÓ CẤU 
TRÚC VÀ ĐỘ ĐẶC PHÙ 

HỢP 

 
 

MÔ TẢ (KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC ) 

 

Kỹ năng vận động miệng 

 

o Dạy trẻ cách phối hợp miệng để ăn các thức ăn có cấu trúc và độ 
đặc khác nhau. 

o Dạy trẻ cách ăn và uống các loại thức ăn và thức uống có độ khó 
nhiều hơn. 

Phát triển cảm giác của trẻ 

 

 

o Cho trẻ có cơ hội ăn các loại thức ăn và thức uống có độ đặc khác 
nhau. 

o Chuẩn bị để trẻ có thể ăn các loại thức ăn và thức uống người lớn 
ăn và uống.  

   Sức khỏe và Hạnh phúc của trẻ 

 

o Giúp trẻ có trải nghiệm ăn uống an toàn. 

o Giúp trẻ có trải nghiệm ăn uống thoải mái và thú vị 

o Giảm sự bệnh tật, kém ăn, suy dinh dưỡng, mất nước và tử vong ở 
trẻ. 
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CÁC MỐC THỜI GIAN ĐIỂN HÌNH: CHO TRẺ ĂN CẤU TRÚC 
THỰC PHẨM RẮN 

Mốc thời gian quan trọng và điển hình (độ tuổi) trẻ học cách ăn từng loại thức ăn khác nhau. Tuy nhiên, 
cần phải xem xét không chỉ độ tuổi trẻ, mà cả mức độ kỹ năng phát triển và sự sẵn sàng của trẻ khi 
quyết định cho trẻ ăn cấu trúc thức ăn mới. Mặc trẻ có thể ở một độ tuổi nhất định, nhưng điều quan 
trọng là trẻ đã phát triển các kỹ năng cần thiết để có thể chuyển sang ăn cấu trúc thức ăn mới. 

Bảng dưới đây thể hện các kỹ năng phát triển điển hình ở trẻ, giúp hỗ trợ quá trình tập ăn cấu trúc mới, 
cốc và các mốc phát triển thường thấy ở trẻ.    

 
ĐỘ TUỔI KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CẤU TRÚC THỰC PHẨM 

0 – 5/6 Tháng o Trẻ bú o Bú sữa mẹ/ bú bình 

5-6 Tháng 

o Trẻ bú 

o Lực đẩy lưỡi giảm dần 

o Miệng mở ngậm thìa 

o Đưa thức ăn  từ miệng đầy về phía 
họng 

o Thức ăn xây nhuyễn 

7-9 Tháng 

o Kỹ năng nhai lên xuống phát triển 

o Lực đẩy lưỡi giảm hơn nữa 

o Chuyển động của lưỡi từ bên này 
sang bên kia được phát triển 

o Thức ăn đặc, nhuyễn 

o Thức ăn tan nhanh trong nước 
bọt ví dụ như bánh quy, bánh 
bơ v.v 

o Các loại thức ăn mềm ví dụ như 
chuối, quả bơ, cà rốt nấu nhừ và 
nghiền v.v 

12-14 Tháng 
o Kỹ năng nhai tiếp tục phát triển 

o Kỹ năng nhai tốt hơn (nhai xoay tròn)  
o Như trên  

14-18 Tháng 
o Kỹ năng nhai tiếp tục phát triển 

o Chuyển động đóng, mở môi tăng 

o Các loại thịt mềm và cấu trúc 
hỗn hợp như ngũ cốc, súp, cơm 
và đậu v.v  

18-24+ Tháng 

o Kỹ năng nhai đã phát triển hoàn toàn 

o Khép môi mỗi khi nhai và nuốt 

o Cơ hàm đã chắc chắn và có thể căn 
các loại thức ăn có độ dày khác nhau.  

 

o Thịt 

o Các loại trái cây và rau củ 

o Các cấu trúc hỗn hợp  
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 Thức ăn dạng đặc nhuyễn được là rất đặc nếu bám 
quá chặt, không bị đổ khi nghiêng dụng cụ ăn uống. 

 CÁC LOẠI CẤU TRÚC THỨC ĂN KHÁC NHAU 

Có nhiều loại cấu trúc thực phẩm khác nhau. Trẻ phát triển bình thường có thể ăn tất cả thức ăn có cấu 
trúc khác nhau vì các kỹ năng của trẻ đã phát triển phù hợp. Tuy nhiên, đối với trẻ gặp khó khăn trong 
việc ăn uống, trẻ có thể cần ăn một số cấu trúc thức ăn nhất định (và tránh ăn ăn những cấu trúc thức 
ăn khác) để đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái khi ăn. Bất kể là cho trẻ ăn cấu trúc thức ăn nào, cần phải 
phù hợp với lứa tuổi, các kỹ năng và nhu cầu thể chất của trẻ. Vì vậy, cần tìm hiểu được sự khác biệt sự 
khác nhau của các cấu trúc để lựa chọn tốt nhất cấu trúc phù hợp nhất với từng trẻ. Cuối cùng, trẻ sẽ thể 
hiện cho người chăm sóc biết kết cấu trúc thức ăn nào trẻ có thể ăn được và khi nào trẻ đã sẳn sàng để 
ăn dạng thức ăn mới.  

   

DẠNG ĐẶC NHUYỄN 

Thức ăn đặc nhuyễn là thức ăn được làm nhuyễn (không vón cục) và không dính. Với máy xay sinh tố 
hoặc dụng cụ phù hợp, hầu hết các loại thực phẩm có thể được chế biến thành dạng đặc nhuyễn. 

 
THỨC ĂN NÀY TỐT NHẤT: Tất cả trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên   

  

Dạng thức ăn này đặc biệt tốt cho: 

o Trẻ mới tập ăn 
o Trẻ từ 6-9 tháng tuổi 
o  Trẻ có khả năng nhai hạn chế 
o   Trẻ  hạn chế cử động miệng hoặc kiểm soát lưỡi  
o   Trẻ bị thiếu răng/ gặp các vấn đề về răng 

                             miệng  
o   Trẻ dễ bị mệt khi vận động miệng và nhai 
o Trẻ bị đau hoặc khó chịu khi nhai và nuốt 

 

DẠNG CẮT NHỎ VÀ NHỪ 

Các loại thức ăn được cắt nhỏ và nhừ có lợn cợn nhìn thấy được. Loại thực phẩm này được ăn bằng tay 
hoặc dụng cụ, và các cục lợn cợn có thể được nghiền nhuyễn bằng tay hoặc dụng cụ ăn uống. Khi nuốt, 
những thực phẩm này chuyển sang dạng đặc nhuyễn. Những loại thực phẩm này có thể dễ dàng được 
nghiền bằng dụng cụ (ví dụ: quả bơ, thịt khoai lang nướng, chuối). Thịt và cá băm nhỏ có thể được ăn 
với nước sốt. Các loại bánh mì cần được làm mềm và không ăn khô. Ngũ cốc nên được chế biến đặc, mịn 
và loại bỏ nước khi cần. Cơm không dẻo, bằng nếp hoặc nguyên hạt. 

 



CHƯƠNG 1|  MỤC 1.9: CẤU TRÚC CỦA THỨC ĂN VÀ DẠNG THỨC UỐNG  

94 

 
Thức ăn nếu không được băm nhuyễn thì nên 

được xay nhuyễn 
 

 
Nếu thức ăn không được cắt miếng và nhừ thì nên 

được nhỏ và nhừ    

 
THỨC ĂN NÀY TỐT NHẤT CHO: Tất cả trẻ  từ 7 tháng 
tuổi trở lên   

 
Dạng thức ăn này đặc biệt tốt cho: 

o Trẻ mới tập ăn 
o Trẻ từ 7-12 tháng tuổi 
o Trẻ đã có kỹ năng nhai 
o Trẻ  hạn chế cử động miệng hoặc kiểm soát lưỡi  
o Trẻ bị thiếu răng/ gặp các vấn đề về răng miệng 

Trẻ dễ bị mệt khi vận động miệng và nhai 
o Trẻ bị đau hoặc khó chịu khi nhai và nuốt 

 

DẠNG CẮT MIẾNG VÀ NHỪ 

Thức ăn dạng cắt miếng và mềm, thường mềm, có độ ẩm và kích 
thước nhỏ để ăn an toàn và dễ dàng hơn. Có thể được ăn bằng 

ngón tay hoặc dụng cụ, và có thể dễ dàng cắt qua mà không 
cần dùng dao. Các loại thịt nên nấu mềm và kích thước 
không lớn hơn 8 mm (bằng chiều rộng của móng tay), và cá 
phải mềm và xốp. Bánh mì cần được làm ẩm, không ăn khô. 
Ngũ cốc cần được chế biến mịn, có ít lợn cợn, loại bỏ nước 
khi cần. Cơm không dẻo, bằng nếp hoặc nguyên hạt 

 
THỨC ĂN NÀY TỐT NHẤT CHO: Trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên   

 
Dạng thức ăn này đặc biệt tốt cho: 

o Trẻ đã có kỹ năng nhai tốt. 
o Trẻ có cử động và kiểm soát lưỡi tốt. 
o Trẻ dễ bị mệt khi vận động miệng và nhai vẫn có thể ăn tốt khi cho ăn ít một cùng với các loại 

thức ăn được cắt nhỏ và như và/hoặc đặc nhuyễn.  
o Trẻ lớn đang học cách ăn bằng dụng cụ ăn uống. 
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Thức ăn dạng thô thông thường đòi hỏi trẻ phát triển 
nhiều kỹ năng vận động miệng hơn và sự bền bỉ để 
hoàn thành bữa ăn mà không bị mệt nhanh chóng.  

 
Thức ăn được cắt miếng và nhừ đòi hỏi trẻ cần có khả năng nhai thức ăn. Nếu trẻ chưa 
thể nhai được nhưng đã được cho ăn loại thức ăn này, trẻ có nhiều khả năng sẽ bị 
nghẹn. Người chăm sóc trẻ phải luôn thận trọng khi cho trẻ ăn thử các loại thức ăn mới 
và phải luôn có mặt khi trẻ ăn.  

 
DẠNG THÔ THÔNG THƯỜNG  

Các loại thực phẩm dạng thô thông thường là các loại thức ăn 
“để bàn” bình thường, phù hợp với độ tuổi và trình độ kỹ 

năng của trẻ. Có thể được ăn bằng ngón tay hoặc dụng cụ, 
và cần cắn và nhai. Cấu trúc của thức ăn dạng thô thông 

thường có thể là: mịn, sần, dính, giòn, giòn, giòn, cứng, 
dai, xơ và nhai. Bánh mì có thể được ăn khô và cơm có 
thể là gạo dẻo, nếp hoặc nguyên hạt. 

 
THỨC ĂN NÀY TỐT NHẤT CHO: Trẻ từ 18-24 
tháng tuổi trở lên   

 
 

Dạng thức ăn này đặc biệt tốt cho: 

o Trẻ có kỹ năng nhai tốt 
o Trẻ có cử động và kiểm soát lưỡi tốt. 
o Trẻ dễ bị mệt khi nhai  
o Trẻ lớn hơn đang học cách ăn bằng dụng cụ ăn uống. 
o Trẻ lớn đang học cách ăn bằng dụng cụ ăn uống. 

 
 

 
ĐỘ ĐẶC CỦA THỨC UỐNG   

Thức uống có độ đặc khác nhau. Hầu hết trẻ phát triển thường chỉ cần thức uống lỏng. Tuy nhiên, đối 
với trẻ gặp khó khăn khi nuốt, trẻ có thể cần loại thức uống có độ đặc nhất định (mà không uống loại 
khác) để đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái khi ăn. Dù cho trẻ uống độ đặc nào cũng cần phù hợp với độ 
tuổi,các kỹ năng và nhu cầu thể chất của trẻ. Vì vậy, cần tìm hiểu sự khác biệt của các độ đặc khác nhau 
lựa chọn độ đặc tốt nhất cho trẻ. Cuối cùng, trẻ sẽ thể hiện cho người chăm sóc biết độ đặc nào trẻ có thể 
uống được và khi nào trẻ sẳn sàng thử loại thức uống mới. 
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 THỨC UỐNG LỎNG  

Thức uống lỏng là chất lỏng chảy nhanh nhất. Chúng 
chảy nhanh nhất vì chúng ít đậm đặc nhất. Thức 
uống lỏng có thể được uống bằng núm ti, cốc, ống 

tiêm hoặc ống hút. 

 
THỨC UỐNG NÀY TỐT NHẤT CHO: 
Tất cả trẻ từ 0 tháng tuổi trở lên. 
 

Dạng thức uống này đặc biệt tốt cho: 

o Trẻ có kỹ năng nuốt tốt 
o Trẻ có kỹ năng vận động miệng tốt 

o Trẻ khỏe mạnh, không bị bệnh hô hấp 
                             hoặc sốt.  

 

 

 

DẠNG HƠI SÁNH 

Thức uống dạng hơi sánh chảy chậm hơn một chút so với nước vì chúng đậm đặc hơn, có độ đặc tương 
tự như sữa công thức cho trẻ được uống bằng núm ti, cốc, ống tiêm hoặc ống hút. Dạng thức uống này 
phù hợp cho trẻ thường xuyên bị nôn trớ.  

 

THỨC UỐNG NÀY TỐT NHẤT CHO: 
Tất cả trẻ từ 0 tháng tuổi trở lên 

 
 
Dạng thức uống này đặc biệt tốt cho: 

o Trẻ có kỹ năng nuốt tốt 
o Trẻ có kỹ năng vận động miệng tốt 
o Trẻ bị chứng trào ngược dạ dày thực 

quản (GER, GERD) hoặc Trào ngược 
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Dạng thức uống hơi sánh này giúp ích cho trẻ thường xuyên bị nôn trớ. 
 

 
DẠNG SÁNH VỪA  

Thức uống dạng sánh vừa chảy nhanh ra khỏi thìa, nhưng tốc độ chậm hơn so với thức uống dạng hơi 
sánh. Có thể được lấy bằng thìa, một số núm ti và ống hút, bằng cốc và ống tiêm. Một số thức uống dạng 
sánh vừa tự sinh tố hoa quả. Đối với thức uống dạng sánh vừa không tự nhiên, có thể dùng thêm chất 
làm đặc. 

 

THỨC UỐNG NÀY TỐT NHẤT CHO: Tất cả trẻ từ 0 tháng tuổi trở lên (*trẻ sơ sinh dưới 6 
tháng tuổi nên cho uống sữa mẹ và sữa công thức.)    

 

Thức uống này đặc biệt tốt cho: 

o Trẻ có kỹ năng nuốt tốt 
o Trẻ có kỹ năng vận động miệng tốt 
o Trẻ bị giảm kỹ năng vận động miệng 
o Trẻ gặp khó khăn khi uống thức uống dạng lỏng (kỹ năng nuốt kém)  

 

 
DẠNG SÁNH M ỊN 

Thức uống dạng sánh mịn dễ chảy, từ từ ra khỏi muỗng. Thức 
uống dạng này mịn mà không lợn cợn, vón cục và có thể 
được múc bằng thìa và hoặc cốc. Thức uống dạng này 
không cần nhai, ít tôn sức và cho phép trẻ có nhiều thời 
gian hơn để chuẩn bị cho việc nuốt. Một số thức uống dạng 
sánh mịn ở dạng tự nhiên như thức ăn chảy nhuyễn, một 
số loại nước sốt và nước thịt. Đối với thức ăn không có độ 
đặc tự nhiên, có thể dùng thêm chất tạo độ đặc.   

 
THỨC UỐNG DẠNG NÀY TỐT NHẤT CHO: Tất 

cả trẻ từ 0 tháng tuổi trở lên (*trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi 
nên được cho ăn sữa mẹ hoặc sữa công thức được chế biến đặc)        

 

Thức uống này đặc biệt tốt cho: 

o Trẻ bị giảm đáng kể các kỹ năng vậng động miệng. 
o Trẻ gặp khó khăn khi uống các thức uống lỏng và 
o Trẻ uống tốt với thức uống chảy chậm, được kiểm soát. 
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Try offering extremely thick liquids Nếu trẻ có các biểu hiện như 
thường xuyên bị ho, bị nghẹn khi uống các thức uống dạng sánh 
vừa. Trẻ có thể đã gặp khó khăn khi nuốt. 
 

 
DẠNG ĐẶC SÁNH 

Thức uống được xay cho đến khi mịn (không vón cục, lợn cơn) và không bám dính. Với máy xay sinh tố 
hoặc dụng cụ phù hợp, hầu hết các loại thực phẩm và thức uống đều có thể được chế biến ở dạng đặc 
sánh. Thức uống dạng đặ sánh không uống được bằng cốc hoặc ống hút - phải dùng thìa hoặc đôi khi 
dùng nĩa để ăn. Thức uống dạng đặc sánh này không đòi hỏi nhai, ít tôn sức hơn và cho phép trẻ có 
nhiều thời gian hơn để nuốt. Một số thức uống có độ đặc tự nhiên ví dụ thức ăn xay nhuyễn cho trẻ. Đối 
với thức uống không có độ đặc tự nhiên, có thể dùng thêm chất tạo độ đặc.  

 
Thức uống này tốt nhất cho: Tất cả trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên   

 
THỨC UỐNG NÀY ĐẶC BIỆT TỐT CHO: 

o Trẻ từ 6-9 tháng tuổi 
o Trẻ có kỹ năng vận động miệng hạn chế 
o Trẻ bị thiếu răng hoặc gặp các vấn đề răng miệng. 
o Trẻ thường xuyên bệnh đường hô hấp và sốt 
o Trẻ gặp khó khăn khi uống thức uống dạng lỏng, hơi sánh, sánh vừa và sánh đặc (khó nuốt)  
o Trẻ uống tốt các thức uống chảy chậm, được kiểm soát 
o Trẻ dễ bị mệt khi vận động cơ miệng và nhai 
o Trẻ bị đau hoặc khó chịu khi nhai và nuốt 

 

 

 
Để biết thêm thông tin về cách làm đặc thức ăn và thức uống, tham khảo Phụ lục 9C, 9D, 
và 9E. 

Để biết thêm thông tin về cách cải thiện chế độ ăn cho trẻ, tham khảo Phụ lục 9F. 
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CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA CẤU TRÚC VÀ 

DẠNG THỨC UỐNG 

 

Phù hợp với độ tuổi   

o Thức ăn và thức uống phù hợp vơi độ tuổi của trẻ. 

o Thức ăn và thức uống không quá khó ăn so với độ tuổi của trẻ 

o Thức ăn và thức uống không quá dễ dàng để trẻ ăn 

o Thức ăn và thức uống thay đổi khi trẻ lớn và phát triển hơn  

Phù hợp với sự phát triển  

o Thức ăn và thức uống phù hợp với khả năng của trẻ. 

o Thức ăn và thức uống phù hợp với khả năng thể chất của trẻ (tư thế, sức mạnh 
cơ thể, khả năng kiểm soát, có thể dùng tay, v.v) 

o Thức ăn và thức uống phù hợp với những khả năng khác của trẻ (trẻ tỉnh táo, 
thích thú và sẳn sàng để ăn, khả năng thị giác v.v)  

o Foods and liquids change as child grows and develops  

Phù hợp với kỳ năng vận 
động miệng và Nuốt  

o Thức ăn và thức uống phù hợp với vận động cơ miệng và khả năng kiểm soát 
của trẻ. 

o Thức ăn và thức uống phù hợp với kỹ năng phối hợp môi, má và hàm của trẻ.  

o Thức ăn phù hợp với khả năng nuốt của trẻ. 

o Thức ăn và thức uống phù hợp với đặc điểm răng của trẻ (trẻ mọc răng hoặc 
mất răng) 

Hiệu quả cho ăn  
o Thức ăn và thức uống phù hợp với mức độ bền bỉ (năng lượng) của trẻ 

o Bữa ăn kéo dài 30 phút hoặc ít hơn. 

An toàn và Thoải mái  

o Thức ăn và thức uống giúp ăn an toàn cho trẻ 

o Thức ăn và thức uống giúp cảm giác ăn thoải mái cho trẻ 

o Thức ăn và thức uống giúp nâng cao sức khỏe cho trẻ 

o Thức ăn và thức uống làm cho trẻ hạnh phúc và phát triển 

 
 
 
 
 

 
CÁC YẾU TỐ QUAN 

TRỌNG 

 
CẤU TRÚC CỦA THỨC ĂN VÀ DẠNG THỨC UỐNG 
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LỜI KHUYÊN VỀ CẤU TRÚC CỦA THỨC ĂN VÀ 
DẠNG THỨC UỐNG  

LỜI 
KHUYÊN 
1: 

Luôn luôn xem xét nhu cầu cá nhân của trẻ khi lựa chọn cấu trúc thức ăn hoặc dạng thức uống. Không 
phải tất cả trẻ ăn tốt tất cả các loại thực phẩm và thức uống ở cùng độ tuổi. Mỗi trẻ có sức khỏe khác nhau 
và những khó khăn đặc biệt mà chúng ta cần phải cân nhắc. 

LỜI 
KHUYÊN 
2: 

Luôn luôn cân nhắc năng trẻ khi lựa chọn cấu trúc thức ăn hoặc dạng thức uống. Đừng chỉ cân nhắc đến 
độ tuổi của trẻ khi lựa chọn thức ăn và thức uống dành cho trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN
3: 

Tìm ra loại cấu trúc thức ăn hoặc dạng thức uống phù hợp nhất cho trẻ đôi khi mất nhiều công sức. Người 
chăm sóc trẻ có thể phải thử các cấu trúc độ đặc nhiều lần hoặc các cấu trúc / dạng thức uống khác nhau 
cho đến khi tìm thấy cấu trúc/ dạng thức uống phù hợp với trẻ. Dành thời gian, quan sát cách trẻ phản 
ứng và thực hiện những thay đổi nhỏ khi cần thiết. 

LỜI 
KHUYÊN 
4: 

Tư thế đúng là chìa khóa. Tìm ra tư thế ăn an toàn và phù hợp với trẻ là rất quan trọng. Một tư thế ngồi 
ăn chắc chắn sẽ giúp cho trẻ ăn uống dễ dàng hơn. 

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

Hãy bắt đầu cho trẻ ăn ít một và chậm. Cho trẻ ăn thử cấu trúc hoặc độ đặc mới với lượng nhỏ khi ăn lần 
đầu tiên. Cho trẻ ăn chậm cho phép người chăm sóc quan sát xem trẻ có xử lý được cấu trúc thức ăn hay 
độ đặc mới không. Tốc độ cho ăn càng chậm và miếng cắn / ngụm càng nhỏ thì càng dễ dàng và an 
toàn hơn cho trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN 
6: 

Trẻ học hỏi tốt nhất trong môi trường tương tác tích cực. Cho trẻ tương tác tích cực với một trẻ khác khi 
cho trẻ tự ăn là cách tốt nhất để hỗ trợ quá trình tập uống này của trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN 
7: 

Cho phép trẻ làm rơi thức ăn! Học cách ăn và uống các loại thức ăn có cấu trúc và độ đặc khác nhau có 
thể làm trẻ bẩn. Nhưng một bữa ăn bừa bộn là lành mạnh vì nó dạy cho trẻ em cảm nhận về các loại thức 
uống, kích thích sở thích của trẻ khi thử các thức uống khác nhau và chuẩn bị cho trẻ khi trẻ tự ăn. 

 

 

 

LỜI KẾT 
Hầu hết trẻ sẽ phát triển việc ăn và uống các loại thức ăn và thức uống có cấu trúc và độ 

đặc khác nhau một cách dễ dàng mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Tuy nhiên, khi trẻ có 
biểu hiện gặp khăn trong việc ăn và nuốt, thay đổi loại thức ăn và thức uống giúp cho bữa ăn an 

toàn và dễ dàng hơn là có lợi và giúp cho trẻ phát triển. Tốc độ ăn càng chậm và miếng cắn hoặc ngụm 
uống càng nhỏ thì càng dễ dàng và an toàn hơn cho trẻ. 

 

 

 


