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9M: CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĂN UỐNG THƯỜNG GẶP VÀ CÁC GIẢI PHÁP  
BẢNG TÓM LƯỢC  

 
VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI TRẺ BÚ BÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP 
 

VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP GIẢI PHÁP 

Núm bình sữa chảy quá nhanh 

o Dùng kỹ thuật điều tiết tốc độ bú để giảm tốc độ chảy (Phụ lục 9J) 
o Đặt trẻ ở tư thế khác để làm chậm tốc độ chảy (nằm nghiêng, dựng 

thẳng) 
o Giữ bình sữa nằm ngang— tránh chúc ngược bình sữa xuống 
o Đổi sang loại núm ti chảy chậm hơn (lỗ nhỏ hơn, số nhỏ hơn)  

Núm bình sữa chảy quá chậm 
o Đổi sang loại núm ti chảy nhanh hơn (lỗ lớn hơn, số lớn hơn)  
o Đặt trẻ ở tư thế khác nhau để tăng tốc độ chảy (đặt ngồi ghế ngả)  
o Cầm bình sữa hơi dốc đứng 

Bữa ăn kéo dài hơn 30 phút 

o Tìm hiểu và xác định nguyên nhân tại sao 
o Kiểm tra tư thế và tuân thủ các yếu tố cơ bản về tư thế (Chương 1, 

Mục 1)  
o Kiểm tra tốc độ chảy và điều chỉnh khi cần: Tốc độ chảy không phù 

hợp với kỹ năng của trẻ dẫn đến bữa ăn kéo dài và kém hiệu quả. 
o Cho trẻ nghỉ giải lao nhiều lần trong cữ bú nếu trẻ dễ bị mệt 
o Cho trẻ ăn ít một, chia thành nhiều bữa nhỏ trong cả ngày lần đêm  
o Hỏi chuyện, hát cho trẻ nghe và chơi đùa với trẻ trong quá trình 

cho ăn để tăng sự tham gia của trẻ và tốc độ ăn.  

Quấy khóc khi ăn 

o Tìm và xác định nguyên nhân 
o Đặt trẻ ở tư thế khác nhau 
o Áp dụng kỹ thuật trấn an trẻ trước và trong bữa ăn (Phụ lục 9K) 
o Kiểm tra tốc độ chảy và điều chỉnh khi cần: Tốc độ chảy quá chậm 

hoặc quá nhanh gây cho trẻ bực bội và quấy khóc. 
o Cho trẻ nghỉ giải lao giữa cữ bú (để ợ hơi, vỗ về, đong đưa cho 

trẻ) 
o Cho trẻ ngậm núm ti giả đến khi trẻ bình tĩnh trở lại để ăn 

Ngủ gật khi ăn 

o Xác định nguyên nhân 
o Đặt trẻ ở tư thế khác để trẻ tỉnh táo hơn  
o Kiểm tra tốc độ chảy và điều chỉnh khi cần: Tốc độ chảy quá nhanh 

hoặc quá chậm khiến trẻ bực bội, căng thẳng và mệt  
o Quan sát các tín hiệu để nhận biết thời điểm trẻ đói và no (Phụ lục 

9L-2) 
o Hỏi chuyện, hát và chơi đùa với trẻ trong bữa ăn để gia tăng sự 

tham gia của trẻ  
o Dùng kỹ thuật đánh thức trẻ/ giúp trẻ tỉnh táo trước và trong khi 

ăn (Phụ lục 9K) 

Bị sặc, ho hoặc ọe khan khi ăn 
o Xác định nguyên nhân 
o Đặt trẻ ở tư thế khác nhằm giảm bớt sự cố khi ăn (dựng thẳng) và 

tuân thủ các yếu tố cơ bản về tư thế (Chương 1, Mục 1) 
o Kiểm tra tốc độ chảy và điều chỉnh — thường tốc độ chảy chậm khi 
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sử dụng núm bình sữa chảy chậm sẽ có hiệu quả hơn  
o Dùng kỹ thuật điều tiết tốc độ bú để giảm tốc độ chảy (Phụ lục 9J) 
o Cho trẻ nghỉ giải lao giữa cữ bú (để ợ hơi, vỗ về, đong đưa) 
o Giải pháp cuối cùng là kiểm tra độ đặc của đồ uống (Phụ lục 9E) 

Không chịu bú 

o Xác định nguyên nhân 
o Đặt trẻ ở tư thế khác để trẻ để tăng sự thoải mái cho trẻ  
o Dùng kỹ thuật giúp trẻ an tĩnh lại trước và trong khi ăn (Phụ lục 

9K) 
o Kiểm tra tốc độ chảy và điều chỉnh khi cần: Tốc độ chảy quá nhanh 

hoặc quá chậm → khiến trẻ bực bội, căng thẳng và trẻ từ chối bú 
o Quan sát tín hiệu để xem trẻ đang đói hay đang no (Phụ lục 9L-2) 
o Thử đổi sang bình sữa, núm ti khác hoặc là đổi cả hai  
o Không ép trẻ ăn  

Bị nôn trớ trong và/hoặc sau khi 
bú  

o Xác định nguyên nhân 
o Thử đặt trẻ ở tư thế khác để giảm thiểu sự cố khi ăn (dựng thẳng 

lưng) và tuân thủ các yếu tố căn bản về tư thế (Chương 1, Mục 1) 
o Kiểm tra tốc độ chảy và điều chỉnh: Tốc độ chảy quá nhanh → trẻ 

bị nôn trớ 
o Quan sát các tín hiệu cho thấy khi trẻ đói và no (Phụ lục 9L-2) 
o Không ép trẻ ăn 
o Cho trẻ nghỉ giải lao giữa cữ bú để ợ hơi 
o Giữ trẻ ngồi thẳng lưung ít nhất 20 phút hoặc lâu hơn sau khi ăn 
o Cho trẻ ngậm núm giả trước và sau khi ăn để giảm nôn trớ  
o Không ép vào bụng trẻ ngay sau khi ăn 
o Giải pháp cuối cùng là kiểm tra độ đặc của thức uống (Phụ lục 9E) 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI CHO TRẺ UỐNG BẰNG CỐC VÀ CÁC GIẢI 
PHÁP 

VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP GIẢI PHÁP CÓ THỂ THỬ 

Ho, phun ra hoặc bị sặc khi uống 
bằng cốc 

o Xác định nguyên nhân 
o Thử đặt trẻ ở tư thế khác để giảm thiểu các vấn đề khi ăn (dựng 

thẳng lưng, đầu cúi về phía trước, mặt nhìn xuống và cằm song 
song với mặt đất) và tuân thủ các yếu tố cơ bản về tư thế (Chương 
1, Mục 1) 

o Đổi sang loại cốc nhỏ hơn giúp trẻ dễ cầm  
o Đỡ cốc cho trẻ và cho trẻ uống từng ngụm nhỏ một. 
o Chỉ cho ít nước vào cốc để trẻ uống từng ngụm nhỏ mỗi lần 
o Cho trẻ tập uống bằng cốc thường xuyên 
o Khuyến khích trẻ uống từng ngụm nhỏ một và uống thật chậm  
o Cân nhắc giải pháp chế thức uống cho sánh hơn để giảm tốc độ 

chảy (Phụ lục 9E) 

Làm đổ vãi thức uống 
o Cho trẻ tập uống bằng cốc thường xuyên  
o Uống mẫu bằng cốc để trẻ quan sát học theo 
o Cho trẻ uống từng ngụm nhỏ 
o Khen ngợi trẻ khi trẻ uống tốt và không làm đổ thức uống (“Bé An 
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uống cốc giỏi quá!”) 

Thè lưỡi vào trong cốc uống 

o Thử đặt trẻ ở tư thế khác để người trẻ vững hơn và tuân thủ các 
yếu tố căn bản về tư thế (Chương 1, Mục 1). 

o Đỡ cốc cho trẻ và cho trẻ uống từng ngụm nhỏ một. 
o Cho trẻ tập uống bằng cốc thường xuyên 
o Cân nhắc giải pháp chế thức uống cho sánh hoặc sử dụng đồ uống 

có độ sánh tự nhiên để làm chậm tốc độ chảy - giảm dần độ đặc 
khi trẻ đã tự tin và thành thạo hơn khi uống bằng cốc (Phụ lục 9E, 
9F) 

Lắc đầu, gạt cốc đi  = Từ chối 
uống cốc 

o Quan sát các tín hiệu cho thấy trẻ đang đói hoặc đang khát và no 
(Phụ lục 9L-2) 

o Dùng kỹ thuật giúp trẻ an tĩnh lại trước và trong khi ăn (Phụ lục 
9K) 

o Thử đặt ở tư thế khác để trẻ thoải mái hơn 
o Thay sang loại cốc khác 
o Điều chỉnh tốc độ uống cho chậm hơn 
o Uống mẫu để trẻ quan sát học làm theo 
o Cho trẻ tập uống bằng cốc thường xuyên  
o Cho trẻ cầm và chơi với cốc mà không có nước để trẻ quen dần 

(trong và ngoài các bữa ăn)  

 

NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI ĐÚT ĂN BẰNG THÌA/MUỖNG VÀ CÁC GIẢI 
PHÁP  
 

VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP CÁC GIẢI PHÁP CÓ THỂ THỬ 

Gặp khó khăn để ngồi ngay ngắn 
trên ghế 

o Tìm hiểu và xác định nguyên nhân 
o Cần chắc chắn trẻ ở độ tuổi phù hợp để tập ăn dặm và đã có đủ 

các kỹ năng phát triển cần thiết để tập ăn bằng thìa (Chương 1, 
Mục 6) 

o Thử đặt trẻ ở tư thế khác hoặc điều chỉnh lại tư thế hiện tại để cơ 
thể trẻ dựa vững hơn và tuân thủ các yếu tố căn bản về tư thế ăn 
(Chương 1, Mục 1). 

o Thử dùng các loại ghế, bàn hoặc cách ngồi khác nhau 
o Cho trẻ tập luyên các bài tập thể chất giúp phát triển cơ để trẻ 

ngồi vững, ngay ngắn hơn vào thời gian ngoài giờ ăn   
o Cần đảm bảo bữa ăn không kéo dài quá 30 phút 
o Nếu trẻ có biểu hiện mệt khi đặt ở tư thế để ăn thì nên cân nhắc 

chia nhỏ bữa ăn cho trẻ thành nhiều bữa trong ngày, ăn trong 
thời gian ngắn mỗi bữa  

Không há miệng để ăn hoặc há 
miệng không thường xuyên 

o Đút cho trẻ bằng thìa khô khi bắt đầu bữa ăn. Khi trẻ đã chấp 
nhận và há miệng khi đút thìa khô, nhúng thìa vào chén thức ăn 
để cho chút thức ăn dính vào thìa rồi thử đút cho trẻ. Tăng dần 
lượng thức ăn trong thìa khi trẻ chấp nhận.  

o Quan sát các tín hiệu cho thấy trẻ đang đói, khát hoặc đang no 
(Phụ lục 9L-2)  
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o Kiểm tra tư thế, thay đổi tư thế nếu cần và tuân thủ các yếu tố căn 
bản về tư thế (Chương 1, Mục 1). 

o Cho trẻ cầm thìa để chơi trong khi ăn và ngoài các bữa ăn để trẻ 
quen dần.  

o Thường xuyên tập cho trẻ ăn bằng thìa  
o Ăn mẫu bằng thìa để trẻ quan sát và học theo 
o Đổi sang loại thìa khác 
o Giảm thiểu các tác nhân khiến trẻ phân tâm khi ăn (quay mặt trẻ 

vào trong để tránh nhìn về phía có đông người, giảm bớt tiếng ồn, 
để ánh sáng dịu nhẹ) 

o Không ép trẻ ăn  

Bữa kéo dài hơn 30 phút 

o Tìm hiểu và xác định nguyên nhân 
o Kiểm tra tư thế và tuân thủ các yếu tố về tư thế (Chương 1, Mục 

1). 
o Cho trẻ ăn từng ít một và chia nhỏ thành nhiều bữa  
o Chuyện trò, hát và đùa với trẻ trong khi ăn để khích lệ sự tham 

gia của trẻ 
o Cân nhắc thay đổi hoặc chỉnh vật dụng ăn uống để phù hợp và 

thuận tiện hơn cho trẻ khi tự xúc ăn (Phụ lục 9I) 
o Cân nhắc chế hoặc điều chỉnh cấu trúc thực phẩm (cho ăn song 

song với một số thức ăn có cấu trúc dễ ăn) nếu cấu trúc hiện tại 
vẫn là thách thức với trẻ và khiến trẻ phải mất nhiều sức để ăn (Phụ 
lục 9E, 9F) 

Quấy khóc không chịu ăn bằng 
thìa 

o Tìm hiểu và xác định nguyên nhân 
o Quan sát các tín hiệu cho thấy trẻ đang đói, khát hoặc đã no. 

(Phụ lục 9L-2) 
o Dùng kỹ thuật để trấn an trẻ trước và trong khi cho trẻ ăn (Phụ lục 

9K) 
o Thử đặt trẻ ở tư thế khác để trẻ cảm thấy thoải mái hơn 
o Thử thay sang loại thìa khác 
o Cho trẻ ăn chậm hơn 
o Thường xuyên tập cho trẻ ăn bằng thìa  
o Thường xuyên cho trẻ cơ hội để tập tự xúc ăn  
o Trò chuyện, hát, ôm và chơi đùa với trẻ trong bữa ăn 

Bị sặc, ho hoặc oẹ khan khi ăn 

o Tìm hiểu và xác định nguyên nhân 
o Thử đặt trẻ ở tư thế khác để giảm thiểu các vấn đề khi ăn (dựng 

thẳng lưng, đầu cúi về phía trước, mặt nhìn xuống và cằm song 
song với mặt đất) và tuân thủ các yếu tố cơ bản về tư thế (Chương 
1, Mục 1) 

o Cho trẻ ăn thật chậm khi cho trẻ ăn  
o Cho trẻ ăn từng miếng nhỏ (Phụ lục 9L-3) 
o Nếu trẻ tự xúc ăn, hãy khuyến khích trẻ xúc ít một, ăn chậm rãi và 

dừng nghỉ một chút sau mỗi lần đút. 
o Thường xuyên tập cho trẻ ăn bằng thìa  
o Cân nhắc điều chỉnh cấu trúc thực phẩm (hoặc cho trẻ ăn cấu trúc 

thức ăn dễ ăn hơn) để giảm sự cố khi ăn (Phụ lục 9E, 9F) 
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NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP Ở TRẺ TỰ XÚC ĂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP  

VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP CÁC GIẢI PHÁP CÓ THỂ THỬ 

Khó khăn trong việc tiếp cận với 
các vật dụng ăn uống, bát/ dĩa, 

cốc do bị khiếm khuyết về thể 
chất, thị lực hoặc nhận thức 

o Cần chắc chắn trẻ ở độ tuổi phù hợp để tập ăn dặm và đã có đủ 
các kỹ năng phát triển cần thiết để tập ăn bằng thìa (Chương 1, 
Mục 6) 

o Thử đặt trẻ ở tư thế khác hoặc điều chỉnh lại tư thế hiện tại để cơ 
thể trẻ dựa vững và thoải mái hơn và tuân thủ các yếu tố căn bản 
về tư thế ăn (Chương 1, Mục 1). 

o Thử dùng các loại ghế, bàn hoặc cách ngồi khác nhau 
o Điều chế các vật dụng ăn uống, cốc, đĩa, và bát sao cho phù hợp 

với nhu cầu cụ thể của mỗi trẻ (Phụ lục 9G) 
o Sử dụng các loại chén bát và dĩa có đế bám dính vào mặt bàn và 

không dễ bị xê dịch trong khi ăn  
o Dùng tấm lót đĩa, khay có gờ để giúp trẻ dễ định vị thức ăn dễ 

dàng hơn  
o Thường xuyên cho trẻ tập tự xúc ăn  

Thường xuyên làm rơi vãi thức ăn  

o Quan sát các tín hiệu cho thấy trẻ đang đói, đang khát hoặc đã 
no (Phụ lục 9L-2) 

o Thường xuyên cho trẻ tập ăn bằng thìa  
o Ăn mẫu bằng thìa để trẻ quan sát và học theo  
o Đổi sang loại thìa khác - trẻ có thể cần dùng loại thìa nhỏ và nhẹ 

hơn (Phụ lục 9H) 
o Xúc cho trẻ ăn ít một mỗi lần đút ăn.  
o Cho trẻ ăn thức ăn có cấu trúc hơi dính để khi xúc thìa không dễ 

bị rơi ra.  
o Khen ngợi trẻ khi trẻ cầm thìa xúc ăn đúng cách (Sinh à, con cần 

thìa đúng rồ - Giỏi quá!”) 

Bữa ăn kéo dài hơn 30 phút 

o Tìm hiểu và xác định nguyên nhân 
o Kiểm tra tư thế và tuân thủ các yếu tố về tư thế (Chương 1, Mục 1) 
o Cho trẻ ăn ít một, chia nhỏ thành nhiều bữa 
o Trò chuyện, hát và chơi đùa với trẻ trong khi ăn để gia tăng sự 

tham gia của trẻ.  
o Cân nhắc thay đổi hoặc chỉnh lại vật dụng ăn uống để phù hợp và 

thuận tiện hơn cho trẻ khi tự xúc ăn (Phụ lục 9I) 

Không chịu tự xúc ăn 

o Tìm hiểu và xác định nguyên nhân 
o Quan sát các tín hiệu cho thấy trẻ đang đói, đang khát hoặc đã 

no (Phụ lục 9L-2) 
o Dùng kỹ thuật giúp trẻ trấn tĩnh trước và trong khi ăn (Phụ lục 9K)  
o Đặt trẻ ở tư thế khác để trẻ cảm thấy thoải mái hơn 
o Đổi sang loại thìa khác  
o Thường xuyên cho trẻ tập cầm thìa tự xúc ăn  
o Cho trẻ quan sát các trẻ khác dùng thìa để tự xúc ăn vào thời 

gian trong cũng như ngoài bữa ăn  
o Hỗ trợ đút cho trẻ ăn, dần dần khuyến khích trẻ tham gia vào quá 

trình tự ăn  

Bị  sặc, ho hoặc ọe khan khi ăn o Tìm hiểu và xác định nguyên nhân 
o Thử đặt trẻ ở tư thế khác để giảm thiểu các vấn đề khi ăn (dựng 
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thẳng lưng, đầu cúi về phía trước, mặt nhìn xuống và cằm song 
song với mặt đất) và tuân thủ các yếu tố cơ bản về tư thế (Chương 
1, Mục 1) 

o Nếu trẻ tự xúc ăn, hãy khuyến khích trẻ xúc ít một, ăn chậm rãi và 
dừng nghỉ một chút sau mỗi lần xúc ăn. 

o Cắt nhỏ thức ăn cho vừa với miệng trẻ  
o Thường xuyên cho trẻ tập tự xúc ăn  
o Cân nhắc điều chỉnh cấu trúc thức ăn (hoặc cho trẻ ăn thức ăn có 

cấu trúc dễ ăn hơn) để giảm bớt nguy cơ gặp sự cố khi ăn (Phụ lục 
9E, 9F). 

 

VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP Ở TRẺ B Ị NHẠY CẢM TRONG ĂN UỐNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP  

 
VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP GIẢI PHÁP CÓ THỂ THỬ 

Gặp khó khăn khi thay đổi cấu 
trúc hoặc hương vị thức ăn 

o Cần chắc chắn trẻ ở độ tuổi phù hợp để tập ăn dặm và đã có đủ 
các kỹ năng phát triển cần thiết để tập ăn bằng thìa (Chương 1, 
Mục 6) 

o Thường xuyên tạo cơ hội để trẻ khám phá thức ăn (nhìn, ngửi, 
chạm/cầm vào thức ăn) mà không bị bất cứ áp lực nào kể cả 
trong và ngoài bữa ăn. 

o Cho trẻ ăn các cấu trúc thức ăn và mùi vị mới song song với loại 
thức ăn trẻ đã quen thuộc và yêu thích. 

o Chỉ nên cho trẻ làm quen với một loại cấu trúc hoặc hương vị mới   
mỗi lần  

o Chỉ cho trẻ thử một lượng nhỏ cấu trúc hoặc hương vị thức ăn mới 
mỗi lần.  

o Cho trẻ nếm thử cấu trúc hoặc hương vị mới nhiều lần trong các 
bữa ăn khác nhau để trẻ làm quen và trở nên thích thú. 

o Cho trẻ quan sát các trẻ khác ăn các thức ăn có cấu trúc hoặc 
hương vị mới vào thời gian trong cũng như ngoài bữa ăn  

o Khi tập cho trẻ ăn thức ăn có cấu trúc hoặc hương vị mới, cần 
tránh bất cứ thay đổi nào khác trong thói quen và nề nếp ăn uống  

Trẻ không muốn chạm tay vào 
thức ăn 

o Thường xuyên tạo cơ hội để trẻ khám phá thức ăn (nhìn, ngửi, 
chạm/cầm vào thức ăn) mà không bị bất cứ áp lực nào kể cả 
trong và ngoài bữa ăn. 

o Tạo cho trẻ cơ hội để được bôi bẩn khi khám phá các cấu trúc 
khác nhau bằng tay ngoài thời gian ăn (chơi đất nặn, nghịch cát, 
nghịch nước, nghịch màu vẽ …v.v.) 

o Cho trẻ cầm dụng cụ ăn uống để nghịch thức ăn. 
o Không ép trẻ cầm, sờ vào thức ăn khi trẻ chưa sẵn sàng  

Bị sặc, ho hoặc ọe khan khi ăn 

o Tìm hiểu và xác định nguyên nhân 
o Thử đặt trẻ ở tư thế khác để giảm thiểu các vấn đề khi ăn (dựng 

thẳng lưng) 
o Dùng kỹ thuật giúp trẻ an tĩnh trước và trong khi cho trẻ ăn (Phụ 

lục 9K) 
o Thường xuyên cho trẻ nghỉ giải lao trong bữa ăn   
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o Thường xuyên tạo cho trẻ cơ hội khám phá thức ăn (chạm tay, 
nhìn, ngửi) 

o Cân nhắc điều chỉnh cấu trúc thức ăn (đồng thời vẫn cho trẻ ăn các 
thức ăn có cấu trúc dễ hơn) để giảm bớt nguy cơ gặp sự cố khi ăn 
(Phụ lục 9E, 9F). 

 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TƯ THẾ ĂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP  
 

VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP GIẢI PHÁP CÓ THỂ THỬ 

Tư thế không thoải mái (cho trẻ 
và/ hoặc người chăm sóc) 

o Cần đảm bảo tuân thủ các yếu tố về tư thế (Chương 1, Mục 1). 
o Điều chỉnh tư thế hiện tại cho trẻ (kê gối, đệm, bục để chân, v.v.) 

để trẻ cảm thấy thoải mái hơn 
o Thử đổi tư thế, ghế hoặc cách ngồi khác (cho trẻ và/hoặc người 

chăm sóc) 

Đầu xoay nghiêng hoặc cổ bị 
nghẹo sang một bên 

o Cần đảm bảo tuân thủ các yếu tố về tư thế (Chương 1, Mục 1). 
o Thử đổi tư thế, ghế hoặc cách ngồi khác  
o Chèn/ kê thêm khăn ăn, khăn tắm vào khu vực phần tai và vai trẻ 

ở phía bên đầu bị nghiêng sang. 
o Cho trẻ gối bằng gối hình chữ U để giữ thẳng đầu của trẻ  
o Chỉnh lại tư thế sao cho đầu và cổ của trẻ thẳng trục.  
o Đưa thức ăn vào ngang tầm mắt trẻ và thẳng ngay trước mặ tđể 

khuyến, khích trẻ xoay về đúng tư thế.  

Ngửa đầu và cổ lên phía trần nhà 
hoặc lên trời 

o Cần đảm bảo tuân thủ các yếu tố về tư thế (Chương 1, Mục 1). 
o Thử đổi tư thế, ghế hoặc cách ngồi khác  
o Quấn khăn để chèn vào phía gáy trẻ  
o Dùng gối hình chữ U để giữ cho đầu thẳng  
o Chỉnh và dựng thẳng lưng ghế  
o Đưa thức ăn vào ngang tầm mắt cho trẻ ăn để khuyết khích trẻ 

chỉnh về đúng tư thế. 

Gục đầu hoặc cổ xuống trước 
ngực 

o Cần đảm bảo tuân thủ các yếu tố về tư thế (Chương 1, Mục 1). 
o Thử đổi tư thế, ghế hoặc cách ngồi khác  
o Đặt bàn hoặc khay đỡ để trẻ có thêm chỗ dựa để giữ ngay phần 

thân trên  
o Chỉnh lưng ghế hơi ngả ra sau một chút.  
o Dùng khăn tắm dây đai để giữ cố định người trẻ với lưng tựa trên 

ghế (trên vùng bụng và dưới và nách) và nhẹ nhàng chỉnh người 
trẻ về đúng tư thế  

o Dùng gối hình chữ U để giữ đầu trẻ cho thẳng trục, mặt hướng về 
phía trước.  

o Đưa thức ăn vào ngang tầm mắt cho trẻ ăn và khuyết khích trẻ 
chỉnh về đúng tư thế. 

Lệch/vẹo người sang một bên o Cần đảm đặt trẻ ngồi đúng theo chỉ dẫn về cách đặt tư thế ăn cho 
trẻ (Chương 1, Mục 1). 
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o Thử đổi tư thế, ghế hoặc cách ngồi khác  
o Cuộn mền/ khăn hoặc dùng miếng xốp để chèn bên hông, bên 

phía trẻ vẹo người sang (chèn dọc từ vùng xương chậu lên đến 
nách trẻ) 

o Đưa thức ăn vào ngang tầm mắt trẻ và khuyết khích trẻ chỉnh về 
đúng tư thế. 

Người bị gồng cứng, ưỡn cong ra 
phía sau  

o Cần đảm đặt trẻ ngồi đúng theo chỉ dẫn về cách đặt tư thế ăn cho 
trẻ (Chương 1, Mục 1). 

o Thử đổi tư thế, ghế hoặc cách ngồi khác  
o Chỉnh/nâng vai và lưng của trẻ về phía trước trong khi giữ đầu 

gối và hông của trẻ vuông góc và cằm hơi cúi xuống (nếu bế trẻ)  
o Áp dụng kỹ thuật để dỗ cho trẻ yên vào trước và trong bữa ăn để 

giúp giảm sự kích động nơi trẻ (Phụ lục 9K) 
o Đưa thức ăn vào ngang tầm mắt trẻ và khuyết khích trẻ chỉnh về 

đúng tư thế. 

Tuột người ra khỏi ghế 

o Cần đảm đặt trẻ ngồi đúng theo chỉ dẫn về cách đặt tư thế ăn cho 
trẻ (Chương 1, Mục 1). 

o Thử đổi tư thế, ghế hoặc cách ngồi khác  
o Đặt hoặc chỉnh bàn/khay đỡ vào sát người trẻ hơn để trẻ có thêm 

chỗ dựa để giữ phần thân trên ngay ngắn 
o Đeo và cài đai ghế (nếu có)  
o Đặt tấm thảm hoặc vật liệu chống trượt để trẻ đỡ bị trượt khỏi ghế 
o Cuộn mền/khăn vải để chèn vào phía dưới đầu gối trẻ để hỗ trợ 

thêm cho phần hông. 
o Dùng khăn/ mền/ nệm chèn giữa hai đùi của trẻ  
o Cần chắc chắn bục để đặt chân cao vừa tầm với trẻ  

Không thể đặt chân trẻ lên mặt 
sàn hoặc bục để chân 

o Cần đảm đặt trẻ ngồi đúng theo chỉ dẫn về cách đặt tư thế ăn cho 
trẻ (Chương 1, Mục 1). 

o Thử đổi tư thế, ghế hoặc cách ngồi khác  
o Điều chỉnh bục gác chân để giúp trẻ đặt bằng trên mặt tấm để 

chân  
o Đặt thêm hoặc chỉnh bục để chân hiện có (kê thêm sách, tấm gỗ, 

hộp, thùng, gạch, xô, v.v.) (Phụ lục 9I) 

Không kiếm được chiếc ghế nào 
vừa vặn với trẻ 

o Cần đảm đặt trẻ ngồi đúng theo chỉ dẫn về cách đặt tư thế ăn cho 
trẻ (Chương 1, Mục 1). 

o Thử đổi tư thế, ghế hoặc cách ngồi khác  
o Cuộn khăn/ mền/nệm để chèn, giữ, nâng trẻ về đúng tư thế (nếu 

ghế quá rộng) 
o Ngồi bệt trên sàn, lưng có chỗ dựa chắc.  
o Tự chế ghế ngồi phù hợp với kích thước của trẻ sử dụng các vật 

dụng có sẵn (thùng cát tông, giỏ đựng đồ giặt v.v.) để tạo thành 
chiếc ghế vừa với trẻ (Phụ lục 9I) 
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NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĂN UỐNG LIÊN QUAN ĐẾN CỬ ĐỘNG MIỆNG VÀ CÁC GIẢI 
PHÁP  

 
VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP GIẢI PHÁP CÓ THỂ THỬ 

Gặp khó khăn khi thay đổi cấu 
trúc thức ăn 

o Tìm hiểu và xác định nguyên nhân 
o Cần chắc chắn trẻ ở độ tuổi phù hợp và đã có đủ các kỹ năng phát 

triển cần thiết để chuyển sang ăn thức ăn có cấu trúc mới 
o Cần đảm đặt trẻ ngồi đúng theo chỉ dẫn về cách đặt tư thế ăn cho 

trẻ (Chương 1, Mục 1). 
o Dùng các kỹ thuật để đánh thức cho trẻ tỉnh táo ví dụ như cho trẻ 

đánh răng trước khi cho ăn (Phụ lục 9K) 
o Dùng kỹ thuật xoa mặt để đánh thức và giữ cho trẻ tỉnh táo khi ăn 

(Phụ lục 9J) 
o Thường xuyên tạo cơ hội để trẻ khám phá thức ăn (nhìn, ngửi, 

chạm/cầm vào thức ăn) mà không bị bất cứ áp lực nào kể cả 
trong và ngoài bữa ăn. 

o Cho trẻ ăn các thức ăn có cấu trúc dễ ăn song song với các loại 
thức ăn mới có cấu trúc cứng hơn để trẻ tập quen dần và cảm thấy 
thoải mái (Phụ lục 9E, 9F) 

o Cho trẻ ăn cấu trúc thức ăn mới song song với cấu trúc thức ăn trẻ 
đã quen thuộc hoặc trẻ thích  

o Cho trẻ ăn lượng nhỏ thức ăn có cấu trúc mới mỗi lần. 
o Cho trẻ tập ăn cấu trúc thức ăn mới trong các bữa ăn hàng ngày 

để trẻ quen dần, luyện tập và hình thành kỹ năng ăn.   
o Không ép trẻ ăn  

Thường xuyên làm rơi vãi thức ăn 
ra khỏi miệng 

o Tìm hiểu và xác định nguyên nhân 
o Cần chắc chắn trẻ ở độ tuổi phù hợp và đã có đủ các kỹ năng phát 

triển cần thiết để chuyển sang ăn thức ăn có cấu trúc và độ đặc 
khác 

o Cần đảm đặt trẻ ngồi đúng theo chỉ dẫn về cách đặt tư thế ăn cho 
trẻ (Chương 1, Mục 1). 

o Thử đổi sang loại cốc và thìa khác 
o Áp dụng các kỹ thuật để đánh thức cho trẻ tỉnh táoví dụ như đánh 

răng hoặc cho trẻ chơi các đồ chơi tự rung trước khi cho trẻ ăn 
(Phụ lục 9K) 

o Áp dụng kỹ thuật xoa mặt để đánh thức và giữ cho trẻ tỉnh táo để 
ăn (Phụ lục 9J) 

o Áp dụng kỹ thuật ấn hỗ trợ bằng tay khi đút cho trẻ ăn bằng thìa 
và uống bằng cốc (Phụ lục 9J) 

o Đối với trẻ lớn, cho trẻ ngồi trước gương khi ăn để trẻ nhìn và tự 
điều chỉnh. 

o Nếu trẻ tự xúc ăn, hãy khuyến khích trẻ xúc ít một, ăn chậm rãi và 
dừng nghỉ một chút sau mỗi lần xúc ăn. 

o Nếu đút cho trẻ ăn, xúc ít một và uống từng ngụm nhỏ một với tốc 
độ chậm để trẻ có thể tự xử lý thức ăn trong miệngđược. 

o Cắt nhỏ thức ăn cho phù hợp và vừa với miệng trẻ.  
o Cân nhắc điều chỉnh lại cấu trúc thức ăn (trong khi vẫn cho trẻ ăn 

các thức ăn có cấu trúc dễ hơn) để giảm bớt tình trạng rơi vãi khi 
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ăn (Phụ lục 9E, 9F). 

Bị sặc, ho hoặc oẹ khan khi ăn  

o Tìm hiểu và xác định nguyên nhân  
o Cần chắc chắn trẻ ở độ tuổi phù hợp và đã có đủ các kỹ năng phát 

triển cần thiết để chuyển sang ăn thức ăn có cấu trúc và độ đặc 
khác 

o Cần đảm đặt trẻ ngồi đúng theo chỉ dẫn về cách đặt tư thế ăn cho 
trẻ (Chương 1, Mục 1). 

o Thử đặt trẻ ở tư thế khác để giảm thiểu các vấn đề khi ăn (dựng 
thẳng lưng) 

o Thử đổi sang dùng loại cốc hoặc vật dụng ăn uống khác 
o Áp dụng kỹ thuật để đánh thức cho trẻ tỉnh táo ví dụ như đánh 

răng hoặc cho trẻ chơi các đồ chơi tự rung trước khi cho trẻ ăn 
(Phụ lục 9K) 

o Áp dụng kỹ thuật xoa mặt để đánh thức và giữ cho trẻ tỉnh táo để 
ăn (Phụ lục 9J) 

o Nếu trẻ tự xúc ăn, hãy khuyến khích trẻ xúc ít một, ăn chậm rãi và 
dừng nghỉ một chút sau mỗi lần xúc ăn. 

o Nếu đút cho trẻ ăn, xúc ít một và uống từng ngụm nhỏ một với tốc 
độ chậm để trẻ có thể tự xử lý thức ăn trong miệngđược. 

o Cắt nhỏ thức ăn cho phù hợp và vừa với miệng trẻ.  
o Cân nhắc điều chỉnh lại cấu trúc thức ăn (trong khi vẫn cho trẻ ăn 

các thức ăn có cấu trúc dễ hơn) để giảm bớt tình trạng rơi vãi khi 
ăn (Phụ lục 9E, 9F). 

o Cho trẻ nghỉ giải lao thường xuyên trong bữa ăn    

Trẻ không nhai được thức ăn  

o Tìm hiểu và xác định nguyên nhân  
o Cần chắc chắn trẻ ở độ tuổi phù hợp và đã có đủ các kỹ năng phát 

triển cần thiết để chuyển sang ăn thức ăn có cấu trúc và độ đặc 
khác 

o Cần đảm đặt trẻ ngồi đúng theo chỉ dẫn về cách đặt tư thế ăn cho 
trẻ (Chương 1, Mục 1). 

o Áp dụng kỹ thuật để đánh thức cho trẻ tỉnh táo ví dụ như đánh 
răng hoặc cho trẻ chơi các đồ chơi tự rung trước khi cho trẻ ăn 
(Phụ lục 9K) 

o Áp dụng kỹ thuật xoa mặt để đánh thức và giữ cho trẻ tỉnh táo để 
ăn (Phụ lục 9J) 

o Thường xuyên tạo cơ hội để trẻ khám phá thức ăn (nhìn, ngửi, 
chạm/cầm vào thức ăn) mà không bị bất cứ áp lực nào kể cả 
trong và ngoài bữa ăn. 

o Cho trẻ ăn các thức ăn có cấu trúc dễ ăn song song với các loại 
thức ăn mới có cấu trúc cứng hơn để trẻ tập quen dần và cảm thấy 
thoải mái (Phụ lục 9E, 9F) 

o Cho trẻ ăn cấu trúc thức ăn mới song song với cấu trúc thức ăn trẻ 
đã quen thuộc hoặc trẻ thích  

o Cho trẻ ăn lượng nhỏ thức ăn có cấu trúc mới mỗi lần. 
o Cho trẻ tập ăn cấu trúc thức ăn mới trong các bữa ăn hàng ngày 

để trẻ quen dần, luyện tập và hình thành kỹ năng ăn.   
o Ăn cùng với trẻ để trẻ quan sát cách nhai thức ăn và học theo 
o Tập cho trẻ nhai bằng cách cho trẻ cầm ăn các thức ăn có hình 

dạng dài, mỏng, giòn và dễ tan  
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o Cho trẻ ăn các thức ăn mà trẻ có thể “cắn đứt” để hỗ trợ phát 
triển cơ hàm và luyện kỹ năng nhai ở trẻ  

o Nhắc nhở và khen ngợi trẻ trong các bữa ăn (“Nhai thức ăn đi 
con, Linh.” “Con nhai giỏi lắm, Giang!”) 

o Liên tục để mắt đến trẻ trong suốt bữa ăn vì trẻ có nguy cơ bị sặc/ 
hóc thức ăn  

Trẻ ngậm thức ăn   

o Tìm hiểu và xác định nguyên nhân  
o Cần chắc chắn trẻ ở độ tuổi phù hợp và đã có đủ các kỹ năng phát 

triển cần thiết để chuyển sang ăn thức ăn có cấu trúc và độ đặc 
khác 

o Cần đảm đặt trẻ ngồi đúng theo chỉ dẫn về cách đặt tư thế ăn cho 
trẻ (Chương 1, Mục 1). 

o Áp dụng kỹ thuật để đánh thức cho trẻ tỉnh táo ví dụ như đánh 
răng hoặc cho trẻ chơi các đồ chơi tự rung trước khi cho trẻ ăn 
(Phụ lục 9K) 

o Áp dụng kỹ thuật xoa mặt để đánh thức và giữ cho trẻ tỉnh táo để 
ăn (Phụ lục 9J) 

o Nếu trẻ tự xúc ăn, hãy khuyến khích trẻ xúc ít một, ăn chậm rãi và 
dừng nghỉ một chút sau mỗi lần xúc ăn. 

o Cắt nhỏ thức ăn cho phù hợp và vừa với miệng trẻ.  
o Xúc cho trẻ ăn ít một để điều chỉnh tốc độ ăn của trẻ  
o Nhắc nhở và khen ngợi trẻ trong các bữa ăn (“Ăn ít một thôi 

Linh.”  “Con cắn miếng nhỏ rất giỏi, An ạ!”) 
o Cho trẻ ăn các thức ăn có cấu trúc dễ ăn song song với các loại 

thức ăn mới có cấu trúc cứng hơn để trẻ tập quen và thành thạo 
dần (Phụ lục 9E, 9F) 

 



 

 

 


