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Nhu cầu sức khỏe hàng đầu đối với mỗi trẻ là có răng miệng sạch sẽ. Trẻ 
khuyết tật thường phải phụ thuộc vào người chăm sóc trong việc giữ vệ sinh 
răng miệng. Điều này nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của người bảo mẫu 
trong việc giữ gìn răng miệng sạch sẽ cho những trẻ họ đang chăm sóc  

9L.5: TỜ RƠI DÀNH CHO NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ VÀ CỘNG ĐỒNG 
– CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG VÀ ĐÁNH RĂNG9,30 

 

RĂNG CHẮC KHỎE VÀ TRẺ KHỎE MẠNH  

Mọi trẻ em đều có thể mắc các vấn đề răng miệng; tuy nhiên trẻ khuyết tật là đối tượng có nguy cơ cao 
hơn nhiều. Vấn đề cụ thể gồm sâu răng, hư	men răng và các bệnh lý về răng và lợi. Chăm sóc sức khỏe 
răng miệng hoặc vệ sinh răng miệng là biện pháp phòng ngừa giữ cho răng miệng (răng, lưỡi, má và 
môi) sạch sẽ và chắc khỏe thông qua các thói quen hàng ngày như chải răng, cọ kẽ răng và súc miệng. 

 

 

HỆ LỤY KHI MẮC CÁC VẤN ĐỀ DỀ RĂNG LỢI  

Þ Gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch (bệnh tim) 
Þ Gia tăng nguy cơ mắc bệnh viêm phổi và các bệnh hô hấp khác 
Þ Gia tăng tình trạng đau nhức, khó chịu trong miệng (dù ăn uống hay không ăn uống)  
Þ Ăn uống kém do bị đau nhức hoặc khó chịu  
Þ Răng mọc không đều hoặc rụng răng. 

 

VÌ SAO TRẺ B Ị KHUYẾT TẬT CÓ NGUY CƠ CAO HƠN?3 7  

Trẻ khuyết tật là nhóm có nguy cơ cao mắc các vấn đề về răng miệng hơn so với trẻ bình thường bởi 
nhiều lý do khác nhau. Mức độ liên đới có gia tăng hơn ở một số dạng tật như các vấn đề về hành vi, 
nhận thức (suy nghĩ) hoặc vấn đề về cử động hoặc các vấn đề về nuốt thức ăn, cảm giác ghê miệng 
hoặc mắc chứng trào ngược dạ dày.  

 

MỘT SỐ DẠNG TẬT KHIẾN TRẺ NẰM TRONG 
NHÓM CÓ NGUY CƠ CAO 

Þ Dị tật sứt môi và/hoặc hở hàm ếch hoặc các dị 
tật khác về răng hàm mặt và đầu 
Þ Bại não 
Þ Hội chứng Đao   
Þ Khiếm thị 
Þ Khiếm thính 
Þ Động kinh 
Þ Thiểu năng trí tu/chậm phát triển  
Þ Nhiễm HIV  
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CÁC NHÂN TỐ KHÁC 

Khi trẻ … 

o Không dễ	dàng	cử động môi, lưỡi và má khi ăn và uống 
khiến trẻ bị mất đi chức năng làm sạch tự nhiên theo như 
cơ chế cấu tạo của các bộ phận này. 

o Không thể di chuyển và điều khiển tay và bàn tay khiến trẻ 
gặp khó khăn trong việc đánh răng hoặc cọ kẽ răng.  

o Giảm tiết nước bọt khiến trẻ sẽ gặp khó khăn trong việc di 
chuyển thức ăn khỏi miệng. 

o Do phải ăn kiêng hoặc không ăn uống được bằng đường 
miệng khiến miệng trẻ bị khô, tạo môi trường để vi khuẩn 
có hại phát triển gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.  

o Do phải uống thuốc nên trẻ có thể bị sưng lợi, chảy máu 
chân răng  hoặc sâu răng.  

o Do trẻ bú bình trong một thời gian dài, trẻ có thể bị hỏng 
men răng và/hoặc các vấn đề khác về răng.  

o Do được cho ăn nhiều đồ ăn thức uống ngọt và dính răng, trẻ 
có thể bị hư răng và rụng răng.  

 

DẤU HIỆU CỦA CÁC VẤN ĐỀ VỀ RĂNG MIỆNG 

Þ Bỏ ăn bỏ uống 
Þ Thích ăn đồ mềm hơn là đồ ăn có cấu trúc cứng 
Þ Nghiến răng 
Þ Răng bịđổi màu 
Þ Hơi thở nặng mùi 
Þ Khó chịu khi bị chạm vào miệng hoặc quanh miệng. 

 
ĐÁNH RĂNG VÀ CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG SƠ 
ĐẲNG  

Mỗi trẻ đều xứng đáng có hàm răng sạch và chắc khỏe. Lên kế hoach chăm sóc răng miệng cho từng 
trẻ không tốn nhiều thời gian. Cũng như thực hiện rửa tay trước và sau khi ăn, vệ sinh miệng cho trẻ 
có thể  được đưa vào thực hiện theo lịch trình hằng ngày.  

 
HƯớng dẫn cách đánh răng và chăm sóc răng miệng sơ đẳng 
 
PHÙ HỢP VỚI:  Tất cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
 
THỰC HIỆN KHI:  

o Thực hiện hàng ngày, khuyến khích đánh răng 2-3 lần một ngày, thông thường đánh răng sau 
bữa ăn/ăn vặt hoặc sau khi ngủ dậy hoặc trước khi đi ngủ.  

 

Tập cho trẻ thói quen vệ sinh răng 
miệng và đánh răng càng sớm càng 
tốt. Khi trẻ bắt đầu mọc chiếc răng đầu 
tiên là lúc trẻ đã sẳn sàng cho việc tập 
đánh răng. Việc vệ sinh miệng có thể 
tập cho trẻ trước cả khi mọc răng.   
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CÁCH THỰC HIỆN:  

o Bế trẻ ở tư thế thẳng đứng trên tay hoặc đặt trẻ ở tư thế ngồi ngay ngắn  trên chiếc ghế mà trẻ 
thấy thoải mái. 

o Dùng nước sạch với bàn chải đánh răng, bàn chải dùng đầu ngón tay hoặc khăn mềm.  
o Cho trẻ xem bàn chải răng hoặc khăn lau và cho trẻ ngậm, cho vào miệng hoặc cắn dưới sự 

giám sát (có thể lặp đi lặp lại hoạt động này nhiều lần trước khi bắt đầu tập cho trẻđánh răng )  
o Khi trẻ bắt đầu chấp nhận việc đánh răng, từ từ dùng bàn chải đánh răng hoặc khăn đểxoa vào 

môi, lưỡi, má và răng và lợi của trẻ. Thời gian đầu chỉ cần lau nhanh (từ 5-10 giây) hoặc tối đa 
là 2 phút.  

o Lặp lại hoạt động nếu cần vào trước và sau các bữa ăn trong ngày. 
o Thực hiện đánh răng khi miệng trẻ cần được vệ sinh (ví dụ khi trẻ bị ốm hoặc sau khi trẻ nôn)  

Lý tưởng nhất, trẻ nên được chăm sóc răng miệng ít nhất ba lần mỗi ngày. Trẻ 
khuyết tật cần được chăm sóc thường xuyên hơn. Nên vệ sinh toàn bộ khoang 
miệng của trẻ trước và sau bữa ăn. Việc này giúp phòng ngừa bệnh tật và 
nguy cơ sặc nếu như cho trẻ nằm ngay sau khi ăn mà vẫn còn thức ăn trong 
miệng trẻ.  

TRÒ CHƠI 1-2-33 8  

Đây là phương pháp khá hữu ích cho những trẻ có hệ thần kinh cảm giác nhạy cảm, trẻ bị khó chịu với 
việc chăm sóc răng miệng và những trẻ ít được chăm sóc răng miệng. Trò chơi này giúp trẻ tạo niềm 
tin khi bảo mẫu thực hiện vệ sinh răng miệng hàng ngày cho trẻ. Trẻ học được rằng việc chạm và trải 
nghiệm sẽ không kéo dài qua nhịp đếm thứ 3.   

 
Hướng dẫn thực hiện:  

① Cho trẻ xem bàn chải đánh răng hoặc khăn vải. 
② Chạm nhẹ vào phần cơ thể mà trẻ cảm thấy dễ chịu nhất (môi, tay, 

vai hoặc bên trong miệng của trẻ)  
③ Mỗi lần dùng bàn chải hoặc vải chạm vào trẻ, đếm to từ “1-2-3.” 

Không bao giờ đếm đến 4!  
④ Khi đếm đến 3, dừng lại và rút bàn chải đánh răng hoặc khăn khõi 

miệng trẻ.  
⑤ Đặt bàn chải đánh răng hoặc khăn chạm vào phần cơ thể trẻ cảm 

thấy dễ chịu nhất lần nữa (cùng chổ cũ hoặc gần hơn – bên trong 
miệng trẻ), bắt đầu đếm từ “1-2-3.” lần nữa. 

⑥ Lặp lại động tác khi trẻ thấy dễ chịu, di chuyển gần, đến bên trong 
miệng của trẻ).  

⑦ Khi đã đặt bàn chải hoặc khăn trong miệng trẻ, lặp lại động tác. 
Đếm lớn từ “1-2-3” khi chạm hoặc chải răng cho trẻ.  

⑧ MẸO: Hãy bắt đầu đếm nhanh và chạm nhanh vào cơ thể trẻ. Khi 
trẻ cảm thấy dễ chịu hơn, bắt đầu đếm chậm hơn  (“1 … 2 … 3 …” à 
“1 ……… 2 …….. 3 …….” à “1 …………………. 2 ……………….. 3 ………………”. 
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Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có hệ thần kinh cảm giác nhạy cảm hoặc trẻ ít được 
quan tâm chăm sóc răng miệng, hãy bắt đầu quá trình đánh răng thật ngắn để giữ 
trãi nghiệm tích cực cho trẻ.  

 

CÁC MẸO GIÚP HỖ TRỢ CHĂM SÓC ĐỂ CÓ RĂNG MIỆNG CHẮC KHỎE   

 
① Giúp trẻ một tay. Trẻ khuyết tật hầu như đều cần được trợ giúp (một phần hay hoàn toàn) để 

vệ sinh răng miệng (đánh răng/súc miệng) hằng ngày. Chăm sóc răng miệng cho trẻcần được 
thực hiện hằng ngày và thực hiện vài lần một ngày.  
 

② Hãy sáng tạo. Chọn loại bàn chải đánh răng phù hợp với thể chất và độ nhạy cảm của mỗi trẻ. 
Nếu trẻ gặp khó khăn để cầm bàn chải, chon loại bàn chải có tay cầm ngắn và dày cho trẻ. Gắn 
thêm xốp hoặc dùng dây quấn vào tay trẻ để giúp trẻ cẩm bàn chải chắc hơn. Nếu trẻ không 
thích dùng bàn chải, cho trẻ dùng khăn hoặc loại bàn chải đút ngón tay thay cho bàn chải.   
 

③ Cho trẻ tập thật nhiều. Cho trẻ nhiều cơ hội để trẻ tập đánh răng hoặc tham gia đánh răng 
hàng ngày. Trẻ càng sử dụng bàn chải đánh răng nhiều lần, thói quen đánh răng sẽ trở nên dễ 
dàng hơn và trẻ sẽ dần tự chăm sóc răng miệng cho mình.  
 

④ Bắt đầu chậm và ngắn. Khi mới bắt đầu tập cho trẻ cách chăm sóc răng miệng, hãy để trẻ trải 
nghiệm một chút ít cảm giác khi đánh răng và rồi từ từ mới đánh sâu hơn vào trong miệng. Trẻ 
có thể không cho chạm vào miệng hoặc thậm chí vào mặt trẻ. Hãy tôn trọng khả năng chịu 
đựng của trẻ và dần dần mới tập cho trẻ đánh răng lâu hơn và vệ sinh miệng sạch hơn.   
 

⑤ Không nên bắt đầu từ miệng trẻ. Một số trẻ không cho chạm vào môi hoặc miệng trẻ. Hãy 
chạm/xoa vào các phần khác của cơ thể trước ví dụ như cánh tay, tay của trẻ và từ từ xoa lên 
mặt và miệng trẻ. Đây là chiến thuật hữu ích. Hãy tôn trọng khả năng chịu đựng của trẻ và dần 
dần mới tập cho trẻ đánh răng lâu hơn và vệ sinh miệng sạch hơn hằng ngày.  
 

⑥ Hãy chơi đùa với trẻ. Hãy biến hoạt động đánh răng cho trẻ là những khoảnh khắc vui vẻ bằng 
cách chơi đùa với trẻ. Hãy làm từ từ và tôn trọng khả năng chịu đựng của trẻ để xây dựng trải 
nghiệm tích cực ở trẻ.  
 

⑦ Tạo cho trẻ những lựa chọn lành mạnh. Hạn chế cho trẻ ăn, uống đồ ngọt có thể chứa nhiều 
hoạt chất gây hại cho răng và lợi cho trẻ (ví dụ: đường) 
 

⑧ Hạn chế cho trẻ bú bình thời gian dài. Trẻ bú bình trong thời gian dài có nguy cơ bị sâu răng. 
Nếu trẻ cần ngậm bình để nghỉ ngơi, hãy cho trẻ ngậm bình nước thay cho sữa hoặc sữa công 
thức – vệ sinh miệng trẻ ngay sau khi uống sữa xong.  
 

⑨ Cho trẻ khám nha sĩ. Trẻ cần được khám nha sĩ (bác sĩ răng/ miệng) ngay sau khi trẻ vừa mọc 
răng. Sau đó, trẻ cần được chăm sóc nha khoa thường xuyên trong năm. Bằng cách này, bất cứ 
vấn đề răng miệng nào cũng sẽ được giải quyết trước khi chúng trở nên nghiêm trọng. 
 

 

 


