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Seksiyon 7.1: Mga Pangkalahatang 
Konsiderasyon para sa mga Hamon sa 
Pagpapakain 

Seksiyon 7.2: Mga Panghuling Kaisipan sa 
Pagsuporta sa mga Hamon sa Pagpapakain   

 
 

 

BAHAGI 3 | KABANATA 7 

MGA KARANIWANG HAMON SA PAGPAPAKAIN 
AT MGA SOLUSYON SA IBA’T IBANG EDAD     

“Pagsama-samahin natin ang isip natin at tingnan natin kung anong buhay ang malilikha natin para sa mga 
anak natin.” 

 Sitting Bull 
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SEKSIYON 7.1: MGA PANGKALAHATANG 
KONSIDERASYON PARA SA MGA HAMON 
SA PAGPAPAKAIN   

    

PAGSUPORTA SA MGA HAMON SA PAGPAPAKAIN 

Madalas na may kahirapan ang mga batang may hamon sa pagpapakain dahil sa ilang mga kondisyon 
o kapansanan. Maaaring lumitaw ang mga hamon sa pagpapakain sa simula ng buhay ng bata o maaari 
itong mabuo sa pagtagal ng panahon. Anuman ang dahilan, ang pinakamahalaga ay na alam ng mga 
tagapangalaga kung paano ibigay ang kalinga na susuporta sa kakayahan ng batang pakainin ang sarili 
nang ligtas at komportable para lumaki at lumago sila. Tatalakayin ng seksiyon na ito ang 
pinakakaraniwang mga hamon sa pagkain na makikita sa mga sanggol at sa mga batang mas may edad 
na. Maibabahagi din dito kung ano ang maaaring itsura ng mga hamong ito at kung ano ang maaaring 
gawin ng mga tagapangalaga para maging matagumpay ang oras ng pagkain. 

 

MGA HALIMBAWA NG MGA KARANIWANG KONDISYON AT 
KAPANSANAN NG MGA BATANG MAY HAMON SA PAGPAPAKAIN: 

 

 

 
MGA KARANIWANG KONDISYON AT PAGKAKASAKIT  

 Autism spectrum disorders  Kondisyon sa puso 

 Cerebral palsy  Cleft lip at/o cleft palate  

 Pagkabingi o hirap sa pandinig  Down syndrome  

 Fetal alcohol spectrum disorders   Sakit na gastrointestinal 

 Prematuridad  Mga sensitibidad sa pandama 

 Pagkaapekto sa droga  Mga kapansanan sa paningin 
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KARANIWANG MGA HAMON SA PAGPAPAKAIN SA MGA BATANG 
MAS MABABA ANG EDAD: 

Challenge ① Ang antukin at mahirap gisinging sanggol 

Challenge ② Ang nag-aalburotong sanggol na mahirap pakalmahin 

Challenge ③ Ang sanggol na madaling mapagod 

Challenge ④ Ang sanggol na nahihirapang sumupsop 

Challenge ⑤ Ang sanggol na nauubo, nabibilaukan o nahihirinan 

Challenge ⑥ Ang sanggol na madalas masuka 

Challenge ⑦ Espesyal na populasyon: Ang sanggol na may cleft lip at/o palate 

Challenge ⑧ Espesyal na populasyon: Ang sanggol na ipinanganak nang maaga 

Challenge ⑨ Espesyal na populasyon: Ang sanggol na ipinanganak nang naapektuhan ng droga 
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KARANIWANG MGA HAMON SA PAGPAPAKAIN SA MGA BATANG 
MAS MAY EDAD NA: 

Challenge ⑩ Ang batang may problema sa tone ng masel. 

Challenge ⑪ Ang batang may problema sa mga estruktura ng bibig 

Challenge ⑫ Ang batang may sensitibong sistema ng pandama 

Challenge ⑬ Ang batang may problema sa pagkagat at/o pagnguya 

Challenge ⑭ Ang batang may problema sa paglunok 

 

HAMON BLG. 1: ANG ANTUKIN AT MAHIRAP GISINGING 
SANGGOL 

 
PAANO MATUTUKOY: Nakakatulog ang 

mga sanggol na ito habang pinapakain at maaaring mahirap 
silang panatilihing gising habang pinapakain. Madalas ay 
hindi naipaalam ng mga sanggol na ito sa mga 
tagapangalaga nila kung gutom na sila o kung kailan sila 
nagugutom. May lubhang sensitibong mga katawan ang 
mga sanggol na may maselang mga sistema, lalo na ang mga 
ipinanganak nang maaga o naapektuhan ng mga droga. 
Madalas, nakakatulog sila bilang paraan para 
maprotektahan nila ang sarili nila kapag nahihirapan sa 
paligid at sa mga sitwasyon. Maaaring kasama dito ang mga 
sanggol na may Down syndrome, problema sa puso 
(kondisyong cardiac), mga batang maselan sa aspektong 
medikal, mga ipinanganak nang maaga o mga naapektuhan 
ng droga habang nasa sinapupunan. 

 

MGA KARANIWANG 
PROBLEMA SA PAGPAPAKAIN: 

 Pagkawala ng timbang at kawalan ng ganang kumain 
 Maaaring hindi gaanong kumain (bawas na 

pagkonsumo) 
 Kahirapan sa pagsupsop 
 Kahirapan sa paglunok nang may madalas na pagkabilaok at/o pagkahirin 
 Mabilis mapagod at mahirap gisingin o mapanatiling gising 
 Madaling mabigla o masobrahan at nakakatulog kapag sinusubok pakainin 
 Madaling mairita at mag-alburoto 
 Mabagal na paglaki at mabagal na pagdagdag ng timbang 
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PAANO SUSUPORTAHAN 

 

Pagpapakain at Pagtiyempo 

 

o Magpakain nang mas madalas batay sa mga senyas ng sanggol na 
gutom na siya (Apendiks 9L-1, 9L-2). 

o Pakainin ang sanggol buong araw posibleng kada dalawa hanggang 
tatlong oras. 

o Limitahan ang pagpapakain sa loob lang ng 30 minuto. 

Kasangkapan 

 

o Pumili ng tsupon/bote na nagbibigay ng pagkakataon sa sanggol na 
dumede nang mabagal, tulad ng tsupon na mas mabagal ang daloy 
(Kabanata 1, Seksiyon 5; Apendiks 9G). 

Pagpoposisyon 

 

o Pakainin ang sanggol sa posisyong nakaderetso na higit sa 45-degree. 
o Sundin ang mga susing elemento sa pagpoposisyon para sa mga 

sanggol. (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3) 
o Pakainin ang sanggol nang nakapuwesto ang kamay niya papuntang 

dibdib, at nakabaluktot ang balakang at tuhod. 

Iba Pang Paraan ng Pagtulong 

 

o Gumamit ng malambing na paraan ng paggising bago o habang oras ng 
pagkain (Apendiks 9K). 

o Magpakain sa mas maliwanag na kuwarto na mas maraming ilaw at 
tunog, o magpakain sa mas tahimik at mas madilim na kuwarto (hayaan 
ang sanggol na ipakita sa iyo kung alin ang mas mainam). 

o Maglakad-lakad habang pinapakain ang sanggol para matulungan 
siyang manatiling gising.  

o Tanggalin ang pagkakabalot o pagkakadamit ng sanggol para magising 
siya at/o mapanatili siyang gising. 

 

HAMON BLG. 2: ANG NAG-AALBUROTONG SANGGOL 
 

PAANO MATUTUKOY: Madalas na nag-aalburoto ang mga sanggol na ito kapag 
pinapakain at kapag hindi sila pinapakain. Maaaring mukha silang gutom pero mag-

aalburoto kapag binigyan ng dede. Mag-aalburoto ang mga batang may maselang sistema, lalo na ang 
mga komplikado sa medikal na aspekto o ang mga ipinanganak nang maaga o naapektuhan ng droga o 
alkohol, bilang paraan para maipahayag na nahihirapan sila o hindi komportable. Maaaring nakalilito 
ito para sa mga tagapangalaga at posibleng sobrang hirap unawain kung bakit masama ang loob nila. 
Dagdag pa, posibleng maging sobrang hirap na pakalmahin o hindi napakakalma nang matagal ang mga 
batang ito. Maaaring kasama dito ang mga sanggol na may kondisyon o problema sa puso, mga sanggol 
na naapektuhan ng droga o alkohol, mga sanggol na maagang ipinanganak, mga may komplikasyong 
medikal, mga sanggol na may kapansanan sa pandinig o paningin o may pagkaantalang 
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neurodevelopmental. 

 

MGA KARANIWANG 
PROBLEMA SA 

PAGPAPAKAIN:  

 Kahirapan sa pagsupsop 
 Iritable at madalas kabagan 
 Tinatanggihan ang dede 
 Masyadong magalaw (kumikiwal-kiwal, 

kumikisay, atbp.) 
 Mahirap pakalmahin at panataliing 

kalmado 
 Mahinang paglaki at mabagal na 

pagdagdag ng timbang 
 Mahinang gana at pagkawala ng 

timbang  

 
 

 

. 

 

 

 

PAANO SUSUPORTAHAN 

 
Pagpapakain at Pagtiyempo  

 

o Magpakain nang mas regular at mas madalas, posibleng kada dalawa 
hanggang tatlong oras. 

o Magbigay ng mas kaunti pero mas madalas na pagpapakain batay sa 
pangangailangan. 

o Limitahan ang lahat ng pagpapakain sa 30 minuto o mas mababa. 

Kasangkapan 

 

o Gumamit ng mas malambot na tsupon na hindi mabilis ang daloy. 
Madalas na nakatatak sa tsupon ang bilang na zero o isa. (Kabanata 1, 
Seksiyon 5; Appendiks 9G). 

o Magbigay ng pacifier bago at pagkatapos ng pagpapakain para sa 
pagpapakalma (Apendiks 9G). 

o Gumamit ng baby carrier para pakalmahin ang sanggol sa pagitan ng mga 
pagpapakain. 

 

Delikado ang pagpapakain ng sanggol na nakahiga o 
tulog. Magpakain lang ng mga sanggol na 
nakaderetso ang posisyon at kapag gising sila. 
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Pagpoposisyon 

 

o Sumunod sa mga susing elemento ng pagpoposisyon sa mga sanggol 
(Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3). 

o Balutin o kargahin ang sanggol nang mahigpit sa mga braso mo 
(Kabanata 2, Seksiyon 3). 

o Balutin ang sanggol nang nakalabas ang kamay at braso para puwede 
niyang abutin ang bibig niya para gawing komportable at maginhawa ang 
sarili (Kabanata 2, Seksiyon 3). 

o Pakainin sa mga posisyong elevated cradle, side-lying, o semi-reclined 
(Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3). 

Iba Pang Paraan ng 
Pagtulong 

 

o Madalas na magbigay ng pacifier para sa ginhawa (Apendiks 9G). 
o Alukin ang sanggol ng pacifier o ang daliri niya bago pakainin (Apendiks 

9G). 
o Pakalmahin at pakainin ang sanggol sa tahimik at mas madilim na lugar 

(Kabanata 1, Seksiyon 3; Apendiks 9K). 
o Gumamit ng ritmiko at paulit-ulit na mga kilos at tunog para pakalmahin 

ang sanggol (Apendiks 9K). 

 

Huwag puwersahin ang bote sa bibig ng bata kapag nag-aalburoto siya. 
Pakalmahin muna ang sanggol, at pagkatapos ay ialok ang dede. Kapag 
pinuwersa ang bote, puwedeng mas sumama ang loob ng sanggol at 
puwede pang tanggihan ang pagpapakain. 

 

Tandaan: Abangan ang mga palatandaan ng pagkabalisa ng sanggol tulad ng 
pag-iyak, pag-arko ng likod, pagkunot ng noo, pagbuka nang malaki ng mata, 
pag-angat ng kilay, mabilis at malakas na paghinga, paggalaw ng ulo o mata 
para umiwas ng tingin, atbp., at pakalmahin ang sanggol gamit ang estratehiya 
mula sa Apendiks 9L-2 at 9K. 

 

 

 

 

 

 

 

Kumakain nang 
mahusay ang sanggol 

kapag kalmado sila. 
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HAMON BLG. 3: ANG SANGGOL 
NA MADALING MAPAGOD 

 
PAANO MATUTUKOY: Madalas na kakain 

lamang nang ilang minuto ang mga sanggol na ito bago sila 
mapagod. Madalas na makatulog sila habang pinapakain at 
namumroblema sa pagtapos ng pagkain. Mahirap na gawain 
ang pagkain, lalo na sa mga sanggol na may maselang 
sistema. Madaling mapagod kaysa inaasahan ang mga 
sanggol na may problema sa puso o baga o ang mga 
ipinanganak nang maaga. Maaari ring may kahirapan sila sa 
pagkakaroon ng enerhiya para sa pagkain at iba pang gawain 
(tulad ng pag-upo o paggapang). Maaaring kasama ang mga 
batang may problema sa puso at baga, mga may Down 
syndrome, o mga sanggol na may kahirapang medikal, mga 
ipinanganak nang maaga o naapektuhan ng droga o alkohol 
habang nasa sinapupunan 

MGA KARANIWANG PROBLEMA SA 

PAGPAPAKAIN:  

 Pagbawas ng timbang at 
kawalan ng gana 

 Hindi makakain nang marami sa loob ng 
isang kainan 

 Nahihirapan sa pagsupsop (mahinang 
pagsupsop, tumutulong mga likido) 

 Kahirapan sa paglunok, na madalas may 
pagkabilaok at/o paghagak 

 Kahirapan sa pangangasiwa ng 
pagsupsop, paglunok at paghinga  

 Mabilis na paghinga habang kumakain 
 Mabilis na mapagod at nakatutulog 

habang kumakain  
 Mahinang paglaki at mabagal na 

pagkakaroon ng timbang 

 

 
Mabagal na pinapakain ang sanggol ng kaniyang 

tagapangalaga, at binibigyan siya ng maiigsing pahinga 
para makahabol ng hininga habang kumakain.  
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PAANO SUSUPORTAHAN 

 

Pagpapakain at Pagtiyempo 

 

o Magbigay ng mas kaunting pagkain nang mas madalas (60 ml o 2 fl. oz) 
kada dalawang oras. 

o Dahan-dahanin ang pagkain para unti-unting makabuo ng katatagan 
para mas marami ang makonsumo ng sanggol sa isang kainan 
(Apendiks 9J).   

o Limitahan ang lahat ng pagpapakain sa hindi lalampas ng 30 minuto. 

Kasangkapan 

 

o Gumamit ng mas malambot na tsupon na mas madaling supsopin ng 
pagod na sanggol. 

o Pumili ng tsupon at bote na nahahayaan ang sanggol na kumain sa bilis 
na kapantay ng kakayahan niya. Maaaring makabigla at makapagod 
ang masyadong mabilis na daloy. Maaaring makainis sa sanggol at 
makapagod ang masyadong mabagal na daloy (Kabanata 1, Seksiyon 
5; Apendiks 9G). 

Pagpoposisyon 

 

o Sumunod sa mga susing elemento ng pagpoposisyon para sa mga 
sanggol (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3) 

o Pakainin sa mga posisyong elevated cradle, side-lying, o semi-reclined 
(Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3) 

o Balutin ang sanggol o hawakan ang sanggol nang mahigpit sa mga 
braso mo (Kabanata 2, Seksiyon 3). 

o Balutin ang sanggol nang nakalabas ang kamay at braso para kaya 
niyang abutin ang bibig niya para maging mas maginhawa at 
komportable (Kabanata 2, Seksiyon 3). 

Iba Pang Paraan ng Pagtulong 

 

 

o Magbigay ng pacifier bago kumain para matulungan ang batang 
tanggapin nang mabuti ang tsupon (Apendiks 9G). 

o Hikayatin ang pagsupsop gamit ang Bottle Feeding Press-Down 
Technique (Apendiks 9J).   

o Suportahan ang pagsupsop gamit ang Support Technique sa Panga at 
Baba (Appendix 9J).  

o Suportahan ang pagsupsop gamit ang Support Technique sa Labi at 
Pisngi (Apendiks 9J)    

o Hawakan nang pirmi ang tsupon nang hindi ito ginagalaw sa bibig ng 
bata, dahil makakagulo sa tuon ng bata ang paggalaw nito o 
makaantala sa daloy. 

 
Tandaan: Kung nagdudulot ng pag-ubo o pagkabilaok ang pagbibigay ng suporta 
sa pisngi o panga ng sanggol, kailangang itigil ang ganitong klase ng suporta agad. 
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Tandaan: Ang mga sanggol na madaling mapagod ay nagiging mga bata 
na maaaring madali ring mapagod sa pagkain. Kailangan rin ng mas may 
edad na bata ang parehong suporta na naibibigay sa sanggol, tulad ng 
pagbibigay ng mas kaunting mga pagkain nang mas madalas, pagdadahan-
dahan ng pagkain nila at pagbibigay ng opsiyon para sa mas malalambot 
na pagkain na di kailangang masyadong nguyain. 

HAMON BLG. 4: ANG SANGGOL NA NAHIHIRAPANG 
SUMUPSOP   

PAANO MATUTUKOY: Hindi makasupsop nang malakas o mabisa ang mga sanggol 
na ito, o mayroon silang sobrang disorganisadong padron ng pagsupsop. Maaari silang magkaroon ng 
problema sa pagpisil ng mga tsupon gamit ang labi at pisngi para mapadaloy ang gatas. Maaaring 
maging mahirap o mapanganib para inumin nila ang mas mabilis dumaloy na mga likido. Madalas na 
makalat ang pagpapakain sa kanila at maaari silang mapagod nang madali dahil masyadong matrabaho 
para sa kanila ang pagsupsop. Nahihirapan rin ang mga sanggol na ito na makahanap ng mabuting 
ritmo sa pagsupsop, na magdudulot ng mas nakapapagod at mas mahirap na mga pagpapakain. 
Madalas na may ganitong hamon ang mga sanggol na may mababang tone ng masel o mahinang puso 
at baga. Maaaring kasama ang mga sanggol na may Down syndrome, mga sanggol na may mababang 
tone ng  masel o malamyang masel (cerebral palsy); mga sanggol na naapektuhan ng alkohol o droga 
habang nasa sinapupunan; o mga sanggol na ipinanganal nang maaga, may kondisyong medikal o 
naantala sa aspektong neurodevelopmental.   

 

MGA KARANIWANG 
PROBLEMA SA 

PAGPAPAKAIN:  
 Nahihirapang makakapit sa tsupon 
 Mahinang pagsupsop 
 Kahirapan sa pangangasiwa ng 

pagsupsop, paglunok at paghinga 
 Mas maraming insidente ng 

pagkabilaok, pag-ubo, pagkahirin o 
paghalak 

 Labis na paglalaway at/o pagtulo ng 
likido mula sa bibig 

 Madaling mapagod, nahihirapang 
maubos ang bote 

 Nakakatulog habang pinapakain 
 Madalas na hindi maideretso ang ulo 
 Mahinang paglaki at mabagal na 

pagkakaroon ng timbang 
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PAANO SUSUPORTAHAN 

 
Pagpapakain at Pagtiyempo 

 

o Magpakain nang mas madalas, posibleng kada 2-3 oras. 
o Magpakain nang mas kaunti pero mas madalas (tulad ng 60 ml o 2 fl. 

oz. kada 2 oras) kung madaling mapagod ang sanggol. 
o Unti-untiin ang pagpapakain para matulungan ang sanggol na 

makahanap ng ritmo sa pagsupsop (Apendiks 9J). 
o Limitahan ang lahat ng pagpapakain nang di lalagpas sa 30 minuto. 

Kasangkapan o Gumamit ng mas malambot na tsupon na mas madaling supsopin ng 
mahinang sanggol. 

o Pumili ng tsupon/bote na may daloy na katugma ng kakayahan ng bata 
(Kabanata 1, Seksiyon 5; Apendiks 9G). 

o Kung tumutulo ang gatas mula sa bibig ng sanggol, magbigay ng 
tsupon na mas mabagal ang daloy na may tatak na bilang na zero o isa 
(Kabanata 1, Seksiyon 5; Apendiks 9G). 

Pagpoposisyon 

 

o Sumunod sa mga susing elemento ng pagpoposisyon para sa mga 
sanggol (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3). 

o Pakainin sa mga posisyong elevated side-lying, o cradle (Kabanata 1, 
Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3). 

o Balutin siya para sa suporta nang papunta sa dibdib ang kamay niya at 
nakabaluktot ang balakang (Kabanata 2, Seksiyon 3). 

Iba Pang Paraan ng Pagtulong o Alukin ang sanggol ng pacifier o daliri niya bago kumain para 
matulungan siyang tanggapin ang tsupon (Apendiks 9G). 

o Alukin ang sanggol ng pacifier para makapagsanay siya ng pagsupsop 
sa pagitan ng mga pagpapakain (Apendiks 9G). 

 

Binalot at binigyan ng pacifier ang sanggol 
para mapanatili siyang kalmado at 
organisado bago ang pagpapakain sa 
kaniya. 
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o Paginhawain at pakainin ang sanggol sa isang tahimik at mas madilim 
na lugar (Kabanata 1, Seksiyon 3; Apendiks 9K). 

o Gumamit ng ritmiko at paulit-ulit na mga galaw at tunog para 
matulungang kumalma ang sanggol (Apendiks 9K). 

o Hikayatin ang pagsupsop gamit ang Bottle Feeding Press-Down 
Technique at Lip Stimulation/Stroking Techniques (Apendiks 9J).   

o Suportahan ang pagsupsop gamit ang Support Technique sa Panga at 
Baba (Appendix 9J).  

o Suportahan ang pagsupsop gamit ang Support Technique sa Labi at 
Pisngi (Apendiks 9J). 
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HAMON BLG. 5: ANG 
SANGGOL NA NAUUBO, 
NABIBILAUKAN, O 
NAHIHIRINAN 

PAANO MATUTUKOY: Maaaring madalas 
maubo, mabilaukan, mahirinan o sumuka ang mga 
sanggol na ito habang umiinom ng mga likido mula 
sa bote habang pinapakain, pagkatapos na 
pagkatapos kumain, o pareho. Maaaring mukha 
silang nahihirapang kumain at huminga, 
humahagak at naghahanap ng hininga habang 
kumakain. Maaaring kasama sa mga ito ang mga 
sanggol na may kondisyon sa puso, Down syndrome, 
mga sanggol na may isyu sa tone ng muscle gaya ng 
cerebral palsy, mga sanggol na may cleft lip at/o 
palate, mga sanggol na naapektuhan ng alkohol o 
droga sa sinapupunan o mgasanggol na ipinanganak nang maaga o may pagkaantalang 
neurodevelopmental. 

 

 

MGA KARANIWANG PROBLEMA SA PAGPAPAKAIN:  
 Kahirapan sa pangangasiwa ng pagsupsop-paglunok-paghinga habang kumakain 
 Kahirapan na malunok ang mga likido o sariling laway  
 Labis na paglalaway at/o pagtulo ng likido mula sa bibig 
 Madaling mapagod at nahihirapang makaubos ng bote 
 Madalas na pag-ubo, pagkabilaok at/o paghirin, at posibleng pagtanggi sa bote 
 Pag-aalburoto o pagiging iritable habang pinapakain 
 Mahinang paglaki at mabagal na pagdagdag ng timbang 

 

Tandaan: Maaaring nag-aaspira (kapag napupunta sa baga ang likido sa halip na 
sa tiyan) ang mga sanggol na umuubo, nabibilaukan o nahihirinan kapag 
pinapakain. Maaaring magkaroon ng malubhang sakit ang mga sanggol dahil dito 
dahil sa mga upper respiratory infection at/o pulmonya, na maaaring magdulot ng 
mahinang pagkakaroon ng timbang at pati na kamatayan.  
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PAANO SUSUPORTAHAN 

 

Pagpapakain at Pagtiyempo 

 

o Pakainin ang sanggol nang madalas, posibleng kada 2-3 oras.  
o Magpakain nang mas kaunti ngunit mas madalas (mga 60ml o 2 fl oz.) 

kada 2 oras kung madaling mapagod ang sanggol. 
o Unti-untiin ang pagkain para matulungan ang sanggol na makahanap 

ng ritmo at mabawasan ang pag-ubo (Apendiks 9J). 
o Limitahan ang pagpapakain sa hindi lalagpas ng 30 minuto.  

 
Kasangkapan 

o Pumili ng tsupon/bote na may daloy na natutugunan ang kakayahan ng 
sanggol (Kabanata 1, Seksiyon 5; Apendiks 9G). 

o Mas madali at mas ligtas para sa mga bata ang mas mabagal na mga 
daloy (Kabanata 1, Seksiyon 5; Apendiks 9G).   

o Sumubok muna ng ibang estratehiya. Kung pumalya ang ibang 
estratehiya, puwedeng pag-isipan ang maingat na pagsubok na 
pagpapalapot sa mga likido para bumagal ang daloy nito (at gumamit 
ng tsupong mas mabilis ang daloy). Huwag putulin tsupon para bumilis 
ang daloy (Kabanata 1, Seksiyon 9; Apendiks 9C at 9E). 

Pagpoposisyon 

 

 

o Sumunod sa mga susing elemento ng pagpoposisyon para sa mga 
sanggol (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3). 

o Pakainin ang sanggol sa posisyong elevated side-lying (Kabanata 1, 
Seksiyon 1; Kabanaata 2, Seksiyon 3).  

o Balutin ang sanggol para sa suporta nang papunta ang kamay sa dibdib 
at nakabaluktot ang balakang (Kabanata 2, Seksiyon 3). 

Iba Pang Paraan ng Pagtulong 

 

o Mag-alok ng pacifier para sa pag-eensayo sa pagsupsop sa pagitan ng 
mga pagpapakain (Apendiks 9G). 

o Magbigay ng maiigsing pahinga para sa pagdighay at positibong 
interaksyon kung nahihirapan ang sanggol na magbagal sa pagkain. 

 
 

Tandaan: May mga sanggol na nag-aaspira at hindi sila nauubo, nabibilaukan o 
nahihirinan. Tahimik na pag-aaspira ang tawag dito. Kailangang tingnan ng mga 
tagapangalaga ang iba pang mga senyales ng pag-aspira ng sanggol habang oras 
ng pagpapakain o pagkatapos tulad ng basang boses o paghinga, pagluluha, 
pagbabago ng kulay ng balat, madalas na pagkakasakit at mahinang pagkakaroon 
ng timbang at paglaki. 
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Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paglunok at sa mga paalalang pangkaligtasan, 
sumangguni sa Kabanata 1, Seksiyon 2.  

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagpapalapot ng mga likido, sumangguni sa 
Kabanata 1, Seksiyon 9 at sa Apendiks 9E. 

 
 

HAMON BLG. 6: ANG SANGGOL NA 
MADALAS MASUKA  
 

 
PAANO MATUTUKOY:  Nangyayari ang 
gastroesophageal reflux (GER) kapag bumabalik pataas sa 
lalamunan ang pagkain na nasa tiyan, na nagdudulot ng sakit at 
pagiging hindi komportable. Mas seryoso at pangmatagalang anyo 
ng GER ang gastroesophageal reflux disease (GERD) at maaari 
nitong mapigilan ang sanggol sa pagkain nang mabuti at pagdagdag 
ng timbang. Madalas na nasusuka ang mga sanggol na ito (minsan 
tuwing kada pagkatapos kumain), mukha silang hindi komportable 
at gutom ngunit naiinis kapag pinapakain. Madalas, sa katagalan, 
tinatanggihan ng mga sanggol na ito ang pagkain dahil mahirap at 
hindi komportable ang karanasang ito. Maaaring kasama dito ang 
mga sanggol na may mababang tone ng masel (cerebral palsy), mga 
batang naapektuhan ng alkohol o droga habang nasa sinapupunan 
o mga batang ipinanganak nang maaga o may pagkaantalang 
neurodevelopmental. 
 
   

Puwedeng magkaroon ng reflux ang kahit sinong sanggol— at maraming 
mga sanggol ang nagpapakita lang ng kaunting malinaw na mga 
palatandaan na nahihirapan at nasasaktan na sila. 
 
 

MGA KARANIWANG PROBLEMA SA PAGPAPAKAIN:  
 

 Hindi mapigilang pagsusuka 
 Madalas na pagluwa (kada pagkatapos ng pagkain, sa pagitan ng mga pagpapakain) 
 Kalaunan na magdudulot ang madalas na pagsuka o pagluwa sa pagtanggi sa bote 
 Pag-aalburoto at pagkairita bago at habang pinapakain (nagpapakita ng gutom ang sanggol, 

pero tinatanggihan ang bote kapag ibinigay) 
 Mahinang paglaki at mabagal na pagkakaroon ng timbang 
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Tandaan: Hindi lahat ng sanggol na sumusuka o lumuluwa ay may GER o GERD. 
May mga “masayang lumuluwa” at “malungkot na lumuluwa” Ang mga 
“masayang lumuwa” ay mga sanggol na lumuluwa nang madalas, pero hindi sila 
nagagambala nito at di naaapektuhan ang pagkain. Patuloy silang kumakain at 
hindi sila mukhang nasasaktan o naiinis. Ang mga “malungkot lumuwa” ay mga 
sanggol na mukhang may GER o GERD. Mukhang gustong kumain ng mga 
sanggol na ito, pero mukha rin silang takot o aburido kapag binigyan ng bote. 
Mahalagang matukoy agad ang sanggol na may GER/GERD para makakilos 
nang angkop (magbigay ng gamot, magbago ng posisyon, magkaroon ng 
espesyal na mga formula) na makatutulong para maging mas komportable at 
positibo ang pagpapakain.  

 

PAANO SUSUPORTAHAN 

 
 

Pagpapakain at Pagtiyempo 

 

o Magbigay ng mas kaunting pagkain nang mas madalas tulad ng 60 ml o 
2 fl oz. kada dalawang oras, lalo na kung nagdudulot ng mas madalas 
na pagluwa ang mas maraming pagkain. 

o Unti-untiin ang pagkain para mabawasan ang insidente ng pagluwa 
(Apendiks 9J).  

o Limitahan ang lahat ng pagpapakain sa hindi lalagpas ng 30 minuto. 

Kasangkapan o Pumili ng tsupon/bote na mayroong daloy na katugma ng kakayahan ng 
sanggol. Madalas na mas madali para sa mga sanggol na ito ang mas 
mabagal na mga daloy (Kabanata 1, Seksiyon 5; Apendiks 9G). 

o Sumubok muna ng ibang estratehiya. Kung pumalya ang ibang 
estratehiya, puwedeng pag-isipan ang maingat na pagsubok na 
pagpapalapot sa mga likido para bumagal ang daloy nito (at gumamit 
ng tsupong mas mabilis ang daloy). Huwag putulin tsupon para bumilis 
ang daloy (Kabanata 1, Seksiyon 9; Apendiks 9C at 9E). 

Pagpoposisyon 

 

o Sumunod sa mga susing elemento ng pagpoposisyon para sa mga 
sanggol (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3). 

o Pakainin ang sanggol sa nakaderetsong posisyon—hindi lalagpas sa 
anggulong 30-45-degrees. Huwag pakainin ang sanggol nang nakahiga 
o nang hindi nakaangat. 

o Pakainin ang sanggol gamit ang posisyong elevated left side-lying 
(Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3).  

o Panatiliing deretso ang sanggol sa loob ng 15-45 minuto pagkatapos ng 
pagpapakain para mapanatili ang mga likido sa tiyan niya (hawak ang 
sanggol o gamit ang maingat na binuong pangkalang, o binilog na 
kumot o tuwalya na nakakapagbigay ng sapat na pagkakaangat.) 

Iba Pang Paraan ng Pagtulong o Mag-alok ng pacifier bago at pagkatapos ng pagpapakain para 
matulungan ang sanggol na mapangasiwaan ang mga produkto ng 
reflux, mabawasan ang pagluwa at maging mas komportable (Apendiks 
9G). 
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o Magbigay ng maiigsing pahinga para sa pagdighay at positibong 
interaksiyon kung may problema ang bata sa pagpapabagal ng pagkain 
niya. 

o Huwag gaanong galawin ang sanggol (at huwag sa tiyan) pagkatapos 
ng pagkain para maiwasan ang pagluwa o pagsusuka at maging mas 
komportable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMON BLG. 7: ESPESYAL NA POPULASYON: ANG 
SANGGOL NA MAY CLEFT LIP AT/O PALATE 

 
PAANO MATUTUKOY: Ipinanganak ang mga sanggol na ito nang may diperensiya na 
nakaaapekto sa mga labi, ilong at/o ngala-ngala nila. Maaaring mahirap makita ang ilang cleft 

palate dahil sa kung saan sila nakaposisyon sa bibig ng sanggol. Dahil sa mga cleft (buka o uka) na ito, 
nahihirapan ang mga sanggol na makasara ng bibig nang maayos sa tsupon (cleft lip) at sa paghigop 
nang maayos para sa mabisang pagsupsop ng mga likido mula sa mga bote (cleft palate).  

 

Maingat na pinapakain ng tagapangalaga ang isang 
premature na sanggol sa posisyong nakaangat para 

matulungan siyang dumede nang mas komportable. Dahil 
maaga siyang ipinanganak, may sensitibo siyang Sistema 

at mas posibleng dumura pagkatapos kumain.  
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MGA KARANIWANG 
PROBLEMA SA 

PAGPAPAKAIN:  

 Nakalulunok ng masyadong maraming hangin 
→ kabagin, madalas nadidighay 

 Hindi isinasara ang labi sa palibot ng tsupon 
 Lumalabas ang pagkain at likido sa bibig, 

makalat na pagpapakain 
 Pag-iwas sa pagkain 
 Kahirapan sa pagkapit sa tsupon at pagsupsop 
 Pagkabilaok, pag-ubo at posibleng aspirasyon 
 Pagsuka at pagluwa 
 Lumalabas ang likido mula sa bibig at/o ilong → 

makalat na pagpapakain 
 Madalas na pagkakaroon ng impeksiyon ng 

tainga, paglabas ng likido mula sa tainga at/o kahirapan sa pagdinig 
 Mahinang pagkakaroon ng timbang at paglaki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

PAANO SUSUPORTAHAN 

 
 

Pagpapakain at Pagtiyempo 

o Padedehin ang sanggol nang may bilis na napipigilan ang pagtulo ng 
likido mula sa bibig o ilong. 

o Madalas na pakainin ang sanggol (kada 2-3 oras). 
o Magbigay ng mas kaunting pagkain nang mas madalas, tulad ng 60 ml 

o 2 fl. oz. kada dalawang oras kung nagdudulot ng mas madalas na 

 
Pinapakain ng tagapangalaga 
ang sanggol na may cleft lip 
gamit ang espesyal na bote na 
nakatutulong sa kaniyang 
makabuo ng mas mainam na 
kapit sa tsupon para sa 
pagkain. 
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 pagluwa o pagtulo ng likido mula sa bibig at/o ilong ang mas maraming 
pagkain.  

o Unti-untiin ang pagkain para mabawasan ang insidente ng pagtulo ng 
pagkain o aspirasyon (Apendiks 9J). 

o Limitahan ang lahat ng pagpapakain sa hindi lalagpas sa 30 minuto. 

Kasangkapan 

 

o Gumamit ng tsupon na may daloy na katugma ng kakayahan ng 
sanggol. Mas madali ang mas mabagal na mga daloy. Sumubok ng 
mga tsupon na may nakalagay na mas mababang mga bilang sa kanila 
tulad ng bilang na zero o isa (Kabanata 1, Seksiyon 5; Apendiks 9G).    

o Gumamit ng tsupon na mas malapad ang ibaba (Kabanata 1, Seksiyon 
5; Apendiks 9G). 

o Gumamit ng tsupon/bote na kayang “kagatin” ng sanggol para 
mapalabas ang gatas (Kabanata 1, Seksiyon 5; Apendiks 9G). 

o Gumamit ng espesyal na bote para sa cleft lip/palate (Apendiks 9G). 

Pagpoposisyon 

 

o Sumunod sa mga susing elemento ng pagpoposisyon para sa mga 
sanggol (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3). 

o Magpakain sa posisyong elevated side-lying (Kabanata 1, Seksiyon 1; 
Kabanata 2, Seksiyon 3). 

o Pakainin ang sanggol sa nakaderetsong posisyon—hindi bababa sa 
anggulong 45-degrees. Huwag pakainin ang sanggol nang nakahiga o 
nang hindi nakaangat (tingnan ang ilustrasyon pagkatapos). 

o Panatiliing deretso ang sanggol sa loob ng 15-45 minuto pagkatapos ng 
pagpapakain para mapanatili ang mga likido sa tiyan niya (hawak ang 
sanggol o gamit ang maingat na binuong pangkalang, o binilog na 
kumot o tuwalya na nakakapagbigay ng sapat na pagkakaangat.) 

Iba Pang Paraan ng Pagtulong 

 

o Huwag gaanong galawin ang sanggol (at huwag sa tiyan) pagkatapos 
ng pagkain para maiwasan ang pagluwa o pagsusuka at maging mas 
komportable.  

o Madalas na padighayin ang sanggol. 
o Ituro ang tsupon pababa, papunta sa mas buong bahagi ng bibig ng 

bata.  
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HAMON BLG. 8: ESPESYAL NA 
POPULASYON: ANG SANGGOL 
NA IPINANGANAK NANG MAAGA  

PAANO MATUTUKOY: Ang mga sanggol na premature o 
maagang ipinanganak ay ang mga sanggol na ipinanganak 
bago ang 37 na linggo ng pagbubuntis. Depende sa kung gaano 
kaagang ipinanganak ang sanggol at kung gaano siya kabigat, 
karaniwan ang mga kahirapan sa pagpapakain at nag-iiba-iba 
sa kompleksidad. Kapag ipinanganak nang maaga ang sanggol, 
hindi pa lubos na buo ang katawan nila. Ibig sabihin na hindi 
pa rin buo ang kakayahan nila sa pagkain, at kailangan nila ng 
karagdagang oras at suporta para maging ligtas at 

matagumpay sa pagkain. 

 

MGA KARANIWANG PROBLEMA SA PAGPAPAKAIN: 

 Nasusuka kapag sinusubok dumede 
 Paghihirap na makakapit sa tsupon 
 Kahirapan sa pagsupsop (i.e., mahinang 

pagsupsop) 
 Kahirapan sa pangangasiwa ng 

pagsupsop, paglunok at paghinga  
 Kahirapan sa paglunok, na may mas 

madalas na pag-ubo, pagkabilaok o 
paghagak 

 Kahirapan sa paghinga 

 Madalas na pagsusuka at pagluwa 
 Nakakatulog habang pinapakain 
 Madaling nabibigla o nasosobrahan sa 

paligid 
 Sensitibo ang paligid ng bibig o mukha 

dahil sa madalas na mga procedure na 
medikal 

 Iritable at nag-aalburoto 
 Mahinang pagkakaroon ng timbang at 

paglaki

Ipinapakita ng imaheng ito kung paano 
hawakan ang sanggol na may cleft lip o 

palate. Napananatili ng anggulong 45-degree 
ang mga likido sa bibig at tiyan ng bata at 
nababawasan ang tsansa ng pagdaloy ng 

likido pataas sa ilong. 
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PAANO SUSUPORTAHAN 

 

Pagpapakain at Pagtiyempo 

 

o Magpakain nang mas kaunti ngunit mas madalas, tulad ng 60 ml o 2 fl. 
oz. kada 1-3 oras. 

o Gisingin ang sanggol sa gabi para pakainin. 
o Unti-untiin ang pagpapakain para mabigyan ang sanggol ng regular na 

pahinga (nang nililimitahan pa rin sa 30 minuto ang pagpapakain) 
(Apendiks 9J). 

o Limitahan ang lahat ng pagpapakain sa hindi lalagpas sa 30 minuto. 

Kasangkapan 

 

o Gumamit ng tsupon na may daloy na katugma ng kakayahan ng 
sanggol. Mas madali ang mas mabagal na mga daloy (Kabanata 1, 
Seksiyon 5; Apendiks 9G).  

o Gumamit ng mas maliit at mas malambot na tsupon at mas maigsing 
bote (120 ml o 4 fl. oz. na bote) (Kabanata 1, Seksiyon 5; Apendiks 9G).  

o Gumamit ng tsupon/bote na kayang “kagatin” ng sanggol para 
mapalabas ang gatas (Kabanata 1, Seksiyon 5; Apendiks 9G). 

o Gumamit ng espesyal na bote sa pagpapakain tulad ng Preemie na 
tsupon at bote (Apendiks 9G).    

Pagpoposisyon 

 

o Sundan ang mga susing elemento ng pagpoposisyon para sa mga 
sanggol (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3).   

o Hawakan ang sanggol nang deretsong-deretso, halos nasa anggulong 
90-degree. 

o Balutin ang sanggol nang nasa malapit sa mukha ang kamay at 
nakabaluktot ang balakang (Kabanata 2, Seksiyon 3). 

o Panatiliin ang likido sa bote na nasa neutral na posisyon para maging 
neutral ang daloy, at huwag ituro ang bote nang pababa.  

o Hawakan ang bote nang parang lapis at ilagay ang daliri mo sa 
mabutong bahagi ng babà ng sanggol. 

Iba Pang Paraan ng Pagtulong 

 

o Magpakain sa kalmadong lugar na may malamlam na ilaw at mahinang 
tunog at limitadong stimulasyong biswal (Kabanata 1, Seksiyon 3; 
Apendiks 9K).  

o Mag-alok ng pacifier o ng daliri ng sanggol bago ang pagpapakain para 
matulungan ang sanggol na supsopin ang tsupon (Appendiks 9G). 

o Mag-alok ng pacifier o mga kamay para sa pag-eensayo sa pagsupsop 
sa pagitan ng mga pagpapakain (Apendiks 9G). 

o Gumamit ng ritmiko at paulit-ulit na mga paggalaw at tunog para 
mapakalma ang sanggol. 

o Hikayatin ang pagsupsop gamit ang Stimulation/Stroking Technique sa 
labi (Apendiks 9J). 

o Hikayatin ang pagsupsop gamit ang Support Technique sa labi at pisngi 
(Apendiks 9J)    

o Huwag puwersahing kumain ang sanggol. Pakalmahin ang sanggol 
bago ang bawat pagpapakain. 
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HAMON BLG. 9: ESPESYAL NA POPULASYON: ANG 
SANGGOL NA IPINANGANAK NANG NAAPEKTUHAN NG 
DROGA O ALKOHOL 

PAANO MATUTUKOY: Nakasasama sa nabubuong katawan ng sanggol sa sinapupunan ng ina ang 
mga droga o alkohol. Madalas na mayroong mga hamon sa pagpapakain ang mga sanggol na 
naapektuhan ng mga droga (may reseta at/o ilegal) at/o alkohol. Depende sa kung ano ang nakaapekto 
sa sanggol, gaano karami at gaano kadalas, mag-iiba sa kompleksidad ang mga paghihirap sa 
pagpapakain. Madalas na may lubhang sensitibong mga sistema ang mga sanggol na ito dahil sa epekto 
ng mga droga at/o alkohol, na nagdudulot ng madalas na pagluwa o pagsuka, pagiging hindi 
komportable habang pinapakain, at kahirapan sa pananatiling kalmado kapag pinapakain. 

 
MGA KARANIWANG PROBLEMA SA PAGPAPAKAIN: 

 Kahirapan sa pagsupsop o kahinaan sa pagsupsop 
 Hirap sa pangangasiwa ng pagsupsop, paglunok at paghinga habang kumakain 
 Kahirapan sa paglunok, na may posibleng pagkabilaok at/o pagkahirin 
 Madalas na pagsuka at pagluwa 
 Nakakatulog habang pinapakain 
 Madaling mabigla o masobrahan sa oras ng pagkain 
 Nag-aalburoto, naiirita o kinakabag  
 Umaayaw sa pagkain 
 Mahinang paglaki at pagbawas ng timbang 
 Kawalan ng gana at mabagal na pagkakaroon ng timbang  

 
 
 
 

 Natutulog ang munting sanggol na ipinanganak nang maaga sa ilalim ng 
espesyal na light treatment na ginagamit para malunasan ang jaundice. 
Madalas na maraming procedure na medical ang kailangan ng mga 
sanggol na ipinanganak nang maaga, na nagdudulot ng mga sobrang 
sensitibong sistema ng pandama  at mga hamon sa pagpapakain. 
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PAANO SUSUPORTAHAN  

 

Pagpapakain at Pagtiyempo 

 

o Magpakain nang regular at madalas, posibleng kada 1-3 oras. 
o Gisingin ang sanggol sa gabi para pakainin. 
o Unti-untiin ang pagpapakain para mabigyan ng regular na pahinga 

(Apendiks 9J).  
o Limitahan ang lahat ng pagpapakain sa hindi lalagpas ng 30 minuto. 

Kasangkapan 

 

o Gumamit ng tsupon na may daloy na katugma ng kakayahan ng 
sanggol. Mas madali ang mas mabagal na mga daloy (Kabanata 1, 
Seksiyon 5; Apendiks 9G). 

o Gumamit ng mas maliit at mas malambot na tsupon at mas maigsing 
bote (120 ml o 4 fl. oz. na bote) (Kabanata 1, Seksiyon 5; Apendiks 9G)  

o Gumamit ng espesyal na bote sa pagpapakain tulad ng Preemie na 
tsupon at bote (Apendiks 9G). 

 

Pagkatapos maapektuhan ng droga sa 
sinapupunan, nahihirapan ang sanggol na ito 

na mapakalma ang katawan niya at handa para 
sa pagpapakain. Napansin ng mga 

tagapangalaga na kumakain siya nang Mabuti 
kapag nakabalot siya, kapag binigyan ng 

pacifier bago magpakain at kapag binigyan 
agad ng bote sa unang senyales ng gutom. 

Mas nakakakain rin siya sa tahimik na kuwarto 
na may kaunting tunog lamang at mga 

makikitang agaw-pansin. 
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Pagpoposisyon 

 

o Sundan ang mga susing elemento ng pagpoposisyon para sa mga 
sanggol (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3).       

o Pakainin ang sanggol sa medyo deretso o deretsong posisyon. 
o Balutin ang sanggol nang nasa malapit sa mukha ang kamay at 

nakabaluktot ang balakang (Kabanata 2, Seksiyon 3). 
o Hawakan nang mahigpit ang sanggol kung hindi nakabalot. 

Iba Pang Paraan ng Pagtulong 

 

o Magpakain sa kalmadong lugar na may malamlam na ilaw at mahinang 
tunog at limitadong stimulasyong biswal (Kabanata 1, Seksiyon 3; 
Apendiks 9K). 

o Madalas na mag-alok ng pacifier o mga kamay at tulungan ang sanggol 
na gamitin ito para sa pagpapakalma at para sa pag-eensayo ng 
pagsupsop (Apendiks 9G).   

o Mag-alok ng pacifier o ng daliri ng sanggol bago ang pagpapakain para 
matulungan ang sanggol na supsopin ang tsupon (Appendiks 9G). 

o Magbigay ng pacifier o ilapit ang hinlalaki o kamay ng sanggol sa bibig 
para matulungang kumalma pagkatapos ng pagkain. 

o Gumamit ng ritmiko at paulit-ulit na mga paggalaw at tunog para 
mapakalma ang sanggol (Apendiks 9K). 

o Huwag puwersahing kumain ang sanggol. Pakalmahin ang sanggol 
bago bigyan ng bote.  

 

Tandaan: Kapag nagkakaroon ng pagbabago sa kung paano pinapakain ang 
sanggol, magsimula sa paisa-isang pagbabago ng mga elemento. Maaaring 
maging mahirap para sa sanggol ang masyadong maraming pagbabago nang 
sabay-sabay, at magiging mahirap na malaman kung aling mga pagbabago ang 
gumana nang maigi at alin ang hindi.
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HAMON BLG. 10: THE CHILD WHO HAS PROBLEMS WITH 
MUSCLE TONE    

 
 PAANO MATUTUKOY: Maaaring 

magkaroon ng mababa (hypotonia = malamya) o mataas 
(hypertonia = matigas at banat) na tone ng masel. Kapag 
nahihirapan ang bata na kontrolin ang tone ng kaniyang masel, 
maaaring maging mahirap ang mga gawaing may kinalaman sa 
pagpapakain. Ang pag-upo nang deretso, pagpirmi sa ulo sa 
neutral na posisyon at paggamit ng dila at labi sa pangangasiwa 
ng pagkain ay ilang halimbawa ng mga gawaing maaaring 
maging mahirap kapag mababa o mataas ang tone ng masel. 
Maaari ring maging mas mataas ang panganib ng mga batang 
ito sa mga problema sa paglunok at aspirasyon dahil maaaring 
maging malamya o matigas ang mga masel na sumusuporta sa 
paglunok. May mga batang nagpapabalik-balik mula mataas at 
mababang tone. “Fluctuating tone” ang tawag dito at madalas 
itong nakikita sa mga sanggol na may espisipikong mga uti ng 
cerebral palsy. Maaaring kasama dito ang mga batang may 
cerebral palsy, mga napinsala ang gulugod o may pinsala sa 
utak, may Down syndrome, may kondisyon sa puso o mga batang may medikal na sensitibidad, 
ipinanganak nang maaga o naapektuhan ng alak o droga habang nasa sinapupunan. 

 
PINAKAKARANIWANG MGA DAHILAN PARA SA  

MATAAS AT MABABANG TONE NG MASEL 

Hypotonia → Mababang Tone Hypertonia → Mataas na Tone 

Cerebral palsy Cerebral palsy 

Muscular dystrophy Mga pinsala sa gulugod 

Down syndrome (Trisomy 21) Mga pinsala sa utak 

Autism spectrum disorders Epekto ng droga o alak habang nasa sinapupunan 
 
MABABANG TONE :   Madalas na may malamyang katangian o parang “manikang basahan” ang 

sanggol na may hypotonia kapag hinawakan. Baka mahulí sila sa 
pagkakaroon ng mga kakayahang fine at gross motor tulad ng pagderetso ng 
ulo, pagbalanse, pagpulot at paghawak sa mga pagkain para mapakain ang 
sarili o ang umupo at manatiling nakaupo nang hindi natutumba. Maaari rin 
silang magkaroon ng problema sa pagkain at paglunok. Halimbawa, baka 
hindi nila kayang sumupsop o ngumuya, mapagod sa pagkain at ang mga 
batang mas may edad ay maaaring mamuwalan sa paglalagay ng maraming 
pagkain sa bibig na magdudulot ng pagkabilaok. Kailangan ng mga batang 
ito ng dagdag na suporta tulad ng karagdagang pampukaw para “magising” 
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ang mga katawan nila para sa pagkain at mabuting pagpoposisyon na matutugunan ang mga indibidwal 
nilang pangangailangan. 

 
MGA KARANIWANG PROBLEMA SA PAGPAPAKAIN (LOW 

TONE):  
 

 Kahirapan sa pagpapanatili ng pirming posisyon para sa pagpapakain 
 Kahirapan sa pagsupsop o pagiging mahina ng pagsupsop 
 Kahirapan sa paglunok na may posibleng pag-ubo, pagkabilaok o pagkahirin 
 Kahirapan sa pagbabago ng kinakain papuntang solidong pagkain at/o pangangasiwa ng mas 

komplikadong mga tekstura ng pagkain 
 Mabilis na napapagod at maaaring tumigil agad sa pagkain  kumokonting pagkain at 

kumokonting pagkonsumo ng calorie 
 Bawas ang sensitibidad sa mga bagay na madarama tulad ng ano ang lasa, amoy, tunog, 

pandama atbp. 
 Makalat na oras ng pagkain dahil sa madalas na pagtapon ng likido o pagkain sa bibig 
 Labis na paglalaway at palagiang pagbuka ng bibig 
 Pagluwa ng pagkain at/o pananatili ng pagkain sa bibig 
 Pamumuwalan ng pagkain sa bibig 
 Mahinang paglaki at/o mabagal na pagkakaroon ng timbang 
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MATAAS NA TONE : Madalas na may nakaarkong katawan, nakakuyom 
na kamao at nakatiim na bagang ang batang may hypertonia. Baka mahuli 
sila sa pagkakaroon ng mga kakayahang gross at fine motor tulad ng 
pagderetso ng ulo nila, pagbuka ng kamay, pagderetso ng braso at binti o 
ang umupo at manatiling nakaupo nang hindi natutumba. Maaari rin silang 
magkaproblema sa pagkain at paglunok. Halimbawa, baka hindi nila 
kayanin ang pagsupsop o pagnguya, baka mapagod sila sa pagkain, 
mahirapan sa paggamit ng kutsara at baso o minsan ay mag-aspira ng 
pagkain o likido. Kailangan ng mga batang ito ng dagdag na suporta tulad 
ng bawas na estimulasyon at mabuting pagpoposisyon na natutugunan ang 
indibidwal nilang pangangailangan. 

 

MGA KARANIWANG PROBLEMA SA 
PAGPAPAKAIN (HIGH TONE):  

 Kahirapan sa pagsupsop tulad ng pagiging hindi koordinado at 
hindi kontroladong pagsupsop 

 Kahirapan sa paglunok na may posibleng pag-ubo, paghagak o 
pagkahirin 

 Kahirapan sa pagbabago ng kinakain papuntang solidong pagkain at/o pangangasiwa ng mas 
komplikadong mga tekstura ng pagkain 

 Mabilis na napapagod at maaaring tumigil agad sa pagkain  kumokonting pagkain at 
kumokonting pagkonsumo ng calorie 

 Mas sensitibo sa mga bagay na madarama tulad ng ano ang lasa, amoy, tunog, pandama atbp.  
 Makalat na oras ng pagkain dahil sa madalas na pagtapon ng likido o pagkain sa bibig 
 Kahirapan sa pagsara ng bibig gamit ang labi o panga, dagdag pa sa pagkakaroon ng kahirapan 

sa pagkuha ng pagkain mula sa mga kubyertos at pagpoposisyon ng labi para sa pag-inom 
 Mahinang paglaki at/o mabagal na pagkakaroon ng timbang 

 

 

 

PAANO SUSUPORTAHAN ANG MABABA 
AT MATAAS NA TONE  

 
Pagpapakain at Pagtiyempo 

 

o Magpakain nang mas kaunti ngunit mas madalas kung madaling mapagod 
ang bata. 

o Gumamit ng bilis ng pagpapakain na tumutugma sa antas na kaya ng bata.  
o Unti-untiin ang pagkain para magkaroon ng regular na pahinga (Apendiks 

9J). 
o Magpakain ng mas kaunti nang mas madalas sa itinatakbo ng araw. 
o Limitahan ang lahat ng pagpapakain sa hindi lalagpas sa 30 minuto. 
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Kasangkapan 

 

o Gumamit ng tsupon na may daloy na katugma ng kakayahan ng sanggol. 
Mas madali ang mas mabagal na mga daloy (Kabanata 1, Seksiyon 5; 
Apendiks 9G).   

o Gumamit ng maliit na baso o kutsara para sa pagbibigay ng mga pagkain 
at likidong na-blender kung mahirap ang pagpapakain gamit ang kutsara 
(Kabanata 1, Seksiyon 6 at 7). 

o Magbigay ng pinalapot na mga likido at pagkaing na-blender kung mahirap 
ang pagnguya at paglunok (Kabanata 1, Seksiyon 9; Apendiks 9C at 9E). 

o Gumamit ng upuan o silya na nakapagbibigay ng pinakamainam na 
pagpoposisyon at suporta (Kabanata 1, Seksiyon 1; Apendiks 9G at 9I). 

o Gumamit ng dagdag na suportang pisikal para sa nakaupong bata tulad ng 
nakarolyong tuwalya o kumot, unan, kutson, stuffed animal, atbp. 
(Kabanata 1, Seksiyon 1; Apendiks 9G at 9I). 

o Gumamit ng suporta sa paa para sa nakaupong bata tulad ng mga kahon, 
libro, maleta, bangko, bangkito, kahoy, atbp. (Kabanata 1, Seksiyon 1; 
Apendiks 9I). 

o Gumamit ng mga kutsara na tugma sa sukat ng bibig ng bata (Kabanata 1, 
Seksiyon 6; Apendiks 9G at 9H). 

o Gumamit ng mga “nosey” na baso na may cut-out (Kabanata 1, Seksiyon 
7; Apendiks 9G). 

Pagpoposisyon 

 

o Sundin ang mga susing elemento ng pagpoposisyon para sa mga sanggol 
at bata (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3; Apendiks 9L-4).  

o Pakainin ang bata sa nakaderetsong posisyon at higit sa anggulong 45-
degree. 

o Umupo nang tapat sa mata ng bata habang nagpapakain. 
o Huwag hayaan ang batang may mababang tone na humilig o matumba 

paharap o humilig pagilid ang ulo at leeg. 
o Huwag hayaan ang batang may mataas na tone na iunat ang ulo niya 

palikod o pagilid. 

Iba Pang Paraan ng 
Pagtulong 

 

o Mababang tone: Pumili ng mga gawain na malambing na ginigising ang 
bata bago ang pagpapakain o na nagpapagising sa bata kung nakatulog 
siya (Apendiks 9K). 

o Mataas na tone: Pumili ng mga gawain na malambing na napakakalma ang 
bata bago kumain o na nagpapakalma sa kaniya kapag nasabik siya 
masyado o masyado ang estimulasyon (Apendiks 9K). 

o Mababang tone: Kumain sa lugar na maliwanag at/o mas maraming tunog 
(Kabanata 1, Seksiyon 3). 

o Mataas na tone: Kumain sa payapang lugar na mas malamlam ang ilaw, 
mas tahimik at kaunti ang makikitang nakakaagaw ng atensiyon (Kabanata 
1, Seksiyon 3). 

o Mababang tone: Makipag-ugnayan sa bata sa pamamagitan ng paghawak, 
pagtitig, pagkilos at paggawa ng tunog nang may mas mabilis na antas ng 
pagkilos, mas malakas na mga boses/tunog at mas buhay na paraan mula 
sa mga tagapangalaga (Kabanata 1, Seksiyon 3). 

o Mataas na tone: Makipag-ugnayan sa bata sa pamamagitan ng paghawak, 
pagtitig, pagkilos at paggawa ng tunog nang may mas mabagal na antas 
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ng pagkilos, mas mahinang boses o tunog at mahinay na paraan mula sa 
mga tagapangalaga (Kabanata 1, Seksiyon 3). 

o Hikayatin ang pagpapakain sa sarili kapag posible para mabuo ang 
kakayahan nila (Kabanata 1, Seksiyon 8; Kabanata 3, Seksiyon 2; 
Apendiks 9I). 

o Magbigay ng ibang lasa o tekstura ng pagkain o likido kapag handa na ang 
bata at kaya na niyang pangasiwaan (Apendiks 9F). 

o Baguhin ang uri ng bote, tsupon, baso at/o kutsara kung tuloy pa rin ang 
mga hamon. 

o Huwag ipilit sa bata ang pagkain.   

 

Tandaan: Kailangang indibidwalisado ang pagpoposisyon sa bawat bata. 
Palaging hanapin ang pinakamainam na posisyon sa pagsasaalang-alang sa 
kapasidad at kaligtasan ng bata, at kumonsulta sa espesyalista sa pagkain tulad 
ng physical, occupational o speech therapist kapag mayroong duda.  

 

Hindi mabisa ang parehong bote, tsupon, baso at kutsara para sa lahat ng 
bata.  

  

 

Para sa dagdag na impormasyon sa pagpoposisyon sa pagpapakain sa iba’t ibang edad, 
sumangguni sa Kabanata 2, 3, 4, at 5. 

 

 

 

 

 

Mahalaga kung saan 
umuupo ang nagpapakain. 
Umupo nang tapat sa 
mata ng bata at kaharap 
siya para hindi niya 
kailangang iunat ang ulo 
at leeg niya para makita 
ka at maabot ang pagkain 
o likido. 
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HAMON BLG. 11: ANG BATANG MAY PROBLEMA SA MGA 
ESTRUKTURA NG BIBIG 

 

PAANO MATUTUKOY:  Maaaring may kahirapan sa pagkain ang mga bata dahil sa mga 
pagkakaibang estruktural sa katawan nila. May mga problema sa panga, dila, labi, pisngi at ngalangala 
na magdudulot ng problema sa pagkain tulad ng kahirapan sa pagsupsop, pagkagat, pagnguya, 
paglunok at pagkain ng iba’t ibang tekstura ng pagkain. Maaaring kasama dito ang mga batang may 
iba’t ibang syndrome o kondisyon tulad ng Down syndrome, cerebral palsy, autism spectrum 
disorders, mga pagkaantalang neurodevelopmental, mga batang sensitibo sa aspektong medikal, mga 
ipinanganak nang maaga o naapektuhan ng alkohol o droga habang nasa sinapupunan. 

 
MGA KARANIWANG PROBLEMANG ESTRUKTURAL NG MUKHA AT BIBIG 

 

PANGA DILA LABI AT PISNGI NGALANGALA 

⇒ Pagtulak 
ng panga 

⇒ Tonic bite 

⇒ Pagtulak ng dila 
⇒ Pag-atras ng dila  

⇒ Pag-atras ng labi 
⇒ Cleft lip 
⇒ Hindi maayos na 

pagsara ng labi 

⇒ Cleft palate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagpapakita ang bata ng tonic 
bite habang pinapakain ng 
tagapangalaga dahil sa 
sensitibidad sa isang kutsara. 
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 PANGA:  Kapag hindi gumagana nang maayos ang panga, maaaring maging 
mahirap ang pagkain para sa bata, lalo na kapag nagsimula na silang 
kumain ng solidong pagkain. Maaari ring magdulot ng hirap sa 
pagbukas o pagsara ng bibig ang mga problema sa panga, na 
magdudulot ng aksidenteng pagkagat ng mga bagay at ng sarili, 
pagkapagod sa pagkain, pagiging hindi komportable at pagdanas ng 

sakit at mahahadlangan nito ang kakayahan ng bata na mabisang 
matutuhan kung paano kumagat at ngumuya ng pagkain9.  

  

MGA KARANIWANG PROBLEMA SA 
PANGA: PAGTULAK NG PANGA AT 
TONIC BITE  

 
PAGTULAK NG PANGA:  Bumubukas ang 
panga nang may malakas na pababa, palabas at 
paharap na kilos. Madalas na nangyayari ito 
kapag ibinibigay ang mga pagkain na 
kailangang kagatin. Maaari ring mangyari ito 
kapag may pagkakaiba sa tone ng masel ang 
bata, tulad ng hypertonia. Kapag may dagdag 
na abnormal na tone ang bata sa masel ng 
panga, nagiging mas malala lang ang pagtulak 
ng panga kapag idiniin pataas ang panga.  

 

MGA KARANIWANG PROBLEMA SA PAGPAPAKAIN: (PAGTULAK 
NG PANGA):  

 Kahirapan sa pagtanggal ng pagkain mula sa kutsara o tinidor 
 Kahirapan sa pagpoposisyon ng labi, dila at panga para sa pag-inom mula sa baso 
 Kahirapan sa pagsasara ng bibig para sa paglunok 
 Kahirapan sa pagbabago patungo sa mga solidong pagkain at/o pagkain ng mas komplikadong 

mga tekstura ng pagkain 
 May tendensiyang mapagod agad, tumigil sa pagkain nang maaga at magkonsumo ng mas 

kaunting dami ng pagkain o likido at samakatwid kumonsumo ng mas kaunting calorie 
 Makalat ang oras ng pagkain na madalas na may pagtapon ng likido o pagkain palabas ng bibig 
 Labis na paglalaway 
 Mas sensitibo sa mga maaaring madamang bagay tulad ng kung ano ang lasa, amoy, 

pakiramdam, tunog, itsura, atbp. 
 Mahinang paglaki at/o mabagal na pagkakaroon ng timbang 
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TONIC BITE:  Kapag nadampian ang ngipin ng 
bagay (pagkain, daliri, kutsara, baso), nagsasara at 
nagtitiim ang bagang. Nagiging mahirap para sa bata 
na buksan ang bibig niya para sa pagkain. Madalas, 
ang mga batang may hypertonia ang may tonic bite. 

    

MGA KARANIWANG 
PROBLEMA SA 

PAGPAPAKAIN (TONIC BITE): 
  

 Kahirapan sa pagbabago papunta sa solidong 
pagkain at/o pagkain ng mas komplikadong 
mga tekstura ng pagkain 

 Kahirapan sa paggamit ng mga kutsara at baso 
 Mas sensitibo sa mga maaaring madamang bagay tulad ng kung ano ang lasa, amoy, 

pakiramdam, tunog, itsura, atbp. 
 Kahirapan sa pagiging sapat ng kinakain, dahil ipinagpapalagay ng mga tagapangalaga na 

hindi na gutom ang bata dahil sa kilos na ito 
 Mahinang paglaki at/o mabagal na pagkakaroon ng timbang 

 

PINAKAKARANIWANG MGA DAHILAN 
PARA SA PAGTULAK NG PANGA AT TONIC BITE 

 
MGA ISYU MGA DAHILAN 

Pisikal 
⇒ Hindi maayos na pagpoposisyon 
⇒ Hypertonic (matigas) na mga kilos ng katawan 
⇒ Mga pagkakaiba sa estruktura/anatomiya na nagpapahirap sa maayos na 

pagpoposisyon 

Pandama 
⇒ Labis na estimulasyon mula sa paligid na nagdudulot ng pagtulak ng panga at 

pagkagat 
⇒ Derektang estimulasyon ng paglapat ng pagkain, inumin, baso, kubyertos sa 

bibig, mukha o katawan 

Interaksiyon 
⇒ Asal o kilos ng bata na ginagamit para makipag-ugnayan sa tagapangalaga 
⇒ Paraan ng bata para maipahayag ang kahandaan sa pagkain, pangangailangan 

para sa isa pang subo, pananabik, ligaya sa pagkain/oras ng pagkain o kapag 
tapos nang kumain 

 
 

 
Tandaan: Kapag may tonic bite ang bata, huwag hilahin ang bote, baso o 
kutsara para matanggal ang mga ito. Lalo lang silang kakagat nang mas mariin 
dahil sa reflex nila. Gamitin ang Tonic Bite Technique na nasa Kabanata 9. 
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PAANO SUSUPORTAHAN ANG PAGTULAK NG 
PANGA AT TONIC BITE  

 
Pagpapakain at Pagtiyempo 

 

 

o Pumili ng antas ng pagpapakain na tugma sa antas na kaya ng bata 
o Unti-untiin ang pagpapakain para magkaroon ng regular na pahinga 

(Apendiks 9J). 
o Limitahan ang lahat ng pagpapakain sa hindi lalagpas sa 30 minuto. 

 
 

Kasangkapan 

o Gumamit ng upuan o silya na nakapagbibigay ng pinakamainam na 
pagpoposisyon at suporta (Kabanata 1, Seksiyon 1; Apendiks 9G at 9I).   

o Gumamit ng dagdag na suportang pisikal para sa nakaupong bata tulad 
ng nakarolyong tuwalya o kumot, unan, kutson, stuffed animal, atbp. 
(Kabanata 1, Seksiyon 1; Apendiks 9G at 9I). 

o Gumamit ng suporta sa paa para sa nakaupong bata tulad ng mga 
kahon, libro, maleta, bangko, bangkito, kahoy, atbp. (Kabanata 1, 
Seksiyon 1; Apendiks 9I). 

o Gumamit ng mga kutsara na tugma sa sukat ng bibig ng bata (Kabanata 
1, Seksiyon 6; Apendiks 9G at 9H).   

o Maaaring maging pinakamainam ang mga kutsarang hindi bakal para 
sa mga batang may sensitibidad sa bakal o sa malalamig na materyal 
(Kabanata 1, Seksiyon 6; Apendiks 9G at 9H). 

o Gumamit ng mga “nosey” na baso na may cut-out (Kabanata 1, 
Seksiyon 7; Apendiks 9G). 

Pagpoposisyon 

 

o Sundin ang mga susing elemento ng pagpoposisyon para sa mga 
sanggol at bata (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3; 
Apendiks 9L-4).  

o Pakainin ang bata sa nakaderetsong posisyon at higit sa anggulong 45-
degree. 

o Umupo nang tapat sa mata ng bata habang nagpapakain.  
o Huwag hayaan ang batang may pagtulak ng panga o tonic bite na iunat 

palikod ang ulo at leeg. 

 
Iba Pang Paraan ng Pagtulong 

 

o Pagtulak ng Panga: Tulungan ang bata na makahanap ng ibang paraan 
para maipahayag ang mga gusto at kailangan niya gamit ang sign 
language, mga senyas, larawan o tunog at salita (Kabanata 2, 3, 4, 5, 
Seksiyon 4; Kabanata 6, Seksiyon 3).  

o Pagtulak ng Panga: Gumamit ng L-shape Technique (Apendoiks 9J).  
o Pagtulak ng Panga: Gumamit ng mahinang diin sa ilalim ng babà gamit 

ang 2-3 daliri habang kumakagat o umiinom ang bata. 
o Tonic bite: Gamitin ang Technique sa Pag-Alis ng Kutsara/Baso ng may 

Tonic Bite (Apendiks 9J). 
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o Magpakain sa kalmadong lugar na may malamlam na ilaw, mas 
kaunting tunog at limitadong estimlasyong biswal (Kabanata 1, 
Seksiyon 3). 

o Makipag-ugnayan sa bata gamit ang hawak o haplos, titig, kilos at tunog 
nang mas mabagal ang antas ng kilos, mas mahina ang boses o tunog, 
at mas mahinahong kilos mula sa mga tagapangalaga (Kabanata 1, 
Seksiyon 3). 

o Pataasin ang kakayahan ng batang tanggapin ang mga input sa 
pandama (Kabanata 1, Seksiyon 3). 

o Baguhin ang uri ng bote, tsupon, baso at/o kutsara kung patuloy ang 
mga hamon.   

 
Tandaan: Makatutulong sa pagbawas ng mataas na tone ng masel o pisikal na 
tugon, pati na ang lakas at dalas ng pagtulak ng panga, ang maayos na 
pagpoposisyon at ang tahimik at kalmadong paligid.  

 

DILA:  Kapag hindi gumagana nang maayos ang dila, nagiging mahirap 
ang oras ng pagkain para sa mga bata at sa mga tagapangalaga nila. 

Dahil sa mga problema sa dila, maaaring magkaroon ng problema sa 
pagdede sa bote, pag-inom gamit ang bote at pagkain gamit ang 
kutsara. Puwedeng maging mahirap para sa bote, baso o kutsara na 

magkasiya sa bibig ng bata. Maaaring maharangan ng dila ang 
daluyan ng hangin para sa pagkain at paghinga. Maaari ring 

makasagabal ang dila sa mga kailangang kilos para sa pagsupsop at 
paglunok, o maaaring maitulak nito ang pagkain at likido palabas ng bibig. 

Maaari rin itong makagulo sa proseso ng paggalaw ng pagkain sa bibig para 
maihanda ito sa pagkain at paglunok9. 

 
 
 
MGA KARANIWANG PROBLEMA 
SA DILA:  

PAGTULAK NG DILA AT PAG-
ATRAS NG DILA 

 
PAGTULAK NG DILA:  Malakas na 
pagtulak paharap ng dila palabas ng 
bibig. 

PAG-ATRAS NG DILA: Paghatak ng 
dila papunta sa pinakalikod ng bibig 
papunta sa lalamunan. 
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 MGA KARANIWANG PROBLEMA SA PAGPAPAKAIN: 
(PAGTULAK NG DILA AT PAG-ATRAS NG DILA):  

 Kahirapan sa pagpasok ng tsupon, baso, at/o kutsara sa bibig 
 Kahirapan sa paglunok at may posibleng pag-ubo, pagkabilaok, pagkahirin o paghagak 
 Kahirapan sa pagbabago ng pagkain papuntang mga solidong pagkain at/o pagkain ng mas 

komplikadong tekstura ng pagkain 
 Makalat na oras ng pagkain dahil sa mga pagkain o likidong madalas na naitutulak palabas ng 

bibig (pagtulak ng dila) o nahuhulog palabas ng bibig (pag-atras ng dila) 
 Mas sensitibo sa mga maaaring madamang bagay tulad ng kung ano ang lasa, amoy, 

pakiramdam, tunog, itsura, atbp. 
 Mahinang paglaki at/o mabagal na pagkakaroon ng timbang 

 
 
 
PINAKAKARANIWANG MGA DAHILAN PARA SA PAGTULAK NG DILA AT PAG-ATRAS 
NG DILA 

 
MGA ISYU MGA DAHILAN 

Pisikal ⇒ Mababa o mataas na tone ng masel 
⇒ Labis na pag-unat ng ulo at leeg 

Pandama 

⇒ Labis na sensitibidad sa bibig 
⇒ Nagdudulot ng pagtulak ang pagdampi ng pagkain/likido/baso/kutsara 
⇒ Nagdudulot ng pagtulak o pag-atras ng dila ang sensitibidad o pag-iwas sa tekstura, 

lasa o temperatura ng pagkain o likido 
⇒ Nagdudulot ng pagtulak o pag-atras ng dila ang paligid na labis na nakapag-eestimula 

Interaksiyon 

⇒ Asal o kilos ng bata na ginagamit para makipag-ugnayan sa tagapangalaga 
⇒ Paraan ng bata para maipahayag ang mga ayaw, kabusugan (na hindi siya gutom), 

ang inis, pakiramdam na hindi ligtas, pag-iwas sa pagkain, o kagustuhan ng mas 
marami pang pagkain 

Kontrol ng Bibig 
⇒ Kapag sinubok ng batang may nakaatras na dila na igalaw paharap ang dila nila, 

naitutulak nila nang masyadong paharap ang dila nila kaya’t nagdudulot ng pagtulak 
ng dila 

 

 
Tandaan: Mababawasan ang pagtulak ng bibig sa tulong ng maayos na 
pagpoposisyon. Laging siguruhin na ang bata ay nasa posisyong maayos ang 
pagkakasuporta para sa pagpapakain at na medyo nakaabante at neutral na 
posisyon ang ulo niya. 
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  PAANO SUSUPORTAHAN ANG PAGTULAK AT PAG-
ATRAS NG DILA   

 

Pagpapakain at Pagtiyempo 

 

o Pag-atras: Magpakain gamit ang mabagal at may pagtitimping bilis. 
o Pumili ng bilis ng pagpapakain na tumutugma sa kaya ng bata. 
o Unti-untiin ang pagpapakain para magkaroon ng oras para sa pahinga 

(Apendiks 9J). 
o Limitahan ang lahat ng pagpapakain sa hindi lalagpas ng 30 minuto. 

Kasangkapan 

 

o Pagtulak: Ipuwesto ang mga baso at kutsara sa ibabang labi ng bata, sa 
ilalim ng dila. 

o Gumamit ng upuan o silya na nakapagbibigay ng pinakamainam na 
pagpoposisyon at suporta (Kabanata 1, Seksiyon 1; Apendiks 9G at 9I). 

o Gumamit ng dagdag na suporta sa tindig para sa nakaupong bata tulad 
ng nakarolyong tuwalya o kumot, unan, kutson, stuffed animal, atbp. 
(Kabanata 1, Seksiyon 1; Apendiks 9G at 9I). 

o Gumamit ng suporta sa paa para sa nakaupong bata tulad ng mga 
kahon, libro, maleta, bangko, bangkito, kahoy, atbp. (Kabanata 1, 
Seksiyon 1; Apendiks 9I). 

o Gumamit ng mga kutsara na tugma sa sukat ng bibig ng bata (Kabanata 
1, Seksiyon 6; Apendiks 9G at 9H). 

o Maaaring maging pinakamainam ang mga kutsarang hindi bakal para 
sa mga batang may sensitibidad sa bakal o sa malalamig na materyal 
(Kabanata 1, Seksiyon 6; Apendiks 9G at 9H). 

o Gumamit ng mga “nosey” na baso na may cut-out (Kabanata 1, 
Seksiyon 7; Apendiks 9G). 

 

Pagpoposisyon 

 

o Sundin ang mga susing elemento ng pagpoposisyon para sa mga 
sanggol at bata (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3; 
Apendiks 9L-4).  

o Pakainin ang bata sa nakaderetsong posisyon at higit sa anggulong 45-
degree. 

o Umupo nang tapat sa mata ng bata habang nagpapakain.  
o Huwag hayaan ang batang may pagtulak o pag-atras ng dila na iunat 

palikod ang ulo at leeg.  
o Bawasan ang dami ng mataas na tone ng masel sa pamamagitan ng 

maayos na pagpoposisyon 
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LABI AT PISNGI: Kapag hindi gumagana nang maayos ang labi 
at pisngi, nagiging mahirap ang pagkain nang maayos para sa bata. 

Maaaring magdulot ang mahinang kontrol ng labi at pisngi ng 
kahirapan sa pagkuha at pagpapanatili ng pagkain sa bibig, 

paghahanda ng mga pagkain sa bibig para sa paglunok, paglikha ng 
pressure sa bibig para makalunok, paglabas ng laway at pagkain at likido mula sa bibig, mas mataas na 
potensiyal na maipit ang pagkain sa pisngi, mas mataas na insidente ng pag-ubo at pagkabilaok at 
pagiging hindi mabisa sa pagnguya ng pagkain.9  

 

KARANIWANG MGA PROBLEMA NG LABI AT PISNGI:  

PAG-ATRAS NG LABI AT HINDI MAAYOS NA PAGSARA 
NG LABI 

 
PAG-ATRAS NG LABI:  Umaatras nang mariin ang mga labi, at 
nagiging mahirap para sa labi at pisngi na tumulong sa pagsupsop, 
pagtanggal ng pagkain mula sa mga kubyertos, pag-inom mula sa 
baso at/o pagpapanatili ng pagkain o likido sa loob ng bibig. 

 
 
HINDI MAAYOS NA PAGSARA NG LABI:  Ang 
kawalan ng kakayahan na isara ang labi kapag gusto. Ang 
mga batang hindi maisara ang labi nang maayos ay madalas 
na nakabuka ang bibig (habang pinapakain at labas sa oras 
ng pagkain). Kailangan ang pagsasara ng labi para sa 
pagkain dahil nakatutulong ito sa pagkuha at pag-alis ng 
pagkain o likido, sa pagnguya at sa paglunok. 

 

Iba Pang Paraan ng Pagtulong 

 

 

o Pagtulak ng Dila: Mahinang diinan ang ilalim ng babà gamit ang 1-2 
daliri habang kumakagat o umiinom ang bata. 

o Pagtulak ng Dila: Gamitin ang Press Down Technique para sa paggamit 
ng kutsara at sa pag-inom mula sa baso (Apendiks 9J).   

o Pagtulak ng Dila: Subuking ibigay ang kutsara mula sa gilid nang may 
kasamang diin pababa. 

o Magpakain sa payapang lugar na may malamlam na ilaw, kaunting 
tunog at limitadong biswal na estimulasyon (Kabanata 1, Seksiyon 3). 

o Subuking tulungan ang batang kumalma bago ang pagkain. 
o Makipag-ugnayan sa bata gamit ang hawak o haplos, titig, kilos at tunog 

nang mas mabagal ang antas ng kilos, mas mahina ang boses o tunog, 
at mas mahinahong kilos mula sa mga tagapangalaga (Kabanata 1, 
Seksiyon 3). 

o Pataasin ang kakayahan ng batang tanggapin ang mga input sa 
pandama (Kabanata 1, Seksiyon 3). 

o Baguhin ang uri ng bote, tsupon, baso at/o kutsara kung patuloy ang 
mga hamon.  
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MGA KARANIWANG PROBLEMA SA PAGPAPAKAIN: 
 (PAG-ATRAS NG LABI AT HINDI MAAYOS NA PAGSARA NG LABI):  

 Kahirapan sa pagsupsop 
 Kahirapan sa pagtanggal ng pagkain mula sa baso at/o kubyertos 
 Kahirapan sa pagnguya at paggalaw ng pagkain sa loob ng bibig 
 Kahirapan sa paglunok at posibleng may kasamang pag-ubo, pagkabilaok o pagkahirin 
 Kahirapan sa pagbabago papunta sa solidong pagkain at/o pangangasiwa ng mas mahirap na 

tekstura ng pagkain 
 Makalat na oras ng pagkain dahil sa mga pagkain o likidong madalas na lumalabas sa bibig 
 Mas sensitibo sa mga maaaring madamang bagay tulad ng kung ano ang lasa, amoy, 

pakiramdam, tunog, itsura, atbp. (pag-atras) 
 Mahinang paglaki at/o mabagal na pagkakaroon ng timbang 

PINAKAKARANIWANG MGA DAHILAN SA PAG-ATRAS NG LABI AT HINDI 
MAAYOS NA PAGSASARA NG LABI 

MGA ISYU MGA DAHILAN 

Pisikal 
⇒ Mataas na tone ng masel 
⇒ Hindi maayos na pagpoposisyon na sobra ang pagkakaunat ng balakang 
⇒ Pag-atras ng labi: masyadong pagkakaunat ng leeg 

Pandama ⇒ Nagdudulot ng pag-atras ng labi ang paligid na labis na nakapag-eestimula 

Interaksiyon 

⇒ Ang asal o gawi ng bata na ginagamit para makapagpahayag sa tagapangalaga 
⇒ Pag-atras ng labi: paraan para maipahayag ang pagkasabik, tuwa, gutom o para mapatigil 

ang pagpapakain 
⇒ Hindi maayos na pagsasara ng labi: paraan para maipahayag ang gutom, pagkabusog 

(hindi na gutom), pakiramdam ng pagiging hindi ligtas, pag-ayaw o tuwa 

 

 

 

 

       PAANO SUSUPORTAHAN ANG PAG-ATRAS AT 
PAGSASARA NG LABI 

 
 

Pagpapakain at Pagtiyempo 

 

 

o Pumili ng bilis ng pagpapakain na tumutugma sa kaya ng bata. 
o Unti-untiin ang pagpapakain para magkaroon ng oras para sa pahinga 

(Apendiks 9J). 
o Limitahan ang lahat ng pagpapakain sa hindi lalagpas ng 30 minuto.  
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Kasangkapan 

 

o Gumamit ng upuan o silya na nakapagbibigay ng pinakamainam na 
pagpoposisyon at suporta (Kabanata 1, Seksiyon 1; Apendiks 9G at 9I). 

o Gumamit ng dagdag na suporta sa tindig para sa nakaupong bata tulad 
ng nakarolyong tuwalya o kumot, unan, kutson, stuffed animal, atbp. 
(Kabanata 1, Seksiyon 1; Apendiks 9G at 9I). 

o Gumamit ng suporta sa paa para sa nakaupong bata tulad ng mga 
kahon, libro, maleta, bangko, bangkito, kahoy, atbp. (Kabanata 1, 
Seksiyon 1; Apendiks 9I).  

o Gumamit ng mga kutsara na tugma sa sukat ng bibig ng bata (Kabanata 
1, Seksiyon 6; Apendiks 9G at 9H). 

o Gumamit ng mga “nosey” na baso na may cut-out (Kabanata 1, 
Seksiyon 7; Apendiks 9G). 

Pagpoposisyon 

 

o Sundin ang mga susing elemento ng pagpoposisyon para sa mga 
sanggol at bata (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3; 
Apendiks 9L-4).  

o Pakainin ang bata sa nakaderetsong posisyon at higit sa anggulong 45-
degree.  

o Huwag hayaan ang batang may pag-atras ng labi o hindi maisara ang 
labi nang maayos na iunat palikod ang ulo at leeg.   

 
 

 
Iba Pang Paraan ng Pagtulong 

 

 

o Pag-atras ng labi: Magpakain sa payapang lugar na may malamlam na 
ilaw, kaunting tunog at limitadong biswal na estimulasyon (Kabanata 1, 
Seksiyon 3). 

o Di maayos na pagsasara ng labi: Magpakain sa mas nakagigising na 
lugar na mas maliwanag at mas maraming tunog (Kabanata 1, Seksiyon 
3). 

o Pag-atras ng labi: Makipag-ugnayan sa bata gamit ang hawak o haplos, 
titig, kilos at tunog nang mas mabagal ang antas ng kilos, mas mahina 
ang boses o tunog, at mas mahinahong kilos mula sa mga 
tagapangalaga (Kabanata 1, Seksiyon 3). 

o Di maayos na pagsasara ng labi: Makipag-ugnayan sa bata gamit ang 
hawak o haplos, titig, kilos at tunog nang mas mabilis ang antas ng 
kilos, mas malakas na boses o tunog at mas buhay na kilos mula sa 
mga tagapangalaga (Chapter 1, Section 3). 

o Pag-atras ng labi: Pataasin ang kakayahan ng batang tanggapin ang 
mga input sa pandama (Kabanata 1, Seksiyon 3). 

o Pag-atras ng labi: Gumamit ng mga gawaing makatutulong sa 
pagpapakalma ng bata bago ang pagpapakain (Apendiks 9K). 

o Di maayos na pagsasara ng labi: Gumamit ng mga gawaing 
makatutulong na gisingin ang bata bago ang pagpapakain (Apendiks 
9K). 

o Di maayos na pagsasara ng labi: Gumamit ng Lip Closure Technique 
(Apendiks 9J). 

o Di maayos na pagsasara ng labi: Gumamit ng L-shape Technique 
(Apendiks 9J). 

o Di maayos na pagsasara ng labi: Gumamit ng Pat-Pat Facial Massage 
Technique (Apendiks 9J). 
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o Baguhin ang uri ng bote, tsupon, baso at/o kutsara kung patuloy ang 
mga hamon. 

 

NGALANGALA:  Kapag hindi nabuo nang maayos ang ngalangala, maaaring magkaroon ng mga 
hamon sa pagkain ang mga bata. Maaaring maging mahirap ang pagsupsop kapag may problematikong 
ngalangala, at maaaring magdulot ito ng pagkawala ng pagkain at/o mga likido papunta sa ilong o 
papunta sa baga. Maaaring maging lubhang sensitibo ang mga batang may cleft palate sa paghaplos o 
paghawak sa palibot ng pisngi at bibig dahil sa madalas na mga medical procedure. Sumangguni sa 
gabay sa pagpapakain ng mga sanggol na may cleft lip at/o cleft palate sa mas naunang bahagi ng 
kabanatang ito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagsuporta. 

 
MGA KARANIWANG PROBLEMA SA NGALANGALA: 
CLEFT PALATE  

CLEFT PALATE:  Isa itong butas sa ngalangala na nakalilikha 
ng mga hamon sa paglunok, at maaaring magdulot ng pagpunta ng 
pagkain at likido sa ilong o baga. 

 

MGA KARANIWANG PROBLEMA SA 
PAGPAPAKAIN: (NGALANGALA):  

 Kahirapan sa paglunok at may posibleng pagkabilaok, 
pag-ubo at aspirasyon 

 Kahirapan sa pagbabago papunta sa sa solidong pagkain 
at/o pangangasiwa ng mas komplikadong mga tekstura ng 
pagkain 

 Pagsusuka at pagluwa 
 Makalat na pagpapakain nang may lumalabas na likido/pagkain mula sa bibig at/o sa ilong  
 Pag-ayaw sa pagkain o sa likido 
 Madalas na impeksiyon ng tainga, pagdaloy ng likido mula sa tainga at/o kahirapan sa 

pandinig 
 Mahinang paglaki at/o mabagal na pagkakaroon ng timbang 

     PAANO SUSUPORTAHAN ANG CLEFT PALATE (MAS 
MAY EDAD NA BATA)   

 
 
 

Pagpapakain at Pagtiyempo 

 

o Pakainin ang bata ng may bilis na hindi hinahayaang tumapon ang 
pagkain o likido palabas ng bibig o ilong.  

o Gumamit ng antas ng pagpapakain na katugma ng antas na kaya ng 
bata at hindi magdudulot ng pagtapon o pagtulo ng pagkain o 
aspirasyon 

o Hindi dapat tumulo ang likido at pagkain mula sa ilong ng bata 
o Limitahan ang lahat ng pagkain sa hindi lalagpas ng 30 minuto. 
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Tandaan: Kapag nagkaroon ng mga hamon sa pagpapakain, palaging isaalang-
alang ang pag poposisyon, antas at dami. Paisa-isang baguhin ang elemento at 
tingnan kung nalutas na ang problema o kailangan pa ng dagdag na suporta. 

 
Kasangkapan 

 

o Gumamit ng upuan o silya na nakapagbibigay ng pinakamainam na 
pagpoposisyon at suporta (Kabanata 1, Seksiyon 1; Apendiks 9G at 9I). 

o Gumamit ng dagdag na suporta sa tindig para sa nakaupong bata tulad 
ng nakarolyong tuwalya o kumot, unan, kutson, stuffed animal, atbp. 
(Kabanata 1, Seksiyon 1; Apendiks 9G at 9I). 

o Gumamit ng suporta sa paa para sa nakaupong bata tulad ng mga 
kahon, libro, maleta, bangko, bangkito, kahoy, atbp. (Kabanata 1, 
Seksiyon 1; Apendiks 9I).     

o Gumamit ng mga kutsara na tugma sa sukat ng bibig ng bata (Kabanata 
1, Seksiyon 6; Apendiks 9G at 9H). 

o Gumamit ng mga “nosey” na baso na may cut-out (Kabanata 1, 
Seksiyon 7; Apendiks 9G).    

 
Pagpoposisyon 

 

 

o Sundin ang mga susing elemento ng pagpoposisyon para sa mga 
sanggol at bata (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3; 
Apendiks 9L-4).  

o Pakainin ang bata sa nakaderetsong posisyon at higit sa anggulong 45-
degree.  

o Panataliing nakaderetso ang bata nang 15-45 minuto pagkatapos ng 
pagpapakain para mapanatili ang pagkain o likido sa tiyan niya. 

 
Iba Pang Paraan ng Pagtulong 

 

 

o Pataasin ang kakayahan ng batang tanggapin ang mga input sa 
pandama (Kabanata 1, Seksiyon 3).   

o Hikayatin ang pagpapakain ng sarili kapag posible para maging mas 
komportable siya. (Kabanata 1, Seksiyon 8; Kabanata 3 at 4, Seksiyon 
2). 

o Magbigay ng ibang lasa o tekstura ng pagkain o likido kapag handa na 
at kaya na ng bata (Apendiks 9F).  

o Tingnan kung may mga tumutulo mula sa ilong at mga senyales ng 
aspirasyon tulad ng pag-ubo, pagkabilaok at basang boses o paghinta, 
atbp. (Kabanata 1, Seksiyon 2; Apendiks 9E). 

o Baguhin ang uri ng bote, tsupon, baso at/o kutsara kung patuloy ang 
mga hamon. 
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CHALLENGE NO. 12: THE CHILD WHO HAS A SENSITIVE SENSORY 
SYSTEM    

 
PAANO MATUTUKOY: May 

natatanging sistema ng pandama ang bawat bata. 
Maaaring magkaroon ang mga bata ng sistema ng 
pandama na hyporeactive (kulang sa estimulasyon) o 
hyperreactive (sobra sa estimulasyon). Nangyayari 
ang mga problema sa sistema ng pandama ng bata 
kapag hindi napoproseso at nakokontrol nang maayos 
ng katawan ang impormasyon na nadarama. Maaari 
nitong gawing mahirap para sa bataang maraming 
pang-araw-araw na gawain, lalo na ang oras ng 
pagkain. Maaaring kabilang dito ang mga batang may 
cerebral palsy, Down syndrome, autism spectrum 
disorders, fetal alcohol spectrum disorders, mga 
batang may kapansanan sa paningin o pandinig, mga 
batang sensitibo sa aspektong medikal, ipinanganak 
nang maaga o naapektuhan ng droga o alak sa 
sinapupunan9. 

 
PINAKAKARANIWANG MGA DAHILAN PARA SA HYPOREACTIVITY AT 
HYPERREACTIVITY  

 
Hyporeactivity →Kulang sa Estimulasyon 

 
Hyperreactivity →Sobra sa Estimulasyon 

Cerebral palsy (CP) – mababang tone 
 

Cerebral palsy (CP) – mataas na tone 

Down syndrome (Trisomy 21) 
 

Fetal alcohol spectrum disorders (FASD) 

Mga batang sensitibo sa aspektong medikal/o 
ipinanganak nang maaga (prematuridad) 

 
Naapektuhan ng droga o alkohol habang nasa 

sinapupunan 

Fetal alcohol spectrum disorders (FASD)       
 

Mga kapansanan sa paningin at pandinig 
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HYPOREACTIVITY:   Ito ay kapag may mas mahinang tugon ang bata 
kaysa inaasahan sa ilang mga madarama. Sinasabing kulang sa estimulasyon 
o “hyposensitive” ang mga batang mas mababa ang sensitibidad. Maaaring 
hindi sila kasinsensitibo sa mga amoy o lasa, o hawak at sakit kahit gaano pa 
katindi ang madarama. Madalas na mas mababa ang tone ng masel ng mga 
batang ito at mas mababang kamalayan ng pagkain at likido sa loob ng 
kanilang bibig. Madalas na nagdudulot ito ng kahirapan sa pagkain ng iba’t 
ibang tekstura ng pagkain, pag-iipon ng pagkain sa pisngi, pagmumuwalan 
ng pagkain sa bibig, pag-ubo at pagkabilaok at makalat na pagkain.  

  
 

 

HYPERREACTIVITY:  Ito ay kapag may mas malakas na 
tugon ang bata kaysa inaasahan sa ilang mga madarama. 
Sinasabing labis sa estimulasyon o “hypersensitive” ang mga 
batang mas mataas ang sensitibidad. Maaaring maging mas 
sensitibo sila sa mga amoy o lasa, o sa hawak at sakit kahit gaano 
pa kahinahon o kahinay ang madarama. Madalas na mas mataas 
ang tone ng masel ng mga batang ito, at karanasan na nagdulot 
ng labis na sensitibong mga sistema (pagkaapekto ng droga o alak 
sa sinapupunan, prematuridad). Dahil dito, mas mataas ang 
kamalayan ng mga batang ito sa pagkain at likido sa mga bibig 
nila, na madalas na magdudulot ng hirap sa pagkain ng iba’t 
ibang tekstura ng pagkain, pagsubok ng mga bagong pagkain, 
pag-iwas o pagtutol sa ilang mga tekstura o kahirapan sa pagpapakain nang sapat sa bata kapag oras ng 
pagkain.  

 

 

MGA KARANIWANG PROBLEMA SA PAGPAPAKAIN: 
HYPOREACTIVITY AT HYPERREACTIVITY:  

 Mas mabilis mapagod → tumitigil agad sa pagkain → mas kaunti ang nakokonsumo at mas 
kaunti rin ang calories (hyporeactivity) 

 Mas hindi sensitibo sa mga input ng pandama tulad ng ano ang lasa, amoy, pakiramdam, 
tunog o itsura ng mga bagay (hyporeactivity) 

 Makalat na oras ng pagkain na madalas na pagtapon ng mga likido o pagkain mula sa bibig 
(hyporeactivity) 

 Labis na paglalaway at posturang nakabukas ang bibig (hyporeactivity) 
 Pagluwa ng pagkain o pag-iipon (“pagbubulsa”) ng pagkain sa bibig (hyporeactivity) 
 Maselan sa pagkain at bawas na pagiiba-iba ng dieta o tekstura ng pagkain (hyperreactivity) 
 Pag-iwas sa ilang mga lasa, tekstura, amoy, atbp. (hyperreactivity) 
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 Madalas na pagkahirin o pagsusuka (hyperreactivity) 
 Madalas na tonic bite reflex (hyperreactivity) 
 Kawalan ng interes o pag-ayaw sa paghawak ng pagkain at pagpapakain sa sarili 

(hyperreactivity) 
 Mas sensitibo sa mga input ng pandama tulad ng ano ang lasa, amoy, pakiramdam, tunog o 

itsura ng mga bagay (hyperreactivity) 
 Pagluwa ng mga pagkain at likido (hyperreactivity) 
 Kahirapan sa pagpapanatili ng pirming posisyon para sa pagpapakain 
 Kahirapan sa pagsupsop 
 Kahirapan sa paglunok nang may posibleng pag-ubo o pagkabilaok 
 Kahirapan sa pagbabago papuntang solidong pagkain at/o pangangasiwa ng mas 

komplikadong mga tekstura ng pagkain 
 Mahinang paglaki at/o mabagal na pagkakaroon ng timbang 

 

 

 

 

PAANO SUSUPORTAHAN ANG MGA SENSITIBONG 
SISTEMA NG PANDAMA (HYPOREACTIVE AT 
HYPERREACTIVE)   

 

Pagpapakain at Pagtiyempo 

 

 
o Pumili ng bilis ng pagpapakain na tumutugma sa kaya ng bata. 
o Unti-untiin ang pagpapakain para magkaroon ng oras para sa pahinga. 
o Limitahan ang lahat ng pagpapakain sa hindi lalagpas ng 30 minuto. 

 
Kasangkapan 

 

 
o Hypo: Magbigay ng mga bagay para isubo o kagatin at para “magising” ang 

bibig at mukha ng bata bago kumain tulad ng teether, sepilyo, atbp. 
(Apendiks 9K). 

o Hyper: Magbigay ng mga bagay para isubo o kagatin at para mabawasan 
ng pakiramdam ang bibig at mukha ng bata bago kumain tulad ng teether, 
sepilyo, bimpo, atbp. (Apendiks 9K). 

o Hyper: Gumamit ng mga kutsarang hindi bakal tulad ng plastik, kahoy, 
atbp. para maiwasan ang mga sensitibidad ng mukha at bibig (Kabanata 1, 
Seksiyon 6; Apendiks 9G, 9H). 

o Hyper: Gumamit ng mga baso na hindi babasagin o bakal para maiwasan 
ang pagkakaroon ng mga sensitibidad ng bibig at mukha.  

o Gumamit ng upuan o silya na nakapagbibigay ng pinakamainam na 
pagpoposisyon at suporta (Kabanata 1, Seksiyon 6; Apendiks 9G, 9H). 

o Gumamit ng dagdag na suporta sa tindig para sa nakaupong bata tulad ng 
nakarolyong tuwalya/kumot, mga unan, kutson, stuffed animal, atbp. 
(Kabanata 1, Seksiyon 1; Apendiks 9G, 9I).   
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o Gumamit ng suporta sa paa para sa nakaupong bata tulad ng mga kahon, 
libro, maleta, bangko, bangkito, kahoy, atbp. (Kabanata 1, Seksiyon 1; 
Apendiks 9I).    

o Gumamit ng mga kutsara na tugma sa sukat ng bibig ng bata (Kabanata 1, 
Seksiyon 6; Apendiks 9G at 9H).     

Pagpoposisyon 

 

 

o Sundin ang mga susing elemento ng pagpoposisyon para sa mga sanggol 
at bata (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3; Apendiks 9L-4).  

o Pakainin ang bata sa nakaderetsong posisyon at higit sa anggulong 45-
degree.  

 
Iba Pang Paraan ng 

Pagtulong 

 

 

 
o Hypo: Gumamit ng mga gawaing nagpapagising at nagpapaalerto sa 

katawan ng bata bago ang pagpapakain (Apendiks 9K). 
o Hyper: Gumamit ng mga gawain na nagpapakalma sa katawan ng bata 

bago ang pagpapakain o nagpapakalma sa kaniya kapag nasabik o 
sumobra ang estimulasyon niya (Apendiks 9K). 

o Hypo: Magpakain sa mas maliwanag na lugar na at/o mas may mga tunog 
(Kabanata 1, Seksiyon 3; Apendiks 9K). 

o Hyper: Magpakain sa kalmadong lugar na may malamlam na ilaw, mas 
kaunting tunog at limitadong estimulasyong biswal (Kabanata 1, Seksiyon 
3; Apendiks 9K). 

o Hypo: Makipag-ugnayan sa bata sa pamamagitan ng paghawak, pagtitig sa 
mata, pagkilos at paggawa ng tunog na gumagamit ng mas mabilis na 
antas ng pagkilos, mas malakas na mga boses at mas buhay na kilos mula 
sa mga tagapangalaga (Kabanata 1, Seksiyon 3; Apendiks 9K). 

o Hyper: Makipag-ugnayan sa bata gamit ang hawak o haplos, titig, kilos at 
tunog nang mas mabagal ang antas ng kilos, mas mahina ang boses o 
tunog, at mas mahinahong kilos mula sa mga tagapangalaga (Kabanata 1, 
Seksiyon 3). 

o Hypo: Pataasin ang kamalayan ng bata sa input sa pandama (Kabanata 1, 
Seksiyon 3). 

o Hyper: Pataasin ang kakayahan ng batang tanggapin ang mga input sa 
pandama (Kabanata 1, Seksiyon 3).   
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HAMON BLG.  13: ANG BATANG MAY PROBLEMA SA 
PAGKAGAT AT/O PAGNGUYA    

 
PAANO MATUTUKOY: May 

problema ang mga batang ito sa pagkagat ng mga 
solidong pagkain at pagkakabuo ng mabisang 
pagnguya para makain ang lahat ng uri ng pagkain. 
Para sa ilang mga batang may pangangailangang 
medikal, maaaring nakakapagod ang pagkagat at 
pagnguya, na ang ibig sabihin ay mas kaunti ang 
makakain nila sa oras ng pagkain. Nangangailangan 
rin ang pagkagat at pagnguya ng malusog na ngipin at 
gilagid. Para sa mga batang may mga cavity at iba pang 
problema sa ngipin at gilagid, posibleng maging 
masakit ang pagkain ng mga mas mahihirap na 
tekstura ng pagkain, na nagdudulot ng pag-iwas sa 
mga pagkaing ito. Ang iba pang dahilan para sa mga 
hamon sa pagkagat at pagnguya ay maiuugnay sa 
mababa o mataas na tone ng masel, mga isyu sa 
pandama at/o mga diperensiyang estruktural. 
Maaaring kasama ang mga batang may Down 
syndrome, cerebral palsy, mga kondisyon sa puso, problemang dental, mga batang may kapansanang 
biswal o mga sensitibidad na medikal, mga ipinanganak nang maaga o naapektuhan ng alak o droga 
habang nasa sinapupunan.  

 

 

MGA KARANIWANG PROBLEMA SA PAGPAPAKAIN: 
PAGKAGAT AT PAGNGUYA:  

 Kahitapan sa pagbabago papuntang solidong pagkain at/o pagkain ng mas komplikadong mga 
tekstura ng pagkain 

 Maselan sa pagkain at bawas na pagiiba-iba ng dieta o tekstura ng pagkain 
 Pagkahirin at/o pagsusuka 
 Pagluwa ng pagkain 
 Paglunok ng mga pagkain nang buo o hindi nanguya nang maayos 
 Mahinang paglaki at/o mabagal na pagkakaroon ng timbang 
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PAANO SUSUPORTAHAN ANG PAGKAGAT AT PAGNGUYA  

 

Pagpapakain at Pagtiyempo 

 

 

o Pumili ng bilis ng pagpapakain na tumutugma sa kaya ng bata. 
o Unti-untiin ang pagpapakain para magkaroon ng oras para sa pahinga 

(Apendiks 9J). 
o Kung pinapakain ng bata ang sarili niya, hikayating maging mas 

mabagal ang bilis ng pagkain.  
o Limitahan ang lahat ng pagpapakain sa hindi lalagpas ng 30 minuto. 

 

Kasangkapan 

 

o Gumamit ng upuan o silya na nakapagbibigay ng pinakamainam na 
pagpoposisyon at suporta (Kabanata 1, Seksiyon 6; Apendiks 9G, 9H). 

o Gumamit ng dagdag na suporta sa tindig para sa nakaupong bata tulad 
ng nakarolyong tuwalya/kumot, mga unan, kutson, stuffed animal, atbp. 
(Kabanata 1, Seksiyon 1; Apendiks 9G, 9I).   

o Gumamit ng suporta sa paa para sa nakaupong bata tulad ng mga 
kahon, libro, maleta, bangko, bangkito, kahoy, atbp. (Kabanata 1, 
Seksiyon 1; Apendiks 9I).    

o Gumamit ng mga kutsara na tugma sa sukat ng bibig ng bata (Kabanata 
1, Seksiyon 6; Apendiks 9G at 9H).  

o Gumamit ng mga pagkain na nakapagsasanay sa pagkagat at 
pagnguya—nang may maingat na pagbabantay ng tagapangalaga. 

o Gumamit ng mga pagkaing angkop ang laki para sa pagsasanay 
pagkagat at pagnguya. 

Pagpoposisyon 

 

 

o Sundin ang mga susing elemento ng pagpoposisyon para sa mga 
sanggol at bata (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3; 
Apendiks 9L-4).  

o Pakainin ang bata sa nakaderetsong posisyon at higit sa anggulong 45-
degree. 

 
Iba Pang Paraan ng Pagtulong 

 

o Magbigay ng ibang mga lasa at tekstura ng pagkain o likido kapag 
handa at kaya na ng bata. 

o Nagdudulot ng mas maliit na pagsubo/pagkagat ang mas maliliit na mga 
kutsara.  

o Gumamit ng mga gawaing tumutulong sa paggising at pagpapaalerto sa 
katawan ng bata bago ang pagkain tulad ng pagsesepilyo o pagnguya 
sa ChewyTube (Apendiks 9K). 

o Gumamit ng mga facial molding technique para magising ang mukha ng 
bata para sa pagkain (Apendiks 9J). 

o Madalas na magbigay ng mga pagkakataon para makatuklas ng ibang 
mga tekstura ng pagkain (sa paningin, pang-amoy, at pandama) nang 
walang pamimilit sa bata na kainin ang mga ito sa tuwing oras ng 
pagkain. 

o Magbigay ng madali at pamilyar na mga tekstura kasabay ng mga bago 
at mas mahirap na mga tekstura ng pagkain para maging mas 
komportable at matagumpay ang bata (Apendiks 9E, 9F). 

o Paunti-unting magbigay ng mga bagong tekstura. 
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o Magbigay ng mga bagong tekstura sa maraming oras ng pagkain araw-
araw para maging mas komportable ang bata at mas makapagsanay at 
mahasa ang kakayahan niya. 

o Sabayan sa pagkain ang bata para makita niya kung paano 
ngumunguya ng pagkain ang iba. 

o Hikayatin ang maliliit na subo/kagat, na mas madaling nguyain 
(Apendiks 9E)   

o Magbigay ng mahahaba, maninipis, malulutong, at madaling matunaw 
na pagkaing nakakamay para masanay sa pagnguya sa ngipin. 

o Magbigay ng pagkain na ligtas na makakagat ng bata para mapalakas 
ang panga at mapataas ang kakayahan sa pagnguya. 

o Mahinahong magpaalala at purihin ang pagnguya ng bata habang 
kumakain (“O, nguya, nguya, nguya.” “Ang galing mo naman sa 
pagnguya.”). 
 

 

HAMON BLG. 14: ANG BATANG MAY PROBLEMA SA 
PAGLUNOK (MAS MAY EDAD NA BATA)  

 
PAANO MATUTUKOY: 

Ang mga batang ito ay nauubo kapag 
umiinom ng likido mula sa mga baso o 
straw habang kumakain, pagkatapos na 
pagkatapos ng pagkain o sa parehong 
pagkakataon. Maaaring mukha silang 
nahihirapang kumain at huminga o 
humahagak habang kumakain. Ngunit 
minsan, hindi natin nakikitang may 
problema sila. Maaaring kasama ang mga 
batang may kondisyon sa puso, Down 
syndrome, mga isyu sa tone ng masel tulad 
ng cerebral palsy, cleft lip at/o palate, mga 
batang naapektuhan ng alak o droga sa 
sinapupunan, ipinanganak nang maaga o 
may pagkaantalang neurodevelopmental.  
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MGA KARANIWANG PROBLEMA SA PAGPAPAKAIN:  

 Kahirapan sa pangangasiwa ng sariling 
laway, labis na paglalaway 

 Labis na pagtulo ng likido habang 
kumakain 

 Madaling mapagod 
 Madalas na pag-ubo, pagkabilaok, 

paghagak at/o pagkahirin 

 Basang boses at paghinga 
 Tunog na barado sa paghinga o kapag 

gumagawa ng tunog 
 Pagkairita o pag-aalburoto bago at 

pagkatapos ng pagkain  
 Madalas na pagkakasakit 
 Mahinang paglaki at mabagal na 

pagkakaroon ng timbang 

 

 

 

PAANO SUSUPORTAHAN ANG PAGLUNOK 

 

Pagpapakain at Pagtiyempo 

 

o Pumili ng bilis ng pagpapakain na tumutugma sa kaya ng bata. 
o Unti-untiin ang pagpapakain para magkaroon ng oras para sa pahinga 

(Apendiks 9J). 
o Kung pinapakain ng bata ang sarili niya, hikayating maging mas 

mabagal ang bilis ng pagkain.  
o Limitahan ang lahat ng pagpapakain sa hindi lalagpas ng 30 minuto.  
o Itigil ang pagkain kung palaging nangyayari ang pag-ubo, pagkabilaok o 

paghalak. 

 

Kasangkapan 

 

o Gumamit ng upuan o silya na nakapagbibigay ng pinakamainam na 
pagpoposisyon at suporta (Kabanata 1, Seksiyon 6; Apendiks 9G, 9H). 

o Gumamit ng dagdag na suporta sa tindig para sa nakaupong bata tulad 
ng nakarolyong tuwalya/kumot, mga unan, kutson, stuffed animal, atbp. 
(Kabanata 1, Seksiyon 1; Apendiks 9G, 9I).   

o Gumamit ng suporta sa paa para sa nakaupong bata tulad ng mga 
kahon, libro, maleta, bangko, bangkito, kahoy, atbp. (Kabanata 1, 
Seksiyon 1; Apendiks 9I).    

o Magpakain nang mas kaunti at mas kontroladong dami gamit ang 
kutsara, baso, dropper, heringgilya o pipette (pinutol na straw) kapag 
madalas na nauubo o nabibilaukan ang bata.  

o Gumamit ng ibang kutsara o baso para mabawasan ang insidente ng 
pag-ubo, pagkabilaok, atbp.  

o Magbigay ng pinalapot na mga likido at/o baguhin ang mga tekstura ng 
pagkain na tugma sa kakayahan ng bata at nahahayaan siyang kumain 
nang ligtas at madali (Kabanata 1, Seksiyon 9; Apendiks 9C, 9D, 9E, 
9F).    
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Pagpoposisyon 

 

 

o Sundin ang mga susing elemento ng pagpoposisyon para sa mga 
sanggol at bata (Kabanata 1, Seksiyon 1; Kabanata 2, Seksiyon 3; 
Apendiks 9L-4). 

o Sumubok ng ibang posisyon na makababawas sa insidente ng pag-ubo, 
pagkabilaok, atbp. tulad ng mas deretsong tindig.   

o Pakainin ang bata sa nakaderetsong posisyon at higit sa anggulong 45-
degree.  

o Feed child in upright position at a greater than 45-degree angle. 

 

Iba Pang Paraan ng Pagtulong 

 

 

o Siguruhing nasa angkop na edad ang bata at/o nakapagpapakita siya 
ng kailangang kakayahang developmental para sa mga ibinibigay na 
tekstura at lapot. 

o Gumamit ng mga estratehiya sa pagpapaalerto tulad ng pagsesepilyo 
bago ang pagkain o kapag mukhang hindi gaanong estimulado ang 
bata (Apendiks 9K). 

o Gumamit ng mga estratehiya sa pagpapakalma tulad ng pagbabawas 
ng mga tunog at mga biswal na bagay bago at habang kumakain kung 
mukhang labis ang estimulasyon ng bata (Apendiks 9K). 

o Hikayatin ang mas kaunti, paisa-isang subo at pag-inom, at mas 
mabagal na pagkain at pag-inom kapag pinapakain na ng bata ang sarili 
niya (Apendiks 9L-3). 

o Kapag pinapakain ang bata, magbigay ng kaunting mga pagkain at 
inumin nang sapat ang bagal para makaya ng bata. 

o Hiwain ang mga pagkain sa ligtas at angkop na laki para sa bata at 
magbigay lang ng paunti-unting dami ng pagkain at likido. 

o Madalas na pagpahingahin ang bata.   
o Bantayan ang mga senyales ng aspirasyon tulad ng pag-ubo, 

pagkabilaok, basang boses at paghinga, atbp., at itigil ang pagpapakain 
kung patuloy itong nangyayari sa kabila ng mga modipikasyon. 

o Baguhin ang mga tekstura ng pagkain o lapot ng likido para 
mabawasan ang panganib ng aspirasyon (Kabanata 1, Seksiyon 9l 
Apendiks 9C, 9D, 9E, 9F). 

 
 

 
Tandaan: Maaaring nag-aaspira ang mga batang umuubo, nabibilaukan at/o 
nahihirinan kapag kumakain—napupunta ang likido sa baga nila sa halip na sa 
tiyan. Maaaring magdulot ito ng labis na pagkakasakit tulad ng upper respiratory 
infection at/o pulmonya, na maaaring magdulot ng mahinang pagkakaroon ng 

timbang at pati na kamatayan.
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SEKSIYON 7.2: MGA PANGHULING 
KAISIPAN PARA SA PAGSUPORTA SA MGA 
HAMON SA PAGPAPAKAIN 

 

 
Katulad ng kung paanong natatangi ang bawat bata, ganoon din ang mga hamon niya sa pagkain at mga 
pangangailangan niya sa oras ng pagkain. Mahalagang maunawaan ng lahat ng tagapangalaga ang 
kalakasan at hamon ng bawat bata, at magkaroon sila ng kaalaman at kakayahan para makapagbigay 
ng pinakamainam na suportang posible. Mahalagang karanasan ang oras ng pagkain na nangyayari 
araw-araw, maraming beses kada araw. Samakatwid, mahalagang pagsikapan ang paniniguro na may 
pagkakataon sa positibo at ligtas na karanasan sa pagkain ang bawat bata. 
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