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9L 3: TỜ RƠI DÀNH CHO NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ VÀ CỘNG ĐỒNG  
–  KÍCH THƯỚC MỘT MIẾNG CẮN VÀ MỘT NGỤM   

 
KÍCH THƯỚC MỘT MIẾNG CẮN 

Kích thước một miếng cắn nên xác định là kích thước mà trẻ có thể	kiểm	soát trong miệng dễ dàng và 
an toàn. Bất kể trẻ ở độ tuổi nào hoặc ăn cấu trúc thức ăn gi, kích thước thức ăn cần phù hợp với khả 
năng của trẻ. Một miếng quá to có thể  khiến trẻ gặp khó khăn khi ăn, bị nghẹn, từchối ăn và thậm chí  
bị sặc. Tốt nhất nên bắt đầu từ kích thước nhỏ và tăng dần kích thước cho vừa miệng trẻ khi trẻ đã sẳn 
sàng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÍCH THƯỚC MÔ TẢ BẰNG VÍ DỤ CỤ THỂ 

Miếng cho trẻ mới tập ăn  

 

o Chứa một lượng rất ít thức ăn trên thìa 
o Phù hợp với trẻ mới bắt đầu tập ăn hoặc trẻ gặp khó 

khăn khi ăn hoặc nuốt thức ăn và chỉ có thể ăn thìa 
thức ăn vơi mỗi lần xúc. 

Miếng vừa ăn  

 
o Chứa một lượng thức ăn vừa phải trên thìa  
o Phù hợp với trẻ đã có kỹ năng ăn bằng thìa và có 

thể ăn lượng thức ăn nhiều hơn mỗi lần xúc. 

Miếng lớn (đầy) 

 

 

o Quá nhiều thức ăn trên thìa – một lượng đầy ự 
o Lượng thức ăn này thách thức tất cả trẻ gặp hoặc 

không gặp khó khăn khi ăn. Ăn quá nhiều thức ăn 
một lúc sẽ không an toàn và cần tránh cho trẻ. 

NHỎ NHẤT 

LỚN NHẤT 

Miếng cho trẻ mới tập ăn  

Miếng vừa ăn 

Miếng lớn (đầy) 
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KÍCH THƯỚC MỘT NGỤM  

Tương tự như	kích thước một miếng cắn, kích thước một ngụm đối với trẻ là kích thước mà trẻ có thể 
kiểm soát trong miệng dễ dàng và an toàn khi uống vào. Bất kể trẻ ở độ tuổi nào hoặc độ đặc của thức 
uống ra sao, kích thước một ngụm cần phù hợp với khả năng của trẻ. Uống một hơi (quá lớn so với 
một ngụm) hay còn gọi là uống nhiều ngụm liên tục (uống vào và nuốt liên tục không nghỉ) có thể gây 
khó khăn cho trẻ khi uống, thường gây ho và sặc, khiến trẻ từ chối uống và thậm chí trẻ bị sặc. Tốt 
nhất nên bắt đầu tập cho trẻ  uống từng ngụm nhỏ một và tăng dần lên khi trẻ đã sẵn sàng.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NÊN KHUYẾN KHÍCH  KHÔNG NÊN KHUYẾN KHÍCH  

ü Uống ngụm nhỏ vừa đủ 1 lần nuốt  Ø Uống một hơi (nhiều ngụm) và nuốt liên t ục  

ü Uống từng ngụm một Ø Uống nhiều ngụm liên tục.  

ü Uống xong mỗi ngụm nên ngừng một chút – 
đặc biệt là với trẻ gặp khó khăn khi uống và 
nuốt vì trẻ cần có thời gian để nuốt nước. 

Ø Uống một hơi hết cả bình hoặc cốc nước mà không 
nghỉ.  

 

ü Đầu hơi ngả ra phía trước khi cho trẻ uống từ 
bình, cốc hoặc ống hút.  

Ø Ngả đầu hoặc ngửa cổ ra sau khi uống từ bình, 
cốc hoặc ống hút. 

ü Tăng dần kích thước từng ngụm và/ hoặc tốc 
độ uống khi trẻ sẳn sàng. 

Ø Cho uống các ngụm lớn với tốc độ nhanh khi trẻ 
có dấu hiệu có vấn đề như bị ho, sặc, thay đổi sắc 
mặt hoặc thường xuyên bị ốm v.v. 

 
 
Cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho trẻ là cho ăn thức ăn và nước 
uống từng lượng nhỏ một và với tốc độ chậm. Luôn theo sát sự chủ động 
của trẻ, hãy để trẻ cho bạn biết thời điểm trẻ đã sẳn sàng để ăn miếng 
lớn hơn và uống nhanh hơn.

 


