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GIỚI THIỆU 
HƠN CẢ MỘT BỮA ĂN 

“Không phải là chúng ta đã làm được bao nhiêu mà là chúng ta đã dành bao nhiêu tình cảm vào 
những việc mình làm. Không phải là chúng ta đã cho đi bao nhiêu mà là chúng ta đã cho đi bao 

nhiêu tình yêu.” 
 

-- Mother Teresa 
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VÀI NÉT VỀ BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN  
 

 
NỘI DUNG BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY LÀ GÌ? 

Bộ tài liệu hướng dẫn này nhằm trang bị cho người chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ những thông tin liên 
quan đến các cách ăn uống an toàn. Ngoài ra, bộ tài liệu hướng dẫn này còn cung cấp: 

� Thông tin khái quát về sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 
� Những mốc phát triển quan trọng ở trẻ. 
� Những kỹ thuật hữu ích không những hướng dẫn cách cho trẻ ăn mà còn giúp hỗ trợ sự phát 

triển toàn diện của trẻ. 

 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY LÀ AI? 

Bộ tài liệu hướng dẫn này dùng cho tất cả những người chăm sóc trẻ. Thuật ngữ “người chăm sóc trẻ” có 
thể là y tá, bác sĩ, giáo viên hoặc bảo mẫu, giám đốc trung tâm, cha mẹ, các thành viên gia đình, trị liệu 
viên, chuyên gia y tế khác, nhân viên bếp/ nấu ăn, nhân viên bảo vệ, v.v. Tất cả những cá nhân này có 
thể được hưởng lợi từ những kiến thức trong bộ tài liệu hướng dẫn này. 

 
 
“CÁCH CHO ĂN TỐI ƯU NHẤT” LÀ GÌ? 

Thuật ngữ “cách cho ăn tối ưu nhất” đề cập đến việc sử dụng những kiến thức và phương pháp được cho 
là hiệu quả và được công nhận trong một lĩnh vực cụ thể. “Thực hành cho trẻ ăn tốt nhất” nghĩa làviệc sử 

 
Trong bộ tài liệu này, các thuật ngữ 

“trẻ sơ sinh” và “trẻ nhỏ” được sử 
dụng luân phiên với nhau để mô tả 

trẻ từ 0-12 tháng tuổi. Thuật ngữ 
“trẻ” được sử dụng để mô tả trẻ ở 

mọi độ tuổi, đặc biệt là trẻ từ 12 
tháng tuổi trở lên. 
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dụng những kiến thức và phương pháp để hỗ trợ tốt nhất khi cho ăn theo mốc phát triển của trẻ. Bộ tài 
liệu hướng dẫn này được biên soạn để hỗ trợ những người chăm sóc trẻ trên toàn thế giới nuôi dưỡng trẻ 
sơ sinh và trẻnhỏ, trẻcó hoặc không có nhu cầu đặc biệt. Các thông tinthể hiện trong bộ tài liệu hướng 
dẫn này bao gồm nhữngkỹ thuậtđược cập nhật mới và hiệu quảgiúp nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 
Các ý tưởng và kỹ thuật được chia sẻtrong bộ tài liệu này đã được tập hợp và biên soạn bởi một nhóm 
các chuyên gia. Những nghiên cứu và tài liệu liên quan trong lĩnh vực này cũng đã được thu thập và 
điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu riêng biệt của những người sử dụng bộ tài liệu hướng dẫn này. Bằng 
cách chia sẻ nhữngkiến thức thực hành tốt nhất hiện nay, chúng ta chắn chắn rằng bữa ăn của trẻ sẽ an 
toàn hơn và kết quả lành mạnh hơn, đồng thời cũng mang đến những mối quan hệ lành mạnh giữa trẻ 
và người chăm sóc trẻ, giúp tăng cường sự phát triển của trẻ. 

 
VÌ SAO CẦN TUÂN THỦ THỰC HÀNH CHO TRẺ ĂN TỐT NHẤT? 

Khi người chăm sóc tuân thủ theo các thực hành cho trẻ ăn tốt nhất, sẽgiúp đảm bảo rằng mọi trẻ sơ 
sinh và trẻ nhỏ đều nhận được chăm sóc có chất lượng trong các bữa ăn. Điều này có tác động tích cực 
đến sựphát triển toàn diện và dinh dưỡng ở trẻ; làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh nhưnhẹ cân, thấp còi, suy 
dinh dưỡng, mất nước và thậm chí tử vongở trẻ1. Ngoài ra, khi mang đến cho trẻnhững trải nghiệm bữa 
ăn an toàn và được hỗ trợ,khả năng trở thành người lớn khỏe mạnh càng tăng. Người chăm sóc chu đáo 
và hỗ trợ, khuyến khích trẻ không chỉ giúp bảo vệ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khỏi các tình trạng sức khỏe bất 
lợi, mà còn giúp phát triển các mối quan hệnuôi dưỡng giữa người quan trọng giữa trẻ- người chăm sóc 
trẻ, cần thiết giúp trẻ phát triển toàn diện2. 

 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ LÀ GÌ? 

Sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻnhỏ bao gồm bảy lĩnh vực phát triển cụ thể. Những lĩnh vực này 
sẽphát triển vàvượt trội, đặc biệt là trong năm năm đầu tiên của cuộc đời. Những lĩnh vực phát triển này 
thường được gọi là “các mặt phát triển” và nhiều kỹ năng đạt được trong mỗi giai đoạn được gọi là “các 
mốc phát triển”. 

 
BẢY MỐC PHÁT TRIỂN 

Sự thích nghi: 
(Các kỹ năng tự phục vụ) 

 
Þ Kỹ năng ăn uống, ngủ, tự ăn, tắm rửa và vệ sinh, mặc và thay quần 

áo, vệ sinh cá nhận v.v. 

 

 
Giao tiếp: 

Tiếp nhận ngôn ngữ 
(Hiểu được ngôn ngữ) 

Diễn đạt ngôn ngữ 
(Dùng ngôn ngữ để diễn đạt bản thân) 

 

Þ Phản ứng với âm thanh, giọng nói, hiểu được từ ngữ, làm theo các 
hướng dẫn, dùng cử chỉ như vẫy tay hoặc chỉ tay hoặc dùng âm thanh 
và lời nói để diễn đạt bản thân v.v. 
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Kỹ năng vận động tinh 
(Ít dùng đến cử động cơ bắp) 

Vận động thô: 
(Dùng các vận động cơ bắp) 

 
 

 

 

Þ Nhặt các đồ vật nhỏ bằng tay, ăn bằng tay hoặc dụng cụ ăn, chải tóc, 
ngồi, bò, đứng, đi, chạy, nhảy, leo trèo v.v. 

 

 

 

 
Nhận thức: 

(Tư duy và Học tập) 

 

Þ Chơi và giải quyết vấn đề, hiểu được nguyên nhân và hậu quả, tìm 
được đồ vật, phân loại và ghép các đồ vật, với lấy các đồ vật, tìm ra 
các giải pháp giải quyết vấn đề, học cách nhận sự giúp đỡ của người 
khác v.v. 

 

 
Tình cảm-Xã hội: 

(Các mối quan hệ và Tương tác với mọi 
người và thế giới xung quanh) 

 

 

Þ Có các mối quan hệ với người khác, phân biệt được người quen và 
người lạ, thể hiện nhu cầu mạnh mẽ đòi có người chăm sóc, tìm sự dỗ 
dành, an ủi, tham gia các hoạt động mang lại niềm vui, biết chờ đến 
lượt mình, mỉm cười tự hào về thành tích cá nhân v.v. 

 

 
Thị giác: 

(Thị giác và khả năng nhìn) 

 

Þ Nhìn theo đồ vật và gương mặt người khác, nhìn chăm chú vào người 
đối diện trong một khoảng thời gian phù hợp, định vị được đồ vật, nhặt 
đồ vật nhỏ, nhìn vào đồ vật và người ở phía xa, lập lại các cử động 
bằng tay v.v. 

 

 
Thính giác: 

(Thính giác và khả năng nghe) 
Þ Phản ứng với âm thanh và giọng nói, giật mình khi nghe âm thanh lớn, 

định vị được nơi phát ra âm thanh, phản ứng khi nghe gọi tên mình, 
lặp lại âm thanh và lời nói của người khác v.v. 

 

 

Mỗi mặt phát triển đều có ảnh hưởng đến những mặt phát triển khác, đến sự phát triển kỹ năng toàn 
diện của trẻ. Theo thời gian, một sốmặt sẽ phát triển vượt trội trong khi một số mặt phát triển sẽ chậm 
phát triển trở lại. Sự suy giảm và phát triển cáckhả năng ở trẻ là hoàn toàn bình thường khi trẻ lớn lên. 
Mỗi mặt phát triển sẽ phối hợp cùng nhau để giúp trẻ phát triển mạnh1. 
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Khi sớm phát hiện những vấn đề tiềm ẩm 
trong sự phát triển của trẻ, sẽ giúp trẻ 
nhanh chóng và thành công vượt qua.   

 

VÌ SAO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ LẠI QUAN 
TRỌNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ? 

Trẻ phát triển khỏe mạnh là nền tảng của các cộng đồng thịnh vượng, do đó, khi người chăm sóc hỗ trợ sự 
phát triển của trẻ nghĩa là đang góp phần phát triển sức khỏe cho cộng đồng. Người chăm sóc đóng vai 
trò quan trọng đối trong với khỏe mạnh, phát triển của trẻ. Một đứa trẻ phát triển tốt sẽ trở thành một 
người lớn khỏe mạnh, có năng suất và có sự độc lập. Công việc mà những người chăm sóc làm - tình yêu 
và sự chăm sóc mà họmang đến cho trẻ - có tác động rất lớn và cần thiết cho sự phát triển của trẻ. 

Trong bảy lĩnh vực phát triển của trẻbao gồm khung thời gian thể hiện độ tuổi nào các mốc phát triển 
này sẽ diễn ra. Khi trẻ không phát triển kỹ năng hoặc đạt được một cột mốc trong khung thời gian dự 
kiến, trẻcó thể cần thêm hỗ trợ để giúp trẻ phát triển kỹ năng đó. Người chăm sóc cần có kiến thức cơ 
bản vềcác mốc phát triển đểsớm xác định các vấn đề và giải pháp hỗ trợphát triển cho trẻ. 

 

VÌ SAO TÌNH CẢM GẮN BÓ Ở TRẺ 
SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ LẠI QUAN 
TRỌNG? 

Sự tương tác giữa người với người người là điều cần thiết. Mỗi trẻ xứng đáng có được người yêu thương 
trẻ. Điều này có nghĩa là tình cảm gắn bó với những người chăm sóc là điều cần thiết cho sự phát triển 
khỏe mạnh của trẻ. Tình cảm gắn bó tạo ra các kết nối trong một não bộ của trẻgiúp trẻcảm nhận được 
sự an toàn và xây dựng niềm tin và tình yêu thương với người khác. Nếu không cảm nhận được cảm giác 
an toàn và sự yêu thương, trẻ thực sự sẽkhông phát triển được. Đây là những kỹ năng sống quan trọng 
của trẻ. Một mối quan hệ lành mạnh và thỏa mãn sẽ giúp trẻphát triển tốt hơn về lâu dài1. Trẻ khỏe 
mạnh và hạnh phúc, người lớn cũng sẽkhỏe mạnh và hạnh phúc. 

 

Tình cảm tích cực chính là cách giúp trẻ giảm thiểu và chữa lành những tác 
động tiêu cực của những khó khăn mà trẻ gặp phải2. 
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Trò chuyện với trẻ khi cho trẻ 
ăn 

Dỗ dành trẻ khi trẻ cảm thấy 
khó khăn khi ăn. 

Làm cho bữa ăn tích cực bằng 
những cử chỉ dịu dàng 

Hát cho trẻ nghe khi cho trẻ giải 
lao khi bú 

Ăn cùng với trẻ và hỗ trợ trẻ trong các bữa 
ăn 

VÌ SAO THỰC HÀNH CHO TRẺ ĂN CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH 
CẢM TÍCH CỰC Ở TRẺ?  

Trong 100 ngày đầu đời trẻ sẽtrải qua khoảng 300 giờ ăn. Điều này có nghĩa là, có đến hàng trăm cơ hội 
đểhình thành nên một cuộc sống tích cực cho trẻ chỉ trong một bối cảnh đơn giản đó là giờ ăn1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những trải nghiệm lặp đi lặp lại có ảnh hưởng và có khả năng định hình đến sự phát triển của trẻ4. Điều 
này làm cho giờlà thời gian lý tưởng để dành thời gian chất lượng, có ý nghĩa bên trẻ và khiến trẻ cảm 
thấy trẻđược yêu thương – để phát triểnthể chất và não bộ cho trẻ. 

Đây chỉ là một số trong nhiều cách khác nhau mà người chăm sóc có thể sử dụng đểphát triểntình cảm 
hệ tích cực với trẻtrong giờ ăn. Khi người chăm sóc dành thêm sự ân cầnkhi thực hành cho trẻ ăn, nghĩa 
là đang tạo ra sựtình cảm gắn bó hơn giúp trẻ khỏe mạnh hơn. 
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SỬ DỤNG BỘ TÀI LIỆU NÀY NHƯ THẾ NÀO? 
 
BẮT ĐẦU 

BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY HƯỚNG TỚI HAI MỤC ĐÍCH:  

� Là tài liệu tham khảo để hỗ trợ người chăm sóc cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ăn. 
� Là tài liệu hướng dẫn người chăm sóc trẻcách chia sẻ những kiến thức và kỹ thuật trong công 

việc, tại gia đình và trong cộng đồng. 

 

BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY ĐƯỢC CHIA THÀNH BỐN PHẦN CHÍNH GỒM 12 
CHƯƠNG: 

o PHẦN1: Kiến thức cho trẻ ăn cơ bản 
o PHẦN 2: Cho ăn theo mốc phát triển của trẻ 
o PHẦN 3: Cho ăn theo sự phát triển của trẻ khuyết tật 
o PHẦN 4: Các phụ lục: Các kỹ thuật, Tờ rơi và Thông tin dành cho người chăm sóc và cộng đồng 

 

Mỗi chương bao gồm nhiều mục phân nhỏ các kiến thức giúp người đọc dễ tìm. Phần mục lục giúp người 
đọc dễ tra cứu nội dung và số trang. Ngoài ra:  
 

o CHƯƠNG 1-8 Là phần “ruột” của tài liệu hướng dẫn bao gồm rất nhiều thông tin. 
o CHƯƠNG 9 Giới thiệu các kỹ thuật, các minh họa, tờ rơi và các hoạt động tập huấn. 
o CHƯƠNG 10-12 Giới thiệu các thuật ngữ được sử dụng trong bộ tài liệu hướng dẫn, chỉ dẫn 

thông tin và tham chiếu, tham khảo cho bộ tài liệu hướng dẫn. 

 

MỘT SỐ LỜI KHUYÊN KHÁC KHI SỬ DỤNG BỘ TÀI LIỆU NÀY 

o Đểtránh dư thừa, lập lạilượng kiến thức về trẻở một số độ tuổi và/hoặc một sốtình trạng sức 
khỏe, người chăm sóc có thểcần tìm đọc thông tin ở nhiều chương khác nhau để tìm thấy thông 
tin chi tiết, đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng trẻ. 

o Các thuật ngữ “cho ăn” và “giờ ăn” được dụngluân phiên với nhau. 
o Thuật ngữ “trẻ trai” và “trẻ gái” khi đề cập đến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏđược dụngluân phiên với 

nhau. 
o Rất nhiều hình ảnh và biểu tượng được dùng để liên kết các nội dung tương tự giúp người đọc dễ 

hiểu hơn. 
o Các trang thông in được in màu để giúp người đọc điều hướng dễ dàng hơn. 
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CÁCH SỬ DỤNG BỘ TÀI LIỆU NÀY 

PHƯƠNG PHÁP CÁC BƯỚC  

 
1 
 

BẮT ĐẦU: Mục lục 
 
� →ChọnPHẦN 
� → ChọnCHƯƠNG 
� →ChọnMục 

 
2 
 

BẮT ĐẦU: Mục lục 
 
� →TìmPHẦN 1 
� → Xem lại/ tất cảMỤC 

 
3 

 

BẮT ĐẦU: Mục lục 
 
� → TìmPHẦN 2 
� → Chọn độ tuổi 
� → Xem nội dung cácMỤC tương ứng 

 
4 

 
BẮT ĐẦU: Mục lục 
 
� →TìmPHẦN 3 
� → Chọn Những thách thức khi cho trẻ ăn 
� → Xem nội dung ở các MỤC tương ứng 

 
5 

 

BẮT ĐẦU: Những thách thức phổ biến khi cho trẻ ăn và 
Các giải pháp Biểu đồ nhanh (Phụ lục 9M) 
 
� →Xem nội dung ở cácCHƯƠNGhoặcMỤC tương ứng 

 
 
6 

 

BẮT ĐẦU: Để tìm nội dung theo thứ tự chữ cái 
 
� → CHƯƠNG 12 (MỤC LỤC) 

 

 
7 

 

BẮT ĐẦU: Để xem nội dung các kỹ thuật, tờ rơi, các hoạt 
động, tra nghĩa các từ và tài liệu tham khảo. 

 
� → CHƯƠNG 9-12 

 
8 
 

Đọc bộ tài liệu hướng dẫn từ trang đầu đến cuối. 



GIỚ I  THIỆU: HƠN CẢ  MỘT BỮA ĂN 

[Type here] 
9 

CHIA SẺ BỘ TÀI LIỆU NÀY 

 
NÊN CHIA SẺ BỘ TÀI LIỆU NÀY 
VỚI AI? 

Bộ tài liệu hướng dẫn này dùng cho tất cả những 
người chăm sóc trẻ. Một sốkiến thức trong tài liệu 
hướng dẫn này có thể được các nhân viên y tế khác, 
các thành viên gia đình của trẻ và các thành viên 
cộng đồng quan tâm. Do đó, một số trang trong 
hướng dẫn này đã được thiết kế để sao chép và chia 
sẻ với người khác. Tùy vào nhu cầu sử dụng, người 
đọc có thể đọc toàn bộ chương hoặc các mục của tài 
liệu hướng dẫn hoặc chỉ tham khảo một số tài liệu, 

minh họa, biểu đồ hoặc hoạt động nhất định. 

 

LỜI KẾT 

Con người học tốt nhất khi được cung cấp thông tin theo nhiều cách khác nhau như dạng viết hoặc từ, 
hình ảnh, nghe, xem, hoạt động thực hành, v.v ... tài liệu hướng dẫn này cung cấp nội dung trực quan 
bằng văn bản hoặc các hoạt động thực hành. 

 

Tuy nhiên, để hỗ trợ tốt nhất cho người học mới, khuyến khích người đọc thực hiện các bước chia sẻ 
sau:  

� Kết nối trước khi sửa lỗi sai của người học mới. 

� Giải thích các điểm thông tin chính như cách thực hiện và vì sao nên thực hiện. 

� Chỉ cho người học: cách người học học tốt nhất thông qua thực hành. 

� Cùng luyện tập với người học và trao đổi tiến triển và cảm nhận của người học. 

 

 

 

 

 

 

Cần ghi nhớ: Mọi người đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ. 
Trước khi sửa đổi thái độ dưỡng như “sai” hoặc không an toàn, trước tiên 
cần xây hình thành sự gắn kết(tạo sự gắn kết hoặc tương tác tích cực) với 
người học trước khi cố gắng giúp họ thay đổi hành vi. Khi được tôn trọng và 
đối xử bằng lòng tốt, họ sẽ cởi mở hơn đối với những thay đổi. 
 


