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PHẦN 4: 
PHỤ LỤC: CÁC CHIẾN LƯỢC, TỜ RƠI VÀ CÁC THÔNG TIN DÀNH 

CHO NGƯỜI CHĂM SÓC VÀ CỘNG ĐỒNG 

Chương 9: Phụ lục 

⇒ 9A: Phát triển kỹ năng ăn uống theo độ tuổi: Bảng tổng hợp kỹ năng ăn uống theo lứa tuổi
⇒ 9B: Biểu đồ các mốc phát triển của trẻ
⇒ 9C: Biểu đồ trực quan về cấu trúc của thức ăn và độ sánh của thức uống
⇒ 9D: Danh mục đồ ăn và thức uống chuyên biệt cho trẻ
⇒ 9E: Điều chế đặc đồ ăn và thức uống
⇒ 9F: Chiến lược điều chỉnh chế độ ăn
⇒ 9G: Danh mục các vật dụng dùng trong ăn uống
⇒ 9H: Các dạng thìa
⇒ 9I: Sáng tạo với ghế ngồi và các vật dụng
⇒ 9J: Kỹ thuật cho trẻ ăn
⇒ 9K: Các hoạt động để dỗ dành trẻ đang bực bội
⇒ 9L: Tờ rơi dành cho người chăm sóc trẻ và cộng đồng
⇒ 9M: Những vấn đề về ăn uống thường gặp và giới thiệu sơ lược các giải pháp xử trí
⇒ 9N: Trẻ ăn bao nhiêu là đủ?

Chương 10: Giải nghĩa thuật ngữ (Danh mục các thuật ngữ chuyên ngành được 
sử dụng trong cuốn Tài liệu hướng dẫn này) 

Chương 11: Nguồn trích dẫn (kênh thu thập thông tin để tham khảo thêm) 
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9A: KỸ NĂNG ĂN UỐNG THEO ĐỘ TUỔI: ĂN VÀ UỐNG
TỪ SƠ SINH ĐẾN 36 THÁNG TUỔI 

Chế độ ăn 
⇒ Chỉ bú sữa mẹ hoặc sữa công thức

Cấu trúc và độ 
đặc 

⇒ Sữa mẹ hoặc sữa công thức pha

Kỹ năng ⇒ Có thể bú và nuốt từ khi lọt lòng
⇒ Phản xạ bản năng rúc tìm thức ăn

Chế độ ăn 

⇒ Từng bước tập cho trẻ ăn các thức ăn
dặm phù hợp với độ tuổi

⇒ Thức ăn chính vẫn là sữa mẹ hoặc
sữa công thức

Cấu trúc và độ đặc 
⇒ Ăn thức uống lỏng trừ khi có chỉ định

khác
⇒ Ăn thức ăn nhuyễn mịn

Kỹ năng 
⇒ Giữ vững được đầu và cổ để ngồi và

ngồi ăn

Chế độ ăn 
⇒ Ăn được nhiều thức ăn dặm hơn
⇒ Thức ăn chính vẫn là sữa mẹ hoặc

sữa công thức

Cấu trúc và độ đặc 

⇒ Ăn các thức uống lỏng trừ khi có chỉ
định khác

⇒ Ăn thức ăn nhuyễn mịn
⇒ Thức ăn dặm mềm và hơi lợn cợn

Kỹ năng 
⇒ Tập ăn bằng thìa và uống bằng cốc
⇒ Ngồi thẳng mà có thể vẫn cần hoặc

không cần đỡ

0-
6 

TH
ÁN

G
6-

7 
TH

ÁN
G

7-
9 

TH
ÁN

G
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10
-1

2 
TH

ÁN
G

Chế độ ăn 

⇒ Ăn đa dạng thức ăn hơn
⇒ Ăn được lượng thức ăn và đồ

uống nhiều hơn trong mỗi bữa và
số bữa ăn trong ngày ít hơn

Cấu trúc và độ đặc 

⇒ Uống thức uống lỏng trừ khi có
chỉ định khác

⇒ Thức ăn nhuyễn mịn
⇒ Thức ăn mềm nghiền nhỏ lợn cợn
⇒ Thức ăn mềm nhừ, cắt miếng nhỏ

Kỹ năng 
⇒ Phát triển kỹ năng nhai
⇒ Tự cầm bình để bú hoặc cầm cốc

để uống và tâp xúc ăn

Chế độ ăn 
⇒ Ăn thức ăn có cấu trúc đa dạng
⇒ Ăn được lượng thức ăn và đồ

uống nhiều hơn trong mỗi bữa
và số bữa ăn trong ngày ít hơn

Cấu trúc và độ đặc 

⇒ Cho trẻ uống thức uống lỏng trừ
khi có chỉ định khác

⇒ Thức ăn nhuyễn mịn
⇒ Thức ăn mềm nghiền nhỏ lợn

cợn
⇒ Thức ăn mềm nhừ và cắt miếng

nhỏ

Kỹ năng 

⇒ Kỹ năng nhai phát triển thuần
thục hơn

⇒ Có thể cắn đứt một số thức ăn
bằng răng và lợi

Chế độ ăn 
⇒ Ăn thức ăn có cấu trúc đa dạng

một cách thuần thục hơn

Cấu trúc và độ đặc 

⇒ Uống thức uống lỏng trừ khi có
chỉ định khác

⇒ Thức ăn nhuyễn mịn
⇒ Thức ăn mền nghiền nhỏ lợn cợn
⇒ Thức ăn mềm nhừ , cắt nhỏ

Kỹ năng 

⇒ Uống bằng ống hút
⇒ Dùng tay bốc thức ăn hoặc tập

cầm dụng cụ để tự xúc ăn. 
⇒ Tập uống bằng cốc, vẫn làm đổ,

rớt thức uống.

8-
10

 T
H

ÁN
G

12
-1

8 
TH

ÁN
G
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18
-2

4 
TH

ÁN
G

24
-3

6 
TH

ÁN
G

Chế độ ăn 
⇒ Ăn được hầu hết các dạng thức

ăn mà không cần hỗ trợ.

Cấu trúc và độ đặc 

⇒ Uống thức uống lỏng trừ khi có
chỉ định khác

⇒ Thức ăn nhuyễn mịn
⇒ Thức ăn mềm nghiền nhỏ lợn cợn
⇒ Thức ăn mềm nhừ cắt miếng nhỏ
⇒ Thức ăn bình thường

Kỹ năng 

⇒ Dùng tay để bốc ăn hoặc tự xúc
ăn mà không cần hỗ trợ

⇒ Thể hiện thành thạo các kỹ năng
cử động miệng để ăn và uống

Chế độ ăn 
⇒ Ăn được hâu hết các dạng thức

ăn một cách thuần thục.

Cấu trúc và độ đặc 

⇒ Uống thức uống lỏng trừ khi có
chỉ định khác

⇒ Thức ăn nhuyễn mịn
⇒ Thức ăn mềm nghiền nhỏ lợn cợn
⇒ Thức ăn mềm nhừ cắt miếng nhỏ
⇒ Thức ăn bình thường

Kỹ năng 

⇒ Dùng tay bốc ăn hoặc tự xúc ăn
một cách thành thạo hơn

⇒ Uống nước bằng cốc mà ít làm
đổ vãi
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9B: CÁC MỐC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG PHỔ BIẾN Ở TRẺ 

VÀ MỐC BÁO ĐỘNG ĐỎ24 
Phát triển vận động thể chất ở trẻ (cách cơ thể trẻ chuyển động và giữ ở các tư thế khác nhau) là một phần thiết yếu 
trong việc hình thành kỹ năng ăn uống ở trẻ. Một cơ thể phát triển khỏe mạnh đem đến cho trẻ khả năng ăn uống 
dễ dàng và hiệu quả hơn. Quan sát các dấu hiệu chậm hoặc yếu trong phát triển vận động thể chất ở trẻ là rất quan 
trọng vì việc sớm phát hiện các vấn đề có thể giúp cải thiện không chỉ việc ăn uống của trẻ mà còn giúp cải thiện sự 
phát triển toàn diện của trẻ. Dưới đây là các mốc phát triển vận động phổ biến và các dấu hiệu hoặc “mốc báo động 
đỏ” cần lưu ý vì đó có thể là dấu hiệu của vấn đề nào đó. Phát triển là một quá trình và có hàng chuỗi các mốc 
thời gian phổ biến cho biết trẻ đạt được các kỹ năng nhất định. Hầu hết trẻ sẽ phát triển các kỹ năng này ở các 
mốc thời gian được liệt kê dưới đây, nhưng một số trẻ có thể không phát triển theo những mốc này. 

Giữ được đầu khi nằm sấp.  
Chống tay để nâng ngực lên 

Hai chân gồng cứng 
Bàn tay nắm chặt 

Không thể tự nâng đầu lên 

Nghẹo đầu và thân mình sang một bên 
Chỉ vận động một bên người 

Giữ thẳng đầu. 
Ngồi thẳng lưng khi 
được đỡ  
Thích khám phá các tư 
thế khác khi nằm chơi 

Lưng cong  
Không tự giữ 
được đầu/ hoặc 
giữ thẳng người 

Gồng cứng người/hoặc 
chân 
Hai chân bắt chéo 
Tay hất ngược ra sau 

Tự ngồi một mình Hai 
tay đưa ra phía trước 

Không tự ngồi thẳng được. 
Lưng cong, thân/lưng ưỡn cong. 
Khó giữ thẳng đầu. 
Chân và/hoặc tau gồng cứng, ngón 
chân duỗi thẳng đơ. 
Khó điều khiển bàn tay và cánh tay. 

Tự vịn để đứng dậy 
Biết bò 

Gặp khó khăn khi tự đứng dậy 
Gồng cứng chân và/hoặc tay, ngón chân 
duỗi thẳng đơ. 
Không bò được 
Bò hoặc lết bằng một nửa thân người. 

Tự đứng lên. 
Tự đi. 

Gồng cứng chân tay 
Thường đứng trên đầu ngón chân. 
Tựa qua một bên khi ngồi 
Chỉ dùng được một tay để lấy đồ vật 

Đ
ẾN

 3
TH
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N

G
 

Đ
ẾN
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Á
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Đ
ẾN

 1
2 
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5 
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 9C: BIỂU ĐỒ TRỰC QUAN VỀ CẤU TRÚC THỨC ĂN VÀ ĐỘ SÁNH CỦA 
THỨC UỐNG  

 
Đồ ăn và thức uống có nguồn gốc đa dạng về cấu trúc và độ sánh khác nhau. Đối với những trẻ gặp khó 
khăn trong ăn uống, việc xác định được dạng cấu trúc thức ăn và độ sánh của thức uống phù hợp để 
việc ăn uống dễ dàng và an toàn là điều cần thiết. 

 
CẤU TRÚC THỨC ĂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DẦM NHỎ VÀ ĐẶC  

3. MỀM NHỪ, CẮT NHỎ  

1. NHUYỄN MỊN 
 

4. THÔNG THƯỜNG 
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ĐỘ LỎNG CỦA THỨC UỐNG  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. SÁNH VỪA 

 

 

1. CHẤT LỎNG 

 

 

 

2. HƠI SÁNH 

 

 

 

 

4. SÁNH QUYỆN 

 

 

5. ĐẶC SÁNH 
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ĐỘ ĐẶC THỨC UỐNG – THỬ NGHIỆM VỚI NĨA VÀ MUỖNG 

 

 

 

1. CHẤT LỎNG 
 
 

 

2. HƠI SÁNH 
 
 

 
 

3. SÁNH VỪA 
 
 

4. SÁNH QUYỆN 
 
 

5. ĐẶC SÁNH 
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9D: DANH MỤC ĐỒ ĂN VÀ THỨC UỐNG CHUYÊN BIỆT CHO TRẺ  
 
Đồ ăn và thức uống có nguồn gốc đa dạng về mặt cấu trúc và độ sánh khác nhau. Lựa chọn cấu trúc 
thực phẩm và độ sánh phù hợp mang lại cho trẻ bữa ăn an toàn và thư thái. Ăn các thực phẩm có cấu 
trúc và độ sánh phù hợp với kỹ năng ăn của trẻ là một phần quan trọng để mang lại cho trẻ bữa ăn 
thành công. Dưới đây là danh sách các loại đồ ăn và thức uống có độ sánh phù hợp. Các thực phẩm 
này đều có sẵn ở địa phương. Hãy tham khảo danh sách dưới đây để xác định cấu trúc thực phẩm và 
độ sánh phù hợp với trẻ.  

CẤU TRÚC 
THỰC PHẨM 
DẠNG RẮN 

VÍ DỤ  VÍ DỤ  (TIẾP) 

 
 
 
 

Dạng nhuyễn hoặc 
đặc nhuyễn 

o Các loại rau củ xay (bí, cà rốt, rau mùi 
tây, khoai lang, bí ngô, đậu xanh, rau 
bina, đậu Hà Lan, bí xanh, v.v.) 

o Các loại trái cây xay (quả đào, chuối 
chuối, xoài, mơ, lê, bơ, cà chua, mận, 
kiwi, xuân đào, đu đủ, hồng siêm hay 
sa-poochia vv…. 

o Các loại thịt xay (thịt gà, thịt bò, thịt 
gà tây, thịt heo, thịt cừu) 

o Bánh táo 
o Bánh pudding hoặc bánh flan  
o Thịt hộp xay  

o Bột ngũ cốc hoặc cháo ăn liền (yến 
mạch, cháo bột mì, cháo bột gạo, …) 

o Súp và món hầm xay nhuyễn  
o Sữa chua hay Yogurt 
o Món Kefir hoặc Tapar 
o Sữa chua đặc  
o Sữa Lassi 
o Món đậu nghiền 
o Ngô xay  
o Phô mai Ricotta  
o Phô mai nghiền mịn  
o Khoai tây nghiền 
o Thức ăn xay nhuyễn bán sẳn 

 
 
 

Dạng băm nhuyễn 
và mềm nhừ 

o Thịt băm nhuyễn (thịt bò xay, thịt gà, 
thịt gà tây, thịt cừu, thịt heo) 

o Thịt ức gà đóng hộp (nghiền, nhừ) 
o Cá ngừ đóng hộp (nghiền, nhừ, 

không xương) 
o Cá nghiền (cá tuyết, cá rô phi) 
o Cháo ngũ cốc còn hạt lợn cợn 

o Các loại rau được băm nhuyễn hoặc 
nghiền kỹ (khoai tây, bí đỏ, cà rốt, 
mùi tây, đậu xanh, rau bina v..v.) 

o Các loại trái cây băm nhuyễn hoặc 
nghiền kỹ (bơ, chuối, xoài, dâu, vv... 

o Các loại trứng hoặc thức ăn thay thế 
(trứng chưng) 

 
 
 

Dạng mềm nhừ – 
cắt miếng nhỏ 

o Các loại thịt nấu mềm nhừ (thịt gà, 
thịt bò, thịt heo, thịt cừu….) 

o Các loại cá mềm (các tuyết, cá ngừ, cá 
bơn, cá chấm v.v) 

o Các loại trái cây nghiền (chuối, quả 
bơ, xoài, dâu, xuân đào, mận v.v) 

o Các loại rau luộc hoặc hấp (cà rốt, 
rau mùi tây, đậu Hà Lan, bông cải 
xanh, cải bắp súp lơ.) 

o Phô mai mềm 
o Các loại trứng (trứng luộc, trứng 

chưng, trứng chiên) 
o Bánh mì ngâm sữa 
o Bún, cơm 

 
Dạng thô thông 

thường 

o Các loại thịt, cá, rau, của quả, phô 
mai, trứng, đậu lăng, đậu đỗ, bánh mì, 
bánh giòn, ngũ cốc … đa dạng  
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ĐỘ  SÁNH CỦA 
THỨC UỐNG VÍ DỤ  

 
Thức uống lỏng 

 
o Nước lọc 
o Trà hoặc cà phê (không pha chế) 
o Nước dùng  

 
Thức uống hơi sánh 

 
o Sữa mẹ 
o Sữa công thức 

 
 

Thức uống sánh vừa 

 
o Nước trái cây (đào, lê, cam, dứa, 

xoài, v.v) 
o Nước cà chua 
o Sữa (sữa bò, đậu nành, sữa gạo, sữa 

dừa,) 

 
 

Thức uống sánh quyện 

 
o Nước ép trái cây 
o Bột gạo sánh quyện  
o Các loại súp sánh mịn (rau bina, 

khoai tây, măng tây, bí, cà chua v.v) 
o Các loại nước sốt, si rô (không quá 

lỏng) 
o Mật ong 

 
 
 
 

Thức uống đặc sánh 
hoặc cháo đặc  

 
o Các loại ra củ quả xay (bí đao, cà rốt, 

rau mùi tây, khoai lang, bí ngô, đậu 
xanh, rau bina, đậu Hà Lan v.v) 

o Các loại hoa quả xây (đào, chuối, 
xoài, bơ, mơ, lê, cà chua, mận, xuân 
đào, kiwi, đu đủ v.v.) 

o Các loại thịt xây (thịt gà, thịt bò, thịt 
gà tây, thịt heo, thịt cừu) 

o Sữa chua 
o Sữa lên men 
o Sữa chua đặc 
o Đồ uống Lassi 
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9E: ĐIỀU CHẾ ĐỒ ĂN VÀ THỨC UỐNG34 
 

Một số trẻ gặp phải vấn đề khi ăn dạng cấu trúc thức ăn bất kỳ nào đó trong miệng. Có trẻ lại gặp khó 
khăn để nuốt một cách an toàn loại thức uống nào đó. Khi trẻ gặp phải khó khăn trong ăn uống thì điều 
cần thiết là phải thay đổi cấu trúc đồ ăn hay thức uống để bữa ăn của trẻ được an toàn và dễ dàng hơn.  

Đồ ăn và thức uống có thể để nguyên dạng cấu trúc và độ sánh tự nhiên hoặc cần được bảo mẫu điều 
chế lại để có được cấu trúc và hoặc độ sánh phù hợp với đặc điểm riêng của trẻ. Thức ăn và thức uống 
có thể được điều chế bằng cách sử dụng các dụng cụ như vật dụng trong ăn uống, máy xay hoặc đổi 
sang loại thức ăn và thức uống khác hoặc sử dụng chất chế thêm vào để tạo độ sệt.  

 
CÁCH CHẾ ĐẶC ĐỒ ĂN VÀ THỨC UỐNG 

① Chế đặc đồ ăn và thức uống tự nhiên bằng chính thành phần từ đồ ăn hoặc thức uống đó.  
② Chế đặc đồ ăn và thức uống bằng cách sử dụng thành phần tạo độ kết dính nhân tạo.  

 

CÁC CHẤT TẠO ĐỘ  SÁNH ĐẶC TỰ  NHIÊN  

Đồ ăn và thức uống sẽ tự tạo ra độ sánh quyện tự nhiên khi chúng được pha trộn với các thực phẩm và 
thức uống khác nhau.  

 
CHẤT TẠO ĐỘ  SÁNH  ĐẶC TỰ  NHIÊN  CẦN LƯU  Ý 

 
Bôt ngũ cốc ăn liền dành cho trẻ sơ sinh (làm từ gạo, lúa 
mạch, bột yến mạch, hỗn hợp) - nghiền hoặc xay thành bột 

 
o Không được vón cục 
o Không pha cùng với sữa mẹ 
o Không sử dụng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi 

 
Gelatin, tinh bột dẻo Guar, tinh bột năng, tinh bột khoai, tinh 
bột sắn, bột ngô, vỏ hạt mã đề (psyllium husk), bột mì, thạch 
rau câu (rong biển đỏ của Ailen) 

 
o Dành cho trẻ trên 12 tháng tuổi và trẻ không có 

nguy cơ dị ứng. 

Thức uống pha trộn (sữa, nước, nước ép trái cây) cháo xay 
hoăc nước cháo để tạo độ sệt. 

 
o Dành tro trẻ trên 12 tháng tuổi và trẻ không có 

nguy cơ dị ứng. 

 
CHẤT TẠO ĐỘ  KẾT DÍNH NHÂN TẠO  

Chất tạo kết dính nhân tạo có thể được sử dụng để tạo độ sánh đặc khi chế cùng với thức ăn và đồ 
uống. Có thể  tìm mua chất tạo độ đặc này ở một số cửa hàng, hiệu thuốc hoặc mua trực tuyến. Mỗi cơ 
sở sản xuất sẽ đưa ra hướng dẫn cụ thể riêng về cách sử dụng sản phẩm của họ để làm đặc cho thức ăn 
và thức uống.  

 
Không được sử dụng chất tạo kết dính nhân tạo cho trẻ dưới 12 tháng tuổi.  
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CHẤT TẠO ĐỘ  KẾT DÍNH  NHÂN TẠO CHÚ Ý 

 
Nhãn hiệu một số sản phẩm tạo độ kết dính thường có trên 
thị trường như Simply Thick, Thick It, Thicken Up, Thick and 
Easy, Gelmix Thickener 

 
o Dành cho trẻ trên 12 tháng tuổi 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO ĐỘ  HƠI SÁNH  CHO THỨC UỐNG 
(SÁNH NHƯ MẬT HOA)  –  SỬ  DỤNG CHẤT LÀM ĐẶC TỰ  
NHIÊN  

o Hòa 6.3 grams (1.5 tsp) bột ngũ cốc ăn liền với 30 ml (1 
ounce) vào sữa công thức hoặc thức uống.  

VÍ DỤ:  

o Với 90 ml (3 ounces) sữa công thức: pha 19 grams (4.5 
thìa cafe/1.5 thìa) bột ngũ cốc ăn liền   

o Với 120 ml (4 ounces) sữa công thức: pha 25.2 grams 
(6 thìa cafe/2 thìa) bột ngũ cốc ăn liền   

o Với 180 ml (6 ounces) sữa công thức: pha  37.8 grams (9 
thìa cafe/3 thìa) bột ngũ cốc ăn liền   

o Thức uống trông sẽ sánh hơn (sánh như mật hoa) và khi rót 
chảy thành dòng chậm hơn so với nước. 

HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO ĐỘ  SÁNH VỪA CHO THỨC UỐNG 
(SÁNH NHƯ MẬT ONG)  -  SỬ  DỤNG CHẤT LÀM  ĐẶC TỰ  
NHIÊN  

o Pha 2.5 thìa (10.5 grams) bột ngũ cốc ăn liền  với 30 ml 
(1 ounce) sữa công thức hoặc thức uống. 

VÍ DỤ :   

o Với mỗi 90 ml (3 ounces) sữa công thức: pha 31.5 
gram (7.5 thìa cafe/2.5 thìa) bột ngũ cốc ăn liền   

o Với mỗi 120 ml (4 ounces) sữa công thức: pha 42 gram 
(10 thìa cafe/3 thìa + 1 thìa cafe) bột ngũ cốc ăn liền   

o Với mỗi 180 ml (6 ounces) sữa công thức: pha 63 grams 
(15 thìa cafe/5 thìa) bột ngũ cốc ăn liền.   

o Thức uống trông sẽ đặc hơn (sánh như mật ong) và khi rót thì 
sẽ chảy chậm hơn so với đồ uống hơi sánh.  

 

Không cho trẻ dưới 12 tháng tuổi ăn mật ong nguyên chất. 
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HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO ĐỘ SÁNH CHO THỨC ĂN DÀNH CHO TRẺ 
TRÊN 12 THÁNG TUỔI  

o Pha một lượng nước, nước dùng hoặc nước trái cây cùng với bột ăn dặm của trẻ hoặc thức ăn 
xay nhuyễn để tạo độ sánh tự nhiên cho đồ uống. Khuấy đều lên để đồ uống không bị vón cục. 
“Pha càng nhiều nước, thức uống càng lỏng”.  

o Pha một lượng nước hoặc sữa vào bánh pudding hoặc sữa chua để tạo thức uống có độ đặc tự 
nhiên. Khuấy đều lên để thức uống không bị vón cục. “Pha càng nhiều nước, thức uống càng 
lỏng”.  

o Pha bột khoai tây, bột bánh mì, bột hoặc, bột 
bánh quy xay cho vào canh hầm, súp với thịt để 
tạo độ sánh cho nước canh. Khuấy đều để đồ ăn 
không bị vón cục. “Pha càng nhiều bột, thức ăn 
càng đặc”. 

 
CÁC MẸO LÀM ĐẶC THỨC ĂN   

① Lắc đều và kỹ thức uống trong cốc hoặc 
bình cho quyện trước khi dùng.  

② Dùng nĩa hoặc dụng cụ khuấy kỹ thức 
uống trong cốc hoặc chai cho quyện đều.  

③ Chờ một lúc để thức uống đạt đến độ đặc 
mong muốn.  

④ Nhiệt độ của thức uống có thể làm thay 
đổi mức độ đặc của đồ uống đó. Cần quan 
sát kỹ và điều chỉnh khi cần.  

⑤ Bỏ chất tạo độ đặc vào từng ít một để tránh 
không bị vón cục. 

⑥ Có thể lắc kỹ thức uống hoặc hỗn hợp cho 
đều trước khi sử dụng. Luôn luôn kiểm tra 
độ đặc của thức uống trước khi cho trẻ ăn.  

⑦ Nếu thức uống quá lỏng, bỏ thêm một 
chút chất tạo đặc cho đến khi đạt được độ 
đặc mong muốn.  

⑧ Nếu thức uống bị quá đặc, cần pha thêm 
nước (nước, nước dùng, sữa công thức, 
sữa, nước ép trái cây) cho đến khi đạt đến 
độ đặc mong muốn.  

⑨ Không pha bột ăn liền với sữa mẹ. Sữa mẹ 
sẽ làm lỏng bột.  

⑩ Chỉ chế đặc đồ uống cho phù hợp ngay 
trước khi cho trẻ ăn.  

⑪ Nếu cho trẻ ăn bằng bình, cần kiểm tra 
núm bình trong suốt quá trình cho trẻ ăn 
để tránh núm bị tắc. Nếu núm bình bị tắc 
nhiều lần, cần thay bằng một núm bình 
mới có tia chảy nhanh hơn (núm bình số 
lớn hơn hoặc có lỗ to hơn).  

⑫ Không được bấm, cắt núm bình sữa để cho 
trẻ ăn thức ăn đặc. Cần thay núm bình 
phù hợp với thức ăn.  

⑬ Một số thức ăn sẽ tan ra thành thức uống 
dạng lỏng ví dụ như kem, đá viên, Jell-O. 
Không cho trẻ ăn những thức ăn này nếu 
trẻ gặp khó khăn trong việc nuốt thức 
uống.
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HƯỚNG DẪN CHẾ BIẾN THỨC ĂN ĐẶC NHUYỄN  

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỨC ĂN ĐẶC 
NHUYỄN  HƯỚNG DẪN CHẾ  BIẾN  

 
o Thường được xúc bằng dụng cụ ăn 
o Không thể uống bằng ly hoặc ống hút 
o Không cần nhai 
o Mịn, không vón cục 
o Không bị đổ ra 
o Không dính thìa khi xúc và giữ nguyên 

hình dạng khi múc ra dĩa/khay/ bàn   

 
①  Nấu nhừ rau và các loại thịt, nhưng không được nấu quá nhừ 

(Rau nấu quá nhừ = bị nhũn ra; thịt nấu quá kỹ = bị khô, bã). 
②  Bỏ thức ăn vào máy xay hoặc máy chế biến để xay 
③  Cho thêm nước từng ít một. 
④  Đậy nắp máy xay cho đến kho thức ăn được xay nhuyễn.  
⑤  Cho thêm nước nếu cần, đặc biệt nếu thức ăn quá đặc.  

 
MẸO CHẾ BIẾN 

① Đối với thịt và các món khai vị:  
(a) Dùng các loại nước sốt và thức uống khác nhau để 

tạo hương vị mới và lạ miệng.  
(b) Các món hầm thường dễ xay nhuyễn.  
(c) Tránh dùng các loại thịt dai, khô, có gân.  
(d) Không dùng da gà hoặc da vịt.  

② Đối với các món rau: 
(a) Hấp hoặc luộc cho đến khi mềm, để ráo và giữ lại 

ít nước để xay nhuyễn.  
(b) Cho bơ, kem, sữa ấm, nước dùng, nước đun sôi vào 

cùng khi nghiền khoai tây.  
(c) Trộn một số rau cùng nhau để tạo ra sự kết hợp ngon 

miệng ví dụ trộn bông cải xanh trộn với súp lơ trắng, cà rốt 
với rau mùi tây cùng nhau. 

(d) Lưu ý khi nghiền rau củ còn nguyên vỏ vì một số loại sẽ không nhuyễn được như mong 
muốn.  

(e) Tránh dùng rau củ thô hoặc rau củ có vỏ ngoài xù xì hay có hạt.  
③ Đối với các loại trái cây:  

(a) Nếu sử dụng trái cây đóng hộp, chắt hết nước ra và tận dụng để nghiền thức ăn.  
(b) Trộn một số loại trái cây nhất định với pudding, sữa chua, phô mai để có sự kết hợp ngon 

miệng hơn.  
(c) Tránh sử dụng trái cây cứng hoặc có vỏ dày hoặc có hạt.  

④ Đối với các loại ngũ cốc:  
(a) Nấu mỳ hoặc cơm cho chín mềm trước khi cho vào nghiền.  
(b) Nghiền nhuyễn các loại mỳ/cơm đã nấu mềm với thịt và/hoặc rau để món ăn ngon hơn.  
(c) Nghiền nhuyễn mỳ/cơm cùng với nước sốt (sốt kem, cà chua), pho mai, bơ, nước dùng để 

trẻ có bữa ăn ngon miệng.  
(d) Không cho trẻ ăn bánh mỳ các loại 

⑤ Đối với các món súp và món hầm: 
(a) Bỏ chung các loại thịt, mỳ/ cơm và rau để nghiền nhuyễn.  
(b) Cho thêm vào ít một nước dùng hoặc nước hầm khi xay để thức ăn được nghiền nhuyễn.  
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Để gia tăng hương vị: Hãy nêm thêm nước sốt, rau thơm, gia vị vào 
món nghiền. 

Để tăng lượng calo: Hãy cho thêm bơ, dầu thực vật, các chế phẩm từ 
sữa có độ béo cao, sốt kem vào món nghiền nhuyễn. 

 

CÁCH CHẾ BIẾN THỨC ĂN ĐƯỢC BĂM NHỎ VÀ MỀM NHỪ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁCH CHẾ BIẾN THỨC ĂN ĐƯỢC CẮT NHỎ VỪA MIỆNG VÀ MỀM 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỨC ĂN ĐƯỢC BĂM  
NHỎ  VÀ NHỪ  HƯỚNG DẪN CHẾ  BIẾN  

 

o Có thể xúc bằng dụng cụ ăn, đũa, đôi khi có 
thể bốc bằng tay. 

o Có thể cắt nhỏ và múc bằng muỗng cho vào 
đĩa/ khay/ bàn 

o Còn thấy thấy những miếng nhỏ, lợn cợn 

o Có thể dùng lưỡi để làm nghiền nhuyễn các 
miếng lợn cợn này.  

o Nhừ và mềm 

o Ít cần phải nhai 

o Không cần phải cắn 

 

①  Nấu nhừ rau và các loại thịt, nhưng 
không được nấu quá nhừ (Rau nấu 
quá nhừ = mềm nhũn ra; thịt nấu 
quá chín = khô, bã). 

②  Cho thức ăn vào máy chế biến, máy 
xay thịt hoặc dùng dao cắt thành 
miếng nhỏ đều nhau.  

③  Mỗi miếng không to hơn 2ml  

④  Cho thêm nước sốt vào thức ăn để 
tạo độ ẩm và giúp trẻ dễ ăn hơn.  

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỨC ĂN MỀM,  CẮT 
NHỎ  VỪA MIỆNG  HƯỚNG DẪN CHẾ  BIẾN  

 

o Có thể ăn bằng dụng cụ ăn, đũa hoặc bốc 
bằng tay. 

o Mềm, nhừ và cắt miếng vừa miệng. 

o Có thể xắn nhỏ mà không cần dùng dao. 

o Có thể được nghiền và xắn nhỏ hơn bằng 
dụng cụ ăn cơm. 

o Cần phải nhai 

o Không cần phải cắn.  

 

①  Nấu mềm thịt và rau củ. 

②  Cắt tất cả các loại thức ăn thành 
những miếng đều nhau.  

③  Mỗi miếng không to hơn 8ml  

④  Khi xắn thức ăn bằng thìa, móng 
tay cần sạch và thức ăn vừa mới 
được xắn không trở về hình dạng 
ban đầu.  

⑤  Cho thêm nước sốt để tạo độ ẩm 
và giúp trẻ dễ ăn hơn.  
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9F: HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ ĂN  
 
Mỗi trẻ cần có cơ hội để trải nghiệm dần các loại đồ ăn thức uống có cấu trúc và độ 
đặc khác nhau một cách an toàn và cẩn trọng. Nếu trẻ không được tập và thử đồ ăn 
hay thức uống đa dạng, chúng ta sẽ không bao giờ biết được khả năng thực của trẻ.  

 
ĐIỀU CH ỈNH CHẾ  ĐỘ  ĂN  là khi bảo mẫu tập vận động cho trẻ (hoặc nâng dần) để ăn loại thức ăn 
mới có cấu trúc mới hoặc uống đồ uống có độ đặc khác nhau. Trẻ khuyết tật cần ăn thức ăn có cấu trúc 
và độ đặc đặc biệt. Lựa chọn cấu trúc thức ăn và độ đặc phù hợp với trẻ giúp cho bữa ăn của trẻ an toàn 
và thoải mái. Một số trẻ khuyết tật có thể ăn (hoặc được nâng dần sang) thức ăn có cấu trúc và độ đặc 
phức tạp hơn. Tuy nhiên, một số trẻ thường ăn an toàn và ăn tốt nhất với một số thực đơn có cấu trúc 
thức ăn và độ đặc ít thách thức đối với trẻ hơn.  

Thường xuyên cho trẻ tập ăn các loại thức ăn có cấu trúc hoặc độ đặc khác nhau dưới sự giám sát chặt 
chẽ là biện pháp hữu hiệu nhất để xác định khi nào trẻ đã sẳn sàng để được điều chỉnh chế độ ăn của 
mình. Dưới đây là một số gợi ý đơn giản giúp để cải thiện chế độ thức ăn và/ hoặc thức uống cho trẻ: 

 

LỘ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH CẤU TRÚC 
THỨC ĂN 

   

 

 

 

VẠCH XUẤT PHÁT: 
THỨC ĂN HIỆN TẠI 

CỦA TRẺ  

ĐÍCH ĐẾN: KHẢ  
NĂNG ĐIỀU CH ỈNH 
CẤU TRÚC ĐỒ  ĂN  

Bột, cháo mịn  
Thức ăn băm nhuyễn và 

mềm nhừ 

Thức ăn được băm 
nhuyễn và nhừ 

     Thức ăn mềm, được 
cắt miếng nhỏ vừa miệng 

Thức ăn mềm và cắt 
miếng nhỏ vừa miệng 

 

Thức ăn dạng thô thông 
thường 

 

LỘ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH ĐỘ ĐẶC 
CỦA THỨC UỐNG 

   

 

 

 

VẠCH XUẤT PHÁT:  
THỨC UỐNG HIỆN TẠI 

CỦA TRẺ  

ĐÍCH ĐẾN: KHẢ  NĂNG 
ĐIỀU CH ỈNH DẠNG 

THỨC UỐNG 

Thức uống lỏng Thức uống dạng hơi sánh 

Thức uống dạng hơi sánh Thức uống sánh vừa 

Thức uống sánh vừa Thức uống sánh mịn 

Thức uống sánh mịn 
Thức uống đặc sánh/ 
được xay nhuyễn 
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HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ ĂN 
① Bắt đầu từ dạng cấu trúc đồ ăn và thức uống của trẻ tại “vạch xuất phát” 

② Tập cho trẻ ăn thử ít một “đồ ăn hoặc thức uống ở đích đến” (đồ ăn và thức uống mới). Tập dần dần. 

③ Quan sát cách trẻ xử lý thức ăn và thức uống ở vạch “kết thúc” trong miệng.  

④ Nếu gặp khó khăn? → cho trẻ ăn lại “đồ ăn và thức uống ở vạch xuất phát”. Có thể trẻ chưa sẳn sàng 

với thức ăn mới. 

⑤ Nếu không gặp khó khăn? → Tiếp tục tập dần cho trẻ với lượng nhỏ thức ăn và thức uống ở “đích 

đến”, giám sát chặt sẽ trong quá trình tập cho trẻ và điều chỉnh chế độ ăn khi thấy trẻ đáp ứng tốt. 

Việc điều chỉnh chế độ ăn của trẻ đôi khi mất rất nhiều thời gian. Một số trẻ sẽ có thể 
chuyển sang ăn loại thức ăn và thức uống mới chỉ sau một vài lần tập. Nhưng cũng 
có những trẻ phải mất vài tháng hoặc lâu hơn. Hãy kiên nhẫn với trẻ và không nên 
thúc giục, ép trẻ thay đổi chế độ ăn khi trẻ chưa sẳn sàng.  

Khi tập cho trẻ ăn các dạng đồ ăn và thức uống mới, cần có sự giám sát 100% của bảo mẫu 
có kinh nghiệm và kiến thức. Trẻ có thể bị ho, bị sặc trong khi tập ăn thức ăn hoặc uống thức 
uống mới do đó bảo mẫu cần luôn ở bên cạnh để hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho trẻ.  

 

 

  

MẸO GIÚP TRẺ  
 

 Cho trẻ chạm tạy, nhìn và ngửi “thức ăn hoặc 
thức uống ở đích đến” trước khi đưa vào miệng. 

 Cho ăn “thức ăn và thức uống ở đích đến” cùng 
với “thức ăn và thức uống ở vạch xuất phát”.  

 Cho trẻ ăn lượng nhỏ “đồ ăn thức uống ở đích 
đến” khi mới bắt đầu tập cho trẻ ăn. 

 Khi cho trẻ ăn, cho ăn chầm chậm “đồ ăn và thức 
uống ở đích đến” và đút từng miếng hoặc hớp 
nhỏ. 

 Chỉ tập cho trẻ ăn “đồ ăn và thức uống ở đích 
đến” khi trẻ tỉnh táo và khoẻ mạnh. 

 Không bỏ cuộc. Không phải vì trẻ chưa sẳn sàng 
tập ăn lúc này mà trẻ không ăn được lúc khác. 
Hãy kiên trì. 

 

 

TRẺ  CÓ THỂ  B Ị :  
 

Ø Ho 

Ø Hóc, sặc 

Ø Phun thức ăn ra ngoài 

Ø Thay đổi sắc mặt 

Ø Không thở hoặc ngưng thở 

Ø Thở khò khè 

Ø Chảy nước mắt 

Ø Nhăn nhó mặt 

Ø Đau bệnh sau khi được tập ăn “thức ăn và 

thức uống ở đích đến” 
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9G: CÁC DỤNG CỤ PHỔ BIẾN GIÚP HỖ TRỢ CHO TRẺ ĂN  
 
 
Dưới đây là một số dụng cụ phổ biến có thể tìm mua được tại địa phương có thể dùng để hỗ trợ trẻ phát 
triển khả năng ăn uống. Tham khảo danh mục vật dụng này để biết thêm về các vật dụng phổ biến và 
thu thập thêm ý tưởng về cách sử dụng các vật dụng khác nhau để hỗ trợ trong chăm sóc trẻ tại cơ sở.  

 
 
Tham khảo Phục lục 9I để học hỏi thêm những cách sáng tạo để nâng cao chất lượng bữa ăn. 

 

DANH MỤC VẬT DỤNG DÙNG TRONG ĂN UỐNG 
Cho trẻ nhỏ và trẻ em ăn không cần phải sử dụng nhiều đồ dùng hay dụng cụ vui nhộn. Quan trọng nhất 
là thái độ khi cho trẻ ăn. Mục này sẽ giới thiệu những dụng cụ, đồ dùng cho trẻ ăn phù hợp với mọi lứa 
tuổi và các mẹo khi sử dụng các đồ dùng, dụng cụ này.   

 

BÌNH SỮA36  
 

 
MẸO:  

① Bình sữa có nhiều loại với nhiều kích 
thước khác nhau (120 ml/4fl. oz., 180 ml/ 
6 fl. oz., 270ml/9 fl. oz., 330 ml/ 11 fl. oz). 
Bình sữa kích thước nhỏ giúp bảo mẫu và 
trẻ dễ cầm. Bình sữa cỡ lớn thì có thể chứa 
được nhiều sữa một lúc.  

② Khi trẻ lớn hơn và bú lượng nhiều hơn thì 
chọn bình sữa cỡ lớn sẽ thuận tiện hơn.  

③ Loại bình sữa chuyên dụng có thể hữu ích 
cho một số trẻ ví dụ như trẻ bị sứt môi, hở 
hàm ếch hoặc trẻ sinh sớm (sinh non).  
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Trẻ sinh non 

Trẻ sinh non thường bú tốt hơn khi dùng các 
loại núm ti chảy chậm. Núm ti loại “Preemie” 
và bình dành riêng cho trẻ sinh non (Preemie) 
dễ tìm mua. Bảo mẫu có thể thử dùng các loại 
bình sữa (bình chuyên dụng dành cho trẻ cần 
chăm sóc đặc biệt, bình của hãng Pigeon) hoặc 
núm ti chảy chậm, xi ranh, thìa hoặc cốc. 

 
 
Bốn loại bình sữa đặc biệt dành cho trẻ bị sứt môi/ hở hàm ếch 

o Bình sữa dành cho trẻ bị sứt môi/hở hàm ếch của hàng by Mead Johnson  
o Bình của hãng Dr. Brown với cơ chế cho ăn đặc biệt sử dụng van 1 chiều 
o Bình chuyên dụng dành cho trẻ cần chăm sóc đặc biệt của hãng Medela 
o Núm ti của hãng Pigeon có van 1 chiều (núm ti có thể sử dụng với các loại bình sữa khác nhau) 

 
BÌNH DÀNH CHO TRẺ  SỨT MÔI/HỞ  HÀM ẾCH 

Mô tả: Đây là loại bình mềm, có thể bóp được, thích hợp 
sử dụng cho trẻ mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Loại bình 
bày có giá thành phải chăng. Thân bình mềm, có thể bóp 
để thức uống chảy vào miệng trẻ. Bằng cách này, trẻ 
không cần phải mút vì đối với trẻ có dị tật khe hở ở mịêng, 
việc bú mút khá khó khăn và thâm trí là bất khả thi.  

 
MẸO SỬ  DỤNG: 

o Nên sử dụng loại núm vú mềm hơn, ngắn hơn thay 
vì loại núm vú có màu vàng đi kèm với bình sữa. 

o Sữa có thể chảy ra dễ dàng khi bóp bình sữa nhưng 
không được chảy quá nhanh vào miệng trẻ. 

o Người cho bú chỉ nên bóp bình sữa khi trẻ mút. Khi trẻ ngưng để nghỉ hoặc để thở, người cho trẻ 
bú dừng không bóp bình sữa.  

o Khi bóp bình sữa, cần dùng lực đều và chắc. Đếm đến 3 (1—2—3). Nhả lỏng tay ra và bắt đầu 
đếm 2—3. Ngừng lại, quan sát nhịp bú của trẻ và bắt đầu chu kỳ lần nữa.  

o Bọt khí xuất hiện trong bình sữa cho thấy trẻ đang bú sữa thành công.  
o Nếu trẻ bị ho, sặc hoặc ộc sữa ra – hiện tượng này có thể do lực bóp mạnh và nhanh, thời gian 

bóp hơi lâu hoặc thời gian dừng giữa các lần bóp quá ngắn.  
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Hãy luyện tập trước khi cho trẻ ăn! Cho nước vào trong bình và luyện tập 
bóp bình. Đây là cách tốt nhất để xác định và cảm nhận độ mạnh của lực 
bóp khi cho trẻ ăn!  

 

BÌNH BÚ CHUYÊN DỤNG CỦA HÃNG DR. BROWN 

Mô tả: Đây là loại bình sữa có van 1 chiều thích hợp để sử dụng cho trẻ mắc dị 
tật sứt môi, hở hàm ếch. Chiếc van điều tiết việc cấp sữa đầy cho núm ti và giảm 
lực bú của trẻ, điều mà đôi khi là bất khả thi với trẻ mắc dị tật khe hở ở miệng.  

MẸO SỬ  DỤNG BÌNH: 

o Vì thức uống luôn được cấp đầy ở núm ti (thay vì chảy ngược vào phía 
thân bình), khi miệng của trẻ sẽ chạm vào núm ti thì thức uống sẽ dễ 
dàng chảy vào miệng trẻ.  

o Trẻ có thể kiểm soát tốc độ bú, nghỉ giải lao khi cần.  

 

BÌNH CHUYÊN DỤNG DÀNH CHO TRẺ  CẦN CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT    

Mô tả: Đây là loại bình sữa có thiết kế van 1 chiều đặc biệt, thích hợp dùng cho trẻ mắc dị tật sứt môi/hở 
hàm ếch. Chiếc van giúp cấp đầy sữa cho núm vú và giảm lực bú của trẻ, điều mà đôi khi là bất khả thi 
đối với trẻ mắc dị tật khe hở ở miệng. Người cho trẻ bú có thể bóp bình sữa để hỗ trợ trẻ khi bú (tương tự 
như cách dùng bình sữa dành cho trẻ bị sứt môi/hở hàm ếch). Cuối dùng, bình sữa loại này có đầu núm 
ti cắt hình chữ “Y” có tác dụng làm thay đổi hướng dòng chảy của sữa trong miệng trẻ. Bình sữa loại này 
còn được gọi là “Bình sữa Haberman”   

 

MẸO SỬ  DỤNG BÌNH: 

o Vì sữa được giữ tại núm ti (thay vì chảy ngược vào thân bình), 
chỉ cần miệng trẻ mút nhẹ vào núm vú thì sữa đã dễ dàng chảy 
vào miệng trẻ. 

o Trẻ có thể kiểm soát tốc độ bú, nghỉ giải lao khi cần.  
o Bảo mẫu có thể giúp kiểm soát tốc độ bú bằng cách bóp bình 

và/hoặc thay đổi vị trí đầu núm ti được cắt hình chữ “Y”. 
o Sữa có thể chảy xuống dễ dàng khi bóp vào thân bình nhưng 

không nên để sửa chảy nhanh quá vào miệng trẻ.  
o Bảo mẫu chỉ bóp bình sữa khi trẻ mút. Khi thấy trẻ ngưng bú 

để nghỉ hoặc để thở lấy hơi, dừng bóp bình sữa.    
o Khi bóp bình sữa, cần dùng lực đều và chắc. Đếm đến 3 (1—

2—3). Nhả lỏng tay ra và bắt đầu đếm 2—3. Ngừng lại, quan 
sát nhịp bú của trẻ và bắt đầu chu kỳ lần nữa.  

o Khi định vị núm bình sữa, ba vạch trên bình sữa thể hiện tốc 
độ sữa chảy. Khi đưa bình sữa vào miệng trẻ, núm cắt hình 
“Y” sẽ thay đổi vị trí gây tác động đến tốc độ chảy của sữa.   
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NÚM TI CỦA HÃNG PIGEON    

Mô tả: Loại núm ti này được thiết kế van 1 chiều đặc biệt 
nên thích hợp dùng cho trẻ bị sứt môi và/hoặc hở hàm 
ếch. Núm ti này có hai kích thước và dùng được cho tất cả 
các loại bình sữa. Van một chiều giúp cho núm ti chứa 
đầy sữa và giảm áp lực bú cho trẻ, điều mà đôi khi là bất 
khả thi đối với trẻ bị hở hàm ếch. 

MẸO SỬ  DỤNG BÌNH: 

o Núm có 2 loại kích thước:  kích thước nhỏ phù hợp với trẻ sơ sinh vì sữa sẽ chảy chậm hơn. Loại 
kích thước lớn hơn dành cho trẻ trên 6 tuần tuổi vì thức uống sẽ chảy nhanh hơn.  

o Nới lỏng núm vú → Thức uống sẽ chảy nhanh hơn. 
o Siết chặt núm vú → Thức uống sẽ chảy chậm hơn.  
o Vì thức uống được giữ trong núm bình sữa (thay vì chảy ngược vào thân bình) miệng của trẻ chỉ 

cần mút nhẹ vào núm vú là thức uống sẽ dễ dàng chảy vào miệng trẻ.  
o Trẻ có thể kiểm soát tốc độ bú, nghỉ ngơi khi cần thiết.  
o Phần mềm của núm vú sẽ nằm trên lưỡi trẻ trong khi phần cứng hơn sẽ nằm trên lợi của trẻ.  
o Một cái lỗ (lỗ thông khí) nằm ở trên thân núm vú giúp để nhận biết vị trí đặt núm ti đúng vị trí 

trong miệng trẻ. Lỗ này cần được xoay về đúng vị trí ngay phía dưới mũi của trẻ khi trẻ bú.  

 
NÚM VÚ 
  
MẸO SỬ DỤNG:  

① Có đa dạng các loại núm vú (cấp độ 1, 2, 3 hoặc núm sơ sinh) hoặc 
các tốc độ chảy khác nhau (chảy nhanh, chảy chậm, chảy vừa phải).  

② Núm vú cũng đa dạng về hình dạng (dạng ngắn, dài, rộng, hẹp). Có 
loại núm thì mềm, có loại lại cứng hơn và trẻ có thể tự chọn loại 
thích hợp.  

③ Tốc độ chảy của sữa cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào loại núm 
vú được sử dụng. Thông thường, núm vú ở cấp độ càng cao (số càng 
lớn) thì tốc độ chảy càng nhanh.  

④ Chọn núm bình sữa phù hợp với trẻ. Một số trẻ cần được thay đổi 
sang núm vú ở cấp độ cao hơn sau một thời gian. Một số trẻ thì 
không cần thay đổi loại núm vú.  
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CÁC LOẠI NÚM VÚ GIẢ  
 
MẸO SỬ DỤNG:  

① Có đang dạng chủng loại núm vú giả (loại 
nhỏ, loại lớn, chỉnh nha v.v). Một số trẻ 
thích ngậm một loại núm vú giả nhất định. 
Nếu trẻ không thích loại núm vú giả này, 
có thể cho trẻ thử loại núm vú giả khác 
hoặc cho mút tay.  

② Núm vú giả rất thích hợp để chuẩn bị cho 
trẻ ăn hoặc khi kết thúc bữa ăn. Cho trẻ 
ngậm núm vú giả trước khi cho ăn bằng 
bình giúp trẻ bú tốt hơn và giúp cho trẻ 
bình tĩnh hơn, bú thoải mái hơn. Cho trẻ 
ngậm núm vú giả ngay sau khi cho trẻ ăn 
giúp trẻ bình tĩnh nếu trẻ quấy khóc sau 
khi bú bình xong. 

③ Núm vú giả còn giúp chống bị trào ngược dạ dày 
(GER/GERD) trước, trong và sau khi ăn.  

 
CÁC LOẠI CHĂN, KHĂN, TÃ QUẤN , GỐI, ĐỆM 
VÀ CÁC MIẾNG XỐP  
 

MẸO SỬ DỤNG:  

① Các loại chăn mền, khăn bông, tã quấn có thể dùng để quấn 
cho trẻ (từ 0-3 tháng tuổi) để giúp trẻ cảm thấy thoải mái và có 
điểm tựa trong khi ăn.  

② Các loại khăn này có thể được dùng bằng nhiều cách khác 
nhau để giúp bế trẻ trên tay hoặc trong lòng. Điều quan trọng 
là người chăm sóc trẻ cảm thấy thoải mái trong lúc cho trẻ ăn 
và việc sử dụng các loại khăn này có thể tạo ra sự khác biệt.  

③ Chăn, khăn bông, tã quấn, gối, đệm và miếng xốp có thể dùng 
để chèn giữ tư thế cho trẻ khi ăn, dù trẻ được ẵm trên tay của 
bảo mẫu hay được đặt ngồi trên ghế, sàn nhà hoặc bên bàn.  

④ Các miếng xốp có thể được cắt thành những hình dạng khác nhau để hỗ trợ tư thế cho trẻ và có 
thể được sử dụng như thiết bị hỗ trợ giúp cho trẻ tự ăn. Xốp 
cũng có thể được dùng làm nệm lót để trẻ ngồi giúp nâng đầu 
trẻ sau khi ăn hoặc nằm vào ban đêm (ví dụ dành cho trẻ bị 
trào ngược dạ dày).  
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CỐC VÀ THÌA 

MẸO SỬ DỤNG:  

① Có đa dạng có các loại cốc và thìa khác nhau. Một số trẻ ưa dùng loại cốc và thìa nhất định tùy 
vào kết cấu, trọng lượng, màu sắc, vòi mút, kích thước cốc, v.v. Có loại cốc và thìa nào đó sẽ giúp 
việc trẻ tập tự đút ăn dễ dàng hơn. Nếu có thể, hãy chọn loại cốc và thìa theo sở thích, thế mạnh 
và nhu cầu của trẻ.  

 

CHÉN, KHAY VÀ MIẾNG LÓT BÀN ĂN 

MẸO SỬ DỤNG:  

① Có đa dạng chủng loại chén, đĩa và khay khác nhau. Một số trẻ tự tập ăn thành công hơn khi sử 
dụng loại chén, khay nhất định phù hợp về với trẻ về kích thước, hình dáng, kết cấu, trọng 
lượng, độ nông sâu, màu sắc. Nếu có thể hãy cho trẻ chọn và dùng loại chén, đĩa và khay dựa vào 
thế mạnh, sở thích và nhu cầu của trẻ.  

② Sử dụng miếng lót bàn hoặc biện pháp khác để cố định vật dụng đựng thức ăn trên bàn hoặc 
khay đựng thức ăn. Sử dụng miếng lót dính là cách hữu hiệu để giữ cố định ly, chén bát, đĩa, khay 
trong bữa ăn. Một số trẻ ăn ngon miệng hơn khi trên bàn ăn có nhiều màu sắc, tranh ảnh hoặc 
hình dạng khác nhau, việc này giúp trẻ tập trung khi ăn. Đối với trẻ khiếm thị, dán một miếng 
giấy màu đen trên khay sau đó đặt thức ăn lên trên sẽ giúp cho trẻ dễ tìm ra thức ăn hơn. 
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Miếng lót bàn ăn không chỉ giúp trẻ vui vẻ mà còn có tính năng riêng. 
Miếng có có thể được làm từ các chất liệu đa dạng sao cho phù hợp với 
nhu cầu của trẻ. Tấm lót có gờ (ảnh giữa) hỗ trợ cho trẻ khiếm thị xác 
định được vị trí thức ăn để tự mình xúc ăn dễ dàng hơn.  

  

Khay này có giác hút ở mắt đáy khay. Nó có tác dụng giữ chặt khay trên mặt bàn, 
hoặc trên sàn. Vật dụng này hữu ích với trẻ mới tập ăn hoặc trẻ gặp khó khăn 
trong việc giữ cố định cho khay/đĩa/chén khi ăn. 
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GHẾ  NGỒI,  GHẾ  TẬP ĂN VÀ BÀN ĂN   

 
MẸO SỬ DỤNG:  

① Có rất nhiều lựa chọn về loại ghế ngồi tập ăn.  
② Không phải tất cả các loại ghế ngồi, ghế tập ăn và bàn ăn đều phù hợp cho tất cả mọi trẻ. Ghế 

ngồi có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu riêng của từng trẻ.  
③ Cũng cần phải lưu ý đến việc bố trí chỗ ăn sao cho bảo mẫu cũng có tư thế thoải mái khi đút ăn cho 

trẻ. Người chăm sóc trẻ và trẻ cần được ngồi ở tư thế ngang tầm mắt nhau.  

 

 

 

 

  

Có nhiều loại ghế có khay ăn và 
bàn ăn khác nhau. Dùng khăn, 
vải, tấm xốp, gối, túi ngồi v.v để 
tạo sự thoải mái và vũng trãi cho 
trẻ khi ăn là điểm mấu chốt. 
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BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG VÀ ĐỒ  CHƠI TẬP CẮN  

 
MẸO SỬ DỤNG:  

① Việc đánh răng cần thực hiện sớm ngay khi trẻ mọc chiếc răng đầu tiên. Răng khỏe, miệng trẻ sẽ 
khỏe mạnh và cơ thể trẻ cũng khỏe mạnh theo.  

② Các hoạt động khác như đánh răng, cho trẻ nhai miếng nhựa dẻo dành cho trẻ đang mọc răng 
hoăc các đồ chơi an toàn để trẻ ngậm hoặc cắn khi ngứa răng (trẻ có thể cho vào miệng) là cách 
rất hữu hiệu để giúp trẻ phát triển cơ hàm và cải thiện chức năng ăn và  phát âm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bàn chải đánh răng có rất nhiều loại và kích thước khác nhau. Loại bàn chải đút đầu 
ngón tay (hình trên cùng ở giữa) đến loại dành cho trẻ sơ sinh (hình dưới cùng bên phải) 
đến loại bàn chải đánh răng điện tử (cuối cùng bên trái). Lựa chọn và sử dụng loại bàn 
chải đánh răng phù hợp với độ tuổi, kích thước và nhu cầu riêng của trẻ.  
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Các loại đồ chơi tập cắn hữu 
ích trong việc kích thích kỹ 

năng vận động và phát triển 
cơ miệng phục vụ cho việc 

ăn uống và nói năng của trẻ. 
Loại này cũng tốt cho trẻ ở 

tuổi mọc răng hoặc cho 
những trẻ có nhu cầu cần có 

cảm giác mạnh . 
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VẬT DỤNG PHỔ  BIẾN 

 

VÍ DỤ  VỀ  CÁCH SỬ  DỤNG  

 
Thú nhồi bông 

Gối 
Chăn/ Mền 
Khăn bông 
Khăn lau 

Vải  
Miếng xốp 

Nệm lót 

⇒ Để tạo tư thế trẻ: Hỗ trợ tư thế khi cho trẻ ăn khi:  
 Trẻ được bế hoặc trẻ ngồi trong lòng 

người chăm sóc. 
 Trẻ được đặt ngồi trên ghế 
 Trẻ được đặt ngồi trên sàn 

o Để tạo cảm giác thoải mái: Tạo cảm giác thoải 
mái cho trẻ và người chăm sóc khi cho trẻ ăn. 

 
Khay ăn 

Hộp 

Vật hình khối 
Các miếng gỗ 

Mặt bàn phẳng (tấm gỗ)  
Thùng đựng rác nhỏ  

Xô đựng 
Tấm gác chân 
Tấm xốp cứng 

Tạp chí/Sách/ Báo bó vào nhau 

⇒ Để tạo tư thế cho trẻ: Để dựa hoặc giữ và ổn định tư thế 
cho phần thân, chân và cánh tay của trẻ khi:  

 Trẻ được bế hoặc trẻ ngồi trong lòng 
người chăm sóc. 

 Trẻ được đặt ngồi trên ghế 
 Trẻ được đặt ngồi trên sàn 

o Để tạo cảm giác thoải mái: Để tạo cảm giác thoải 
mái và an toàn cho trẻ trong khi ăn nên sử dụng 
các dụng cụ này. 

⇒ Tạo tưu thế ngồi cho trẻ: Tạo tư thế ngồi phù hợ cho trẻ 
khi không có ghế ngồi/ khay/ bàn phù hợp. 

 
Giấy dùng để nướng bánh 

Tấm lót đĩa  
Chai 
Lọ 

Vật chứa bằng nhựa 
Dây chun, dây cột tóc, Tấm gỗ 

Các miếng nhỏ, Gai xù, tay cầm, 
tấm cao su 

⇒ Dùng để đựng thức uống: dùng để thay thế cho 
 Nìa, chén, thìa 

o Để giúp trẻ tự ăn: Điều chỉnh dụng cụ ăn uống 
giúp trẻ dễ sử dụng hơn.  

 Sử dụng các dụng cụ này với các dụng 
cụ có sẳn và cốc giúp trẻ dễ cầm nắm 
và thao tác hơn. 

 
Vỏ gối 
Chăn 

Khăn bông 
Vải 

Quần áo 

⇒ Dùng để đắp, quấn cho trẻ, giữ trẻ hoặc bế trẻ: sử dụng 
thay thế cho các dụng cụ thông thường để quấn và bế trẻ. 
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9H: CÁC DẠNG THÌA 
 
Có rất nhiêu loại thìa với đa dạng hình dáng, kích thước, kiểu cách, vật liệu khác nhau. Cho dù lựa chọn 
thìa nào thì cũng cần phải dùng loại vừa miệng về kích thước và hình dáng và phù hợp với nhu cầu phát 
triển của trẻ. 

 
PHÂN TÍCH HÌNH DẠNG:  
BỘ PHẬN TRÊN THÌA 

 

SO SÁNH HÌNH DẠNG THÌA  
 

LOẠ I  THÌA  ƯU ĐIỂM  NHƯỢC ĐIỂM 

 
Lòng rộng 

 

o Xúc được nhiều thức ăn 

 

o Thường bị quá to so với miệng trẻ 
o Khó chụm miệng để lấy thức ăn trong 

lòng thìa. 

Lòng hẹp 
o Thường là vừa hơn với kích thước miệng 

của trẻ nhỏ 
o Trẻ dễ chụm miệng để lấy hết thức ăn 

trong lòng thìa 

o Xúc đượcít thức ăn  

Lòng sâu o Xúc được nhiều thức ăn 
o Thức ăn nằm gọn trong lòng thìa 

o Mất sức và cần nhiều kỹ năng để lấy hết 
thức ăn trong lòng thìa. 

Lòng nông o Không mất nhiều sức và nhiều kỹ năng 
để lấy hết thức ăn trong thìa ra. 

o Xúc được ít thức ăn 
o Thức ăn dễ bị rơi ra ngoài 

 
Cán dài 

o Dễ cầm hơn, tiện cho bảo mẫu khi xúc ăn 
cho trẻ  

o Bảo mẫu cầm thìa dễ và ít mất sức hơn  

o Khó để trẻ cầm nắm hơn khi trẻ tự xúc ăn 
o Trẻ mất nhiều sức hơn để cầm thìa  
o Trẻ khó đưa thìa vào miệng hơn 

 
Cán ngắn 

o Trẻ dễ cầm khi tự xúc ăn 
o Trẻ mất it sức hơn 
o Dễ đưa thìa vào miệng hơn 

 

o Bảo mẫu cầm thìa khó hơn khi phải đút 
cho trẻ ăn 

o Bảo mẫu phải mất nhiều sức hơn để cầm 
thìa 

Kim loại o Bền hơn 
o Dễ mua hơn  

o Cảm giác lạnh và cứng có thể gây khó 
chịu cho trẻ nếu trẻ có xúc giác nhạy cảm  

o Nặng để trẻ cầm để xúc 
o Có thể làm đau răng và lợi của trẻ 
o Thường có kích thước quá to so với trẻ 

 
Nhựa 

o Nhẹ hơn, dễ cầm và ít tốn sức hơn 
o Ít gây kích thích đối với trẻ nhạy cảm 
o Ít làm đau cho răng và lợi của trẻ  

o Ít bền 
o Có thể gây nguy hiểm cho trẻ nếu trẻ có 

phản xạ cắn mạnh  

② Cán thìa   
① Lòng thìa 
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Ảnh trái: Bảo mẫu dùng chăn, 
mền và thú nhồi bông để chèn 
qua đó chiếc ghế rộng trở nên vừa 
vặn với nhu cầu tư thế của trẻ. 

Ảnh phải: Bảo mẫu dùng nệm 
chèn thêm phía sau lưng và 
bên dưới chân để giữ tư thế 
cho trẻ khi ngồi trên ghế. 

9I: SÁNG TẠO VỚI GHẾ NGỒI VÀ ĐỒ DÙNG 
 
Vì trẻ không ngừng tăng trưởng và phát triển, nhu cầu của trẻ cũng thay đổi liên tục. Ghế ngồi chuyên 
dụng hoặc các thiết bị cho trẻ ăn có thể khá đắt và không phải lúc nào bảo mẫu cũng có thể tiếp cận 
được với các loại thiết bị này, do đó điều quan trọng là cần phải luôn linh hoạt và sáng tạo để đáp ứng 
nhu cầu cho ăn của trẻ một cách an toàn và chu đáo. 

Liệt kê dưới đây là những ví dụ về những giải pháp ăn uống sáng tạo được ghi nhận trên khắp thế giới. 
Đây chưa phải là một danh sách toàn diện và cũng chưa phải là giải pháp duy nhất, nhưng là khởi điểm 
để phát kiến ra các giải pháp mới. 

 
TƯ THẾ CHO TRẺ ĂN :  Tư thế cho ăn là mấu chốt quan trọng nhất trong số các kinh nghiệm 
cho trẻ ăn. Tư thế cho trẻ ăn phù hợp, an toàn làm gia tăng đáng kể độ an toàn cũng như thành công 
chung trong khả năng ăn uống của trẻ. Dưới đây là một số vấn đề thường gặp liên quan đến tư thế ăn và 
một số sáng kiến nhằm cải thiện tình hình:  

 
GHẾ  NGỒ I  QUÁ RỘNG SO VỚ I  TRẺ  

Nếu ghế ngồi quá rộng so với trẻ, thân mình của trẻ sẽ không có điểm dựa vững chắc. Điều quan trọng 
cần phải lưu ý là lưng và hai bên thân của trẻ có chỗ dựa vững trãi để đảm bảo trẻ đạt được các yếu tố cơ 
bản về tư thế. Có thể giúp trẻ ngồi vừa trong một chiếc ghế rộng bằng cách dùng đệm chèn giữa ghế và 
thân trẻ. Một số vật dụng dùng để chèn bao gồm:  

⇒ Gối 
⇒ Nệm 
⇒ Tấm xốp 
⇒ Thú nhồi bông 
⇒ Khăn tắm 
⇒ Chăn (mền)  
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Ảnh trên cùng: Bảo mẫu dùng một đoạn dây vải để cố 
định trẻ và ghế giúp giữ cho hông của trẻ thẳng khi ngồi. 

 

 

 
Ảnh trái: Bảo mẫu dùng dây của áo choàng tắm buộc 
quanh người trẻ và ghế  ngồi để giữ cố định và giúp trẻ 
không bị trượt ra khỏi ghế khi ngồi.  

  

 

TRẺ  NGỒ I  NGHIÊNG NGẢ  TRÊN GHẾ  

Trẻ có thể bị đổ nghiêng sang bên, ngả ra phía trước hoặc bị tụt xuống khi đặt ngồi trên ghế. Điều quan 
trọng cần đảm bảo là trẻ được đặt ngồi ở tư thế ngay ngắn, có chổ dựa thoải mái để có được bữa ăn an 
toàn và thành công. Có thể giúp trẻ duy trì tư thế ngồi ngay ngắn bằng cách dùng các miếng đệm nhỏ 
chèn giữa cơ thể trẻ và ghế ngồi (như đã được nêu trên đây) và bằng cách thắt đai hoặc dùng khăn vải 
buộc để giữ cố định hông hoặc thân mình của trẻ. Có thể dùng một số loại đai như:  

Đai làm bằng: 

⇒ Một chiếc khăn choàng dài 
⇒ Khăn tắm 
⇒ Chăn 
⇒ Vải 
⇒ Dây bản dẹt 
⇒ Dây thừng 
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CHÂN CỦA TRẺ  KHÔNG CHẠM TỚ I  MẶT SÀN HOẶC BẬC ĐỂ  CHÂN  

Trẻ cần có chỗ đặt chân chắc chắc trong khi ăn vì đây là một điểm tựa vững trãi để giữ người cố định và 
để trẻ cảm thấy an toàn. Khi chân trẻ bị buông thõng và không chạm đất, trẻ sẽ mất đi cảm giác thoải 
mái hoặc an toàn và sẽ luôn phải cố để duy trì tư thế ổn định khi ăn. Lý tưởng nhất là dùng loại ghế ngồi 
ăn có bậc để đặt chân có thể nâng hoặc hạ sao cho vừa tầm với chân của trẻ. Tuy nhiên, đôi khi cũng rất 
khó tìm được ghế ngồi ăn đúng cỡ để chân trẻ chạm vừa tới mặt sàn hoặc bậc để chân. Bạn có thể giúp trẻ 
có được chỗ đặt chân thích hợp bằng cách điều chỉnh tấm đặt chân hoặc tự kê thêm vật dụng để tạo ra chỗ 
để trẻ đặt chân. Dưới đây là một số gợi ý về cách để tạo ra chỗ để trẻ đặt chân như sử dụng:   

⇒ Các khối gỗ hoặc tấm ván gỗ
⇒ Các thùng gỗ
⇒ Các loại hộp
⇒ Tập tạp chí (xếp chồng và bó lại với nhau), bảng đồ chơi ghép hình, tấm xốp, hoặc bất cứ vật dụng

dẹt, chắc chắn và có thể đặt chồng lên nhau.
o Hãy đặt và xếp chồng các vật dụng này lên nhau để đạt được chiều cao vừa tầm với trẻ và

sau đó dán cố định chúng vào với nhau để cho chắc.
⇒ Ghế nhỏ
⇒ Thùng rác
⇒ Giỏ đựng đồ giặt
⇒ Chân của bảo mẫu

 

 

 

Ảnh trái: Bảo mẫu kê tấm bảng ghép hình 
bằng gỗ để thay thế cho tấm đặt chân đã bị 
hỏng.  

Ảnh phải: Bảo mẫu kê một chiếc ghế đẩu và 
miếng nệm làm chỗ để chân khi đặt trẻ ngồi trên 

ghế ăn cao. 
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HAI ĐẦU GỐ I  CỦA TRẺ  CÁCH XA NHAU HOẶC QUÁ SÁT NHAU  

Hai đầu gối quặp vào nhau là cản trở để đạt được các tiêu chí cơ bản về tư thế ăn. Cách lý tưởng nhất là 
dùng ghế ngồi ăn vừa và cỡ có thiết kế cột để đệm giữa hai chân trẻ để giúp duy trì tư thế ăn đúng. 
Nhưng đôi khi cũng không dễ tìm mua được loại ghế có thiết kế kiểu cột ngăn này. Dù vậy, bạn vẫn có 
thể sáng tạo và tìm ra cách để giữ đầu gối cho trẻ bằng cách chế tác thêm vật dụng trên ghế đang dùng 
hoặc gắn thêm miếng lót có thể tháo ra rời sau khi sử dụng. Dưới đây là một số gợi ý để lựa chọn:   

⇒ Gắn thêm miếng lót vào ghế
o Khoan một cái lỗ tại vị trí để lắp ráp miếng lót ngăn ở trên mặt ghế
o Thuê thợ mộc làm và gắn giúp miếng lót dụng cụ này vào ghế.

⇒ Cuốn tròn chiếc khăn bông và chèn vào giữa hoặc chèn phía ngoài đầu gối của trẻ.
⇒ Dùng thú nhồi bông chèn vào giữa hoặc phía ngoài đầu  đầu gối của trẻ.
⇒ Dùng miếng xốp chèn vào giữa hoặc chèn phía ngoài đầu gối của trẻ

o Phủ bằng một miếng vải hoặc vỏ gối để dễ vệ sinh, lau chùi.

   Hình  bên trái: Bảo mẫu chèn thêm miếng lót giữa hai đầu gồi trẻ để cố định tư thế và tạo sự thoải mái

cho tr ẻ khi ăn 

Hình  bên phải: Bảo mẫu sử dụng miệng đệm để chèn giữa hai đầu gối 

của trẻ 
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ĐẦU CỦA TRẺ  KHÔNG CÓ CHỖ  TỰA 

Khi cho trẻ ăn, điều quan trọng là giữ cho đầu trẻ ngay ngắn, mặt hướng về phía trước, cằm hơi chúc 
xuống. Với một trẻ, để giữ được tư thế này, trẻ cần được hỗ trợ khá nhiều vì bản thân trẻ không thể tự giữ 
và duy trì được tư thế này. Lý tưởng nhất là dùng ghế ăn vữa cỡ để trẻ ngồi được đúng tư thế. Tuy nhiên 
không phải lúc nào cũng tìm được loại ghế có chỗ tựa đầu phù hợp với mọi trẻ. Cũng lưu ý rằng ngay cả 
khi ghế ngồi đã được trang bị chỗ tựa đầu phù hợp, trẻ vẫn cần được đỡ thêm để có thể duy trì được tư 
thế trong suốt bữa ăn. Một số động tác giúp hỗ trợ đầu cho trẻ bao gồm:  

⇒ Cuộn tròn một chiếc khăn rồi cuốn hờ quanh cổ trẻ, cột đầu khăn bằng dây chun tròn để giữ đầu 
trẻ cho ngay. 

⇒ Dùng một chiếc gối du lịch 
⇒ Bảo mẫu dùng tay để đỡ đầu và cổ cho trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh trên bên trái: Bảo mẫu dùng khăn và dây buộc 
tóc để tạo điểm tựa giữ cho đầu và cổ của trẻ. 

Ảnh trên bên trái: Bảo mẫu dùng gối du lịch để giữ 
đầu và cổ cho trẻ.  

Ảnh dưới bên trái: bảo mẫu dùng chăn quấn 
quanh người để giữ  cố định phần thân, đầu và cổ 
của trẻ.  
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Các tư thế KHÔNG giúp hỗ trợ tư thế cho đầu của trẻ và thậm trí càng làm cho tình trạng tệ 
hơn:  

Ø Ngửa đầu trẻ ra phía sau 
Ø Dùng tay giữ trán và mặt của trẻ để giữ ngay đầu của trẻ. 
Ø Giữ ngay đầu của trẻ một cách cưỡng ép 

 

KHÔNG MỘT LOẠ I  GHẾ  ĂN NÀO LÀ PHÙ HỢP HOẶC ĐÁP ỨNG HOÀN TOÀN CÁC NHU 
CẦU CỦA TRẺ   

Việc tìm ra loại ghế ăn phù hợp với trẻ có thể là một thách thức. Hơn nữa, thậm chí ngay cả khi lắp thêm 
đồ dùng vào ghế thì ghế vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của trẻ. Sáng tạo ra một chiếc ghế phù hợp với 
trẻ theo cách của bạn là một giải pháp giá trị và hiệu quả. Một số phương pháp gồm:  

⇒ Tự đóng ghế, bàn, khay ăn qua sự giúp đỡ ngay tại cộng đồng như thuê thợ mộc ở gần đó đóng 
⇒ Tự tạo ra chiếc ghế từ các vật dụng có sẵn như xô hoặc thùng đựng rác  

o Cắt, khoét bỏ một phần, sau đó và chèn thêm miếng đệm lót để trẻ tựa êm và thoải mái.  
⇒ Tự tạo ra những chiếc bàn, ghế khay ăn từ loại hộp có sẵn. 

o Cắt, khoét một phần của thùng giấy và dùng băng keo để dán các mép lại với nhau để tạo 
thành các cạnh.   

o Xếp vỏ các vỏ hộp sữa với nhau, sau đó dán băng dính để  giữ cố định các hộp lại với nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ảnh: Bảo mẫu chế tác ra chiếc ghế 
ăn từ thùng xốp đựng sữa và băng 
dính.  
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Ảnh: Bảo mẫu dùng đai tay có dinh 
dán quấn quanh bàn tay để giúp trẻ 
cầm thìa và tự xúc ăn.  

 

TRẺ TỰ XÚC ĂN :  Tập cho trẻ học cách tự xúc ăn là một bước quan trọng trong sự phát triển của 
trẻ và đồng thời là bước để tập cho trẻ hình thành một kỹ năng thiết yếu. Việc tự xúc ăn còn giúp trẻ 
phát triển những kỹ năng khác, sự độc lập và giảm bớt áp lực cho bảo mẫu về lâu dài.  Tuy nhiên, không 
phải tất cả trẻ đều có thể cầm và sử dụng dụng cụ để ăn và cốc (ly) để uống nước một cách dễ dàng. Dưới 
đây là một số vấn đề phổ biến trẻ thường gặp khi tự xúc ăn và một số ý tưởng sáng tạo để giúp trẻ:  

TRẺ  KHÔNG THỂ  CẦM THÌA DĨA VÀ CỐC HOẶC GẶP KHÓ KHĂN  KHI ĐƯA THỨC ĂN 
LÊN MIỆNG   

Nếu trẻ gặp khó khăn  trong điều khiển và sử dụng bàn tay hoặc cánh tay, trẻ cũng gặp khó khăn trong 
việc cầm, giữ và xúc thức ăn bằng thìa. Thêm nữa, trẻ cũng có thể gặp khó khăn khi cầm cốc. Chúng ta có 
thể hướng dẫn trẻ cách cầm thìa và cốc hiệu quả hơn bằng cách chế tác lại các đồ dùng này phù hợp với 
đặc điểm và nhu cầu của mỗi trẻ. Một số ý tưởng gồm: 

⇒ Dùng dây buộc tóc, dây chun, dây đai taycó dính dán để giúp giữ các đồ dùng trên tay trẻ.  
⇒ Dùng săm cao su, miếng gỗ, bóng tennis gắn và các đồ dùng để trẻ cầm nắm dễ dàng hơn.  
⇒ Bẻ cong tay cầm giúp trẻ dễ xúc ăn hơn  
⇒ Khoét góc các cốc hoặc chai để tạo thành loại cốc hở  
⇒ Tự làm tay cầm bằng gỗ, nhựa hoặc xốp  
⇒ Gắn thêm tay cầm vào cốc hoặc chén với sự giúp đỡ của thợ mộc hoặc thợ làm gốm địa phương. 

 

Quan sát kỹ những hạn chế trong vận động của trẻ và cử động cơ và tìm ra bịên 
pháp để cải thiện việc ăn uống của trẻ 

Sự sáng tạo giúp chúng ta phát hiện ra các biện pháp mới để hỗ trợ kỹ năng, sự 
phát triển và tính độc lập ở mỗi trẻ.  
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9J: KỸ THUẬT CHO TRẺ ĂN 
 

KỸ THUẬT HỖ TRỢ TRẺ BÚ BÌNH, ĂN BẰNG THÌA VÀ UỐNG BẰNG 
CỐC: 

① Kỹ thuật kích thích vùng miệng  
② Kỹ thuật đỡ hàm và cằm cho trẻ 
③ Kỹ thuật đỡ vào môi và má khi cho trẻ bú  
④ Kỹ thuật giữ để khép môi và cằm 
⑤ Kỹ thuật xoay ấn bình sữa 
⑥ Kỹ thuật điều tiết tốc độ bú 
⑦ Kỹ thuật xoa mặt 
⑧ Kỹ thuật hình chữ L 
⑨ Kỹ thuật giữ cằm 
⑩ Kỹ thuật ấn bằng tay 
⑪ Kỹ thuật lấy thìa/muỗng ra khi trẻ cắn 

 
1.  KỸ  THUẬT KÍCH THÍCH MÔI 
 
Kỹ thuật này giúp kích thích quan vùng môi của trẻ để tạo phản 
xạ bú mẹ/ hoặc bú bình  

 
PHÙ HỢP VỚI :  Trẻ từ 0-6 tháng tuổi đang bú mẹ/ hoặc bú 
bình 
 
 
ÁP DỤNG VỚ I :   

o Trẻ cần được khuyến khích thêm để bú/mút 
o Trẻ gặp khó khăn khi bú mút 
o Trẻ mút yếu hoặc mút vô tổ chức 
o Trẻ sinh non hoặc bị phơi nhiễm với chất kích thích 

hoặc trẻ mau bị mệt hoặc trẻ gặp khó khăn khi bú 

 
CÁCH THỰC HIỆN :   

o Bế nâng cao phần đầu trẻ ở góc xiên (45-60 độ). Đặt 
trẻ nằm dốc cao thân trên và đầu trên gối. 

o Dùng đầu ti hoặc núm vú nhẹ nhàng chạm quanh 
môi của trẻ, từ bên này sang bên kia, sau vài lần kích 
thích như vậy thì ngưng và để trẻ ngậm ti để bú. 

o Lặp lại khi cần thiết. 
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o Có thể dùng núm vú giả thực hiện các động tác tương tự trước khi đưa bình vào cho trẻ.  

 

2.  KỸ  THUẬT ĐỠ  HÀM VÀ CẰM KHI TRẺ  BÚ (BÚ BÌNH)  
 
Kỹ thuật này tạo thêm lực đỡ ở cằm của trẻ để tăng khả năng mút 
khi bú bình. 

 
PHÙ HỢP VỚI :  Trẻ từ 0-6 tháng tuổi đang bú bình 
 

ÁP DỤNG VỚ I :   

o Trẻ mau bị mệt khi bú/mút 
o Trẻ gặp khó khăn khi bú/mút 
o Trẻ bú kém hoặc bú vô tổ chức 
o Trẻ sinh non hoặc bị phơi nhiễm với chất kích thích, trẻ 

mau mệt hoặc trẻ gặp khó khăn khi bú/mút. 

 
CÁCH THỰC HIỆN :   

o Bế nâng cao phần đầu trẻ ở góc xiên (45-60 độ).  
o Đặt một ngón tay dưới cằm trẻ, ấn nhẹ khi đưa bình sữa 

vào miệng trẻ.  

 

 
3.  KỸ  THUẬT ĐỠ  VÀO MÔI VÀ MÁ KHI TRẺ  BÚ 

(BÚ BÌNH)  
 
Kỹ thuật này giúp tạo thêm lực ở vùng má để trẻ tăng khả 
năng mút khi bú bình. 

 
PHÙ HỢP VỚI :  Trẻ từ 0-6 tháng tuổi đang bú bình  
 
 
ÁP DỤNG VỚ I :   

o Trẻ mau bị mệt khi bú/mút 
o Trẻ gặp khó khăn khi bú/mút 
o Trẻ bú kém hoặc bú vô tổ chức 
o Trẻ sinh non hoặc bị phơi nhiễm với chất kích 

thích, trẻ mau mệt hoặc trẻ gặp khó khăn khi bú/mút.  
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Quan sát kỹ thuật nâng cằm từ 
góc bên khi thực hiện động tác đỡ 
cằm lúc trẻ bú. 

 
CÁCH THỰC HIỆN :   

o Bế nâng cao phần đầu trẻ ở góc xiên (45-60 độ). Đặt trẻ nằm dốc cao thân trên và đầu trên gối.  
o Dùng ngón tay cái và một ngón nữa (mỗi ngón đặt một bên má trẻ), ấn nhẹ nhàng về hướng 

miệng trẻ để giúp trẻ di chuyển môi quanh núm bình sữa.  
 

 
 
Lưu ý: Khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ má và cằm cho trẻ khi bú, nếu thấy trẻ bị ho 
hoặc sặc, cần ngừng ngay việc áp dụng kỹ thuật này.  
 

 

4.  KỸ  THUẬT GIỮ  ĐỂ  TRẺ  KHÉP MÔI VÀ CẰM 
 
Kỹ thuật này tạo thêm lực hỗ trợ ở môi và cằm để giúp 
trẻ khép môi lại khi bú. 

 
PHÙ HỢP VỚI :  Trẻ nhỏ từ 0-6 tháng tuổi.  
 
ÁP DỤNG VỚ I :   

o Trẻ khó khép môi 
o Trẻ gặp khó khăn khi bú/mút 
o Trẻ mút yếu hoặc mút vô tổ chức 
o Trẻ sinh non hoặc bị phơi nhiễm với chất kích 

thích, trẻ mau mệt hoặc trẻ gặp khó khăn khi 
bú/mút.  

 
CÁCH THỰC HIỆN :   

o Bế nâng cao phần đầu trẻ ở góc xiên (45-60 độ) hoặc đặt trẻ ngồi dựa sao cho phần thân trên 
được nâng cao. 
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o Dùng ngón tay cái (đặt ngay dưới môi dưới của trẻ) và ngón tay trỏ (đặt trên cằm trẻ), đỡ nhẹ 

vào môi dưới và phần xương cằm, nhẹ nhàng ấn lên để  hỗ trợ trẻ chụm môi ngậm quanh núm 
vú.  

 

 
5.  KỸ  THUẬT XOAY ẤN BÌNH SỮA (KHI BÚ BÌNH)  

Kỹ thuật này giúp tạo tác động nhẹ nhàng ở vùng lưỡi của trẻ 
để trẻ cảm nhận và kích thích phản xạ bú bình. 

 
PHÙ HỢP VỚI  TRẺ :  Trẻ từ 0-6 tháng tuổi đang bú bình 
 
 
ÁP DỤNG VỚ I :   

o Trẻ cần được khuyến khích thêm để bú/mút 
o Trẻ mau bị mệt khi ăn 
o Trẻ gặp khó khăn khi bú mút 
o Trẻ bú yếu hoặc bú vô tổ chức 
o Trẻ sinh non, trẻ bị phơi nhiễm với chất kích thích và mau bị mệt hoặc gặp khó khăn khi bú mút. 

 
CÁCH THỰC HIỆN :   

o Bế nâng cao phần đầu trẻ ở góc xiên (45-60 độ). Đặt trẻ nằm dốc cao thân trên và đầu trên gối 
o Dùng núm vú bình sữa ấn nhẹ nhàng vào giữa lưỡi trẻ, giữ 1-3 giây đợi cho đến khi trẻ đẩy lưỡi 

lên ngậm núm vú để bú.  
o Lặp lại khi cần thiết  

 
 

6.  KỸ  THUẬT ĐIỀU TIẾT TỐC ĐỘ  
Kỹ thuật này mang đến cho trẻ thời gian để giải 
lao ngắn trong khi bú bình và là cách để điều 
chỉnh chậm lại tốc độ bú. Điều tiết tốc độ độ 
cũng tương tự như cảm giác khi bú mẹ đối với 
trẻ.   

 
PHÙ HỢP VỚI :  Trẻ từ 0-6 tháng tuổi đang 
bú bình 
 
 
 
 
ÁP DỤNG VỚ I :   

o Trẻ dễ bị mệt khi ăn 
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Kỹ thuật xoa mặt bằng 
động tác Vỗ - Vỗ nhẹ 

o Trẻ gặp khó khăn khi bú/mút 
o Trẻ mút yếu hoặc mút không tổ chức 
o Trẻ ho, sặc, hoặc bịt miệng thường xuyên 
o Trẻ thường xuyên bị nôn trớ 
o Trẻ sinh non hoặc bị phơi nhiễm với hóa chất và mau mệt hoặc trẻ gặp khó khăn khi bú/mút. 

 
 
CÁCH THỰC HIỆN :   

o Bế nâng cao phần đầu trẻ ở góc xiên (45-60 độ). Đặt trẻ nằm dốc cao thân trên và đầu trên gối 
o Giữ bình sữa theo chiều nằm ngang để giảm tốc độ chảy của sữa.  
o Cho trẻ bú trong khoảng 20-30 giây (hoặc 3-5 lần nuốt) sau đó nhẹ nhàng xoay bình sữa để núm 

bình dịch sang phía má trẻ hoặc nhấn nhẹ bình sữa để núm ti hướng xuống mặt lưỡi. Việc xoay 
bình sữa sang một bên hoặc ấn xuống tạm thời ngăn dòng chảy của sữa và tốc độ bú của trẻ. Nhớ 
là không được rút bình sữa ra khỏi miệng trẻ.  

o Khi trẻ bắt đầu bú trở lại, hãy đưa bình về trở về đúng vị trí và đặt theo chiều nằm ngang để tiếp 
tục cho trẻ bú.  

o Lặp lại quá trình trong suốt cữ  bú hoặc cho đến khi trẻ có thể tự điều tiết tốc độ bú.  

 

 

7.  KỸ  THUẬT XOA MẶT15  
 
Kỹ thuật xoa mặt là một kỹ thuật massage mặt để giúp trẻ 
phát triển kỹ năng cử động miệng. Kỹ thuật này thường 
được thực hiện ngay trước các bữa ăn nhằm làm dãn các cơ 
trên mặt để chuẩn bị ăn uống.  

 
Có hai kỹ thuật xoa mặt:  

① Kỹ thuật xoa mặt bằng động tác Vỗ - Vỗ nhẹ (sử dụng 
2-4 ngón tay) 

② Kỹ thuật dùng khăn vải 

 
PHÙ HỢP VỚI :  Trẻ trên 6 tháng tuổi trở lên và trẻ đã ăn 
dặm.  
 
 
ÁP DỤNG VỚ I :   

o Trẻ gặp khó khăn khi khép môi (trẻ luôn há miệng) 
o Trẻ bị co rút môi. 
o Trẻ bị giảm trương lực cơ mặt (má mềm) 
o Trẻ bị tăng trương lực cơ mặt (má cứng)    
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Kỹ thuật dùng khăn lau 

 
CÁCH THỰC HIỆN :   

o Bảo mẫu đứng trực diện với trẻ hoặc bên cạnh trẻ.  
o Trẻ được đặt ngồi ở tư thế ngay ngắn và dựa vững vàng. 
o Bảo mẫu đặt 2-4 ngón tay lên má trẻ, vỗ nhẹ 3 lần đồng thời 

vuốt nhẹ ngón tay di chuyển về phía miệng trẻ. Rung các ngón 
tay khi vuốt xuống - chậm rãi, sâu hoặc nhanh. Lặp lại 3 lần.  

o Bảo mẫu dùng 2-4 ngón tay đặt ở bên trên của môi trên của 
trẻ và nhẹ nhàng ấn và vuốt xuống 1 lần.  Động tác này giúp cho 
môi trên của trẻ khép chạm với môi dưới. Giữ động tác càng 
lâu, trẻ càng cảm nhận rõ hơn động tác mím môi.  

o Bảo mẫu dùng 2-4 ngón tay đặt bên dưới của môi dưới và nhẹ 
nhàng ấn và vuốt ngược lên 1 lần. Động tác này giúp môi dưới 
chạm với môi trên. Giữ động tác càng lâu, trẻ càng cảm nhận 
rỗ hơn động tác mím môi. 

o Bảo mẫu đặt 2-4 ngón tay lên môi trẻ và nhẹ nhàng ấn thêm 
một lần cuối.  

o Lặp lại qui trình nếu cần thiết từ 8-10 lần.  
o Kỹ thuật dùng khăn cũng thực hiện tuần tự theo các bước trên 

nhưng sử dụng 1 chiếc khăn ẩm và ấm. Thay vì vỗ, dùng khăn lau nhẹ từ má trẻ xuôi xuống dưới  
về phía mịêng (lau từ phía ngoài gò má hướng vào bên trong phía mùi và miệng) và theo chuyển 
động hướng lên từ cằm đến môi. Thực hiện lau hai má xong mới chuyển xuống lau ở cằm và 
môi.  
 
 
 

 

 
 
 

  

 
THỬ  DÙNG KỸ  THUẬT XOA VỖ  VỖ  VÀ BẬT NHẠC ĐỂ  GIÚP TẠO KHÔNG KHÍ VUI VẺ !  

Vỗ - Vỗ - Vỗ 

Vỗ - Vỗ - Vỗ 

Vỗ - Vỗ - Vỗ  

Môi xuống 

Cằm lên 

Gửi một nụ hôn gió! (muah!) 
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Lưu ý: Không áp dụng kỹ thuật này đối với trẻ có phản ứng với việc tiếp xúc trên 
mặt hoặc không thích bị chạm vào mặt. Những kỹ thuật này cần được thực hiện 
chậm rãi , quan sát cảm nhận và sự nhạy cảm của trẻ và dừng tay khi cần thiết. 

 

8.  KỸ  THUẬT HÌNH CHỮ  L 
 
Kỹ thuật này mang đến cho trẻ sự hỗ trợ ở cằm để giúp trẻ há miệng 
và ngậm miệng khi nhai và uốt thức ăn.  

PHÙ HỢP CHO:  Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và trẻ đã được ăn 
dặm.   
 
ÁP DỤNG VỚ I :   

o Trẻ có hàm bị đẩy chìa ra ngoài 
o Trẻ có phản ứng cắn mạnh 
o Trẻ khó mím môi 
o Trẻ gặp khó khăn trong việc kiểm soát mở và đóng cơ hàm. 

 
CÁCH THỰC HIỆN :   

o Bảo mẫu đứng trực diện với trẻ. 
o Trẻ được đặt ngồi ở tư thế ngay ngắn và dựa vững. 
o Ngón tay cái của bảo mẫu đặt trên cằm hoặc ngay bên dưới môi dưới.  
o Ngón tay trỏ của bảo mẫu đặt ở khớp thái dương (phía bên cạnh khuôn mặt, gần tai và khớp 

xương hàm trên của trẻ). 
o Ngón tay giữa của bảo mẫu đặt dưới hàm, ngay phía sau cằm.  
o Dùng lực ở ngón tay vừa đỡ vừa ấn nhẹ nhàng để điều khiển chuyển động đưa lên hoặc hạ xuống 

của hàm trong khi trẻ ăn. 
o Dần dần giảm bớt mức độ tác động và hỗ trợ trên trẻ khi thấy trẻ có khả năng tự kiểm soát cơ 

hàm tốt hơn.  

 
 
Lưu ý: Không áp dụng kỹ thuật này đối với trẻ có phản ứng với việc tiếp xúc trên 
mặt hoặc không thích bị chạm vào mặt HOẶC nếu trẻ có lực đẩy lưỡi và cơ hàm 
quá mạnh.  
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9.  KỸ  THUẬT NÂNG CẰM 
 
Kỹ thuật này tạo thêm lực nâng ở hàm cho trẻ nhằm hỗ trợ trẻ 
ngậm và há miệng khi nhai hoặc nuốt thức ăn.  

 
PHÙ HỢP VỚI :  Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và trẻ đã được 
ăn dặm.   
 
 
ÁP DỤNG VỚ I :   

o Trẻ có hàm bị đẩy chìa ra ngoài. 
o Trẻ có phản ứng cắn 
o Trẻ khép môi kém 
o Trẻ gặp khó khăn trong việc kiểm soát mở và đóng cơ 

hàm. 
 

CÁCH THỰC HIỆN :   

o Bảo mẫu đứng từ phía sau hoặc đứng bên cạnh trẻ. 
o Trẻ được đặt ngồi ở tư thế ngay ngắn và dựa vững vàng. 
o Ngón tay cái của bảo mẫu đặt ở khớp thái dương (phía bên cạnh khuôn mặt, gần tai và khớp 

xương hàm trên của trẻ)  
o Ngón tay trỏ của bảo mẫu đặt ở cằm trẻ ngay bên dưới môi dưới. 
o Ngón tay giữa của bảo mẫu đặt dưới hàm, ngay phía sau cằm.  
o Dùng lực ở ngón tay vừa đỡ vừa ấn nhẹ nhàng để điều khiển chuyển động đưa lên hoặc hạ xuống 

của hàm trong khi trẻ ăn. 
o Dần dần giảm bớt mức độ tác động và hỗ 

trợ trên trẻ khi thấy trẻ có khả năng tự 
kiểm soát cơ hàm tốt hơn 

 

 

 

  

Quan sát kỹ thuật đỡ cằm từ góc ngoài 
vào trong khi cho trẻ uống bằng loại 
cốc khoét góc. 
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10.  KỸ  THUẬT ẤN XUỐNG (KHI TRẺ  ĂN BẰNG THÌA 

VÀ UỐNG  BẰNG CỐC )  
 
Kỹ thuật này tạo thêm hỗ trợ ở lưỡi và hàm của trẻ nhằm giảm 
bớt lực đẩy ra của lưỡi và giúp trẻ ăn, uống và nuốt thức ăn dễ 
dàng hơn.  

 
PHÙ HỢP VỚI :  Trẻ trên 6 tháng tuổi trở lên và trẻ đang 
ăn dặm và đã tập uống cốc.  
 
ÁP DỤNG VỚ I :   

o Trẻ có lưỡi đẩy thò ra ngoài 

 
CÁCH THỰC HIỆN :   

o Bảo mẫu đứng trực diện và ngang tầm mắt của trẻ – 
không đứng phía trên trẻ.  

o Trẻ được đặt ngồi ở tư thế ngay ngắn, dựa vững. 
o Đút cho trẻ ăn bằng thìa: Đặt thìa lên vào giữa mặt 

lưỡi trẻ và nhấn mạnh xuống, dùng ngón tay ấn để giữ 
chặt cằm trẻ. Rút thìa ra, lặp lại khi cần thiết. 

o Cho trẻ uống bằng cốc: Đặt một chiếc cốc chạm vào  
môi dưới phía dưới phần lưỡi thè ra, dùng ngón tay ấn 
mạnh để nâng cằm lên (đến gần lưỡi). Rút cốc ra và lặp 
lại động tác nếu cần 

 
 

11.   KỸ  THUẬT RÚT THÌA/CỐC RA KHI BỊ TRẺ  NGHIẾN MẠNH  
 
Kỹ thuật này tạo hỗ trợ cho hàm của trẻ nhằm giúp trẻ há miệng và nhả thìa hoặc cốc ra sau khi cắn.  

 
PHÙ HỢP VỚI:  Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên 
 
ÁP DỤNG VỚ I :   

o Trẻ bị gồng cứng 
o Trẻ tăng động  
o Trẻ gặp khó khăn trong kiểm soát đóng mở 

hàm hoặc trẻ có xu hướng nghiến chặt hàm. 
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CÁCH THỰC HIỆN :   

o Giảm bớt tác nhân kích thích bên ngoài khi cho trẻ ăn (ánh sáng dịu nhẹ, giảm tiếng ồn, hạn chế 
tác nhân gây kích thích thị giác v.v)  

o Giúp trẻ bình tĩnh trở lại và bớt căng thẳng hơn. 
o Khi trẻ cắn, giúp trẻ thư giãn và ấn nhẹ vào cằm trẻ. 
o Đợi cho cơ hàm của trẻ giãn ra và lấy thìa/cốc ra khõi miệng trẻ.  
o Nếu vẫn không hiệu quả, nhẹ nhàng hướng dẫn trẻ cúi đầu xuống (cằm gập sát vào ngực) – đây là 

cách mở miệng một cách tự nhiên và nhả đồ dùng hoặc cốc ra.  

 

 
LƯU Ý: Không cố lấy đồ dùng hoặc cốc ra khõi miệng trẻ bằng cách giật mạnh. 
Càng giật mạnh đồ dùng hoặc cốc, trẻ càng phản xạ mạnh. Hàm của trẻ sẽ cắn 
chặt vào đồ dùng hoặc cốc hơn làm cho việc nhả ra càng trở nên khó khăn hơn 
và gây đau đớn cho răng và nướu của trẻ.  
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BẢO MẪU THỰC HÀNH CHO TRẺ ĂN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kỹ thuật bàn tay hình chữ L- hỗ trợ trẻ uống bằng cốc 

Kỹ thuật ấn miệng trẻ khi đút cho trẻ ăn bằng thìa 
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Kỹ thuật điều tiết nhịp độ khi cho trẻ bú Kỹ thuật xoa bằng động tác Vỗ - Vỗ  

Kỹ thuật đỡ cằm (vị trí tay của bảo mẫu hơi khác một chút) khi 
cho trẻ uống bằng cốc 
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Đặt bình sữa nằm ngang khi áp dụng kỹ thuật điều tiết tốc độ 
trong lúc trẻ bú. 

Kỹ thuật kích thích môi khi cho trẻ bú bình   
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9K: CÁC HOẠT ĐỘNG DÙNG ĐỂ TRẤN AN VÀ GIÚP TRẺ TỈNH TÁO  
 
Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sẽ bú tốt khi trẻ an tĩnh và tỉnh táo. Dưới đây là một số gợi ý về cách để trấn an 
cũng như các hoạt động giúp trẻ tỉnh táo vào giờ ăn, dành cho trẻ ở mọi lứa tuổi. Các cách này cũng có 
thể áp dụng vào các thời điểm khác nhau trong ngày.  

 

Các hoạt động giúp trấn an hầu như được áp dụng cho những trẻ có hệ thần 
kinh cảm giác quá nhạy cảm (quá mẫn) 

Các hoạt động để đánh thức/giữ tỉnh táo hầu như thường áp dụng cho những 
trẻ có hệ thần kinh cảm giác thiếu nhạy cảm (giảm mẫn) 

 

HOẠT ĐỘNG TRẤN AN TRẺ  HOẠT ĐỘNG ĐÁNH THỨC/GIỮ  T ỈNH TÁO  

 
o Áp dụng các hoạt động giúp cơ thể trẻ an 

tĩnh trở lại trước khi ăn, đặc biệt nếu trẻ 
có biểu hiện quá phấn khích.  
 

① Trấn an và dỗ để trẻ dịu lại bằng các nhịp điệu, 
động tác vỗ về, đung đưa và âm thanh nhẹ 
nhàng như:  

⇒ Vỗ về vào lưng và mông trẻ theo nhịp đều 

⇒ Tạo âm thanh êm dịu lặp đi lặp lại 

⇒ Đung đưa trẻ nhẹ nhàng, đều theo nhịp  

⇒ Bế trẻ trong vòng tay hoặc đặt nằm trong nôi/ 
võng và rung nhẹ nhàng theo nhịp điệu. 

⇒ Lắc lư hoặc đu đưa trẻ theo nhịp điệu 

⇒ Hát cho trẻ nghe 

⇒ Cho trẻ nghe nhạc với các giai điệu êm dịu 
hoặc giai điệu đều và mạnh. 

⇒ Vuốt ve, xoa đều cơ thể trẻ theo nhịp   
 

 

② Dùng các đồ vật phù hợp với lứa tuổi để trẻ 
cho vào miệng ngậm hoặc mút trước và sau 
bữa ăn như: 

⇒ Núm vú giả 

 
o Áp dụng các hoạt động đánh thức để trẻ 

tỉnh táo trước khi ăn, đặc biệt là đối với 
trẻ có biểu hiện lờ đờ, giảm phấn khích. 

 

① Đánh thức để trẻ tỉnh táo bằng các hoạt động 
nhẹ nhàng trước hoặc trong khi ăn hoặc khi 
trẻ ngủ gật trong bữa ăn, ví dụ như: 

⇒ Thay tả cho trẻ 

⇒ Thay quần áo cho trẻ 

⇒ Cù chân trẻ 

⇒ Bế ẵm và chuyện trò với trẻ 

⇒ Nhẹ nhàng rung rung trẻ  

⇒ Vỗ về vào lưng hoặc mông trẻ 

⇒ Giúp trẻ ợ hơi  
 

 

② Sử dụng các vật dụng, đồ chơi hoặc trò chơi 
phù hợp với lứa tuổi để tạo kích thích trên 
mặt và quanh miệng giúp trẻ tỉnh táo, ví dụ 
như:  

⇒ Vuốt, xoa mặt hoặc cơ thể trẻ 

⇒ Bàn chải đánh răng (loại rung hoặc loại thường) 

⇒ Đồ chơi bằng nhựa dẻo dành cho trẻ mọc răng 
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⇒ Đồ chơi bằng nhựa dẻo dành cho trẻ mọc răng 

⇒ Đồ chơi luyện vận động cơ miệng (thanh nhựa 
dẻo để nhai, đồ chơi để nhai/cắn của hãng 
ARK, v.v.`) 

⇒ Cho trẻ mút ngón tay hoặc bàn tay 

 

③    Sử dụng ánh sáng dịu hoặc điều chỉnh ánh 
sáng để căn phòng tối hơn nhằm giảm thiểu 
các tác nhân kích thích thị giác của trẻ vào 
trước, trong hoặc sau bữa ăn để dỗ và trấn an 
trẻ.  
 

④    Cho trẻ ăn trong không gian yên tĩnh, giảm 
thiểu âm thanh và tiếng ồn. 
 

⑤    Chơi đùa với trẻ thông qua các  trò chơi có sự 
chuyển động nhẹ nhàng, chậm rãi; âm thanh 
êm dịu và bài trí ít tranh ảnh xung quanh. 
 

⑥    Tập cho trẻ sinh hoạt theo nền nếp và giờ giấc 
nhất quán để trẻ nhận biết được tuần tự các 
hoạt động, giảm bớt căng thăng và giúp trẻ 
bình tĩnh. 
 

⑦    Quấn, đắp, ôm hoặc bế trẻ. 
 

⇒ Đồ chơi luyện vận động cơ miệng (thanh nhựa 
dẻo để nhai, đồ chơi để nhai/cắn của hãng ARK, 
v.v.`) 

③ Bật đèn cho sáng hơn hoặc mở cửa để phòng 
sáng sủa hơn và/hoặc tăng lượng âm thanh 
để không gian hoạt náo hơn vào trước, trong 
hoặc sau khi cho trẻ đang buồn ngủ ăn. 
 

④ Cho trẻ ăn ở nơi  đông vui và  ồn ào hơn. 
 

⑤ Chơi đùa với trẻ qía các trò chơi với các 
chuyển động tốc độ nhanh hơn, âm thanh to 
hơn và náo nhiệt hơn và treo nhiều tranh ảnh 
sinh động. 
 

⑥ Tập cho trẻ sinh hoạt theo nền nếp và giờ giấc 
nhất quán để trẻ nhận biết được tuần tự các 
hoạt động, giảm bớt căng thăng và giúp trẻ 
sẵn sàng cho bữa ăn. 
 

⑦ Cho trẻ ngồi ăn trên ghế có chỗ dựa vững và 
thoải mái cho cơ thể. 
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Trẻ tỉnh táo hơn và quơ tay đưa lên miệng để 
biểu đạt là trẻ đang đói.  

9L 1: TỜ RỜI DÀNH CHO NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ VÀ CỘNG ĐỒNG – 
LỜI KHUYÊN KHI CHO TRẺ BÚ 

 

CHO TRẺ  NGẬM TI :  TÍN HIỆU CỦA TRẺ    

Trẻ sơ sinh thường biểu đạt nhu cầu qua những tín hiệu riêng (thông điệp) để người chăm sóc biết khi 
nào trẻ đói hay đã no. Nhận biết các tín hiệu trẻ đòi ăn sẽ rất cần thiết để đạt được thành công khi nuôi 
con bằng sữa mẹ. Khi người mẹ sớm nhận thấy các tín hiệu chi biết là trẻ đang đói thì việc cho trẻ bú 
sẽ suôn sẻ hơn.    

 

CÁC TÍN HIỆU TRẺ  ĐÒI ĂN :  

⇒ Cho tay vào miệng 
⇒ Mút bàn tay hoặc ngón tay 
⇒ Gia tăng hoạt động ở miệng và/hoặc lưỡi  
⇒ Rúc tìm (khi chạm vào môi/má trẻ, trẻ liền quay đầu sang hướng đó)  
⇒ Cơ thể ngọ nguậy 
⇒ Biểu hiện tỉnh táo 
⇒ Hơi mở hé mắt  
⇒ Dướn, duỗi chân tay và bàn tay nắm chặt.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Khóc là tín hiệu sau cùng cho thấy trẻ đang đói sau khi tất cả các tín hiệu trước đó 
đã bị người chăm sóc bỏ qua. 

 

  



CH.  9 |9L 1 :  TỜ  RƠ I  DÀNH CHO NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ  VÀ CỘNG ĐỒNG 

 
360 

CHO TRẺ  NGẬM TI :  CÁC BƯỚC CƠ BẢN KHI CHO TRẺ  NGẬM NÚM VÚ   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 7CÁC BƯỚC MÔ TẢ  (CÁCH THỰC HIỆN) 

 
 
 

①  Mũi trẻ ngang  
tầm đầu ti mẹ 

 
o Bế nâng trẻ lên sao cho mũi bé cao 

ngang tầm với đầu ti mẹ  
o Khi đã nâng trẻ đúng tầm, dịch trẻ 

ra xa cách đầu ti mẹ khoảng 2.5-7.5 
cm (1-3 inches).  

② Nghiêng đầu  

 
o Sau khi đã căn đúng tầm, đầu của 

trẻ sẽ xoay nghiêng vào trong để há 
miệng ngậm núm vú. 

o Nhẹ nhàng dịch trẻ trở lại cho sát 
với vú mẹ để ngậm đầu ti.   

③ Ngậm đầu ti  

 
o Trẻ ngậm trọn núm vú và bắt đầu 

bú. 
o Lặp lại các bước trên nếu trẻ không 

há miệng hoặc chưa bú tốt.   
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CHO TRẺ  NGẬM TI:  KÍCH THÍCH MÔI  

 
Đôi khi, trẻ cần được kích thích nhẹ nhàng (hay chạm) vào môi trẻ bằng đầu ti nhằm khuyến khích trẻ 
há rộng miệng để ngậm vú bú. Kỹ thuật này gọi là kỹ thuật kích thích môi.  

Hướng dẫn:  
 
① Nhẹ nhàng đặt núm vú chạm vào môi dưới của trẻ, 

nhẹ nhàng di chuyển núm từmép bên này qua bên 
kia. Động tác này giúp kích thích để trẻ mở rộng 
(há to) miệng ra.  
 

② Đợi cho trẻ há miệng rộng ra 
 

③ Khi trẻ đã há miệng rộng, nhẹ nhàng đưa trẻ sát gần 
ti mẹ để trẻ có thể ngậm núm vú và bú.  

 

Hãy đưa trẻ lại gần mẹ chứ 
không đưa vú mẹ lại gần trẻ. 

 

CHO TRẺ  NGẬM TI:  TRẺ  BÚ ĐỂ  ĂN? HAY BÚ CHƠI CHO DỄ  CH ỊU?  

Trẻ bú sữa mẹ để nạp dưỡng chất nuôi cơ thể (nạp dưỡng chất). Trẻ còn bú mẹ để tìm kiếm cảm giác 
thoải mái (không nạp dưỡng chất) khi mà trẻ không tìm cách để bú sữa mẹ cho no. Bú mẹ là động tác 
đầy quyền năng. Nó không chỉ cung cấp dưỡng chất để trẻ phát triển mà còn mang đến cho trẻ cảm 
giác dễ chịu và thích thú. Trong cả ngày lẫn đêm, có lúc thì trẻ bú để nạp dưỡng chất, có lúc thì chỉ bú 
chơi và điều này khá phổ biến ở trẻ. Hiểu được sự khác nhau này và nhận biết được khi nào trẻ bú ăn 
và khi nào trẻ chỉ  bú chơi là điều cần thiết, đặc biệt là khi bạn lo lắng và tự hỏi liệu bé có đủ sữa để bú 
không.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
BÚ CHƠI (KHÔNG NẠP DƯỠNG CHẤT (A):  

Cơ hàm sẽ chuyển động lên xuống (giống như chuyển 
động của pít tông). 

 

BÚ ĐỂ  NẠP DƯỠNG CHẤT (B):  

Cơ hàm của trẻ chuyển động từ trước ra sau (như 
đưa ra đưa vào) 
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Người mẹ và người bố áp dụng liệu pháp da kề da với trẻ 
sơ sinh.  

CHO TRẺ  NGẬM TI:  PHƯƠNG PHÁP DA KỀ  DA  

Khi trẻ có thể gần gũi với mẹ và/hoặc cha và làn da trẻ tiếp xúc trực tiếp với da của họ, cảm giác thật 
dễ chịu! Sự tiếp xúc gần gũi này còn hữu ích cho trẻ để chuẩn sẳn sàng cho bữa bú. Liệu pháp da kề da 
(hay còn gọi là “chăm sóc kiểu Kangaroo”) là khi mẹ hoặc cha bế trẻ áp vào ngực trần của mình. Đây là 
cách tuyệt vời để giúp trẻ sơ sinh thích nghi với môi trường sống bên ngoài bụng mẹ. Có thể áp dụng 
phương pháp này thường xuyên theo nhu cầu của trẻ và nó đặc biệt hữu ích cho trẻ sơ sinh.  
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9L 2: TỜ RƠI DÀNH CHO NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ VÀ CỘNG ĐỒNG – 
TÍN HIỆU ĂN VÀ CHƠI ĐÙA Ở TRẺ 

 
GIAO TIẾP CỦA TRẺ TRONG BỮA ĂN15 

Trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh sử dụng nhiều cách khác nhau để biểu đạt mong muốn và nhu cầu của bản thân. 
Thông qua các âm thanh, cử động cơ trên cơ thể và nét mặt (còn được gọi là tín hiệu), trẻ biểu đạt cho 
người chăm sóc biết khi nào trẻ đã sẳn sàng ăn và khi nào trẻ thích chơi đùa, và cũng cho biết khi nào 
trẻ muốn dừng hoặc đã ăn no. Các tín hiệu này đóng vai trò quan trọng vì nó giúp người chăm sóc hiểu 
được nhu cầu của trẻ khi mà trẻ chưa nói được. Một khi người chăm sóc nhận biết được và đáp ứng lại 
những tín hiệu này của trẻ, hoạt động ăn uống và chơi đùa dễ đạt thành công hơn. Hãy tham khảo các 
thông tin và hình ảnh dưới đây để nhận diện các tín hiệu và cách để đáp ứng các nhu cầu của trẻ.   

Một số tín hiệu dễ dàng nhận thấy và một số thì lại khá tinh tế. Tài liệu dưới đây sẽ đề cấp đến hai 
dạng tín hiệu chính:  

① Tín hiệu hợp tác – tín hiệu “sẳn sàng”  
② Tín hiệu bất hợp tác – tín hiệu “chưa sẳn sàng”  

 
TÍN HIỆU HỢP TÁC TÍN HIỆU BẤT HỢP TÁC 

o Mắt bừng sáng và mở to 
o Nhướn lông mày 
o Mặt bừng sáng lên 
o Mỉm cười  
o Nhìn chăm chú người khác 
o Cười khanh khách 
o Bật tiếng u ơ (phát ra những âm thanh hứng 

khởi) 
o Phát ra tiếng động khi ăn (tiếng tóp tép khi 

bú, tiếng chẹp miệng) 
o Quay đầu và người nhìn theo bảo mẫu hoặc 

nhìn về hướng có thức ăn, thức uống 
o Đút tay lên miệng 
o Đưa tay chống cằm 
o Đặt tay sờ vào bụng 
o Xòe bàn tay và ngón tay duỗi nhẹ 
o Duỗi tay đòi theo bảo mẫu và/hoặc đòi đồ ăn 

hoặc thức uống 
o Cử động khoan thai (không giẫy, gồng người 

hay ngúng nguẩy) 

 

o Mắt và mặt nhìn xa xăm 
o Nhíu lông mày hoặc trùng lông mày  
o Mặt nhăn nhó (câu mày), bĩu môi, khóc 
o Nhăn trán 
o Mắt chớp chớp hoặc nhắm nghiền lại 
o Tránh nhìn vào người khác 
o Bặm môi (môi bặm chặt vào nhau) 
o Thở nhanh 
o Phát ra tiếng tóp tép rất to và trở người liên tục 
o Quấy khóc, rên rỉ hoặc thút thít 
o Ho, sặc, ẹo, nôn trớ hoặc nôn mữa 
o Ngáp hoặc nấc cụt 
o Lắc đầu 
o Quay đầu và người đi khi bảo mẫu đút cho ăn hoặc uống 
o Tay đưa lên nắm tai, dụi mắt, đặt sau gáy và cổ   
o Xua tay ( cử động tay biểu đạt “không” đồng ý)  
o Hai bàn tay đan chéo 
o Các ngón tay ngoắc vào nhau và kéo ra 
o Nắm vào quần áo và/hoặc vào người 
o Đập vào khay/bàn hoặc giơ tay lên rồi đập xuống   
o Gạt/đẩy ra hoặc tránh né thức ăn hoặc bảo mẫu  
o Tay chân gồng hoặc thẳng cứng 
o Đá chân, vùng vằng 
o Bò hoặc đi ra chỗ khác 
o Hay ngủ gật trong lúc ăn  
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TÍN HIỆU HỢP TÁC 

 

 

 

 

Nhìn vào mọi người Mặt bừng sáng lên  Mắt mở to và sáng 

Cười và đưa tay lên miệng Đút tay vào miệng Ngoảnh vào nhìn bảo mẫu 

Tín hiệu hợp tác là dấu hiệu cho thấy trẻ đang đói và trẻ sẵn sàng chơi đùa 
cùng bạn.  

Khi trẻ phát ra những tín hiệu này, trẻ đã bật đèn xanh để bạn biết đến lúc 
cần cho trẻ ăn và chơi đùa với trẻ 
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TÍN HIỆU KHÔNG HỢP TÁC 

 

Khóc là tín hiệu sau cùng cho thấy trẻ đang đói. Nắm bắt sớm các tín hiệu 
trước khi trẻ khóc giúp cho việc cho trẻ ăn dễ dàng và trẻ vui vẻ hơn.  Hãy để ý 
đến những tín hiệu – thay vì chăm chăm nhìn đồng hồ

Khóc hoặc nhăn mặt Các ngón tay duỗi và xòe rộng 
á  ó    

Ngáp 

Tín hiệu không hợp tác là dấu hiệu trẻ đã no hoặc trẻ không thích cách chơi 
đùa đó. 

Khi trẻ phát ra những tín hiệu này, trẻ đang bật đèn đỏ báo hiệu người chăm 
sóc ngừng cho trẻ ăn để trẻ nghỉ ngơi và cần dỗ dành trẻ. Tham khảo phụ lục 
9K các hoạt động giúp dỗ dành để trẻ trấn tĩnh trở lại.  

  

Thu người lại Nhíu mày và quay đi  Nhíu mày và tay túm tai  
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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. Mộ t miế ng quá to có thể  khiế n trẻ  gặ p khó khăn khi ăn, bị nghẹn, từ chối 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  

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

 Uống từng ngụm một Ø Uống nhiều ngụm liên tục.  

 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.  

 

 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. 

 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.
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9L 4: TỜ RƠI HÀNH CHO NGƯỜI CHĂM SÓC VÀ CỘNG ĐỒNG —  

BẢNG KIỂM VỀ TƯ THẾ  
 

 
 

BẢNG KIỂM VỀ  TƯ THẾ  ĂN DÀNH CHO TRẺ  TỪ  0-6 THÁNG TUỔI  

Thực hiện theo những chỉ dẫn về tư thế đặt trẻ khi cho trẻ từ 0-6 tháng ăn để giảm thiểu 
nguy cơ bị sặc, đau ốm và gia tăng độ an toàn và thoải mái khi ăn 

 

 
VỚI TRẺ Ở ĐỘ TUỔI TỪ 0-6 THÁNG TUỔI 

 

� Đầu thẳng trục và ngay ngắn  

� Người được quấn tã (với trẻ từ 0-4 tháng) 

� Cằm hơi đưa ra phía trước   

� Vai thả lỏng tự nhiên  

� Thân mình được giữ chắc trong vòng tay, ngực và người của bảo mẫu 

� Hông thấp hơn đầu 
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BẢNG KIỂM VỀ  TƯ THẾ  ĂN DÀNH CHO TRẺ  TỪ  6 THÁNG TUỔI TRỞ  LÊN  

Thực hiện theo những chỉ dẫn về tư thế khi cho trẻ từ 6 tháng tuổi hoặc lớn hơn ăn để 
giảm thiểu nguy cơ bị sặc, đau ốm và gia tăng độ an toàn và thoải mái khi ăn 

 
 

 
VỚI TRẺ ĐỦ 6 THÁNG HOẶC LỚN HƠN: 

 

� Hông đặt vuông góc (góc 90 độ) và thấp hơn đầu 

� Người (thân) ngồi ngay ngắn và dựa vững vàng vào ghế hoặc người của bảo mẫu – không bị nhoài ra 
phía trước hoặc ngả ra phía sau hoặc đổ vẹo sang một bên 

� Vai bằng và thả lỏng xuống  

� Đầu thẳng trục, ngay ngắn, tư thế cân bằng và cằm hơi trúc xuống  

� Đầu đối gập vuông góc (góc 90 độ)  

� Bàn chân đặt bằng trên sàn, mặt tấm kê chân hoặc chống vào người của bảo mẫu  

 

 

 

Đầu 

Hai vai 

Hông 

Thân 
người 

Đầu gối 

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

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

RĂNG CHẮC KHỎE VÀ TRẺ  KHỎE MẠNH

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

HỆ  LỤY KHI MẮC CÁC VẤN ĐỀ  DỀ  RĂNG LỢI 

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

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

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

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

⇒ Dị tật sứt môi và/hoặc hở hàm ếch hoặc các dị
tật khác về răng hàm mặt và đầu

⇒ Bại não
⇒ Hội chứng Đao
⇒ Khiếm thị
⇒ Khiếm thính
⇒ Động kinh
⇒ Thiểu năng trí tu/chậm phát triển
⇒ Nhiễm HIV
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CÁC NHÂN  TỐ  KHÁC  

Khi trẻ … 

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

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

o Giảm tiết nước bọt khiến trẻ sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển thức ăn khỏi miệng.
o Do phải ăn kiêng hoặc không ăn uống được bằng đường miệng khiến miệng trẻ bị khô, tạo môi

trường để vi khuẩn có hại phát triển gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.
o Do phải uống thuốc nên trẻ có thể bị sưng lợi, chảy máu chân răng  hoặc sâu răng.
o Do trẻ bú bình trong một thời gian dài, trẻ có thể bị hỏng men răng và/hoặc các vấn đề khác về

răng.
o Do đư ợ c cho ăn nhiều đồ ăn thức uống ngọ t và dính răng, trẻ có thể bị hư răng và rụng răng.

DẤU HIỆU CỦA CÁC VẤN ĐỀ  VỀ  RĂNG MIỆNG  

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

ĐÁNH RĂNG VÀ CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG SƠ ĐẲNG  

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

HƯớng dẫn cách đánh răng và chăm sóc răng miệng sơ đẳng 

PHÙ HỢP VỚI :  Tất cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

THỰC HIỆN KHI :   

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

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

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

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

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

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

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

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

TRÒ CHƠI 1-2-33 8

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

Hướng dẫn thực hiện: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

① Giúp trẻ một tay. Trẻ khuyết tật hầu như đều cần được trợ giúp (một phần hay hoàn toàn) để
vệ sinh răng miệng (đánh răng/súc miệng) hằng ngày. Chăm sóc răng miệng cho trẻ cần được
thực hiện hằng ngày và thực hiện vài lần một ngày.

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

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

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

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

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

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

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

⑨ Cho trẻ khám nha sĩ. Trẻ cần được khám nha sĩ (bác sĩ răng/ miệng) ngay sau khi trẻ vừa mọc
răng. Sau đó, trẻ cần được chăm sóc nha khoa thường xuyên trong năm. Bằng cách này, bất cứ
vấn đề răng miệng nào cũng sẽ được giải quyết trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.
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9M: CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĂN UỐNG THƯỜNG GẶP VÀ CÁC GIẢI PHÁP 
BẢNG TÓM LƯỢC 

VẤN ĐỀ  THƯỜNG GẶP KHI TRẺ  BÚ BÌNH VÀ CÁC GIẢ I  PHÁP 

VẤN ĐỀ  THƯỜNG GẶP GIẢ I  PHÁP 

Núm bình sữa chảy quá nhanh 

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

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

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

Bữa ăn kéo dài hơn 30 phút 

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

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

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

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

Quấy khóc khi ăn 

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

hoặc quá nhanh gây cho trẻ bực bội và quấy khóc.
o Cho trẻ nghỉ giải lao giữa cữ bú (để ợ hơi, vỗ về, đong đưa cho trẻ)
o Cho trẻ ngậm núm ti giả đến khi trẻ bình tĩnh trở lại để ăn

Ngủ gật khi ăn 

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

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

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

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

(Phụ lục 9K)

Bị sặc, ho hoặc ọe khan khi ăn 

o Xác định nguyên nhân
o Đặt trẻ ở tư thế khác nhằm giảm bớt sự cố khi ăn (dựng thẳng) và

tuân thủ các yếu tố cơ bản về tư thế (Chương 1, Mục 1) 
o Kiểm tra tốc độ chảy và điều chỉnh — thường tốc độ chảy chậm khi

sử dụng núm bình sữa chảy chậm sẽ có hiệu quả hơn
o Dùng kỹ thuật điều tiết tốc độ bú để giảm tốc độ chảy (Phụ lục 9J)
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o Cho trẻ nghỉ giải lao giữa cữ bú (để ợ hơi, vỗ về, đong đưa) 
o Giải pháp cuối cùng là kiểm tra độ đặc của đồ uống (Phụ lục 9E) 

Không chịu bú 

o Xác định nguyên nhân 
o Đặt trẻ ở tư thế khác để trẻ để tăng sự thoải mái cho trẻ  
o Dùng kỹ thuật giúp trẻ an tĩnh lại trước và trong khi ăn (Phụ lục 9K) 
o Kiểm tra tốc độ chảy và điều chỉnh khi cần: Tốc độ chảy quá nhanh 

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

Bị nôn trớ trong và/hoặc sau khi 
bú  

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

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

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

 

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

VẤN ĐỀ  THƯỜNG GẶP GIẢ I  PHÁP CÓ THỂ  THỬ  

Ho, phun ra hoặc bị sặc khi uống 
bằng cốc 

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

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

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

chảy (Phụ lục 9E) 

Làm đổ vãi thức uống 

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

uống cốc giỏi quá!”) 

Thè lưỡi vào trong cốc uống 
o Thử đặt trẻ ở tư thế khác để người trẻ vững hơn và tuân thủ các 

yếu tố căn bản về tư thế (Chương 1, Mục 1). 
o Đỡ cốc cho trẻ và cho trẻ uống từng ngụm nhỏ một. 
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o Cho trẻ tập uống bằng cốc thường xuyên 
o Cân nhắc giải pháp chế thức uống cho sánh hoặc sử dụng đồ uống 

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

Lắc đầu, gạt cốc đi  = Từ chối 
uống cốc 

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

o Dùng kỹ thuật giúp trẻ an tĩnh lại trước và trong khi ăn (Phụ lục 9K) 
o Thử đặt ở tư thế khác để trẻ thoải mái hơn 
o Thay sang loại cốc khác 
o Điều chỉnh tốc độ uống cho chậm hơn 
o Uống mẫu để trẻ quan sát học làm theo 
o Cho trẻ tập uống bằng cốc thường xuyên  
o Cho trẻ cầm và chơi với cốc mà không có nước để trẻ quen dần 

(trong và ngoài các bữa ăn)  

 

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

VẤN ĐỀ  THƯỜNG GẶP CÁC GIẢ I  PHÁP CÓ THỂ  THỬ  

Gặp khó khăn để ngồi ngay ngắn 
trên ghế 

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

kỹ năng phát triển cần thiết để tập ăn bằng thìa (Chương 1, Mục 6) 
o Thử đặt trẻ ở tư thế khác hoặc điều chỉnh lại tư thế hiện tại để cơ 

thể trẻ dựa vững hơn và tuân thủ các yếu tố căn bản về tư thế ăn 
(Chương 1, Mục 1). 

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

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

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

Không há miệng để ăn hoặc há 
miệng không thường xuyên 

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

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

o Kiểm tra tư thế, thay đổi tư thế nếu cần và tuân thủ các yếu tố căn 
bản về tư thế (Chương 1, Mục 1). 

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

o Thường xuyên tập cho trẻ ăn bằng thìa  
o Ăn mẫu bằng thìa để trẻ quan sát và học theo 
o Đổi sang loại thìa khác 
o Giảm thiểu các tác nhân khiến trẻ phân tâm khi ăn (quay mặt trẻ 
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vào trong để tránh nhìn về phía có đông người, giảm bớt tiếng ồn, 
để ánh sáng dịu nhẹ) 

o Không ép trẻ ăn  

Bữa kéo dài hơn 30 phút 

o Tìm hiểu và xác định nguyên nhân 
o Kiểm tra tư thế và tuân thủ các yếu tố về tư thế (Chương 1, Mục 1). 
o Cho trẻ ăn từng ít một và chia nhỏ thành nhiều bữa  
o Chuyện trò, hát và đùa với trẻ trong khi ăn để khích lệ sự tham gia 

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

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

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

Quấy khóc không chịu ăn bằng 
thìa 

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

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

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

Bị sặc, ho hoặc oẹ khan khi ăn 

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

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

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

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

thức ăn dễ ăn hơn) để giảm sự cố khi ăn (Phụ lục 9E, 9F) 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ  THƯỜNG GẶP Ở  TRẺ  TỰ  XÚC ĂN VÀ CÁC GIẢ I  PHÁP  

VẤN ĐỀ  THƯỜNG GẶP CÁC GIẢ I  PHÁP CÓ THỂ  THỬ  

Khó khăn trong việc tiếp cận với 
các vật dụng ăn uống, bát/ dĩa, 
cốc do bị khiếm khuyết về thể 
chất, thị lực hoặc nhận thức 

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

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

o Thử dùng các loại ghế, bàn hoặc cách ngồi khác nhau 
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o Điều chế các vật dụng ăn uống, cốc, đĩa, và bát sao cho phù hợp 
với nhu cầu cụ thể của mỗi trẻ (Phụ lục 9G) 

o Sử dụng các loại chén bát và dĩa có đế bám dính vào mặt bàn và 
không dễ bị xê dịch trong khi ăn  

o Dùng tấm lót đĩa, khay có gờ để giúp trẻ dễ định vị thức ăn dễ 
dàng hơn  

o Thường xuyên cho trẻ tập tự xúc ăn  

Thường xuyên làm rơi vãi thức ăn  

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

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

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

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

thìa đúng rồ - Giỏi quá!”) 

Bữa ăn kéo dài hơn 30 phút 

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

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

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

Không chịu tự xúc ăn 

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

(Phụ lục 9L-2) 
o Dùng kỹ thuật giúp trẻ trấn tĩnh trước và trong khi ăn (Phụ lục 9K)  
o Đặt trẻ ở tư thế khác để trẻ cảm thấy thoải mái hơn 
o Đổi sang loại thìa khác  
o Thường xuyên cho trẻ tập cầm thìa tự xúc ăn  
o Cho trẻ quan sát các trẻ khác dùng thìa để tự xúc ăn vào thời gian 

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

trình tự ăn  

Bị  sặc, ho hoặc ọe khan khi ăn 

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

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

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

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

cấu trúc dễ ăn hơn) để giảm bớt nguy cơ gặp sự cố khi ăn (Phụ lục 
9E, 9F). 
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VẤN ĐỀ  THƯỜNG GẶP Ở  TRẺ  B Ị  NHẠY CẢM TRONG ĂN UỐNG VÀ CÁC GIẢ I  PHÁP  

 
VẤN ĐỀ  THƯỜNG GẶP GIẢ I  PHÁP CÓ THỂ  THỬ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trẻ không muốn chạm tay vào 
thức ăn 

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

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

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

Bị sặc, ho hoặc ọe khan khi ăn 

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

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

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

ngửi) 
o Cân nhắc điều chỉnh cấu trúc thức ăn (đồng thời vẫn cho trẻ ăn các 

thức ăn có cấu trúc dễ hơn) để giảm bớt nguy cơ gặp sự cố khi ăn 
(Phụ lục 9E, 9F). 
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NHỮNG VẤN ĐỀ  VỀ  TƯ THẾ  ĂN VÀ CÁC GIẢ I  PHÁP  
 

VẤN ĐỀ  THƯỜNG GẶP GIẢ I  PHÁP CÓ THỂ  THỬ  

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

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

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

chăm sóc) 

Đầu xoay nghiêng hoặc cổ bị 
nghẹo sang một bên 

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

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

khuyến, khích trẻ xoay về đúng tư thế.  

Ngửa đầu và cổ lên phía trần nhà 
hoặc lên trời 

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

chỉnh về đúng tư thế. 

Gục đầu hoặc cổ xuống trước 
ngực 

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

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

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

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

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

Lệch/vẹo người sang một bên 

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

o Thử đổi tư thế, ghế hoặc cách ngồi khác  
o Cuộn mền/ khăn hoặc dùng miếng xốp để chèn bên hông, bên phía 

trẻ vẹo người sang (chèn dọc từ vùng xương chậu lên đến nách trẻ) 
o Đưa thức ăn vào ngang tầm mắt trẻ và khuyết khích trẻ chỉnh về 

đúng tư thế. 

Người bị gồng cứng, ưỡn cong ra o Cần đảm đặt trẻ ngồi đúng theo chỉ dẫn về cách đặt tư thế ăn cho 
trẻ (Chương 1, Mục 1). 
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phía sau  o Thử đổi tư thế, ghế hoặc cách ngồi khác  
o Chỉnh/nâng vai và lưng của trẻ về phía trước trong khi giữ đầu gối 

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

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

đúng tư thế. 

Tuột người ra khỏi ghế 

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

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

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

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

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

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

o Thử đổi tư thế, ghế hoặc cách ngồi khác  
o Điều chỉnh bục gác chân để giúp trẻ đặt bằng trên mặt tấm để chân  
o Đặt thêm hoặc chỉnh bục để chân hiện có (kê thêm sách, tấm gỗ, 

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

Không kiếm được chiếc ghế nào 
vừa vặn với trẻ 

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

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

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

dụng có sẵn (thùng cát tông, giỏ đựng đồ giặt v.v.) để tạo thành 
chiếc ghế vừa với trẻ (Phụ lục 9I) 

NHỮNG VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN UỐNG LIÊN QUAN ĐẾN CỬ  ĐỘNG MIỆNG VÀ CÁC GIẢ I  PHÁP  

 
VẤN ĐỀ  THƯỜNG GẶP GIẢ I  PHÁP CÓ THỂ  THỬ  

Gặp khó khăn khi thay đổi cấu trúc 
thức ăn 

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

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

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

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

(Phụ lục 9J) 
o Thường xuyên tạo cơ hội để trẻ khám phá thức ăn (nhìn, ngửi, 
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chạm/cầm vào thức ăn) mà không bị bất cứ áp lực nào kể cả trong 
và ngoài bữa ăn. 

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

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

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

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

Thường xuyên làm rơi vãi thức ăn 
ra khỏi miệng 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bị sặc, ho hoặc oẹ khan khi ăn  

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

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

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

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

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

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

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

o Nếu trẻ tự xúc ăn, hãy khuyến khích trẻ xúc ít một, ăn chậm rãi và 
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dừng nghỉ một chút sau mỗi lần xúc ăn. 
o Nếu đút cho trẻ ăn, xúc ít một và uống từng ngụm nhỏ một với tốc 

độ chậm để trẻ có thể tự xử lý thức ăn trong miệngđược. 
o Cắt nhỏ thức ăn cho phù hợp và vừa với miệng trẻ.  
o Cân nhắc điều chỉnh lại cấu trúc thức ăn (trong khi vẫn cho trẻ ăn 

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

o Cho trẻ nghỉ giải lao thường xuyên trong bữa ăn    

Trẻ không nhai được thức ăn  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dạng dài, mỏng, giòn và dễ tan  
o Cho trẻ ăn các thức ăn mà trẻ có thể “cắn đứt” để hỗ trợ phát triển 

cơ hàm và luyện kỹ năng nhai ở trẻ  
o Nhắc nhở và khen ngợi trẻ trong các bữa ăn (“Nhai thức ăn đi con, 

Linh.” “Con nhai giỏi lắm, Giang!”) 
o Liên tục để mắt đến trẻ trong suốt bữa ăn vì trẻ có nguy cơ bị sặc/ 

hóc thức ăn  

Trẻ ngậm thức ăn   

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

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

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

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

o Áp dụng kỹ thuật xoa mặt để đánh thức và giữ cho trẻ tỉnh táo để 
ăn (Phụ lục 9J) 
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o Nếu trẻ tự xúc ăn, hãy khuyến khích trẻ xúc ít một, ăn chậm rãi và 
dừng nghỉ một chút sau mỗi lần xúc ăn. 

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

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

thức ăn mới có cấu trúc cứng hơn để trẻ tập quen và thành thạo 
dần (Phụ lục 9E, 9F) 
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9N: TRẺ CẦN ĂN BAO NHIÊU LÀ ĐỦ? 
 

 

 

 

0-1 THÁNG 

Bú SỮA MẸ theo nhu cầu 
hoặc 2-3 giờ bú một lần 
(khoảng 8-10 cữ/ngày). 
HOẶC cho bú 60-90 ml (2-
3 fl. oz.) SỮA CÔNG THỨC, 
3-4 tiếng/cữ (khoảng 6-8 
cữ/ngày) 

TRẺ CẦN ĂN BAO NHIÊU LÀ ĐỦ? 

1-4 THÁNG 

Bú SỮA MẸ theo nhu cầu 
hay 6- 8 cữ/ngày). HOẶC 
cho bú 120-180 ml (4-6 
fl. oz.) SỮA CÔNG THỨC, 
4-5 tiếng bú một cữ 
(khoảng 5- 6 cữ/ngày). 
Số lượng cữ bú bắt đầu 
giảm dần do trẻ ngủ đêm 
dài hơn 

Chế độ ăn theo độ tuổi dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng căn cứ theo hướng dẫn của Học viên Nhi khoa Hoa Kỳ 

4-6 THÁNG 

Bú SỮA MẸ theo nhu cầu 
hoặc 6 cữ bũ một ngày. 
HOẶC cho bú 180-240 ml 
(6-8 fl. oz.) SỮA CÔNG 
THỨC, 4-5 tiếng bú một 
cữ (khoảng 4-5 cữ/ngày) 

Bú sữa mẹ Bú sữa công thức 

6-9 THÁNG 

Bú SỮA MẸ theo nhu cầu hay 4-6 
cữ/ngày) HOẶC cho bú 720-960 ml 
(24-32 fl. oz.) SỮA CÔNG THỨC mỗi 
ngày. Bắt đầu cho trẻ làm quen dần 
với thức ăn dặm như BỘT NGŨ 
CỐC loãng hoặc TRÁI CÂY mọng 
nước và RAU khoảng 1-2 bữa/ngày 
nếu trẻ ăn được. Số cữ BÚ SỮA 
MẸ/SỮA CÔNG THỨC giảm dần khi 
trẻ bắt đầu ăn dặm được nhiều 
hơn. Khi được 8 tháng, bắt đầu tập 
cho trẻ làm quen dần với cấu trúc 
đa dạng hơn. 

Ăn dặm  

9-12 THÁNG 

Bú SỮA MẸ theo nhu cầu 
hay 4-6 cữ/ngày). HOẶC cho 
bú tổng cộng 720 ml (24 fl. 
Oz.) SỮA CÔNG THỨC 
mỗingày. Bắt đầu tập cho 
trẻ ăn đa dạng hơn các thức 
ăn dặm với sô lượng tăng 
dần. Ví dụ 2 khẩu phần 
TRÁI CÂY và RAU, 1 khẩu 
phần NGŨ CỐC, 1 khẩu phần 
SỮA CHUA và 1 khẩu phần 
THỊT mỗi ngày (mỗi khẩu 
phần =1/4 – ½ chén) 
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CHƯƠNG 10: GIẢI NGHĨA THUẬT NGỮ (DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ 
SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY) 

 
1. Nét (mặt): tương tự như biểu cảm trên mặt. Cách biểu đạt cảm xúc thông qua các cử động và 

trạng thái trên khuôn mặt. Ví dụ, mỉm cười, cau mày, nhướn mày để thể hiện sự ngạc nhiên hoặc 

nheo mắt để thể hiện sự tức giận hoặc thất vọng. 

2. Sặc (danh từ)/bị sặc (động từ): Khi thức ăn hoặc thức uống rơi lạc sang phổi thay vì di chuyển 

đúng xuống dạ dày. Sặc/bị sặc có thể dẫn là nguyên nhân gây đau ốm, suy dinh dưỡng, mất nước 

và tử vong. 

3. Loạn thị: Một tật khúc xạ của mắt khiến một người nhìn mọi vật một cách méo mó, không chính 

xác. 

4. Tức sữa: Là khi một hoặc cả hai bên vú trở nên sưng, cứng và đau khi tuyến sữa tiết quá nhiều 

sữa.  

5. Cơn đau bụng (danh từ)/đau bụng (tính từ): Khi trẻ bị đau bụng dữ dội và rất khó dỗ trẻ. 

Tình trạng này thường thấy ở trẻ 0-3 tháng tuổi và nguyên nhân chưa được biết.  

6. Uống một hơi: Trẻ uống nhiều ngụm liên tục và nuốt luôn một mạch không nghỉ.  

7. Tiết chế lại/Sự tiết chế lại: Cách chúng ta giao lưu, tương tác với người khác để học cách trấn 

tĩnh trở lại. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, học cách tiết chế lại (trở nên bình tĩnh với người khác) 

sẽ giúp trẻ học cách tự lấy lại bình tĩnh (Tự tiết chế). 

8. Suy giảm thị lực vỏ não (CVI): Là một tổn thương trên não bộ gây ảnh hưởng đến khả năng thị 

lực của con người. Tình trạng này không có nghĩa là người đó bị mù; tuy nhiên những gì người 

đó có thể thấy và cách người đó nhìn mọi vật bị méo mó ở các mức độ khác nhau với mỗi người.  

9. Các tín hiệu: các âm thanh, cử động cơ thể và biểu cảm trên mặt mà trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sử 

dụng để biệu đạt mong muốn và nhu cầu của trẻ với người chăm sóc, bao gồm khi trẻ muốn ăn, 

thích đùa giỡn, khi đã no hoặc muốn dừng không đùa nữa. 

10. Đảm trách nhiệm vụ nuôi dưỡng trẻ: là khi một người đảm nhiệm chăm sóc các nhu cầu cơ 

bản của trẻ như cho trẻ ăn và uống, và có thể hỗ trợ trẻ trong sinh hoạt hàng ngày như tắm rửa 

và thay tã và cho trẻ đi vệ sinh.  

11. Giảm mẫn cảm (động từ/danh từ): hành động hoặc hoặc qui trình can thiệp để giúp người bị quá 

mẫn giảm bớt mức độ mẫn cảm hoặc phản ứng quá mẫn với tác nhân gây mẫn cảm nào đó. Ví dụ 

như một trẻ bị quá mẫn và khó chịu khi bị chạm lên mặt. Theo thời gian, bảo mẫu từ từ và nhẹ 

nhàng giúp trẻ trở nên bớt khó chịu hơn khi bị chạm lên mặt.   



CHƯƠNG 10:  GIẢI  NGHĨA THUẬT NGỮ (DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ SỬ 
DỤNG TRONG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY) 

 
390 

12. Chậm phát triển hoặc thiểu năng: Tình trạng gây tác động đến trẻ em 0-8 tuổi làm gián đoạn 

khả năng tăng trưởng và phát triển của trẻ theo như mong đợi ở một hoặc nhiều mặt. 

13. Tiến bộ trong ăn uống: Khi người bảo mẫu hỗ trợ và tập để trẻ làm quen và chuyển sang ăn 

thức ăn có cấu trúc mới hoặc uống thức uống sánh hơn. 

14. Tín hiệu không hợp tác: Là các tín hiệu của trẻ cho thấy là trẻ đã no hoặc không muốn đùa nữa 

và cần nghỉ giải lao giữa bữa ăn/ hoặc dừng chơi đùa. 

15. Bú/mút vô tổ chức: Là khi trẻ bú không đều nhịp, mất nhịp hoặc bú kém trong khi ăn.  

16. Tín hiệu hợp tác: là các tín hiệu của trẻ cho thấy trẻ đang đói, thích được chơi đùa với người 

khác hoặc đang thích trò đùa giỡn hiện tại.  

17. Nắp thanh quản: Là sụn mô mềm nằm ở đầu ống khí quản dẫn tới phổi. Nó đóng vai trò ngăn 

thức ăn và thức uống đi xuống trong phổi  

18. Thực quản: là một ống cơ giúp vận chuyển đồ ăn và thức uống từ cổ họng xuống đến dạ dày. 

19. Bú mẹ hoàn toàn(EB): Khi trẻ chỉ bú sữa mẹ. Trẻ không ăn sữa công thức, thực phẩm bổ sung, 

nước hoặc các loại thực phẩm khác. Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ được khuyến nghị cho trẻ 

từ 6 tháng tuổi trở xuống.  

20. Kỹ thuật xoa mặt: là kỹ thuật xoa bóp được sự dụng để hỗ trợ phát triển cơ mặt và cơ miệng 

cho trẻ để kích thích khả năng ăn uống. Sử dụng kỹ thuật này trước bữa ăn giúp kéo dãn và kích 

hoạt các cơ trên mặt để sẳn sàng cho việc ăn uống.  

21. Chậm lớn (FTT): là khi trẻ “thất bại” trong việc phát triển và lớn lên phù hợp với độ tuổi. Những 

trẻ này thường cần đến sự hỗ trợ và tăng cường dinh dưỡng, ví dụ như cho trẻ ăn tăng bữa, cho ăn 

đồ ăn thức uống có hàm lượng calo cao, hoặc cho ăn bằng ống sông để nạp năng lượng và thúc đấy 

sự phát triển. 

22. Quấy khóc/Khó chịu: là khi trẻ cảm thấy bực bội, khó chịu trong người. Trẻ quấy khóc thường 

dễ nổi cáu và rất khó để dỗ dành.  

23. Há miệng: là khi trẻ mở to miệng để ngậm núm ti. Há miệng rộng sẽ giúp cho trẻ ngoạm trọn 

núm vú để có thể bú tốt hơn.  

24. Chứng trào ngược dạ dày (GER): là khi thức ăn từ dạ dày trào ngược lên cổ họng gây cảm giác 

đau đớn và khó chịu.  

25. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD): Là một dạng bệnh lý khi tình trạng trào ngwojf 

dạy dày thực quản trở nên nặng hơn, khiến trẻ bỏ bú và không tăng cân đều. Trẻ thường hay bị 

nôn trớ và cảm thấy khó chịu hoặc có biểu hiện đói nhưng không muốn ăn.  



CHƯƠNG 10:  GIẢI  NGHĨA THUẬT NGỮ (DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ SỬ 
DỤNG TRONG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY) 

 
391 

26. Uống ực một hơi: Trẻ uống/hớp một ngụm đầy hoặc uống nhiều ngụm liên tục không nghỉ. 

27. Chứng tăng động: Khi trẻ có biểu hiện phản ứng mạnh mẽ (tăng độ nhạy cảm) trước luồng 

thông tin tiếp nhận được qua giác quan. Phản ứng này mạnh hơn mong đợi (quá khích).  

28. Tăng trương lực cơ (Cứng cơ): Trẻ có cơ bắp co cứng chắc 

29. Quá nhạy cảm: Khi trẻ thể hiện phản ứng mạnh mẽ (tăng sự nhạy cảm) trước luồng thông tin 

tiếp nhận được qua giác quan. Phản ứng này mạnh hơn mong đợi.  

30. Giảm trương lực cơ (Nhão cơ): Cơ trẻ mềm, yếu  

31. Chứng thiểu động (danh từ/tính từ): Khi trẻ có biệu hiện giảm phản ứng (giảm sự nhạy cảm) 

trước luồng thông tin cảm giác. Phản ứng này thường chậm và thấp hơn mong đợi.  

32. Giảm mẫn cảm (Dang từ/tính từ): Khi một người thể hiện sự chậm phản ứng (giảm sự nhạy 

cảm) trước luồng thông tin cảm giác. Phản ứng này thường chậm và thấp hơn mong đợi 

33. Ngậm/Đang ngậm: là cách trẻ gắn miệng vào ti mẹ để chuẩn bị bú. Trẻ ngậm núm vú tốt là khi 

miệng trẻ ngoạm hoàn toàn quầng vú của mẹ để bú.  

34. Kích thích môi: Là kỹ thuật đặt đầu ti (vú mẹ hoặc núm bình sữa) chạm vào môi trẻ để kích 

thích trẻ sơ sinh ngậm núm ti mẹ hoặc núm bình sữa để bú.  

35. Đồ vật yêu thích: Là một thứ đồ vật phù hợp với lứa tuổi như tấm chăn hoặc thú nhồi bông mà 

hết sức ý nghĩa đối với trẻ loại và nó có thể giúp trẻ bình tĩnh trở lại. 

36. Trẻ yếu ớt hoặc đa bệnh tật: Là trẻ gặp nhiều mắc nhiều bệnh lý và cần đến sự chăm sóc 

chuyên sâu và giám sát để duy trì thể lực hoặc ngăn ngừa tình trạng sức khoẻ xấu đi.  

37. Kế hoạch vận động: là đề cập đến khả năng của một người lập ra kế hoạch và thực hiện các kế 

hoạch đề ra từ đầu đến cuối. Ví dụ trẻ quyết định đi uống nước. Trẻ sẽ đưa tay ra, cầm lấy cốc, 

đưa cốc lên miệng, uống một ngụm và nuốt. Khi một người gặp phải vấn đề trong việc lên kế 

hoạch vận động, việc thực hiện hết các bước này của họ thường là chậm hoặc không chính xác 

hoặc không có hệ thống.  

38. Sử dụng miệng: là khi trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ cầm đồ chơi đưa lên miệng để khám phá đồ vật 

đó. Sử dụng miệng là kỹ năng điển hình để phát triển kỹ năng ăn và trò chuyện ở trẻ.  

39. Chậm phát triển thần kinh: Các dạng khuyết tật hoặc rối loạn thường xuất phát từ các vấn đề 

về não bộ và hệ thần kinh điều truyền dẫn thông tin để khiển hoạt động của các bộ phận trên cơ 

thể. Tình trạng này dẫn đến các khó khăn ở một hay một loạt các mặt phát triển. Ví dụ: rối loạn 

phổ tự kỷ, bại não, thiểu năng trí tuệ, tăng động/ giảm tập trung, khiếm thị, khiếm thính.   
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40. Rối loạn thần kinh cơ: Có nhiều thể bệnh lý gây tác động đến chức năng hoạt động của các cơ 

bắp trong cơ thể. 

41. Tế bào thần kinh: Các tế bào trong cơ thể tạo nên hệ thống thần kinh  

42. Bú chơi, không để nạp dưỡng chất (NNS): là khi trẻ bú mẹ để tìm kiếm cảm giác dễ chịu chứ 

không bú mẹ để nạp dưỡng chất. 

43. Bú để nạp dinh dưỡng (NS): Là khi trẻ bú mẹ để uống sữa vào để nạp dưỡng chất. 

44. Chăm sóc tối ưu:  Là khi người bảo mẫu thực hiện chăm sóc trẻ để vừa đáp ứng các nhu cầu 

hằng ngày của trẻ và vừa thường xuyên mang đến cho trẻ sự quan tâm, âu yếm và tình yêu thương. 

45. Kỹ năng cử động miệng: Các cử động ở khoang miệng bao gồm má, môi, lưỡi và hàm. Kỹ năng 

này bao gồm cả sức mạnh, khả năng kiểm soát, phối hợp của giữa các cử động này trong ăn uống 

và nói năng.  

46. Bú/Mút có tổ chức: Là khi trẻ cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng và đều nhịp khi bú.  

47. Các loại núm ti chỉnh nha: Là các loại núm bình sữa và núm ti giả được thiết kế vừa vặn trong 

miệng trẻ và gần tương đồng với ti mẹ.  

48. Bị quá khích/Sự quá khích: Là khi một người biểu đạt trạng thái cảm xúc thái quá trước một 

trải nghiệm hoặc tác nhân tác động lên giác quan nào đó một cách bất bình thường. Ví dụ như một 

trẻ có thể trở nên quá khích khi và tỏ ra bực bội khi căn phòng quá ồn ào và đông đúc, hỗn độn và 

ầm ĩ. 

49. Điều chỉnh tốc độ/Kỹ thuật điều tiết tốc độ: Là  kỹ thuật dùng để điều chỉnh chậm lại tốc độ 

ăn của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Khi cho trẻ bú bình, người bảo mẫu sẽ dùng kỹ thuật này để điều 

khiển trẻ bú hoặc cho nghỉ giải lao một chút nhằm giảm chậm tốc độ bú của trẻ. Đối với trẻ lớn, 

người bảo mẫu sẽ đút cho trẻ từng thìa hoặc uống từng ngụm  chậm rãi và phù hợp với khả năng 

kiểm soát và xử lý của trẻ.  

50. Hầu họng: Là cổ họng. 

51. Điều tiết/điều chỉnh (danh từ/động từ): Là một kỹ năng phát triển cần thiết ở trẻ đặc biệt 

trong việc ăn uống và tương tác. Là khả năng tự điều chỉnh và lấy lại bình tĩnh ở trẻ. 

52. Phản xạ bản năng: Là phản xạ xoay đầu sang bên khi có gì đó chạm vào môi và má. 

53. Nhai đều: Là cách nhai đã trở nên thuần thục khi đó xương hàm di chuyển theo chuyển động 

quay (tròn) để nhai các loại thức ăn có cấu trúc khác nhau.   
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54. Tự xúc ăn: Là quá trình tự đút ăn bằng cách bốc tay, cầm và xúc ăn bằng vật dụng dùng ăn uống 

và cốc. Đây là qui trình được thiết lập, sắp xếp và đưa đồ ăn, thức uống từ trong đĩa, chén hoặc 

cốc lên miệng.  

55. Điều chỉnh bản thân/Tự điều chỉnh: Là cách trẻ tự lấy lại bình tĩnh. Trẻ sẽ biết cách tự điều 

chỉnh khi đã học được cách tiết chế (trở nên bình tĩnh với người khác). 

56. Liệu pháp da kề da/liệu pháp ấp Kangaroo: Là phương pháp người mẹ hoặc người cha bế trẻ 

áp vào ngực trần của mình để giúp trẻ thích nghi dần với môi trường sống bên ngoài.  

57. Vòm hầu: Là phần hàm ếch bên trên vòm miệng. 

58. Các loại bình sữa chuyên dụng: Là các loại bình sữa được thiết kế đặc biệt phù hợp với trẻ 

sinh non hoặc trẻ khuyết tật sứt môi/ hở hàm ếch. 

59. Khớp thái dương (TMJ): Là khớp gắn kết hàm dưới với hộp sọ và là điểm tựa cho cử động hàm 

khi ăn, uống, nói chuyện. Khớp này nằm hai bên rìa khuôn mặt, gần với tai và hàm trên.  

60. Chất làm đặc: Là các chất khi chế vào thức ăn sẽ làm thay đổi độ đặc và tốc độ chảy của đồ ăn 

và thức uống. 

61. Khí quản: Là ống dẫn khí đến phổi. 

62. Giảm phản ứng/giảm khả năng cảm nhận: Khi một người không có hoặc ít có phản ứng 

trước tác nhân tác động lên giác quan hoặc trải nghiệm, thấp hơn mong đợi. Ví dụ khi trẻ đập 

đầu vào bàn nhưng không hề có biểu hiện đau đớn hoặc khó chịu nào. Giảm phản ứng là tình 

trạng trẻ hầu như không nhận được trải nghiệm và tương tác nào tác động vào giác quan và dẫn 

đến tình trạng chậm phát triển và chậm trong tương tác. 
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