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PHẦN 3: 
NHÓM ĐỐI TƯỢNG CẦN CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT VÀ CÁC CHỦ ĐỀ: 
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĂN UỐNG DÀNH CHO TRẺ MẮC 

MỘT SỐ KHUYẾT TẬT PHỔ BIẾN 
 
Chương 6: Trẻ khuyết tật hay Trẻ có Nhu cầu Đặc biệt 

⇒ Mục 6.1: Thông tin khái quát về Trẻ khuyết tật hay Trẻ có Nhu cầu Đặc biệt 
⇒ Mục 6.2: Các thách thức trong ăn uống ở một số dạng khuyết tật phổ biến 
⇒ Mục 6.3: Ngoài giờ ăn: Lời khuyên khi chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt. 

    

Chương 7: Những thách thức thường gặp khi cho trẻ ăn và các giải pháp  

⇒ Mục 7.1: Tìm hiểu khái quát các vấn đề về ăn uống 
⇒ Mục 7.2: Khuyến nghị khi chăm sóc cho trẻ gặp khó khăn về ăn uống 

 

Chương 8: Biến bữa ăn thành thời gian ý nghĩa: Phát triển tình cảm ở trẻ  

⇒ Mục 8.1: Tầm quan trọng của các hoạt động tương tác  
⇒ Mục 8.2: Hỗ trợ tương tác theo độ tuổi của trẻ 
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Mục 6.1: Trẻ khuyết tật hay trẻ có nhu cầu đặc 
biệt. 

Mục 6.2: Các thách thức trong ăn uống ở một số 
dạng khuyết tật thường gặp  

Mục 6.3: Ngoài giờ ăn: Lời khuyên trong chăm 
sóc trẻ khuyết tật hoặc trẻ có nhu cầu đặc biệt.  

 
 

 

PHẦN 3 | CHƯƠNG 6 

“Nếu chúng ta muốn kiến tạo một nền hòa bình lâu dài, hãy bắt đầu từ trẻ em.” 

  Mahatma Gandhi 

 

TRẺ  KHUYẾT TẬT HAY TRẺ  CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT    
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MỤC 6.1: TRẺ KHUYẾT TẬT HOẶC TRẺ CÓ 
NHU CẦU ĐẶC BIỆT. 

    

CHĂM SÓC TRẺ KHUYẾT TẬT HOẶC TRẺ CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT 

Trẻ em khuyết tật hoặc có nhu cầu đặc biệt cần được chăm sóc theo cách riêng, Bên cạnh việc đáp ứng 
những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, những trẻ này cần được quan tâm chăm sóc tỉ mỉ hơn nhiều. Với 
nhu cầu đặc biệt và đôi khi phức tạp của nhóm trẻ này, người chăm sóc nhất thiết phải có kiến thức và 
kinh nghiệm để hỗ trợ tốt nhất cho trẻ phát triển, đồng thời dành cho trẻ sự quan tâm cần thiết như sự 
an ủi, ân cần, và chăm sóc chu đáo.  

“NHU CẦU ĐẶC BIỆT” HOẶC “KHUYẾT TẬT” ĐƯỢC HIỂU LÀ:    

① Trẻ mắc dị tật, khiếm khuyết hoặc bệnh mãn tính mà tình trạng này ảnh hưởng đến sự tăng 
trưởng và phát triển toàn diện của trẻ.  

② Các nhu cầu đặc biệt này khiến gia tăng nguy cơ trẻ bị đau ốm, chậm phát triển và/hoặc thậm 
trí tử vong.  

③ Tình trạng hạn chế về thể chất hoặc trí tuệ dẫn đến trẻ bị hạn chế về khả năng vận động, cảm 
nhận cũng như khả năng tham gia vào các hoạt động sinh hoạt hàng ngày  

 

VÍ DỤ VỀ CÁC VẤN ĐỀ VÀ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở TRẺ KHUYẾT TẬT 
VÀ TRẺ  CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT: 
 

 
MỘT SỐ  VẤN ĐỀ  VÀ BỆNH LÝ THƯỜNG GẶP 

 

 
 Rối loạn phổ tự kỷ 

 
 Bệnh tim mạch 

 Bại não  Sứt môi và/ hoặc hàm ếch 

 Khiếm thính/ giảm thính lực  Hội chứng đao (Down) 

 Mất sinh lực  Rối loạn phổ rượu từ bào thai 

 Rối loạn tiêu hóa  HIV/AIDS 

 Thừa cân/béo phì  Sinh non và nhẹ cân  

 Suy dinh dưỡng nặng  Nứt đốt sống 

 Phơi nhiễm với chất kích thích (thuốc 
phiện)  

 Khiếm thị  
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Những tình trạng và bệnh tật được đề cập ở trên chỉ là một vài trong nhiều dạng khuyết tật hoặc nhu 
cầu đặc biệt mà trẻ mắc phải từ khi lọt lòng hoặc mắc phải sau này. Nguyên nhân có thể do di truyền, 
rối loạn, bệnh tật và thậm chí chấn thương ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ từ trước 
hoặc sau khi chào đời. Trẻ càng sớm được phát hiện và sớm nhận được can thiệp cần thiết bao nhiêu, 
thì kết quả mang lại sẽ tốt hơn cho trẻ bấy nhiêu. 

 

 
Mỗi trẻ em là một cá thể riêng.  

Cho dù trẻ có thể mắc chung một tình trạng nào 
đó, trẻ vẫn có những khác biệt về nhu cầu và khả 

năng.  

Điều quan trọng là cần đánh giá mỗi trẻ một 
cách riêng rẽ trên tất cả các mặt phát triển để 

hiểu rõ nhất về khả năng và nhu cầu của cá nhân 
trẻ đó.  
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MỤC 6.2: THÁCH THỨC TRONG ĂN UỐNG Ở 
MỘT SỐ DẠNG TẬT THƯỜNG GẶP 
 

 
HIỂU BIẾT VỀ  CÁC DẠNG TẬT THƯỜNG GẶP 

Kỹ năng ăn uống ở trẻ có liên quan trực tiếp đến sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ của trẻ. 
Khi mắc phải một tình trạng, bệnh tật hoặc khuyết tật, kỹ năng ăn uống của trẻ có thể bị suy giảm. Nội 
dung trong mục này sẽ cung cấp kiến thức về một số dạng tật thường gặp ở trẻ nhỏ và lý giải vì sao trẻ 
thường gặp thách thức trong ăn uống và những vấn đề này biểu hiện như thế nào.  

 
CÁC DẠNG TẬT THƯỜNG GẶP :   

① Rối loạn phổ tự kỷ 

② Bệnh tim mạch 

③ Bại não 

④ Sứt môi và/hoặc hàm ếch 

⑤ Khiếm thính/giảm thính lực 

⑥ Hội chứng Đao (Down) 

⑦ Phơi nhiễm chất kích thích (ma túy) 

⑧ Sinh non, sinh nhẹ cân 

⑨ Khiếm thị 

 

 

Bé gái có nhu cầu đặc biệt này 
đang tự ăn mình xúc ăn.  Khi được 

trao cơ hội, trẻ khuyết tật vẫn có 
thể tham gia thành công vào nhiều 

hoạt động và sinh hoạt thường 
nhật. 
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RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ32 

RỐI LOẠN PHỔ  TỰ  KỶ  (ASD) LÀ GÌ?    

ASD là một chứng rối loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hành vi, tương tác và giao tiếp của trẻ. 
Những dấu hiệu của bệnh thường được bộc lộ trong hai năm đầu đời của trẻ. Bởi vì tự  kỷ là một dạng 
“rối loạn phổ” khiến trẻ mắc phải sẽ gặp những khó khăn riêng, ở các mức độ khác nhau, từ mức độ nhẹ 
đến mức độ nặng.   

Trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷcó thể: 

 Có những hành vi và sở thích hạn hẹp, lặp đi lặp lại 
 Gặp khó khăn trong diễn đạt và giao tiếp người khác.  
 Khó thích ứng với sự thay đổi trong các hoạt động, người chăm sóc và thay đổi thói quen sinh 

hoạt hàng ngày. 
 Rối loạn giác quan 
 Chậm phát triển 
 Gặp những vấn đề ảnh hưởng đến khả năng tham gia các hoạt động ở trường, nơi làm việc, 

trong gia đình và/ hoặc trong cộng đồng.  
 Cần những hình thức giao tiếp thay thế như (ngôn ngữ ký hiệu, tranh ảnh, thiết bị hỗ trợ v.v) 

 
Hãy đặt kỳ vọng cao cho trẻ 

Trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt có thể làm được 
nhiều việc hơn những gì chúng ta vẫn nghĩ. Tuy 
nhiên, nếu không được trao cơ hội trẻ sẽ khó có thể 
học và phát huy những khả năng của bản thân. 
Người chăm sóc cần cho trẻ có cơ hội để vui chơi, 
tương tác, hoc hỏi, thử và trải nghiệm những điều 
mới mẻ.  
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VÌ SAO TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN  TRONG ĂN UỐNG?  

Những lý do khiến trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ có thể gặp khó khăn trong ăn uống bao gồm: 

① Hệ thần kinh cảm giác quá mẫn khiến cho việc ăn các dạng thức ăn mới là một trải nghiệm quá 
khích đối với trẻ. 

② Khó khăn trong kiểm soát vận động khiến việc thực hiện các thao tác trong ăn uống và tự xúc ăn 
trở thành vấn đề phức tạp đối với trẻ  

③ Nhược cơ khiến khả năng xử lý các thức ăn có cấu trúc cứng trở nên khó khăn và dẫn đến tình 
trạng thức ăn đầy trong miệng và nghẹn. 

④ Sở thích cứng nhắc và thái quá khiến cho việc làm quen với các loại thức ăn mới cũng như ăn đa 
dạng thức ăn trở nên khó khăn với trẻ 

 
CÁC VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN 
UỐNG THƯỜNG GẶP 

 

CÁC VÍ DỤ  (BẰNG DẪN CHỨNG CỤ  THỂ)  

Trẻ cực kỳ kén ăn 
o Trẻ gặp khó khăn khi làm quen với loại thức ăn và thức uống mới  
o Hạn chế sự đa dạng trong chế độ ăn 

Khó khăn về cử động miệng 
o Gặp khó khăn khi xử lý loại cấu trúc thức ăn nào đó 
o Trẻ bị ho, sặc thức ăn, thức uống. 

Gặp khó khăn trong kiểm soát vận động o Trẻ gặp khó khăn khi tự xúc ăn 

Nhạy cảm về giác quan  

o Cực kỳ cứng nhắc trong việc kén chọn thức ăn  

o Có sở thích thái quá về thể loại thức ăn, màu sắc, hương vị, nhiệt độ và 

mùi vị ... nhất định nào đó  

o Cự kỳ kén chọn về loại cốc, chén, bát, đĩa nào đó và người nào trẻ muốn 

đút cho trẻ ăn v.v. 

o Dễ bị kích thích bởi môi trường xung quanh bao gồm các loại thức ăn và 

thức uống cho trẻ ăn. 
o Tống đầy thức ăn vào miệng để “cảm nhận” thức ăn có trong miệng 

Nhạy cảm về tiêu hóa  
o Trẻ hay bị đau bụng và gặp các vấn đề về tiêu hóa – và trẻ thường không 

biểu hiện dấu hiệu khó chịu. 

Vấn đề về Dinh dưỡng và Tăng trưởng 
o Là hệ quả của chế độ ăn uống không cân bằng, hạn chế ăn thức ăn đa 

dạng và cứng nhắc trong lựa chọn thức ăn. 
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VẤN ĐỀ VỀ TIM MẠCH 
 

VẤN DỀ  VỀ  TIM MẠCH LÀ GÌ?  

Bệnh về tim mạch là những vấn đềliên quan đến 
tim của trẻ. Thông thường trẻ mắc tình trạng này 
do bẩm sinh và có thể phải cần đến phẫu thuật. Tim 
có thể bị hở hoặc bất thường. Đôi khi tim phải làm 
việc nhiều hơn mức cần thiết, gây nguy hiểm cho 
trẻ. 

 

 
 
Trẻ mắc bệnh tim có thể: 

 Gia tăng tình trạng mệt nhọc hoặc hay ngủ gật khi đang ăn 
 Gặp khó khăn khi thở bao gồm thở dốc hoặc khó thở 
 Tăng tiết mồ hôi 
 Môi, lưỡi và/ hoặc móng tay tím tái 
 Trẻ chậm phát triển.  

 

 

VÌ SAO TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĂN UỐNG?  

Những lý do khiến trẻ mắc bệnh tim có thể gặp khó khăn trong việc ăn uống bao gồm: 

① Gia tăng độ mệt mỏi và buồn ngủ khiến cho việc ăn uống và/hoặc giữ cho trẻ tỉnh táo để ăn uống 
trở nên khó khăn. 

② Sự gia tăng mức độ mệt mỏi và buồn ngủ khiến trẻ chậm đạt được các mốc phát triển cần thiết 
theo lứa tuổi, gây ảnh hưởng đến sự phát triển khả năng ăn uống ở trẻ (yếu cơ cổ và đầu và khả 
năng ngồi thẳng để ăn) 

③ Thể trạng yếu khiến cơ thể trẻ không ngồi và giữ được đúng tư thế hoặc mệt mỏi khi bú và nhai. 
④ Khó thở khiến trẻ dễ bị kiệt sức khi bú, nhai và nuốt thức ăn. 
⑤ Nhu cầu tiêu thụ năng lượng (thức ăn) cao hơn do tim đập nhanh và thở nhanh trong khi cơ thể 

không nạp đủ dinh dưỡng do tình trạng dễ mệt và buồn ngủ khi đang ăn. 
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CÁC VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN UỐNG 
THƯỜNG GẶP VÍ DỤ  (CÁC DẪN CHỨNG CỤ  THỂ)   

Mệt mỏi và gia tăng buồn ngủ 
o Thường xuyên ngủ thiếp đi trong khi ăn 

o Khó đánh thức trẻ dậy để ăn 
o Trẻ lớn tránh ăn những loại thức ăn khiến trẻ dễ bị mệt khi ăn 

Ăn số lượng ít   
o Trẻ không ăn được hết bữa 
o Trẻ ăn lượng ít và ăn thường xuyên cả ban ngày và ban đêm  

Ăn lâu o Bữa ăn kéo dài hơn 30 phút 

Ăn uống tùy tiện 
o Trẻ phối hợp kém khi bú, nuốt và thở khi ăn 

o Trẻ quấy khóc khi cho bú hoặc cho ăn 
o Trẻ thở gấp hoặc nuốt ực khi uống  

Khó khăn trong vận động miệng 
o Trẻ bú yếu (khả năng sữa bị trào ra khỏi miệng) 
o Gặp khó khăn khi ăn một số cấu trúc thức ăn nhất định khiến trẻ mệt mỏi. 

Cảm giác ghê miệng và thức ăn 
o Trẻ thích thức uống hơn ăn thức ăn đặc rắn. 

o Trẻ thích ăn thức ăn “dễ nuốt hơn” (mềm) hơn là thức ăn “cứng” 
o Trẻ bỏ bú và bỏ ăn vì ăn vào khiến trẻ bị mệt.  

Ăn không ngon miệng và Chậm tăng trưởng 
o Do lượng thức ăn đầu vào giảm, ăn uống khó, bị ghê miệng và việc đáp 

ứng nhu cầu dinh dưỡng bị thiếu hụt trầm trọng hơn. 

 

 

BẠI NÃO (CP)  
 

BẠI NÃO LÀ GÌ?    
 
Bại não là một rối loạn ảnh hưởng đến khả năng cử động và phối hợp các cơ trong cơ thể do não bộ bị 
tổn thương. Một số trẻ bị bại não ngay từ khi còn trong bụng mẹ, hoặc do tái biến trong quá trình sinh 
nở hoặc trong những năm đầu đời. Trẻ bị bại não sẽ gặp những khó khăn riêng, ở các mức độ khác nhau, 
từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng. Tình trạng bại não ở trẻ thường không tiến triển nặng thêm theo thời 
gian. 
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Trẻ mắc bệnh bại não có thể: 

 Tăng hoặc giảm trương lực cơ cơ một số bộ phận cơ thể 
 Chậm phát triển 
 Gặp những vấn đề về sức khỏe khác như co giật, mất khả năng 

học tập, khiếm thính và/hoặc khiếm thị, táo bón (phân cứng, 
phân khô hoặc đi ngoài ít hơn 2 lần 1 tuần), bị mất nước, sinh 
lực kém (tăng trưởng thể chất chậm hơn so với mong đợi) v.v.   

 Trẻ cần giao tiếp qua những cách khác (như hình ảnh, thiết bị 
hỗ trợ v.v).  
 

 VÌ SAO  TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĂN UỐNG?  

Một số lý do khiến trẻ mắc bệnh bại não có thể gặp khó khăn trong việc ăn 
uống bao gồm: 

① Việc hạn chế vận động do bất thường trong việc kiểm soát cơ 
bắp khiến việc ăn và nuốt ở trẻtrở nên khó khăn, không thoải 
mái và đôi khi thậm chí là mất an toàn. 

② Các vấn đề về tư thế và khó khăn trong kiểm soát đầu và cổ và/ 
hoặc cơ thể khiến việc mở miệng và ngậm miệng để ăn và nuốt 
gặp khó khăn. 

③ Nhu cầu về năng lượng (thực phẩm) cao do gia tăng hoạt động 
của cơ bắp khiến lượng thức ăn ăn vào không đủ để cung cấp 
năng lượng đáp ứng cho lượng calo bị đốt cháy. 

④ Giảm trương lực cơ gây khó khăn trong việc ăn các thức ăn có 
cấu trúc cứng và dẫn đến sự chậm trễ trong tập cho trẻ ăn thức 
ăn có cấu trúc cứng – là sự luyện tập cần thiết để trẻ phát triển 
kỹ năng cử động miệng phù hợp và ăn chế độ ăn uống đa dạng. 

 
 

 

Cần hiểu rằng mặc dù trẻ bị bại não không thể 
nói nhưng có thể hểu những điều người khác nói 

và những việc đang diễn ra xung quanh trẻ. 
Không phải tất cả những trẻ bị bại não đều chậm 

trong nhận thức (suy nghĩ/ thần kinh). 
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CÁC VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN 
UỐNG THƯỜNG GẶP VÍ DỤ  (BẰNG CÁC DẪN CHỨNG CỤ  THỂ)   

Tăng nguy cơ bị sặc o Chậm trong xử lý và nuốt thức ăn và thức uống ở trong miệng 

o Hay bị ho, sặc, ọe thức ăn và thức uống  

o Thở khò khè trong khi ăn và sau khi ăn → dấu hiệu khả năng trẻ bị sặc cao 
o Thường xuyên mắc các bệnh về phổi và nhiễm trùng 

Trẻ ăn lâu o Bữa ăn kéo dài hơn 30 phút 

Khó khăn vận động miệng 

o Trẻ gặp khó khăn trong điều khiển môi, má, hàm và lưỡi để nhai và nuốt thức 

ăn 

o Gặp khó khăn khi mở và ngậm miệng để ăn/ uống bằng thìa và cốc 

o Gặp khó khăn khi chuyển sang ăn các dạng thức ăn khác, đặc biệt là thức ăn 

có cấu trúc đòi hỏi trẻ phải nhai 

o Kỹ năng vận động miệng để ăn thức ăn có cấu trúc cứng phát triển chậm do 
trẻ không được tập ăn các ăn thức ăn này từ sớm. 

Khó khăn về thể chất 

o Trẻ gặp khó khăn trong duy trì tư thế ăn an toàn 

o Đầu và cổ trẻ bị vẹo (ra phía trước, phía sau hoặc sang hai bên) khiến cho việc 

ăn uống trở nên khó khăn và không an toàn cho trẻ. 

o Tăng trương lực cơ cánh tay, bàn tay và lưng khiến việc trẻ tự ăn gặp khó 
khăn. 

Mẫn cảm về giác quan và cảm giác ghê 
miệng 

o Trẻ dễ bị kích thích bởi một số cấu trúc thức ăn và nhiệt độ nhất định dẫn đến 

tình trạng gồng cứng cơ (co cơ) 

o Dễ bị kích thích bởi môi trường xung quanh bao gồm các loại đồ ăn,  

thức uống dẫn đến tình trạng gồng cứng cơ (co cơ) 

o Thích thức uống hơn thức ăn đặc rắn 

o Thích ăn các thức ăn “mềm, dễ nuốt” hơn là thức ăn “cứng” 

o Từ chối các loại thức uốn và thức ăn khiến trẻ dễ bị mệt hoặc không cảm thấy 

thoải mái khi ăn (bị ho, bị sặc v.v) 
o Từ chối ăn các loại thức ăn do chậm trễ trong việc làm quen và tập ăn. 

Vấn đề về dinh dưỡng và tăng trưởng  
o Bị suy dinh dưỡng và mất nước do ăn uống kém, thiếu đa dạng trong khẩu 

phần ăn và nhu cầu tiêu hao năng lượng cao hơn ở trẻ. 
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SỨT MÔI VÀ/HOẶC 
HỞ HÀM ẾCH (CL/P)  

SỨT MÔI/ HÀM ẾCH LÀ GÌ?    
 
Sứt môi và/hoặc hở hàm ếch đều là khuyết tật 
bẩm sinh của khuôn mặt. Trẻ được sinh ra với 
một “khe hở” hay vết chẻởmôi trên, mũi và/ 
hoặc trên vòm miệng (hàm ếch). Trẻ có thể 
chỉbị sứt môi, chỉhở hàm ếch hoặc trong một 
số trường hợp là bị cả hai. Trẻ cần được phẫu 
thuật nhiều lần trong nhiều năm để vá và 
đóng khe hở này. 

 

 
Trẻ bị sứt môi/hàm ếch có thể: 

 Khó phát âm, khó nói (chậm nói hoặc chậm về ngôn ngữ)  
 Thiếu sức sống (sự tăng trưởng về thể chất kém hơn so với mong đợi) 
 Gặp các vấn đề về răng miệng và nhai (thiếu răng, răng mọc không đều hoặc mọc lệch) 
 Thường xuyên bị nhiễm trùng tai và có nguy cơ bi mất thính lực nếu không được điều trị.  

 

VÌ SAO TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĂN UỐNG? 

Một số lý do khiến trẻ bị sứt môi/ hàm ếch có thể gặp khó khăn trong việc ăn uống 
bao gồm: 

① Vùng mặt của trẻ trở nên nhạy cảm hơn do trẻ thường xuyên trải 
qua các thủ thuật y tế, do vậy trẻ thường hay phản ứng khi ăn như 
khóc, gạt hoặc đẩy thức ăn/ bình sữa/thìa/cốc ra hoặc tỏ ra khó 
chịu khi bị chạm vào mặt. 

② Cảm giác không thoải mái khi ăn (do thức ăn trào lên đường mũi, 
bị ho, bị đau miệng/mặt do làm phẩu thuật v.v có thể khiến trẻ 
không chịu ăn. 

③ Gặp khó khăn khi bú mút do hàm bị hở dẫn đến khó khăn trong 
việc bú mẹ và bú bình vì không có lực để mút khi bú. 

④ Bất thường trên mặt và miệng (gồm cả răng) có thể khiến việc 
nhai một số thức ăn có cấu trúc nhất định gặp khó khăn hoặc 
không thoải mái. 

⑤ Khó khăn trong việc giữ thức ăn/ thức uống trong miệng và nhai, 
nuốt đúng cách do môi và/ hoặc vòm miệng bị hở. 
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CÁC VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN UỐNG 
THƯỜNG GẶP VÍ DỤ  (BẰNG CÁC DẪN CHỨNG CỤ  THỂ)   

Ăn uống kém hiệu quả 

o Khả năng bú mút kém, dù bú mẹ hay bú bình do hàm bị hở 
o Ngủ thiếp đi trong khi ăn hoặc “bỏ ăn” do kỹ năng ăn và bú mút không 

năng suất  
o Đồ ăn thức uống trào qua đường mũi trẻ trong và sau khi ăn. 
o Các loại bình sữa và núm ti thông thường không phù hợp với trẻ.  

Tăng nguy cơ bị sặc 

o Trẻ thường xuyên bị ho, sặc, ọe hoặc nôn thức ăn và thức uống 
o Phát ra tiếng thở khò khè trong và sau khi ăn – dấu hiệu khả năng trẻ bị 

sặc cao 
o Thức ăn và thức uống bị kẹt ở khoang mũi và có thể trôi xuống gần 

đường khí quản gây ho và/hoặc sặc cho trẻ. 
o Trẻ thường xuyên bị bệnh phổi hoặc nhiễm trùng. 

Bữa ăn kéo dài o Bữa ăn kéo dài hơn 30 phút 

Khó khăn vận động miệng 

o Gặp khó khăn khi bú, nhai và nuốt thức ăn và thức uống. 
o Gặp khó khăn khi chuyển sang ăn các dạng thức ăn khác, đặc biệt là thức 

ăn có cấu trúc đòi hỏi trẻ phải nhai 
o Kỹ năng vận động miệng để ăn thức ăn có cấu trúc cứng phát triển chậm 

do trẻ không được tập ăn các ăn thức ăn này từ sớm. 

Hệ giác quan quá mẫn và hay bị ghê miệng 

o Thích ăn các thức ăn “dễ nuốt” (mềm) hơn là thức ăn có cấu trúc “cứng” 

o Từ chối ăn các loại thức uống, thức ăn khiến trẻ dễ bị mệt hoặc không 

cảm thấy thoải mái hoặc gây đau khi ăn. 

o Dễ bị kích thích bởi môi trường xung quanh bao gồm các loại đồ ăn thức 
uống, thìa và cốc and không thích bất cứ đụng chạm nào trên mặt.  

Gặp vấn đề về dinh dưỡng và tăng trưởng 
o Do ăn uống kém, hạn chế trong ăn uống và có thể cả cảm giác ghê miệng  
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BỊ ĐIẾC/KHIẾM 
THÍNH  
BỊ  ĐIẾC HOẶC KHIẾM 
THÍNH LÀ GÌ?   

 

Bị điếc là khi trẻ không thể nghe 
thấy ở một hoặc cả hai tai. Khiếm 
thính là khi một đứa trẻ có thể 
nghe thấy một số âm thanh nhất 
định, nhưng trẻ có thể không nghe thấy tất cả các âm thanh ở một hoặc cả hai tai. Trẻ bị khiếm thính có 
thể bị mất thính lực nhẹ, trung bình hoặc nặng. Trẻ có thể bị điếc bẩm sinh hoặc khiếm thính hoặc có 
thể mất thính giác dần theo thời gian. 

 

Trẻ bị điếc hoặc bị khiếm thính có thể: 

 Chậm phát triển đặc biệt là học tập và/hoặc giao tiếp ở giai đoạn đầu đời 
 Gặp khó khăn khi học ở trường hoặc học văn hóa 
 Gặp khó khăn trong diễn đạt và giao tiếp người khác  
 Cần có những hình thức giao tiếp thay thế như (ngôn ngữ ký hiệu, tranh ảnh, thiết bị hỗ trợ v.v) 

 

VÌ SAO TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĂN UỐNG? 

Một số lý do khiến trẻ bị điếc hoặc khiếm thính có thể gặp khó khăn trong việc ăn uống bao gồm: 

① Hệ thần kinh cảm giác quá mẫn khiến cho việc ăn các dạng thức ăn mới là một trải nghiệm rất 
khó khăn đối với trẻ. 

② Việc giảm hoặc hạn chế thính giác (nghe) khiến trẻ khó giữ được bình tĩnh khi ăn và khó khăn 
trong việc học một số cách ăn uống. 

③ Gặp những vấn đề hoặc bệnh tật khác ví dụ suy giảm thị lực, thể lực và nhận thức có thể xuất 
hiện cùng với giảm thính lực và càng gây ảnh hưởng đến sự phát triển khả năng ăn uống ở trẻ.  
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CÁC VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN UỐNG 
THƯỜNG GẶP 

VÍ DỤ  (BẰNG CÁC DẪN CHỨNG CỤ  
THỂ)   

Giác quan quá mẫn 
o Dễ bị kích thích bởi tác tác động từ môi trường xung quanh đặc 

biệt là các nhân tố tác động đến thị giác. 
o Giảm khả năng tập trung khi ăn dẫn đến ăn uống kém. 

Khó khăn vận động miệng 
o Gặp khó khăn khi xử lý một số cấu trúc thức ăn nhất định 

o Trẻ chậm phát triển các kỹ năng vận động miệng để ăn thức ăn 
có cấu trúc cứng hơn do trẻ chưa tập ăn sớm. 

Khó khăn có liên quan đến những vấn đề khác (Bại 
não, Rối loạn phổ Tự kỷ, Khiếm thị v.v)  

o Giác quan quá mẫn gây hạn chế việc trẻ chấp nhận ăn thức ăn 
o Gặp khó khăn về tư thế ăn do trương lực cơ (tăng hoặc giảm) 

Vấn đề về dinh dưỡng và tăng trưởng 
o Do ăm kém, hạn chế trong ăn uống và có thể cả do chậm được 

làm quen với các thức ăn có cấu trúc khác nhau. 

 

 

HỘI CHỨNG ĐAO 
HỘI CHỨNG ĐAO  LÀ GÌ?    

Hội chứng đao là dạng tật bẩm sinh gây ra bởi đột biến 
gen, dẫn đến tình trạng chậm phát triển về thể chất và 
trí tuệ. Có một số đặc điểm nhận dạng đặc trưng chung 
ở trẻ mắc hội chứng Đao. Tuy nhiên, mỗi trẻ là một cá 
thể riêng mang những đặc điểm đặc trưng này ở các mức 
độ khác nhau. 

 

Trẻ mắc hội chứng Down có thể: 

 Đặc điểm đặc chưng: Mắt xếch, tai nhỏ, lưỡi đầy 
(dầy và to), hay chảy nước dãi, mặt dẹt, chiều cao 
thấp và có nếp gấp sâu giữa lòng bàn tay.  

 Giảm trương lực cơ 
 Khó khăn khi ngủ 
 Tăng trưởng chậm 
 Chậm phát triển 
 Các vấn đề vềsức khỏe khác: co giật, mắc các vấn 

đề về thị giác, thính giác, bệnh tim và phổi (hô 
hấp) v.v 

 Cần có những hình thức giao tiếp thay thế như 
(ngôn ngữ ký hiệu, tranh ảnh, thiết bị hỗ trợ v.v) 
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VÌ SAO  TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĂN UỐNG?  

Một số lý do khiến trẻ mắc hội chứng Down có thể gặp khó khăn trong việc ăn uống bao gồm: 

① Hệ thống giác quan quá mẫn có thể khiến quá trình thay đổi sang dạng thức ăn có cấu trúc, 
hương vị và nhiệt độ khác nhau gặp khó khăn. 

② Giảm trương lực cơ gây khó khăn trong việc ăn các thức ăn cứng và dẫn đến sự chậm trễ trong 
tập cho trẻăn thức ăn có cấu trúc cứng – là sự luyện tập cần thiết để trẻ phát triển kỹ năng cử 
động miệng phù hợp và ăn chế độ ăn uống đa dạng 

③ Giảm trương lực cơ khiến việc ăn uống của trẻ tiêu hao nhiều sức lực (đặc biệt là khi thức ăn có 
cấu trúc cứng hơn đòi hỏi phải nhai), dẫn đến tình trạng kém ăn ở trẻ. 

④ Các vấn đề về hành vi và/hoặc khả năng tập chung. Trẻ có biểu hiện thiếu tập chung hoặc có 
hành vi “quậy phá” khiến cho việc ngồi để ăn cho xong bữa trở nên khó khăn hơn. 

 

CÁC VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN 
UỐNG THƯỜNG GẶP VÍ DỤ  (BẰNG CÁC DẪN CHỨNG CỤ  THỂ)   

Vấn đề về thể chất 
o Khó duy trì tư thế ổn định để đảm bảo an toàn trong ăn uống. 

o Giảm trương lực cơ có thể dẫn đến việc trẻ ngồi siêu vẹo hoặc ngồi gục trên ghế 
ăn và khó khăn trong việc giữ thẳng đầu và cổ khi ăn 

Ăn uống kém hiệu quả 
o Thường xuyên vừa ăn vừa ngủ gật 

o Kém trong phối hợp nhịp bú, nuốt và thở trong khi ăn 
o Trẻ lớn hay từ chối ăn các loại thức ăn có thể khiến trẻ  dễ bị mệt sức 

Bữa ăn kéo dài o Bữa ăn kéo dài hơn 30 phút 

Khó khăn vận động miệng 

o Trẻ bú yếu (có thể để sữa trào ra khỏi miệng) 

o Gặp khó khăn khi ăn một số loại thức ăn có cấu trúc nhất định (đặc biệt các loại 

thức ăn đòi hỏi phải nhai) do bị nhược cơ và dễ mệt 

o Thường xuyên bị ho hoặc sặc khi ăn thức ăn chưa được nhai kỹ 

o Trẻ chậm phát triển các kỹ năng vận động miệng để ăn thức ăn có cấu trúc cứng 
hơn do trẻ không được tập ăn sớm. 

Khó khăn về kiểm soát vận động o Trẻ gặp khó khăn khi tự xúc ăn 

Mẫn cảm về giác quan 

o Từ chối ăn một số loại thức ăn nào đó do trẻ biết thức ăn đó cứng nên khó ăn 

hoặc dễ làm trẻ bị mệt khi ăn. 

o Thể hiện sở thích rõ rệt trong ăn uống và thường ăn các thức ăn có cấu trúc 

“mềm dễ ăn”  
o Tống thức ăn đầy trong miệng để “cảm nhận” được thức ăn trong miệng. 

Vấn đề về dinh dưỡng và tăng trưởng 
o Do hạn chế ăn uống và có thể do chậm trễ trong việc tập ăn các thức ăn có cấu 

trúc khác nhau. 
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RỐI LOẠN PHỔ RƯỢU TỪ BÀO THAI (FASD) VÀ TRẺ 
BỊ PHƠI NHIỄM CHẤT KÍCH THÍCH33 

 
RỐI LOẠN PHỔ  RƯỢU TỪ  BÀO THAI VÀ PHƠI NHIỄM 
VỚI CHẤT KÍCH THÍCH LÀ GÌ?  

Rối loạn phổ rượu từ thai nhi là một dạng dị tật bẩm sinh do mẹ trẻ 
uống rượu trong thời gian mang thai. Trẻ bị phơi nhiễm chất kích 
thích khi chào đời là do người mẹ sử dụng thuốc phiện hoặc chất kích 
thích trong lúc đang mang thai. Loại thuốc kích thích, hàm lượng và 
thời điểm sử dụng thuốc trong thời gian thai kỳ quyết định mức độ 
phơi nhiễm của trẻ khi sinh. 

 

Với bất kỳ lượng rượu nào được người mẹ uống vào tại 
bất cứ thời điểm nào của thai kỳ đều có thể gây cho trẻ 
chứng rối loạn phổ rượu bào thai. 

Trẻ mắc chứng rối loạn phổ rượu từ bào thai hoặc phơi nhiễm với chất 
kích thích có thể: 

 Có đặc điểm nhận dạng đặc chưng ở người mắc chứng chứng rối loạn phổ rượu từ bào thai: đầu 
nhỏ, nhân trung phẳng, thấp bé, nhẹ cân. 

 Khó ngủ 
 Hay quấy khóc và khó dỗ 
 Gặp các vấn đề về hành vi (rất tăng động, khó tập trung) 
 Khó khăn trong học tập (trí nhớ và lập luận kém, giảm khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề)  
 Gặp các vấn đề khác về sức khỏe: khiếm thị và kiếm thính, các vấn đề về thận, tim và/hoặc xương.  
 Hệ giác quan nhạy cảm và trẻ hay gặp vấn đề liên quan đến khả năng cảm nhận, dẫn đến tình 

trạng trẻ quá mẫn với các tiếp xúc trên da, khứu giác, vị giác, âm thanh v.v. 
 Khó thích nghi với bất cứ thay đổi nào trong các hoạt động, người chăm sóc và thói quen sinh 

hoạt hàng ngày 
 Bị tăng trương lực hoặc giảm trương lực cơ và khả năng bị rung giật. 
 Chậm phát triển thể chất 
 Gặp những vấn đề ảnh hưởng đến khả năng tham gia các hoạt động ở trường, nơi làm việc, 

trong gia đình và/ hoặc trong cộng đồng.  
  

VÌ SAO TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĂN UỐNG?  

Lý do khiến trẻ mắc chứng rối loạn phổ rượu từ bào thai có thể gặp khó khăn trong ăn uống gồm: 

① Hệ thần kinh quá mẫn và khó lấy lại bình tĩnh hoặc khó dỗ. 
② Trương lưc dao động, chậm phát triển thể chất và vấn đề trong phối hợp vận động cơ thể gây 

khó khăn cho trẻ khi ăn và khó cho trẻ ăn chế độ ăn đa dạng thực phẩm khi trẻ lớn hơn. 
③ Gặp khó khăn cả khi ngủ lẫn khi đánh thức ví dụ như trẻ tỏ ra buồn ngủ khi thức dậy hoặc gặp 

khó khăn khi đi ngủ theo lịch sinh hoạt. 
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CÁC VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN UỐNG 
THƯỜNG GẶP VÍ DỤ  (BẰNG CÁC DẪN CHỨNG CỤ  THỂ)  

Mệt mỏi và hay buồn ngủ 
o Thường xuyên vừa ăn vừa ngủ gật 

o Khó đánh thức trẻ dậy để ăn 
o Trẻ lớn không thích ăn các thức ăn có thể làm cho trẻ dễ bị mệt 

Ăn số lượng ít 
o Trẻ không thể ăn hết khẩu phần  
o Trẻ ăn lượng ít và ăn thường xuyên cả ban ngày và ban đêm 

Bữa ăn kéo dài o Bữa ăn kéo dài 30 phút hoặc hơn 

Ăn uống kém hiệu quả 

o Gặp khó khăn khi bú mẹ và bú bình 

o Trẻ bú yếu (hay để sữa trào ra khỏi miệng)  

o Trẻ thường quấy khóc khi ăn 
o Gặp khó khăn trong phối hợp nhịp bú, nuốt, thở trong khi ăn.  

Khó khăn về thể chất 

o Khó duy trì tư thế ổn định để đảm bảo an toàn trong ăn uống. 

o Giảm trương lực cơ có thể dẫn đến việc trẻ ngồi siêu vẹo hoặc ngồi gục 

trên ghế ăn và khó có thể giữ thẳng đầu và cổ khi ăn 
o Tăng trương lực cơ dẫn đến trẻ bị ngửa người, đầu và cổ ra xa phía sau. 

Giác quan quá mẫn, hay bị  ghê miệng và 
các vấn đề về môi trường 

o Dễ bị kích động bởi tác động của môi trường xung quanh đặc biệt là ánh 

sáng, tiếng ồn và không gian quá “tấp nập” 

o Thể hiện sở thích rõ rệt trong ăn uống và thường ăn các thức ăn có cấu 

trúc, mùi vị, nhiệt độ nhất định v.v.  

o Không có cảm giác đói và/ hoặc cảm giác no khi ăn hoặc uống. 

o Tống thức ăn đầy trong miệng để “cảm nhận” được thức ăn tốt hơn hoặc 

do trẻ mất sự tập trung/ kém tập trung 

o Gặp khó khăn ăn những loại thức ăn và thức uống mới 
o Hạn chế ăn thức ăn đa dạng. 

Khó khăn vận động miệng 

o Trẻ bú yếu (sữa hay trào ra khỏi miệng) 

o Gặp khó khăn khi ăn một số loại thức ăn nào đó (đặc biệt là các loại thức 

ăn đòi hỏi phải nhai) do trẻ bị giảm trương lực cơ, dễ bị mệt và mất tập 

trung khi ăn. 
o Thường xuyên bị ho hoặc sặc do khả năng nhai kém 

Vấn đề về dinh dưỡng và tăng trưởng 
o Do ăn ít, hạn chế trong ăn uống và chậm về khả năng tập ăn các loại thức 

ăn có cấu trúc khác nhau 
o Chậm tăng trưởng, phát triển  
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TRẺ SINH NON, NHẸ CÂN   
 

SINH NON  VÀ SINH NHẸ  CÂN LÀ GÌ?   

Sinh non là khi trẻ chào đời sớm (tuổi thai dưới 37 
tuần). Đây là nguyên nhân chính gây tử vong và nhập 
viện sau sinh ở nhũ nhi. Trẻ bị nhẹ cân khi sinh thì lại 
có nguy cơ cao mắc một số vấn đề về sức khỏe (bệnh tiểu 
đường, béo phì và huyết áp cao) và tử vong ở trẻ sơ sinh. 
Trẻ sinh non có thể bị thiếu đi một phần hoặc cả quãng 
thời gian ba tuần cuối cùng nhưng hết sức quan trọng 
trong bụng mẹ để hoàn thiện não bộ, phổi và phản xạ 
bản năng. Thông thường, những trẻ sinh non này chào 
đời trước khi phản xạ nuốt được hình thành khiến trẻ 
gặp khó khăn trong ăn uống. 

 

Trẻ nhẹ cân là trẻ được sinh ra có cân nặng ít hơn 2500gr, 2.5 Kg. 

 
 
Trẻ sinh non và/ hoặc nhẹ cân có thể: 

 Gặp khó khăn về giấc ngủ 
 Chậm phát triển ở nhiều mặt do bị sinh non 
 Gặp các vấn đề về hành vi hoặc khó khăn trong học tập hoặc các vấn đề về sức khỏe khác bao 

gồm các vấn đề về thính giác và thị giác, hen suyễn, khó thở hoặc bệnh trào ngược v.v. 
 Có hệ giác quan mẫn cảm 
 Hay quấy khóc và rất khó dỗ 
 Phải nằm viện thường xuyên và nằm dài ngày 
 Gặp các vấn đề về tiêu hóa hoặc kém ăn. 

 

VÌ SAO TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĂN UỐNG? 

Một số lý do khiến trẻ sinh non và/hoặc nhẹ cân có thể gặp khó khăn trong việc ăn uống bao gồm: 

① Hệ giác quan quá mẫn cảm và rất khó để dỗ dành và giúp trẻ trấn tĩnh. 
② Thể trạng và hệ thống cơ quan nội tạng chưa phát triển hoàn thiện do bị sinh non dẫn đến trẻ bị 

chậm hoặc chưa hình thành một số kỹ năng thiết yếu như hít thở, bú mút và nuốt khi ăn. 
③ Gặp khó khăn khi ngủ và cả khi đánh thức khiến cho việc đánh thức trẻ dậy để ăn cũng như giữ 

cho trẻ tỉnh táo khi ăn gặp nhiều khó khăn.  
④ Trẻ trở nên quá mẫn do thường xuyên phải trải qua các thủ thuật về y tế khiến trẻ hay phản ứng 

với việc cho ăn bằng cách khóc, quay đi né tránh bình sữa, thìa, cốc hoặc tỏ ra không thoải mái 
khi chạm vào người hoặc thậm chí là khi vừa thấy bình sữa. 
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⑤ Cảm giác không thoải mái khi ăn (ví dụ thường xuyên ho, sặc, trào ngược/ nôn trớ, đau đớn do 
bị can thiệp y tế v.v) có thể khiến trẻ bỏ ăn 

 
 

CÁC VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN UỐNG 
THƯỜNG GẶP VÍ DỤ  (BẰNG CÁC DẪN CHỨNG CỤ  THỂ)  

Yếu mệt và hay buồn ngủ 
o Thường xuyên ngủ thiếp đi trong khi đang bú 

o Khó đánh thức dậy để ăn 
o Trẻ lớn tránh ăn các loại thức ăn có thể làm cho trẻ dễ bị mệt hơn 

Ăn số lượng ít  
o Không thể ăn hết khẩu phần ăn 
o Ăn lượng ít và ăn thường xuyên cả ban ngày và ban đêm 

Bữa ăn kéo dài o Bữa ăn kéo dài 30 phút hoặc hơn 

Ăn uống tùy tiện o Gặp khó khăn khi bú mẹ và bú bính 

o Trẻ bú yếu (hay để sữa trào ra khỏi miệng) 

o Thường quấy khóc khi ăn 

o Gặp khó khăn trong phối hợp nhịp bú, nuốt, thở trong khi ăn.  

o Trẻ thở gấp hoặc nuốt ực khi uống  
o Gia tăng nguy cơ bị sặc  

Vấn đề về thể chất 

o Gặp khó khăn trong việc duy trì ổn định tư thế để ăn an toàn  

o Giảm trương lực cơ có thể dẫn đến việc trẻ ngồi siêu vẹo hoặc ngồi gục 

trên ghế, khó giữ đầu và cổ thẳng khi ăn  
o Tăng trương lực cơ dẫn đến trẻ bị ưỡn người, đầu và cổ ra xa phía sau. 

Vấn đề về vận động miệng 

o Trẻ bú yếu (thường hay để sữa trào ra khỏi miệng) 

o Gặp khó khăn khi ăn một số loại thức ăn có cấu trúc nhất định (đặc biệt là 

thức ăn đòi hỏi phải nhai) do trẻ bị giảm trương lực cơ, dễ bị mệt và thiếu 

tập trung khi ăn. 
o Trẻ thường xuyên bị ho hoặc sặc do khả năng nhai kém 

Giác quan quá mẫn và hay bị  ghê miệng 

o Dễ bị kích động bởi tác động của môi trường xung quanh đặc biệt là ánh 

sáng, tiếng ồn và không gian “đông đúc” 

o Thể hiện sở thích rõ rệt trong ăn uống và thường ăn các thức ăn có cấu 

trúc, mùi vị, nhiệt độ nhất định v.v.  
o Không có cảm giác đói và/ hoặc cảm giác no khi ăn hoặc uống. 

Vấn đề về dinh dưỡng và tăng trưởng 
o Do ăn kém và hạn chế trong ăn uống, có thể hay bị ghê miệng và các vấn 

đề tiêu hóa do hệ tiêu hóa chưa phát triển hoàn thiện. 
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KHIẾM THỊ  

KHIẾM THỊ  LÀ GÌ?    
Khiếm thị là khi trẻ không thể nhìn thấy gì ở một bên hoặc 
cả hai bên mắt hoặc khi trẻ vẫn còn thị lực nhưng bị suy 
giảm khả năng nhìn (suy giảm thị giác vỏ não, loạn thị, vv). 
Trẻ có thể bị suy giảm thị lực bẩm sinh hoặc có thể bị mất 
thị lực theo thời gian. Thông thường trẻ khiếm thị không 
có nhiều cơ hội để khám phá môi trường xung quanh. Điều 
này gây hạn chế cơ hội tương tác và ảnh hưởng đến khả 
năng học hỏi cũng như giảm hứng thú và cảm giác thoải 
mái với hoạt động ăn uống ở trẻ.  

 

Trẻ bị khiếm thị có thể: 

 Chậm phát triển, đặc biệt là về mặt thể chất, khả 
năng học hỏi và giao tiếp ở giai đoạn đầu đời. 

 Khó khăn trong việc học cách ăn uống và tự xúc ăn 
vì trẻ không được nhìn thấy hình ảnh trực quan.  

 Gặp khó khăn trong học tập ở trường 
 Gặp khó khăn trong đi lại, định vị mọi thứ xung 

quanh. 
 Cần hình thức học tập và giao tiếp thay thế (Chữ 

nổi Braille). 

 

VÌ SAO TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĂN UỐNG? 

Một số lý do khiến trẻ bị khiếm thị hoặc suy giảm thị lực có thể gặp khó khăn trong việc ăn uống bao gồm: 

 
① Hệ thần kinh cảm giác quá mẫn khiến cho việc chạm vào thức ăn và ăn loại thức ăn mới trở nên 

hết sức khó khăn với trẻ. 
② Suy giảm thị lực gây khó khăn cho trẻ trong việc vận động cơ thể, do đó có thể ảnh hưởng đến 

sự phát triển khả năng ăn uống ở trẻ (đầu và cổ kém cứng cáp, khó trong việc tập ngồi ngay 
người khi ăn, gặp khó khăn khi dùng tay lấy thức ăn hoặc tự ăn v.v) 

③ Gặp những vấn đề bệnh tật khác như suy giảm thính lực, thể lực và nhận thức có thể đồng thời 
xuất hiện kèm với tình trạng khiếm thị và gây ảnh hưởng đến đến sự phát triển ăn uống ở trẻ. 

④ Giảm hoặc hạn chế thị lực khiến trẻ gặp khó khăn để trấn tĩnh, khó có cảm giác an toàn để chạm 
và nếm thức ăn và học cách ăn. ‘ 
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CÁC VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN UỐNG 
THƯỜNG GẶP VÍ DỤ  (BẰNG CÁC DẪN CHỨNG CỤ  THỂ)  

Nhạy cảm và cảm giác ghê miệng 

o Dễ bị kích động bởi tác động của môi trường xung quanh đặc biệt là 

các luồng thông tin qua xúc giác (chạm và cảm nhận) 

o Thể hiện sở thích rõ rệt với một số loại thức ăn có cấu trúc, mùi vị, 

nhiệt độ nhất định v.v  

o Thể hiện sở thích rõ rệt về loại bình, cốc, chén, bát, dĩa hoặc người 

cho ăn v.v. 

o Cần nhiều thời gian hơn để làm quen với thức ăn bằng cách cho trẻ 

cầm, chạm tay (chân) vào thức ăn trước khi trẻ sẵn sàng để nếm thử 

thức ăn. 

o Thường xuyên tránh ăn hoặc từ chối ăn khi được đút cho ăn.  
o Thích nghi chậm khi tập ăn dặp  

Vấn đề về vận động miệng 
o Trẻ gặp khó khăn khi ăn các loại thức ăn có cấu trúc nhất định 

o Trẻ chậm phát triển các kỹ năng vận động miệng để ăn các thức ăn 
có cấu trúc cứng hơn do chưa được tập ăn. 

Vấn đề về thể chất 
o Trẻ gặp khó khăn duy trì tư thế ăn an toàn trong các bữa ăn 

o Trẻ gặp khó khăn khi tự xúc ăn do nhạy cảm quá mức (phòng thủ xúc 
giác) hoặc khó khăn trong việc định vị thức ăn. 

Vấn đề với các bệnh tật khác đi kèm (Bại não, Tự 
kỷ, Khiếm thính, v.v.) 

o Hệ thần kinh cảm giác quá nhạy cảm gây ảnh hưởng đến việc chấp 

nhận ăn thức ăn ở trẻ 
o Trẻ gặp khó khăn giữ tư thế ngồi ăn do bị giảm trương lực cơ 

Các vấn đề dinh dưỡng và tăng trưởng 
o Do ăn kém, hạn chế ăn uống và khả năng chậm tập ăn các loại thức 

ăn có cấu trúc khác nhau. 
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MỤC 6.3: NGOÀI GIỜ ĂN: LỜI KHUYÊN KHI CHO 
TRẺ CÓ NHU CẦU CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT ĂN  

 

Dù là trẻ có vấn đề về sức khỏe hay không, mỗi trẻ đều xứng đáng có cơ hội để tăng trưởng và phát triển 
trọn vẹn. Cho dù trẻ có gặp những khó khăn, điều tối quan trọng là người chăm sóc hiểu được điểm 
mạnh, khả năng và nhu cầu của từng trẻ. Điều quan trọng nữa là phải hỗ trợ để trẻ phát triển ở tất cả 
các mặt - không chỉ là cho ăn và trong các bữa ăn là. Bằng cách lồng ghép những tương tác đơn giản với 
trẻ trong các hoạt động và sinh hoạt hàng ngày, người chăm sóc có thể hỗ trợ kích thích trẻ phát triển 
một cách hiệu quả mà không cần phải tốn nhiều thời gian.  

 

Để biết thêm các thông tin về các hoạt động giúp hỗ trợ các mặt phát triển của trẻ có nhu cầu 
chăm sóc đặc biệt và những độ tuổi khác nhau, tham khảo Chương 2, 3, 4 và 5. 
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LỜI KHUYÊN KHI CHĂM SÓC CHO TRẺ CÓ NHU CẦU ĐẶC 
BIỆT  

 

LỜI 
KHUYÊN 
1: 

Các mối quan hệ lành mạnh giúp phát triển não bộ của trẻ. Mặc dù một trẻ có thể có nhu cầu chăm sóc đặc biệt, trẻ vẫn 

cần các mối quan hệ tích cực để phát triển và khỏe mạnh. Những tương tác tích cực giữa trẻ và người chăm sóc giúp hỗ 

trợ sự tăng trưởng và phát triển của một bộ não, cơ thể và tinh thần ở trẻ. Não bộ và thể chất của trẻ phát triển trong 

những khoảng thời gian được ở bên cạnh người chăm sóc. Trẻ có nhu cầu đặc biệt được chăm bẵm, hỏi han và quan 

tâm nhiều bởi người chăm sóc (thường xuyên) hàng ngày sẽ khỏe mạnh và phát triển hơn (về cả thể chất và tinh thần). 
Những tương tác tích cực này là rất quan trọng vì trẻ luôn gặp khó khăn trong việc ăn uống và phát triển. 

LỜI 
KHUYÊN 
2: 

Đặt mục tiêu cao dành cho trẻ. Trẻ có nhu cầu đặc biệt có thể làm được nhiều hơn những gì người lớn mong đợi. Tuy 

nhiên, những khả năng này khó được phát triển và học hỏi khi trẻ không được trao cơ hội để luyện tập. Người chăm sóc 
cần tạo nhiều cơ hội để trẻ vui chơi, tương tác, học hỏi và thử làm những điều mới. 

LỜI 
KHUYÊN 
3:  

Tìm điểm mạnh ở trẻ Mỗi trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt đều có điểm mạnh riêng. Người chăm sóc trẻ cần xác định 
được những điểm mạnh đó để giúp trẻ tiếp tục phát triển. 

LỜI 
KHUYÊN 
4:  

Luôn xem xét đặc điểm cá nhân của từng trẻ. Mỗi trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt có đặc điểm khác nhau. Mặc dù trẻ 

có thể gặp tình trạng sức khỏe tương tự nhưng khả năng và nhu cầu không giống nhau. Người chăm sóc trẻ cần cá 
nhân hóa nhu cầu của trẻ.  

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

Trẻ học hỏi tốt nhất thông qua những mối quan hệ tích cực. Tạo cho trẻ những tương tác tích cực trong giờ ăn (và 
ngoài giờ ăn) là cách tốt nhất để hỗ trợ cho sự phát triển của trre. 
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ĐIỂM QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TRẺ CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT  

Trẻ có nhu cầu đặc biệt là trẻ có sự khác biệt độc đáo và cần được quan tâm nhiều hơn và 
kiên trì hơn từ những người chăm sóc. Việc ăn uống có thể là thách thức đối với trẻ. Người chăm 

sóc cần hiểu và tiên lượng được trẻ nào có nhu cầu cao hơn, nhu cầu đó là gì và làm thế nào để hỗ 
trợ tốt nhất cho trẻ. 

 

 
NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ  

 
 

① Đặt mục tiêu cao dành cho trẻ. Trẻ có nhu cầu đặc biệt có thể làm được nhiều hơn những gì 
người lớn mong đợi. Tuy nhiên, những khả năng này khó được phát triển và học hỏi khi trẻ 
không được trao cơ hội để luyện tập. Người chăm sóc cần tạo nhiều cơ hội để trẻ vui chơi, tương 
tác, học hỏi và thử làm những điều mới bao gồm những trải nghiệm ăn uống các loại thức ăn 
mới và tự ăn. 

 

② Trẻ có nhu cầu đặc biệt được nuôi dưỡng bởi những người chăm sóc thông qua các tương tác 
tích cực (thường xuyên) hàng ngày sẽ khỏe mạnh và phát triển tốt hơn (về cả thể chất và tinh 
thần). Những tương tác tích cực này là rất quan trọng vì trẻ luôn gặp khó khăn trong việc ăn 
uống và phát triển. 

 

 

 

 

 

Để biết thêm thông tin về cách hỗ trợ cụ thể đối với trẻ gặp khó khăn trong việc ăn uống, 
tham khảo Chương 7 và Phụ lục. 
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Mục 7.1: Tìm hiểu khái quát các vấn đề về ăn 
uống  

Mục 7.2: Khuyến nghị khi chăm sóc cho trẻ gặp 
khó khăn về ăn uống 

 
 

 

“Hãy cùng nhau tận tâm và rồi nhìn lại thành quả mà chúng ta có thể mang lại cho cuộc sống của trẻ” 

 Sitting Bull 

 

 

NHỮNG THÁCH THỨC THƯỜNG GẶP KHI CHO 
TẺ  ĂN VÀ GỢI Ý VỀ  CÁC GIẢI PHÁP 

PHẦN 3 | CHƯƠNG 7 
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MỤC 7.1: TÌM HIỂU KHÁI QUÁT CÁC VẦN 
ĐỀVỀ ĂN UỐNG 

   

HỖ TRỢ CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĂN UỐNG 

Trẻ gặpkhó khănvềăn uống thườnglà những trẻ cóvấn đề vềsức khỏe hoặc mắc khuyết tậtnào đó. Trẻ 
có thểgặp vấn đề vềăn uốngngay từkhi mới lọt lòng hoặc vấn đề được hình thành sau nàytheo thời 
gian. Dù là lý do gì đi nữa thì điều cốt yếu nhất là người nuôi dưỡngcần biết cách chăm sóc sao cho 
trẻphát huy được khảnăng đểăn uốngan toàn, thoải mái và qua đó trẻ có thểtăng trưởng và phát triển. 
Chương này sẽđề cập đếnnhững vấn đề về ăn uống thường gặp nhất ởtrẻsơ sinh và trẻnhỏ thông qua 
các ví dụ minh họa cụ thểvà gợi ý một sốcách mà người nuôi dưỡngcó thể thực hiện đểcó được bữa ăn 
thành công. 

 

 

MỘT SỐ  VẤN ĐỀ  VÀ CÁC DẠNG TẬT THƯỜNG GẶP Ở TRẺ GẶP KHÓ 
KHĂN VỀ ĂN UỐNG: 

 

 
MỘT SỐ  VẤ  ĐỀ  VÀ BỆNH TẬT THƯỜNG GẶP 

 

 
 Rối loạn phổ tự kỷ 

 
 Bệnh tim mạch 

 Bại não  Sứt môi và/ hoặc hàm ếch 

 Khiếm thính/ giảm thính lực  Hội chứng đao (Down) 

 Rối loạn phổ rượu từ bào thai  Rối loạn tiêu hóa 

 Sinh non   Giác quan mẫn cảm   

 Phơi nhiễm chất kích thích (thuốc 
phiện) 

 Khiếm thị 
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NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĂN UỐNG THƯỜNG GẶP Ở TRẺ NHỎ:  

Vấn đề số 1 Trẻ buồn ngủ, khó đánh thức 

Vấn đề số 2 Trẻ quấy khóc, khó dỗ/khó trấn tĩnh 

Vấn đề số 3 Trẻ nhanh bị mệt khi ăn 

Vấn đề số 4 Trẻ gặp khó khăn trong việc bú/ mút 

Vấn đề số 5 Trẻ bị ho, sặc hoặc nôn khan 

Vấn đề số 6 Trẻ thường xuyên bị nôn trớ 

Vấn đề số 7 Trường hợp đặc biệt: Trẻ bị sứt môi và/hoặc hở hàm ếch 

Vấn đề số 8 Trường hợp đặc biệt: Trẻ sinh non 

Vấn đề số 9 Trường hợp đặc biệt: Trẻ bị phơi nhiễm chất kích thích (thuốc phiện) 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ  VỀ ĂN UỐNG THƯỜNG GẶP ỞTRẺ LỚN HƠN:  

Vấn đề số 10 Trẻ bị rối loạn trương lực cơ 

Vấn đề số 11 Trẻ gặp khó khăn với cấu trúc miệng 

Vấn đề số 12 Trẻ có hệ giác quan mẫn cảm 
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Vấn đề số 13 Trẻ gặp khó khăn khi cắn và/hoặc nhai 

Vấn đề số 14 Trẻ gặp khó khăn khi nuốt thức ăn 
 

 

VẤN ĐỀ SỐ 1: TRẺ BUỒN NGỦ, KHÓ ĐÁNH THỨC 

CÁCH NHẬN DIỆN:Trẻthường ngủ thiếp đi trong 
lúc ăn và khó giữcho trẻtỉnh táo khi ăn. Trẻ  không 
biểu đạt dấu hiệu để người chăm sóc nhậ n biếtkhi nào 
trẻđói hoặc trẻ đangbị đói. Nhữ ng trẻcó thểtrạng 
yếu, đặc biệt là những trẻ sinh non hoặc bị phơi nhiễm 
chất kích thích, có thể trạng cực kỳ nhạy cảm. Thông 
thường, trẻ sẽ ngủ thiếp đi như một cách tự vệkhi gặp 
môi trường và các tình huống gây căng thẳng cho trẻ. 
Nhóm trẻ này gồm trẻ mắc hội chứng đao, các vấn đề 
về tim (bệnh tim), trẻ yếu ớt, sinh non hoặc trẻphơi 
nhiễm chất kích thích từbào thai. 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG 
GẶP:  

 Sụt cân, kém ăn. 
 Không thể ăn nhiều trong một cữ(ăn ít) 
 Gặp khó khăn khi bú, mút 
 Gặp khó khăn khi nuốt do thường xuyên bịsặc 

và/hoặc thở dốc 
 Nhanh bị mệt và khó đánh thức hoặc giữ tỉnh 

táo 
 Dễ bịkích thích và ngủgật khi bị ép ăn 
 Hay quấy khóc và bịkhó chịu  
 Tăng trưởng kém và chậm tăng cân. 
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CÁCH HỖ TRỢ TRẺ  

 

 

Cho ăn và Thời gian ăn 

 

o Cho trẻ ăn thường xuyêndựa vào những dấu hiệu cho thấy trẻ đói (tham khảo 
Phụ lục 9L-1, 9L-2) 

o Cho trẻ ăn cả ngày lẫn đêm, mỗi cữ cách nhau 2-3 tiếng đồng hồ. 
o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn. 

Vật dụng  

 

o Lựa chọn núm vú/bình sữacho phép trẻ ăn từ từ ví dụ loại núm vú có tia sữa 
chảy chậm (tham khảo chương1, Mục 5; Phụ lục 9G) 

Tư thế  
o Bế trẻ ở tư thế dốc xuôi người ở góc 45 độ trở lên khi cho ăn  
o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo 

chương1, Mục 1; chương 2, Mục 3) 
o Khi cho ăn, hai tay trẻ đặt trên ngực, hông và đầu gối trẻ hơi gập lại. 

Các biện pháp hỗ trợ khác 

 

o Áp dụng các hoạt động nhẹ nhàng để đánh thức trẻ trước và trong khi ăn (tham 
khảo Phụ lục 9K). 

o Cho trẻ ăn trong không gian có nhiều ánh sáng và âm thanh hoặc cho trẻ ăn 
trong không giancó ánh sáng mờ (hãy để trẻ giúp cho bạn biết không gian nào 
phù hợp với trẻ). 

o Đi dong khi cho trẻ ăn để giúp trẻ tỉnh táo 
o Cởi khăn quấn hoặc cởi bớt quần áo để giúp đánh thức trẻ và/hoặc giữ cho trẻ 

tỉnh táo. 

 

 
VẤN ĐỀ SỐ 2: TRẺ QUẤY KHÓC 

CÁC NHẬN DIỆN:Trẻ thường quấy khóc khi được cho ăn và ngay cảkhi không được cho ăn. Trẻ có 
dấu hiệu đói nhưng quấy khóc khi chobú. Trẻ có thể trạngyếu ớt, đặc biệt là trẻ có đa bệnh lý hoặc trẻ 
sinh non hoặc trẻbị phơi nhiễm với chất kích thích như ma túy hoặc rượu, sẽ quấy khóc để biểu hiện sự 
khó chịu và căng thẳng. Người chăm sóc trẻcảm thấy bối rối vì không biết tại sao trẻ khóc. Ngoài ra, 
cũng có những trẻ cực kỳ khó dỗyên hoặc trẻkhông giữyên được lâu,nhưtrẻ có vấn đề về tim (bệnh tim), 
trẻbị phơi nhiễm với chất kích thíchtừtrong bào thai, trẻ sinh non, trẻmắcđa bệnh tật, trẻ bịkhiếm thị 
hoặc khiếm thính hoặc chậm phát triển thần kinh. 
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NHỮNG VẤN ĐỀ 
THƯỜNG GẶP:  

 Gặp khó khăn khi bú/ mút 
 Quấy khóc và đau bụng  
 Từ chối bu bình 
 Gia tăng vận động (vặn vẹo, dướn, quằn 

quại, etc.) 
 Khó dỗ dành vàtrấn tĩnh 
 Tăng trưởng kém và chậm lên cân 
 Trẻ sụt cân và kém ăn 

 

 
 

 

. 

 

 
 

 

CÁCH HỖ TRỢ TRẺ  

 

 
Cho ăn và Thời gian ăn 

 

o Cho trẻ ăn thường xuyên, liên tục, mỗi cữ ăn cách nhau 2-3 tiếng đồng hồ. 
o Cho trẻ ăn số lượng ít nhưng ăn thường xuyên, khi cần 
o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn 

Vật dụng  

 

o Sử dụng núm vú mềm, tốc đô chảy chậm, thường là cỡ từ 0-1 được ghi trên núm 
vú (tham khảo chương1, Mục 5, Phụ lục 9G) 

o Cho trẻ ngậm ti giả trước và sau khi ăn để dỗ dành trẻ (Phụ lục 9G) 
o Dùng nôi đung đưa để giúp trấn tĩnh trẻ giữa các bữa ăn. 

 

 

 

 

 

Cho trẻ ăn khi đang nằm hoặc đang ngủ là rất nguy 
hiểm. Chỉ được cho trẻ ăn khi trẻ bế dựng thẳng và 
khi trẻ đang tỉnh táo. 
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Tư thế ăn 

 

o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo chương1, 
Mục 1; chương 2, Mục 3) 

o Dùng khăn quấn hoặc ôm trẻ trong vòng tay(tham khảo chương2, Mục 3). 
o Dùng khăn quấn trẻ chừa cánh tay để trẻ có thể đưa tay lên ngậm giúp trẻ cảm 

thấy thoải mái và tự xoa dịu (tham khảo chương2, Mục 3) 
o Đặt trẻ ở tư thế đầu cao hơn hông khi ăn(tham khảo chương1, chương2, Mục 3) 

Các biện pháp hỗ trợ khác 

 

o Cho trẻ ngậm núm ti giả thường xuyên để dỗ dành trẻ (Phụ lục 9G) 
o Cho trẻ ngậm ti giả hoặc mút ngón tay trước khi cho trẻ ăn (Phụ lục 9G) 
o Dỗ dành và cho trẻ ăn ở nơi yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ (tham khảo chương1, Mục 

3; Phụ lục 9K). 
o Dùng âm thanh, chuyển động đu dưa nhịp nhàng để trấn tĩnh trẻ (Phụ lục 9K). 

 

Không éphoặc cố nhét bình sữa vào miệng trẻ khi trẻ đang quấy khóc. Dỗ để cho 
trẻ yên tĩnh trở lại rồi mới cho trẻ ăn.Nếu bị ép, trẻ sẽ trở nên khó chịu và thậm 
chí bỏ không ăn. 

 

Cần ghi nhớ:Lưu ý những “tín hiệu căng thẳng” của trẻ như khóc, ưỡn lưng, nhăn 
trán, mắt trợn to, nhướng mày, thở gấp, hay quấy khóc, quay đầu hoặc mắt nhìn đi 
chỗ khác, v.v. và giúp trẻ trấn tĩnh trở lại sử dụng các chiến thuật được gợi ý tại Phụ 
lục 9L-2 và 9K. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Trẻ ăn tốt nhất khi trẻ 
đã bình tĩnh. 



CH.  7 |MỤC 7.1 :  TÌM HIỂU KHÁI QUÁT CÁC VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN UỐNG 

 
248 

 
Bé đang được bảo mẫu cho bú từ từ và nghỉ nhiều lần giữa 
cứ bú để bé có thời gian thở. 

 

 

VẤN ĐỀ SỐ 3: TRẺ DỄ BỊ  MỆT KHI BÚ 

 
CÁCH NHẬN DIỆN:Trẻthường chỉbúđược vài phút đã 
có biểu hiện bịmệt. Trẻ thường xuyên ngủ thiếp đi trong ăn 
và có thểgặp khó khăn bú hết cữ. Cho trẻ ănrất khó khăn, 
đặc biệt đối với trẻ sơ sinh cóthểtrạng yếu. Những trẻmắc 
cách bệnh về tim hoặc phổi hoặc sinh non có xu hướng 
nhanhbị mệthơn so với trẻ bình thườngvàkhông đủ sức ăn 
hết cữsữa cũng nhưgặp hạn chế trong các hoạt động khác 
(ngồi, bò). Nhóm trẻ nàygồm những trẻ mắc bệnh tim 
(tim) hoặc hô hấp (phổi), trẻ mắc hội chứng đao hoặc 
trẻmắc đa bệnh lý, trẻ sinh non hoặc trẻ bị phơi nhiễm với 
chất kích thíchtừbào thai. 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ  THƯỜNG GẶP:  

 Sụt cân và kém ăn 
 Không ăn được lượng nhiều mỗi cữ bú 
 Khó bú (mút yếu, sữa tràn ra ngoài miệng) 
 Gặp khó khăn khi nuốt vì thường xuyên bịsặc và/hoặc thở dốc 
 Gặp khó khăn trong phối hợp nhịp bú, nuốt và thở. 
 Thở nhịp gấp khi bú 
 Dễ bị mệt và ngủthiếp đi trong khi ăn 
 Tăng trưởng kém và chậm lên cân 
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CÁCH HỖ TRỢ TRẺ  

 

Ăn uống và Thời gian ăn 

 

o Cho trẻ ăn lượng nhỏ và ăn thường xuyên thành nhiều bữa (60ml mỗi cữ, cách 
2 tiếng cho ăn một lần). 

o Điều chỉnh tốc độ bữa ăn để tăng dần lượng ăn của trẻ trong mỗi bữa (tham 
khảo Phụ lục 9J). 

o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn. 

Vật dụng  

 
o Lựa chọn và dùng núm ti mềm cho trẻ dễ bị mệt bú. 
o Lựa chọn núm ti và bình sữa có tốc độ chảy phù hợp với khả năng của trẻ. Tốc 

độ chảy quá nhanh khiến trẻ bị quá tải và bị mệt. Tốc độ chảy quá chậm khiến 
trẻ bực bội và bị mệt (tham khảo chương1, Mục 5, Phụ lục 9G). 

Tư thế ăn o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo 
chương1, Mục 1; chương 2, Mục 3) 

o Đặt trẻ ăn ở nôi được nâng cao, tư thế nằm nghiêng hoặc nằm dốc thoai thoải 
(tham khảo chương1, chương2, Mục 3) 

o Dùng khăn quấn cho trẻ hoặc ôm trẻ trong vòng tay (tham khảo chương2, Mục 
3). 

o Dùng khăn quấn cho trẻ chừa hai tay để trẻ có thể đưa lên miệng mút để giúp 
trẻ dễ chịu và tự nguôi. (tham khảo chương2, Mục 3). 

Các biện pháp hỗ trợ khác 

 

o Cho trẻ ngậm núm ti giả trước khi cho ăn để giúp trẻ ngậm ti tốt (Phụ lục 9G). 
o Áp dụng kỹ thuật dùng bình ấn nhẹ trong miệng để tạo kích thích cho trẻ bú. 

(Tham khảoKỹ thuật cho trẻ bú bình tại Phụ lục 9J). 
o Áp dụng kỹ thuật đỡ và hỗ trợ cằm và hàm khi cho trẻ bú (Phụ lục 9J). 
o Áp dụng kỹ thuật hỗ trợ môi và mákhi cho trẻ bú (Phụ lục 9J). 
o Giữ cho núm ti ổn định trong miệng trẻ, không để núm ti bị vặn vẹo gây cho trẻ 

mất tập trung hoặc làm cho sữa chảy ngắt quãng. 

 
Cần ghi nhớ: Nếu áp dụng kỹ thuật hỗ trợ má và cằm của trẻ khiến trẻ bị ho hoặc sặc, cần 
ngưng ngay lập tức. 

 
Lưu ý:Những trẻ có biểu hiện nhanh mệt cũng sẽ có thể dễ bị mệt khi bú. Những 
trẻ lớn hơn một chút cũng cần được hỗ trợ để ăn cũng giống như trẻ sơ sinh, ví 
dụ như cho trẻ ăn lượng nhỏ và ăn thường xuyên, cho trẻ ăn theo tốc độ ăn của 
trẻ và cho ăn các loại thức ăn mềm, ít phải nhai hơn. 
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Bé sơ sinh được quấn khăn và cho ngậm núm ti 
giả để giúp trẻ trấn tĩnh trước khi bú.   

 
VẤN ĐỀ SỐ 4: TRẺ GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC BÚ/ MÚT 

CÁCH NHẬN DIỆN:Những trẻ nàykhông thểmút mạnh hay bú hiệu quả, hoặc trẻ có nhịp bú mút 
tùy tiện. Trẻ gặp khó khăn khi dùng lực của môi và má nén núm ti để sữa chảy ra. Dòng sữa chảy 
nhanh có thể khiến trẻ gặp khó khăn hoặc thậm chí gặp nguy hiểm khi bú. Trẻ thường để sữa chảy rớt 
ra ngoài niệng và rất dễ mệt vì phải mất quá nhiều sức để bú sữa. Trẻ cũng có thểgặp khó khăn trong 
việc tạo được nhịp mút đều dẫn đến việc ăn uống trở thành áp lực khiến trẻ thêm mệt mỏi và căng 
thẳng. Trẻbị giảm trương lực cơ hoặc tim và phổi yếu thường có xu hướng hay gặp phải các vấn đề 
này. Những trẻ thường gặp phải vấn đề này gồm trẻ mắc hội chứng đao; trẻbịgiảm trương lực hoặc 
nhược cơ (bại não); trẻ bị phơi nhiễm các chất kích thích như ma túy hoặc rượu từ trong bào thai;hoặc 
trẻbị sinh non, trẻ có đa bệnh lý hoặc trẻ bị chậm phát triển thần kinh. 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP:  

 Khó ngậm núm ti 
 Bú yếu 
 Gặp khó khăn trong phối hợp nhịp bú, 

nuốt và thở. 
 Gia tăng nguy cơ bịsặc, oẹ khan hoặc thở 

gấp. 
 Hay bị chảy nước dãi và/hoặc bị khô 

miệng 
 Dễ bị mệt khi bú, khó ănđược hết cữ 
 Ngủ thiếp đi trong khi ăn 
 Thường không giữ được đầu  
 Tăng trưởng kém và chậm tăng cân. 
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CÁCH HỖ TRỢ TRẺ  

 
Ăn uống và thời gian ăn 

 

o Cho trẻ ăn thường xuyên cách 2-3 tiếng cho ăn một lần. 
o Với trẻ dễ bị mệt, cho trẻ ăn lượng nhỏ và thường xuyên (60 ml/bữa, mỗi cữ 

cách nhau 2 giờ). 
o Điều chỉnh tốc độ ăn để giúp trẻ tạo được nhịp bú đều (Phụ lục 9J). 
o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn. 

Vật dụng o Lựa chọn núm ti loại mềm để giúp cho trẻ yếu dễ bú. 
o Lựa chọn núm ti và bình sữa có tia và tốc độ dòng chảy phù hợp với khả năng 

của trẻ (tham khảo chương1, Mục 5; Phụ lục 9G) 
o Nếu thấy sữa bị chảy rớt ra ngoài khi trẻ bú, hãy đổi sang loại núm ti có tốc độ 

chảy chậm hơn, thường là cỡ từ 0-1 được ghi trên núm vú (tham khảo chương1, 
Mục 5, Phụ lục 9G) 

Tư thế ăn  o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo 
chương1, Mục 1; chương 2, Mục 3) 

o Đặt trẻ nằm nghiêng cao đầu hoặc ở tư thế nằm nôi khi ăn (tham khảo chương1 
và chương2, Mục 3) 

o Dùng khăn quấn cho trẻ, hay tay đặt trên ngực và hông hơi gập (tham, khảo 
chương2, Mục 3). 

Các biện pháp hỗ trợ khác 

 

o Cho trẻ ngậm núm ti giả trước khi giờ ăn để giúp trẻ bú tốt hơn (Phụ lục 9G). 
o Cho trẻ ngậm núm ti giả để tập phản xạ bú giữa các cữ ăn (Phụ lục 9G) 
o Cho trẻ ăn ở nơi yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ (tham khảo chương1, Mục 3, Phụ 

lục 9K) 
o Dùng âm thanh, chuyển động đu dưa nhịp nhàng để trấn tĩnh trẻ (Phụ lục 9K). 
o Áp dụng kỹ thuật dùng bình ấn nhẹ trong miệngvà kỹ thuật chạm/kích thích 

vào môi (tham khảo Phụ lục 9J). 
o Áp dụng kỹ thuật đỡ và hỗ trợ cằm và hàm khi cho trẻ bú (Phụ lục 9J).  
o Áp dụng kỹ thuật hỗ trợ môi và má khi cho trẻ bú (Phụ lục 9J). 
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VẤN ĐỀ SỐ 5: TRẺ HAY BỊ 
HO, BỊ SẶC HOẶC OẸ KHAN 
KHI ĂN  

CÁCH NHẬN DIỆN:Những trẻ hay bị ho, sặc, oẹ 
khan hoặc nôn trớ trong khi bú bình, ngay sau khi 
bú hoặc cả hai. Những trẻ này thường có biểu hiện 
khó khăn khi ăn và thở, thởgấp trong khi bú. 
Thường gặp ở trẻ mắc bệnh tim, trẻ mắc hội chứng 
đao, trẻ bị các vấn đề về trương lực cơ như bại não, 
trẻ bị sứt môi và/ hoặc hở vòm miệng, trẻ bị phơi 
nhiễm với chất kích thích như thuốc phiện hoặc rượu 
từ khi còn trong bào thai, trẻ sinh non hoặc trẻ bị 
chậm phát triển thần kinh. 

 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP:  

 
 Gặp khó khăn khi phối hợp nhịp bú, nuốt và thở. 
 Gặp khó khăn khi nuốt sữa hoặc nước bọt của mình 
 Hay bị chảy dãi dớt và/ hoặc bị khô miệng 
 Dễ bị mệt khi bú, khó bú hết cữ 
 Thường xuyên bị ho, sặc và/hoặc oẹ khan và có khả năng từ chối bú bình 
 Quấy khóc và khó chịu trước và trong khi ăn 
 Tăng trưởng kém và chậm tăng cân 

 

Cần ghi nhớ:Những bé hay bị ho, sặc hoặc nôn trớ khi ăn rất dễ mắc dị vật đường thởc (khi 
đồ ăn, thức uống rơi vào đường thở và phổi thay vì xuống đường dạ dày). Tình trạng này có 
thể khiến trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp trên và/hoặc viêm phổi nặng dẫn đến tăng 
trưởng kém và thậm chí tử vong. 
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CÁCH HỖ TRỢ TRẺ  

 
Ăn uống và Thời gian ăn 

 

o Cho trẻ ăn cả ngày lẫn đêm, mỗi bữa cách nhau 2-3 tiếng đồng hồ. 
o Với trẻ dễ bị mệt, cho trẻ ăn lượng ít nhưng thường xuyên với lượng ăn 60 

ml/bữa, mỗi bữa cách nhau 2 giờ 
o Điều chỉnh tốc độ ăn để giúp trẻ tạo được nhịp bú đều và giúp trẻ giảm bị ho 

(Phụ lục 9J) 
o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn. 

Vật dụng  o Lựa chọn núm ti và bình sữa có tia và tốc độ dòng chảy phù hợp với khả năng 
của trẻ (tham khảo chương1, Mục 5; Phụ lục 9G) 

o Tốc độ sữa chảy chậm sẽ dễ dàng và an toàn hơn cho trẻ bú (tham khảo 
chương1, Mục 5, Phụ lục 9G) 

o Trước tiên hãy thử áp dụng các kỹ thuật khác nhau. Nếu tất cả các kỹ thuật đều 
không thành công, hãy cân nhắc làm chế đặc đồ uống để giảmchậm tốc độ 
chảy(và dùng núm ti có tốc độ chảy nhanh hơn). Không được bấm/rạch/cắt đầu 
núm ti để sữa chảy nhanh hơn (tham khảo chương1, Mục 9, Phụ lục 9C và 9E). 

Tư thế cho trẻ ăn o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo 
chương1, Mục 1; chương 2, Mục 3) 

o Đặt trẻ nằm nghiêng một bên, cao đầu khi ăn (tham khảo chương1, chương2, 
Mục 3) 

o Dùng khăn quấn cho trẻ, hay tay đặt trên ngực và hông hơi gập (tham, khảo 
chương2, Mục 3). 

Các biện pháp hỗ trợ khác

 

o Cho trẻ ngậm núm ti giả để tập bú mút giữa các cữăn (phụ lục 9G) 
o Thường xuyên cho trẻ giải lao giữa cữ bú để trẻ ợ hơi và tích cực chuyện trò 

hỏi han trẻ nếu trẻ ăn chậm. 

 
Cần ghi nhớ:Một số trẻ bị sặcnhưng không có biểu hiện ho, khó thở hoặc bị nôn. Được gọi 
là bị sặc “âm thầm”. Người chăm sóc cầnquan sát các dấu hiệu khác có thể là do trẻbị sặc 
trong và sau khi trẻ ăn như giọng nói khàn,hơi thở khò khè, vã mồ hôi, giọng nói và hơi 
thở thường xuyên khò khè, nước mắt, da biến sắc, trẻ thường xuyên bị ốm, chậm tăng cân 
và tăng trưởng kém. 

 
Để biết thêm thông tin về cơ chế nuốt và biện pháp phòng ngừa, tham khảo chương1, Mục 2. 

Để biết thêm thông tin về cách làm đặc sữa, tham khảo chương1, Mục 9 và Phụ lục 9E.  
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VẤN ĐỀ SỐ 6: TRẺ THƯỜNG XUYÊN 
BỊ NÔN TRỚ 
 

CÁCH NHẬN DIỆN:Trào ngược dạ dày thực quản (GER) là 
tình trạng thức ăn từ dạ dày trào ngược lên cổ họng gây đau rát và 
khó chịu. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) là một dạng 
trào ngược nghiêm trọng hơn và lâu dàivà có thểgây cản trở việc ăn 
uống và tăng cânở trẻ. Những trẻ mắc vấn đề này thường hay bị nôn 
trớ (đôi khi sau mỗi lần cho ăn), trẻ có biểu hiện không thoải mái và 
có vẻ đói nhưng bực bội khi được cho ăn. Lâu dần, trẻcó thểkhông 
chịu ăn vì ăn uống là một trải nghiệm gây cho trẻ cảm giác khó chịu 
và căng thẳng. Thường gặp ở trẻbị giảm trương lực cơ (bại não), trẻ 
bị phơi nhiễm chất kích thích như thuốc phiện hoặc rượungay từ 
trong bào thai hoặc trẻ bị sinh non hoặc chậm phát triển thần kinh. 
 
 
 

 
Bất cứ trẻ nào cũng có thể mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản — và nhiều 
trẻ không có biểu hiện rõ ràng là trẻ đang bịkhó chịu và đau rát.  
 

NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP:  

 
 Bị nôn trớ không kiểm soát được 
 Bịnôn trớ thường xuyên (sau mỗi bữa ăn và trong các bữa ăn) 
 Thường xuyên bị nôn trớ cuối cùng sẽ dẫn đến từ chối không bú bình. 
 Quấy khóc hoặc khó chịu trước và trong khi ăn (trẻcó biểu hiện đói nhưng từ không chịu bú) 
 Tăng trưởng kém và chậm tăng cân. 

 

Cần ghi nhớ:Không phải tất cả trẻ có hiện tượng nôn trớ đều mắc chứng Trào ngược dạ dày thực 
quản (GER) hoặc bệnh trào ngược (GERD). “Trẻ trớ hạnh phúc” là những trẻ thường xuyên bị 
trớ nhưng không cảm thấy khó chịu hoặc bị ảnh hưởng đến khả năng ăn uống. Trẻ không bị đau 
đớn hoặc khó chịu. “Trẻ nôn trớ không hạnh phúc” là những trẻ rất có thể bị mắc hội chứng trào 
ngược dạ dày thực quản hoặc bệnh rối loạn trào ngược dạ dày thực quản. Những trẻ này có biệu 
hiện như thèm ăn, nhưng lại sợ hãi hoặc khó chịu khi bú bình. Điều quan trọng cần nhận diện trẻ 
có bị GER/GERD hay không để có biện pháp can thiệpphù hợp và kịp thời (cho trẻ uống thuốc, 
điều chỉnh tư thế ăn, hoặc đổi sangloại sữa công thức đặc biệt, v.v) để giúp bữa ăn trở nên thoải 
mái và dễ chịu cho trẻ. 
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CÁCH HỖ TRỢ TRẺ  

 
Ăn uống và Thời gian ăn  

 
o Cho trẻ ăn lượng ít và ăn thường xuyên ví dụ 60ml/bữa, mỗi bữa cách nhau 2 giờ, 

đặc biệt khi trẻ gia tăng tình trạng nôn trớ nếu ăn nhiều. 
o Điều chỉnh tốc độ ăn để giảm bớt hiện tượng nôn trớ (Phụ lục 9J). 
o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn. 

Vật dụng cần thiết o Lựa chọn núm ti và bình sữa có tia và tốc độ dòng chảy phù hợp với khả năng của 
trẻ.Tốc độ sữa chảy chậm thường dễ dàng hơn cho trẻ (tham khảo chương1, Mục 
5; Phụ lục 9G) 

o Thử áp dụng các kỹ thuật khác nhau. Nếu tất cả các kỹ thuật trên đều không 
thành công, hãy cân nhắc chế đặc sữa để làm chậm tốc độ chảy (và dùng núm ti 
có tốc độ chảy nhanh hơn). Không được cắt đầu núm ti để sữa chảy nhanh hơn 
(tham khảo chương1, Mục 9, Phụ lục 9C và 9E). 

Tư thế ăn o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo 
chương1, Mục 1; chương 2, Mục 3) 

o Đặt trẻ ngồi thẳng lưng hoặc ít nhất là dựng xiên góc 30-45 độ khi ăn. Không đặt 
trẻ nằm ngửa hoặc không nâng cao phần thân trên khi bú. 

o Đặt trẻ nằm nghiêng một bên, đầu dốc cao khi ăn (tham khảo chương1, chương2, 
Mục 3) 

o Giữ trẻ ngồi thẳng lưng ít nhất từ 15-45 phút sau khi cho ăn để giúp trẻ giữ sữa 
trong dạ dày (bế trẻ hoặc chèn đỡ bằng bục xiên, khăn hoặc chăn để tạo độ dốc 
phù hợp).  

Các biện pháp hỗ trợ khác 

 

o Cho trẻ ngậm núm ti giả trước và sau khi ăn để giúp trẻ kiểm soát dịch tiết trào 
ngược, hạn chế nôn trớ và để trẻ thấy dễ chịu hơn (Phụ lục 9G). 

o Thường xuyên cho trẻ giải lao trong suốt cữ bú để trẻ ợ hơi và tích cực chuyện trò 
hỏi han trẻ nếu trẻ ăn chậm 

o Di chuyển trẻ càng ít càng tốt (nhất là vùng dạ dày) sau khi cho trẻ ăn để tránh bị 
nôn trớ và tăng sự thoải mái cho trẻ. 

 

 
Bảo mẫu đang cẩn thận cho trẻ sinh non bú trong tư thế đỡ nâng phần 

thân dốc cao để trẻ cảm thấy thoải mái hơn khi bú. Do trẻ bị sinh non, trẻ 
khá mẫn cảm và dễ bị nôn trớ sau bữa ăn 
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VẤN ĐỀ SỐ 7: TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT: TRẺ BỊ SỨT MÔI 
VÀ/ HOẶC HỞ HÀM ẾCH 
 

CÁCH NHẬN DIỆN:Những trẻ nàyđược sinh ra với dị tật bẩm sinhảnh hưởng đến môi, mũi 
và/hoặc vòm miệng. Một số khe hở vòm miệng có thể rất khó phát hiệntuỳ thuộc vào vị trí của chúng 
bên trong miệng trẻ. Những khe hở này (vết nứt, khoảng hở) gây cho trẻkhó khăntrong việc chụm môi 
đểngậm chặt núm ti (sứt môi) và tạo ra lực hút cần thiết đểbú sữa hiệu quả từbình (hở vòm miệng). 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG 
GẶP:  

 Nuốt quá nhiều không khí →hay bị đầy hơi, 
ợhơi. 

 Không thểchụm môi ngậm quanh núm ti. 
 Thức ăn và thức uống chảy tràn ra quanh miệng 

gây nhem bẩn. 
 Không chịu ăn 
 Khó ngậm núm ti và bú 
 Ho, sặc và khả năng thức ăn rơi vào đường thở. 
 Nnôn ói và trớ 
 Sữa chảy tràn ra ngoài miệng và/ hoặc mũi→ 

gây bẩn. 
 Thường xuyên bịviêm tai, chảy nước tai và/hoặc 

khó nghe.  
 Chậm tăng cân và tăng trưởng kém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Một bé sơ sinh bị dị tật sứt môi đang 
được bảo mẫu cho bú bằng một loại bình 
sữa đặc biệt giúp trẻ ngậm núm ti dễ 
dàng hơn khi bú.   
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CÁCH HỖ TRỢ TRẺ  

 
 

Ăn uống và Thời gian ăn 

 

 

o Cho trẻ ăn với tốc độ rất chậm sao cho không làm sữa chảy tràn ra ngoài miệng 
hoặc mũi của trẻ. 

o Cho trẻ ăn thường xuyên (2-3 tiếng một bữa). 
o Cho trẻ ăn lượng ít, ăn làm nhiều bữa nhỏ, ví dụ 60ml/bữa, mỗi bữa cách nhau 

2 tiếng nếu thấy trẻ bị nôn trớ và sữa tràn ra ngoài miệng và/ hoặc lên mũi khi 
trẻ ăn một lượng lớn. 

o Điều chỉnh tốc độ ăn để giảm bớt tình trạng tràn sữa hoặc bị sặc ở trẻ (Phụ lục 
9J). 

o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn. 

Vật dụng o Lựa chọn núm ti và bình sữa có tia và tốc độ dòng chảy phù hợp với khả năng 
của trẻ.Tốc độ sữa chảy chậm thường dễ dàng hơn cho trẻ (tham khảo 
chương1, Mục 5; Phụ lục 9G) 

o Sử dụng loại núm ticó phần đáy rộng (tham khảo chương1, Mục 5, Phụ lục 9G) 
o Sử dụng loại núm ti/ bình sữa mà trẻ có thể “cắn chặt” để hút sữa (tham khảo 

chương1, Mục 5, Phụ lục 9G). 
o Sử dụng bình sữa thiết kế riêng cho trẻ bị sứt môi/ hàm ếch (Phụ lục 9G) 

Tư thế ăn o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo 
chương1, Mục 1; chương 2, Mục 3) 

o Đặt trẻ nằm nghiêng một bên, dốc cao đầu khi ăn (tham khảo chương1, 
chương2, Mục 3) 

o Đặt trẻ ngồi thẳng lưng hoặc ít nhất là dựng xiên ít nhất góc 45 độ khi ăn. 
Không đặt trẻ nằm ngửa hoặc không nâng cao phần thân trên khi bú (tham khảo 
hình minh hoạ bên dưới). 

o Giữ trẻ ngồi thẳng lưng ít nhất từ 15-45 phút sau khi cho ăn để giúp trẻ giữ sữa 
trong dạ dày (bế trẻ hoặc chèn đỡ bằng bục xiên, khăn hoặc chăn để tạo độ dốc 
phù hợp). 

Các biện pháp hỗ trợ khác

 

o Di chuyển trẻ càng ít càng tốt (nhất là vùng dạ dày) sau khi cho trẻ ăn để tránh 
bị nôn trớ và tăng sự thoải mái cho trẻ. 

o Cho trẻ ợ thường xuyên 
o Đặt núm ti dốc thẳng hướng về mé bên lành lặn trong miệng trẻ. 
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VẤN ĐỀ SỐ 8: TRƯỜNG HỢP ĐẶC 
BIỆT: TRẺ SINH NON 

CÁCH NHẬN DIỆN:Trẻsinh non hoặc sinh 
sớm là những trẻ sinh ra trước khi thai được 37 

tuần. Vấn đề trong ăn uốngở trẻ là khá phổ biến và mức độ 
phức tạp cũng sẽ khác nhautùy thuộc vào tuổi chào đời của trẻ 
và cân nặng khi sinh. Khi trẻ bị sinh non, cơ thể của 
trẻchưađược phát triển hoàn thiện. Điều này đồng nghĩa với 
việc là khả năng ăncủa trẻ cũng chưa được phát triển hoàn 
thiện và trẻ sẽ cần thêm thời gian và sự hỗ trợ đểtrẻăn được an 
toàn và thành công. 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP: 

 Nôn oẹkhi bú bình 
 Gặp khó khăn để ngậm chặt núm ti. 
 Gặp khó khăn khi bú (cụ thể:bú yếu) 
 Gặp khó khăn trong phối hợp nhịp bú, 

nuốt và thở. 
 Gặp khó khăn khi nuốt, gia tăng nguy cơ 

bịho, bịsặc hoặc thở dốc khi ăn. 
 Khó thở 

 Trẻ thường xuyên bị nôn ói và trớ 
 Ngủ thiếp đi trong khi ăn 
 Dễ bị kích thích bởi môi trường xung 

quanh 
 Nhạy cảm quanh vùng miệng hoặc mặt do 

thường xuyên phải làm các thủ thuật y tế. 
 Hay quấy khóc và dễnỗi cáu 
 Chậm tăng cân và tăng trưởng ké

 

Hình ảnh này minh hoạ cáchbế trẻ bị dị tật sứt môi 
hoặc hở hàm ếch khi ăn.Bế dựng thân trẻ ở góc 45 
độ giúp giữ chất lỏng trong miệng và dạ dày trẻ và 
làm giảm khả năng chất lỏng chảy ngược qua mũi. 
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CÁCH HỖ TRỢ TRẺ 
 
 

Ăn uống và Thời gian ăn 

o Cho trẻ ăn lượng ít, chia nhỏ thành nhiều bữa, ví dụ cho ăn 60ml/cữ, một cữ bú 
cách nhau 1-3 tiếng. 

o Đánh thức trẻ dậy vào ban đêm để ăn. 
o Điều chỉnh tốc độ ăn để trẻ có thời gian nghỉ thường xuyên (giới hạn tổng thời 

gian bữa ăn trong 30 phút (Phụ lục 9J). 
o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn. 

Vật dụng cần thiết o Lựa chọn núm ti và bình sữa có tia và tốc độ dòng chảy phù hợp với khả năng 
của trẻ.Tốc độ sữa chảy chậm thường dễ dàng hơn cho trẻ (tham khảo 
chương1, Mục 5; Phụ lục 9G) 

o Dùng loại bình sữa nhỏ, mềm và ngắn hơn (120ml) (tham khảo chương1, Mục 
5 và Phụ lục 9G). 

o Dùng loại núm ti/ bình sữa trẻ có thể “cắn chặt” để sữa chảy ra (tham khảo 
chương1, Mục 5, Phụ lục 9G). 

o Dùng loại bình sữa chuyên dụng ví dụ núm ti và bình sữa dành cho trẻ sinh non 
Preemie (Phụ lục 9G). 

Tư thế cho trẻ ăn o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo 
chương1, Mục 1; chương 2, Mục 3) 

o Bế trẻ ở tư thế dựng thẳng, gần 90 độ. 
o Ôm trẻ trên tay,áp gần mặt trẻ, hông trẻ đặt hơi gập (Chương2, Mục 3). 
o Giữ nghiêng bình sữa và không nên cắm dốc ngược bình sữa. 
o Tay cầm bình sữa giống như cầm bútvà dùng mộtngón tay nhẹ nhàng giữ và đỡ 

phía dưới cằm trẻ. 

Các biện pháp hỗ trợ khác o Cho trẻ ăn ở nơi yên tĩnh, có ánh sáng và âm thanh dịu nhẹ và hạn chếcác tác 
nhân kích thích thị giác của trẻ (chương1, Mục 3, Phụ lục 9K). 

o Cho trẻ ngậm núm ti giả hoặc mút tay trước khi cho trẻ ăn để giúp trẻ chuẩn bị 
phản xạ bú tốt hơn (Phụ lục 9G). 

o Cho trẻ ngậm núm ti giả hoặc mút ngón tay ngoài thời gian ăn để kích thích kỹ 
năng bú mút của trẻ (Phụ lục 9G). 

o Dùng âm thanh, chuyển động đu dưa nhịp nhàng để trấn tĩnh trẻ  
o Khuyến khích trẻ bú bằng kỹ thuật chạm/kích thích vào môi(Phụ lục 9J). 
o Áp dụng kỹ thuật hỗ trợ môi và má để hỗ trợ trẻ khi bú (Phụ lục 9J). 
o Không được ép trẻ ăn. Hãy giúp trẻ bình tĩnh trước khi cho trẻ ăn. 

 Trẻ sinh non được nằm dưới đèn chiếu trị liệu để điều trị chứng vàng 
da sinh lý. Trẻ sinh non thông thường cần được chăm theo một qui 
trình chăm sóc y tế đặc biệt để đảm bảo an toàn tính mạng, khiến hệ 
giác quan của trẻ nhạy cảm và trẻ có khả năng gặp khó khăn về ăn 
uống.    

Em bé bị sinh non này đang ngủ say trong khi đang nằm chiếu đèn để điều trị 
chứng vàng da.  Trẻ sinh non thường phải được chăm sóc đặc biệt để duy trì 
sự sống. Điều này có thể khiến hệ giác quan của trẻ trở nên rất nhạy cảm và 
trẻ thường gặp khó khăn trong ăn uống.  
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Khi bị phơi nhiễm với các chất kích thích từ trong bào 
thai, trẻ sinh ra dễ gặp khó khăn trong việc ăn uống và 

giữ bình tĩnh. Người chăm sóc nhận ra rằng bé bú tốt 
nhất khi được quấn khăn, cho ngậm núm ti giả trước 
khi cho bú và cho trẻ bú bình ngay khi nhận thấy dấu 

hiệu đói đầu tiên ở trẻ. Bé cũng bú tốt hơn khi ở nơi yên 
tĩnh, ít tiếng ồn và ít tác nhân kích thích thị giác.  

VẤN ĐỀ SỐ 9: TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT: TRẺ BỊ PHƠI 
NHIỄM CHẤT KÍCH THÍCH  

CÁCH NHẬN DIỆN:Các chất kích thích ví dụ ma túy hoặc rượu có nguy cơgây tổn 
thương đến sự phát triển của trẻtừ khi cònởtrong bụng mẹ. Những trẻbị phơi nhiễm với các loạihoá 
chất (theo kê đơn và/ hoặc mua bất hợp pháp), và/hoặc rượu thường gặp khó khănvề ăn uống. Mức độ 
phức tạp liên quan đến vấn đề vềăn uống ở trẻ sẽ khác nhau tùy thuộc vàoloại chất kích thích mà trẻ bị 
phơi nhiễm, số lượngvà tần suất sử dụng. Hệthần kinh cảm giáccủa trẻ có xu hướng rất nhạy cảm do 
tác động của việc trẻ bị phơi nhiễm với chất kích thích, hệ quả là trẻthường xuyên bị nôn ói, luôn cảm 
thấy khó chịu khi ăn và khó giữ bình tĩnh khi được cho ăn. 

 
NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP:  

 Gặp khó khăn khi bú/mút hoặc bú yếu. 
 Gặp khó khăn trong việc phối hợp nhịp bú, nuốt và thở khi bú. 
 Khó nuốt, kèm khả năngbịsặc và/hoặc thở dốc 
 Thường xuyên bị nôn ói và nôn trớ. 
 Thường ngủgật trong bữa ăn. 
 Dễ bịkích thích trong khi ăn. 
 Hay quấy khóc và dễnổi cáu. 
 Bỏ ăn. 
 Tăngtrưởng kém và bị sụt cân 
 Kém ăn và chậm tăng cân. 
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CÁCH HỖ TRỢ TRẺ  

 

 

Ăn uống và Thời gian ăn 
o Cho trẻ ăn thường xuyên, có thể 1-3 tiếng ăn một bữa. 
o Đánh thức trẻ vào ban đêm để cho trẻ ăn. 
o Điều chỉnh tốc độ ăn và cho trẻ có nghỉ giải lao giữa bữa (Phụ lục 9J). 
o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn. 

Vật dụng  

 

o Lựa chọn núm ti và bình sữa cótốc độ chảy phù hợp với khả năng của trẻ.Tốc 
độ sữa chảy chậm thường dễ dàng hơn cho trẻ (tham khảo chương1, Mục 5; 
Phụ lục 9G) 

o Dùng loại bình sữa nhỏ, ngắn và cónúm ti mềm (120ml) (tham khảo chương1, 
Mục 5 và Phụ lục 9G). 

o Dùng loại bình sữa chuyên dụng ví dụ như núm ti và bình sữa dành cho trẻ sinh 
non Preemie (Phụ lục 9G). 

Tư thế cho trẻ ăn o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo 
chương1, Mục 1; chương 2, Mục 3) 

o Bế trẻ ở tư thế dốc thoai thoải hoặc dựng thẳng 
o Ôm trẻ trên tay, áp gần mặt trẻ, hông trẻ đặt hơi gập (Chương2, Mục 3). 
o Ôm chặt trẻ nếu không quấn khăn cho trẻ. 

Các biện pháp hỗ trợ khác o Cho trẻ ăn ở nơi yên tĩnhvới ánh sáng và âm thanh dịu nhẹ và hạn chế các tác 
nhânkích thích thị giác (tham khảo chương1, Mục 3, Phụ lục 9K).  

o Cho trẻ ngậm núm ti giả hoặc mút tay trước khi cho trẻ ăn để giúp cho trẻ thuần 
thục hơn với phản xạ ngậm và mút núm ti (Phụ lục 9G). 

o Cho trẻ ngậm núm ti giả hoặc mút tay trẻ để tập phản xạ bú trong các bữa ăn 
(Phụ lục 9G). 

o Cho trẻ ngậm núm ti giả hoặc mút ngón tay cái của trẻ để xoa dịu trẻ sau khi 
ăn. 

o Sử dụng âm thanh êm dịu và chuyển động nhịp nhàng đế trấn tan trẻ (Phụ lục 
9K). 

o Không được ép trẻ ăn. Hãy giúp trẻ bình tĩnh trước khi cho trẻ ăn. 

 
Cần ghi nhớ: Khi bạn thay đổi cách cho trẻ ăn, hãy bắt đầu chỉ bằng một sự thay đổi 
nhỏ và thực hiện dần từng bước. Quá nhiều thay đổi cùng một lúc có thể gây khó chịu 
cho trẻ và có thể khiến bạn không xác định được sự thay đổi nàolà phù hợp với trẻ hay 
không.  
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VẤN ĐỀ SỐ 10: TRẺ BỊ RỐI LOẠN TRƯƠNG LỰC CƠ  

 
CÁC NHẬN DIỆN: Trẻ có thể bị giảm (nhược= mềm) hoặc 
tăng (căng = gồng cứng) trương lực cơ. Khi trẻ gặp khó khăn trong 
kiểm soát trương lực cơ, tình trạng này có thể dẫn đến những khó 
khăn trong việc ăn uống. Ngồi thẳng, giữ thẳng đầu và sử dụng lưỡi 
và môi đểăn thức ăn là ví dụ về các hoạt động mà trẻ có thể gặp khó 
khăn khi bị nhược cơ hoặc căng cơ. Trẻ cũng có nguy cơ gặp khó 
khăn khi nuốt và bị sặc cao do các cơ hỗ trợ quá trình nuốt bị nhược 
hoặc căng. Một số trẻcó thể bị cảnhược cơ và căng cơ, được gọi là 
“thể múa vờn” thường gặp nhất ở trẻ bị bại não, trẻ bị tổn thương 
cột sống hoặc chấn thương não, trẻ mắc hội chứng đao, trẻ bị bệnh 
tim (tim mạch) hoặc trẻ có sức khoẻ yếu, trẻ bị sinh non hoặc trẻ bị 
phơi nhiễm hóa chất từ bào thai. 

 

 

 
LÝ DO GÂY RA TÌNH TRẠNG TĂNG VÀ GIẢM TRƯƠNG LỰC CƠ THƯỜNG GẶP 

NHẤT 

Nhược cơ   → Liệt mềm Căng cơ  → Liệt cứng 

Bại não Bại não 

Bênh loạn dưỡng cơ Tổn thương tủy sống 

Hội chứng đao (nhiễm sắc thể 21) Tổn thương não 

Rối loạn phổ Tự kỷ Phơi nhiễm chất kích thích từ trong bào thai 

 
GIẢM TRƯƠNG LỰC CƠ:  Trẻ bị nhược cơ thường có cơ bắp mềm nhão 
hoặc có biểu hiện "rũ người xuống" khi được bế. Trẻ có thể chậm hơn trong việc 
phát triển các kỹ năng vận động tinh và thô như giữ thẳng đầu, giữ thăng bằng, 
nắm và giữ thức ăn để tự ăn hoặc ngồi trên ghếvà giữ được tư thế ngồi mà không 
bị gục xuống. Trẻ cũng có thể gặp khó khăn trong việc ăn và nuốt. Ví dụ như trẻ 
không thể bú/mút hoặc nhai, dễ bị mệt khi ăn và trẻ lớn có thể nhét đầy thức ăn 
trong miệng khiến trẻ bị nghẹn hoặc nôn ói). Trẻ cần sự hỗ trợ và kích thích để 
“đánh thức” cơ thể dậy để ăn và ngồi ăn đúng tư thế để đáp ứng các nhu cầu cá 
nhân của trẻ. 
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VẤN ĐỀ VỀ ĂN UỐNG THƯỜNG GẶP (NHƯỢC CƠ):  
 

 Gặp khó khăn để giữ ổn định tư thế khi ăn 
 Gặp khó khăn trong việc bú/mút hoặc bú yếu. 
 Gặp khó khăn khi nuốt và dễ bị ho, bị sặc hoặc nôn. 
 Gặp khó khăn khi chuyển sang ăn thức ăn dặm và/hoặc ăn các thức ăn có cấu trúc phức tạp hơn. 
 Dễ bị mệt và bỏ dở bữa ăn giảm số lượng thức ăn và lượng calo được dung nạp. 
 Giảm khả năng cảm nhận về thức ăn qua giác quan như mùi, vị, chất liệu, âm thanh v.v. 
 Thường xuyên làm rơi vãi thức ăn và thức uống ra khỏi miệng làm bữa ăn bừa bộn. 
 Hay chảy nước dãi và miệng thường hay há miệng ra  
 Bị nôn trớ thức ăn và/ hoặc ngậm thức ăn trong miệng. 
 Nhồi, tống nhiều thức ăn trong miệng. 
 Tăng trưởng kém và/ hoặc chậm tăng cân.  

 
 
TĂNG TRƯƠNG LỰC CƠ: Trẻ bị tăng trương lực cơ thường có cơ thể 
gồng cứng, hai bàn tay nắm chặt và hàm nghiến chặt. Trẻ có thể chậm trong 
phát triển các kỹ năng vận động tinh và thô như giữ thẳng đầu và hướng về phía 
trước, duỗi bàn tay, duỗi thẳng cánh tay và chân hoặc đặt ngồi và giữ được tư 
thế mà không bị đổ người. Trẻ cũng gặp khó khăn trong ăn uống và nuốt. Ví dụ 
trẻ không thể bú/mút hoặc nhai, dễ bị mệt khi ăn, khó cầm thìa và cốc và thỉnh 
thoảng bị sặc thức ăn hoặc thức uống. Trẻ cần được sự hỗ trợ thêm để giảm các 
kích thích và đặt ngồi ở tư thế ăn phù hợp với khả năng và nhu cầu cá nhân của 
trẻ. 

 

VẤN ĐỀ VỀ ĂN UỐNG THƯỜNG GẶP 
(TĂNG TRƯƠNG LỰC CƠ):  

 Gặp khó khăn khi bú/mút ví dụ trẻ bú mút thiếu nhịp nhàng và khả năng mút kém. 
 Gặp khó khăn khi nuốt thức ăn, dễ bị ho, sặc, thở gấp và nôn. 
 Gặp khó khăn khi chuyển sang ăn dặm và/hoặc ăn các thức ăn có cấu trúc phức tạp hơn. 
 Dễ bị mệt và bỏ dở bữa  giảm lượng thức ăn và lượng calo được dung nạp. 
 Giảm khả năng cảm nhận về thức ăn qua giác quan như mùi, vị, chất liệu, âm thanh v.v  
 Làm dơ bẩn do thường xuyên làm rớt vãi thức ăn và thức uống ra khỏi miệng. 
 Khó khăn khi mím môi, ngậm miệng hay chụm môi để lấy thức ăn ra khỏi thìa hoặc để uống. 
 Tăng trưởng kém và/ hoặc chậm tăng cân.  
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CÁCH HỖ  TRỢ  CHO TRẺ  BỊ TĂNG HOẶC GIẢM 
TRƯƠNG LỰC CƠ  

 
 

Ăn uống và Thời gian ăn 
 

o Cho trẻ ăn lượng ít một nhưng thường xuyên nếu trẻ dễ bị mệt khi ăn. 
o Cho trẻ ăn với tốc độ phù hợp với khả năng của trẻ.  
o Điều chỉnh tốc độ để cho trẻ được nghỉ giải lao thường xuyên (Phụ lục 9J). 
o Cho trẻ ăn ít một mỗi bữa và ăn làm nhiều bữa hơn trong ngày. 
o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn. 

Vật dụng  

 

o Dùng núm ti và bình sữa có tốc độ chảy phù hợp với khả năng của trẻ. Tốc độ chảy 
chậm thường dễ dàng hơn cho trẻ (chương1, Mục 5; Phụ lục 9G) 

o Dùng loại cốc hoặc thìa nhỏ để xúc đồ ăn và thức uống được xay cho trẻ ăn nếu 
cho bằng thìa gặp khó khăn (tham khảo chương1, Mục 6 và 7). 

o Cho trẻ ăn thực đơn gồm thức uống chế đặc và thức ăn xay nhỏ nếu trẻ gặp khó 
khăn khi nhai, nuốt (tham khảo chương1, Mục 9, Phụ lục 9C, 9E). 

o Sử dụng ghế ăn hoặc ghế ngồi có dựa để hỗ trợ tư thế tối đa cho trẻ (tham khảo 
chương1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I).  

o Dùng các vật dụng như khăn cuộn, mền cuộn, gối, miếng xốp, thú nhồi bông v.v để 
chèn và giữ tư thế cho trẻ (chương1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Dùng vật dụng để tạo điểm tựa chân cho trẻ ví dụ như hộp giấy, sách, vali, ghế dài, 
ghế nhỏ, hộp đựng đồ dùng, các thanh gỗ v.v. để kê chân  (tham khảo chương 1, 
Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Dùng các loại thìa vừa với miệng của trẻ (Chương1, Mục 6; Phụ lục 9G, 9H). 
o Dùng loại cốc “Khuyết góc” để đút cho trẻ (chương1, Mục 7; Phụ lục 9G). 

Tư thế cho trẻ ăn 

 

o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo chương1, 
Mục 1; chương 2, Mục 3); Phụ lục 9L-4). 

o Đặt trẻ ngồi ăn tư thế dựng cao người ở góc 45 độ trở lên. 
o Ngồi ngang tầm mắt với trẻ khi cho trẻ ăn. 
o Không cho trẻ bị nhược cơ ngồi gục đầu ra trước hay đổ nghiêng sang bên. 
o Không cho trẻ bị tăng trương lực cơ ngửa đầu và cổ ra phía sau hoặc vẹo qua hai 

bên. 

Các biện pháp hỗ trợ khác o Giảm trương lực cơ: Sử dụng các hoạt động để đánh thức cho trẻ tỉnh táo trước khi 
ăn hoăc đánh thức trẻ khi trẻ ngủ gật lúc đang ăn (Phụ lục 9K). 

o Tăng trương lực cơ: Sử dụng một số hoạt động để trẻ điềm tĩnh lại trước khi cho 
trẻ ăn hoặc khi trẻ to ra quá cao hứng hoặc phấn khích. 

o Giảm trương lực cơ: Cho trẻ ăn ở nơi sáng sủa và/ hoặc nhiều âm thanh hơn (tham 
khảo chương1, Mục 3). 

o Tăng trương lực cơ: Cho trẻ ăn ở nơi có ánh sáng và âm thanh dịu nhẹ và ít bị kích 
thích thị giác (Xem chương1, Mục 3). 

o Gảm trương lực cơ: Tương tác với trẻ bằng các cử chỉ âu yếm, bằng ánh mắt, bằng 
các âm thanh và chuyển động nhanh, sinh động, bằng âm thanh/lời nói to hơn và 
người chăm sóc trẻ cần hoạt bát hơn. 

o Tăng trương lực cơ: Tương tác với trẻ bằng cử chỉ âu yếm, bằng ánh mắt và bằng 
các âm thanh và chuyển động chậm, bằng các âm thanh/lời nói êm dịu và người 
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Vị trí ngồi của bảo mẫu khi 
đút ăn cho trẻ cũng là vấn đề 
cần lưu ý. Hãy ngồi ngang 
tầm mắt với trẻ để trẻ không 
cần phải ngửa đầu và cổ để 
nhìn thấy người cho ăn cũng 
như để lấy thức ăn ra khỏi 
thìa.   

 

 

 

chăm sóc trẻ cần thực hiện mọi việc chậm rãi.   
o Khuyến khích và tập cho trẻ tự xúc ăn khi có thể để giúp trẻ hình thành các kỹ 

năng (tham khảo chương1, Mục 8, Xem chương3, Mục 2 và Phụ lục 9I). 
o Cho trẻ ăn các loại thức ăn và thức uống có mùi vị hoặc cấu trúc khác nhau khi trẻ 

đã sẳn sàng và có thể ăn được (Phụ lục 9F). 
o Thay đổi các loại bình sữa, núm ti, cốc và/ hoặc thìa nếu trẻ vẫn gặp khó khăn khi 

ăn uống. 
o Không được ép trẻ ăn. 

 

Cần ghi nhớ: Tư thế ăn cần phù hợp với từng cá nhân trẻ. Luôn luôn thử để tìm ra tư thế ăn tối ưu 
nhất cho trẻ bằng cách cân nhắc đến khả năng của trẻ và tham vấn ý kiến của các chuyên gia vật 
lý trị liệu, hoạt động trị liệu và ngôn ngữ trị lieu khi có thắc mắc.  

 

 

Cùng một loại bình sữa, núm ti, cốc và thìa khác nhau không thể phú hợp với tất cả 
trẻ. 

 

 

Để biết thêm thông tin về các tư thế cho trẻ ăn ở mọi lứa tuổi, tham khảo chương 2, 3, 4 và 5. 
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VẤN ĐỀ SỐ 11: TRẺ CÓ VẤN ĐỀ VỀ CẤU TRÚC KHOANG 
MIỆNG 

 

CÁCH NHẬN DIỆN: Trẻ có thể gặp khó khăn khi ăn do sự khác biệt về các cấu trúc trong cơ thể. Trẻ gặp 
các vấn đề liên quan đến hàm, lưỡi, môi, má và vòm miệng có thể gặp khó khăn khi ăn như khó khăn khi bú, 
cắn, nhai, nuốt và ăn các thức ăn có cấu trúc khác nhau. Thường gặp ở trẻ mắc các hội chứng hoặc các vấn đề 
như hội chứng đao, bại não, tự kỷ, chậm phát triển thần kinh, trẻ yếu tình trạng y tế phức tạp, trẻ bị sinh non 
hoặc bị phơi nhiễm với hóa chất khi còn nằm trong bụng mẹ. 

 

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP Ở MẶT VÀ CẤU TRÚC MIỆNG 

QUAI 
HÀM  

LƯỠI  MÔI VÀ MÁ  VÒM MIỆNG 

⇒ Đẩy cứng 
hàm ra  

⇒ Nghiến chặt 
hàm  

⇒ Đẩy lưỡi  
⇒ Rụt lưỡi  

⇒ Rút môi  
⇒ Sứt môi 
⇒ Không khép được 

môi 

⇒ Hở hàm 
ếch 

 

 

 

 

  

 

Trẻ nghiến chặt thìa khi được cho ăn 
do trẻ chạy cảm với chất liệu của 
chiếc thìa. 
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QUAI HÀM:  Khi quai hàm không hoạt động bình thường khiến việc ăn 
uống ở trẻ trở nên khó khăn, đặc biệt là khi trẻ bắt đầu tập ăn dặm. Trẻ gặp 
khó khăn khi há hoặc ngậm miệng, dẫn đến nguy cơ trẻ vô tình cắn vào dụng 
cụ ăn hay tự cắn vào miệng, gây cảm giác khó chịu hoặc đau đớn và hạn chế 
khả năng học cách cắn và nhai thức ăn hiệu quả ở trẻ9. 

 
 
CÁC VẤN ĐỀ  THƯỜNG GẶP VỀ  HÀM  NHAI: 
ĐẨY CỨNG HÀM RA VÀ NGHIẾN CHẶT 
HÀM  

 
HÀM DƯỚI BỊ ĐẨY CỨNG RA: Hàm dưới mở 
cứng, đẩy ra phía trước khi há miệng. Hiện tượng này 
thường xảy ra khi trẻ ăn thức ăn cần phải cắn. Hiện tượng 
này cũng thường gặp ở trẻ bị rối loạn trương lực cơ như 
tăng trương lực cơ. Khi trẻ gặp vấn đề gồng cứng bất 
thường ở hàm nhai, tác động ấn hàm càng khiến cho lực 
đẩy của hàm trở nên tồi tệ hơn. 

 

 

 

VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN UỐNG THƯỜNG GẶP (HÀM DƯỚI BỊ  ĐẨY CỨNG RA):  

 Gặp khó khăn khi lấy thức ăn ra khỏi thìa hoặc nĩa. 
 Gặp khó khăn định vị môi, lưỡi và cơ hàm để uống bằng cốc. 
 Gặp khó khăn để ngậm miệng nuốt thức ăn. 
 Gặp khó khăn khi chuyển sang ăn dặm và/ hoặc ăn các loại thức ăn có cấu trúc phức tạp hơn. 
 Có xu hướng nhanh mệt, bỏ dở bữa và ăn uống được ít dẫn đến thiếu hụt lượng calo.   
 Làm dây bẩn do thường làm rơi vãi đồ ăn thức uống ra khỏi miệng khi ăn. 
 Hay chảy nước dãi  
 Giác quan trở nên quá nhạy cảm với thức ăn như mùi, vị, chất liệu, âm thanh và cảm quan v.v  
 Tăng trưởng kém và/ hoặc chậm tăng cân. 
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NGHIẾN CHẶT HÀM:  Khi răng trẻ chạm vào đồ 
vật (thức ăn, ngón tay, thìa, cốc), hàm dưới nghiến siết 
chặt. Hiện tượng này khiến trẻ khó há miệng ra để ăn và 
thường hay gặp ở trẻ bị tăng trương lực cơ. 

 

  

VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN UỐNG 
THƯỜNG GẶP (NGHIẾN 
CHẶT): 
 

 Gặp khó khăn khi chuyển sang ăn dặm và/ hoặc 
ăn các loại thức ăn có cấu trúc phức tạp hơn. 

 Gặp khó khăn khi ăn bằng thìa và cốc 
 Giác quan trở nên quá nhạy cảm với thức ăn như mùi, vị, chất liệu, âm thanh và cảm quan v.v  
 Khó ăn đảm bảo trẻ ăn đủ số lượng do hành động của trẻ khiến bảo mẫu hiểu nhầm là trẻ không đói 
 Tăng trưởng kém và chậm tăng cân 

 

NGUYÊN NHÂN PHỔ  BIẾN GÂY RA ĐẨY CỨNG HÀM VÀ NGHIẾN CHẶT HÀM  
 

CÁC VẤN ĐỀ  NGUYÊN NHÂN 

Thể chất 
⇒ Tư thế cho ăn chưa đúng 
⇒ Bị rối loạn tăng trương lực cơ (gồng cứng) 
⇒ Sự khác biệt về cấu trúc/giải phẫu khiến trẻ khó đặt ở tư thế phù hợp khi ăn.   

Giác quan 
⇒ Bị kích thích quá mức bởi môi trường xung quanh khiến quai hàm trẻ nghiến chặt và mở 

chìa ra.  
⇒ Bị các kích thích trực tiếp khi chạm vào thức ăn, thức uống, cốc, dụng cụ ăn đưa vào 

miệng, mặt hoặc cơ thể trẻ. 

Tương tác 
⇒ Là hành vi giao tiếp của trẻ với người chăm sóc. 
⇒ Là cách trẻ giao tiếp khi đã sẳn sàng ăn, cần ăn cắn thêm một miếng nữa, sự hào hứng, 

cảm giác thoải mái với thức ăn/ giờ ăn hoặc khi ăn xong. 

 
 

 
Cần ghi nhớ: Khi trẻ đang nghiến mạnh, không được cố gắng kéo bình sữa, cốc hoặc 
thìa ra khỏi miệng trẻ. Phản xạ của trẻ lúc này sẽ khiến trẻ cắn mạnh hơn nữa. Tham 
khảo kỹ thuật hỗ trợ nghiến chặt hàm tham tại chương 9. 
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CÁCH HỖ  TRỢ  KHI QUAI HÀM BỊ ĐẨY RA 
HOẶC NGHIẾN CHẶT 

   

 
Ăn uống và Thời gian ăn o Cho trẻ ăn với tốc độ phù hợp với khả năng ăn của trẻ. 

o Điều chỉnh tốc độ ăn cho phép trẻ giải lao thường xuyên giữa bữa. 
o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn. 

 
 

Vật dụng  

o Dùng ghế ăn hoặc ghế ngồi có dựa để hỗ trợ tư thế tối đa cho trẻ (tham khảo 
chương1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Dùng các vật dụng như khăn cuộn, mền cuộn, gối, miếng xốp, thú nhồi bông v.v 
để chèn và giữ tư thế cho trẻ (chương1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Dùng vật dụng để tạo điểm tựa chân cho trẻ ví dụ như hộp giấy, sách, vali, ghế dài, 
ghế nhỏ, hộp đựng đồ dùng, các thanh gỗ v.v. để kê chân  (tham khảo chương 1, 
Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Dùng các loại thìa vừa với miệng của trẻ (tham khảo chương1, Mục 6, Phụ lục 9G, 
9H). 

o Các loại thìa phi kim loại có thể thích hợp hơn với trẻ bị nhạy cảm với kim loại 
hoặc vật liệu lạnh (chương 1, Mục 6, Phụ lục 9G, 9H).  

o Dùng loại cốc “khuyết góc” để đút cho trẻ (chương1, Mục 7, Phụ lục 9G). 

Tư thế ăn o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo chương1, 
Mục 1; chương 2, Mục 3); Phụ lục 9L-4). 

o Đặt trẻ ngồi ăn ở tư thế thân dựng cao ở góc 45 độ trở lên. 
o Ngồi ngang tầm mắt với trẻ khi cho trẻ ăn. 
o Với trẻ bị có quai hàm bị mở chìa ra hoặc nghiến chặt, tránh để trẻ bị ngửa đầu và 

cổ ra phía sau khi ăn 

 
Các biện pháp hỗ trợ khác 

 

o Hàm đẩy chìa ra: Giúp trẻ diễn đạt mong muốn và nhu cầu qua nhiều cách như 
ngôn ngữ ký hiệu, cử chỉ, tranh, hình ảnh hoặc âm thanh và lời nói (tham khảo 
chương 2,3,4,5, Mục 4, Chương6, Mục 3).  

o Hàm đẩy chìa ra: hỗ trợ trẻ bằng kỹ thuật hình chữ L (Phụ lục 9J)  
o Hàm đẩy chìa ra: sử dụng 1-2 ngón tay ấn đỡ nhẹ phía dưới cằm khi trẻ cắn hoặc 

hớp thức uống.  
o Nghiến chặt: áp dụng kỹ thuật Rút thìa/ Cốc ra khi trẻ nghiến chặt (tham khảo Phụ 

lục 9J). 
o Cho trẻ ăn ở nơi có ánh sáng dịu nhẹ, ít tiếng ồn và hạn chế các tác nhân kích thích 

thị giác (tham khảo Chương 1, Mục 3).  
o Tương tác với trẻ bằng cử chỉ âu yếm, bằng ánh mắt và bằng các âm thanh và 

chuyển động chậm rãi, bằng âm thanh/lời nói êm dịu và người chăm sóc trẻ cần 
thực hiện một cách chậm rãi (Chương 1, Mục 3). 

o Giúp trẻ làm quen dần với những thụ cảm giác quan (Chương 1, Mục 3).  
o Thay đổi các loại bình sữa, núm ti, cốc và/ hoặc thìa nếu trẻ vẫn gặp khó khăn khi 

ăn uống 
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Cần ghi nhớ: Đặt trẻ ngồi ăn đúng tư thế và cho ăn ở  nơi yên tĩnh có thể giúp cải thiện 
tình trạng gồng cứng hoặc giảm kích thích phản xạ thể chất ở trẻ, gồm cả cường độ và 
tần xuất bị cứng quai hàm.  

 

LƯỠI: Khi lưỡi không hoạt động bình thường, hiện tượng này khiến việc ăn uống trở 
nên khó khăn cho cả trẻ và người chăm sóc. Các vấn đề về lưỡi có thể gây khó khăn 

cho trẻ trong việc bú bình, uống bằng cốc và ăn bằng thìa do không đưa được núm 
ti, cốc hoặc thìa vào miệng trẻ. Khí quản của trẻ có thể bị lưỡi chặn khi ăn và thở. 
Lưỡi cũng làm ảnh hưởng đến cử động cần thiết để trẻ có thể bú và nuốt, hoặc có 

thể khiến thức ăn và thức uống bị đẩy ra khỏi miệng. Lưỡi cũng cản trở quá trình di 
chuyển của thức ăn trong miệng để chuẩn bị cho việc ăn và nuốt9. 

 
VẤN ĐỀ  VỀ  LƯỠI THƯỜNG GẶP: 
LƯỠI BỊ  ĐÙN RA NGOÀI VÀ  BỊ  THỤT 
VÀO TRONG 

 
LƯỠI BỊ  ĐÙN  RA NGOÀI:  Lưỡi của trẻ bị 
đẩy ra (bị thò ra) khỏi miệng. 

LƯỠI BỊ  THỤT VÀO TRONG: Lưỡi của 
trẻ bị thụt sâu vào trong cuống họng. 

 
 
 

VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG ĂN UỐNG (LƯỠI BỊ  ĐẨY RA VÀ BỊ  THỤT 
VÀO TRONG):  

 Gặp khó khăn khi đưa núm ti, cốc và/hoặc thìa vào miệng. 
 Gặp khó khăn khi nuốt, khiến trẻ dễ bị ho, bị sặc, tắc họng hoặc thở dốc. 
 Gặp khó khăn khi chuyển sang ăn dặm và/ hoặc ăn các loại thức ăn có cấu trúc phức tạp hơn. 
 Làm dơ bẩn do thức ăn và đồ uống thường bị đẩy rơi ra khỏi miệng (do lưỡi bị đùn ra) hoặc vãi ra ngoài 

(do lưỡi bị thụt vào) khi ăn. 
 Giác quan trở nên quá nhạy cảm với thức ăn như mùi, vị, chất liệu, âm thanh  và cảm quan v.v  
 Tăng trưởng kém và/hoặc chậm tăng cân 
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NGUYÊN NHÂN PHỔ BIẾN KHIẾN LƯỠI BỊ ĐẨY RA NGOÀI VÀ THỤT VÀO TRONG 

 
CÁC VẤN ĐỀ  NGUYÊN NHÂN 

Thể chất ⇒ Giảm hoặc tăng trương lực cơ 
⇒ Dướn căng đầu và cổ 

Giác quan 

⇒ Quá nhạy cảm (quá mẫn) ở miệng  
⇒ Phản ứng đẩy lưỡi ra mỗi khi chạm vào thức ăn/ thức uống/ cốc/ thìa. 
⇒ Mẫn cảm hoặc né tránh ăn các loại thức ăn và thức uống có cấu trúc, mùi vị, nhiệt độ khác 

nhau gây ra phản xạ lưỡi thò ra hoặc bị thụt vào. 
⇒ Các kích thích từ môi trường xung quanh gây ra phản xạ lưỡi bị thò ra hoặc thụt vào. 

Tương tác 
⇒ Là hành vi của trẻ khi giao tiếp với người chăm sóc. 
⇒ Là cách trẻ biểu đạt sự vui thích, đã no (không đói), buồn bực, hoặc cảm giác không an toàn, 

tránh ăn hoặc muốn ăn thêm.  

Kiểm soát miệng ⇒ Khi bị thụt lưỡi, trẻ cố gắng đưa lưỡi ra trước bằng cách đẩy mạnh lưỡi về phía trước. Vì trẻ 
đẩy ra quá mạnh khiến lưỡi lại đẩy ra ngoài. 

 

 
Cần ghi nhớ: Tư thế ăn đúng sẽ làm giảm tình trạng lưỡi bị đẩy ra ở trẻ. Luôn luôn đảm 
bảo phần thân của trẻ được chèn, đỡ chắc chắn khi ngồi ăn và đầu trẻ hơi hướng ra phía 
trước và ở vị trí cân bằng. 

 

 

 

 

CÁCH HỖ  TRỢ  KHI LƯỠI BỊ  ĐẨY RA VÀ BỊ  THỤT VÀO  

 
 

Ăn uống và thời gian ăn 
 

o Khi lưỡi bị thụt vào: Cho trẻ ăn với tốc độ chậm và kiên nhẫn với trẻ. 
o Cho ăn với tốc độ phù hợp với khả năng của trẻ. 
o Điều chỉnh tốc độ ăn để trẻ được nghỉ giải lao thường xuyên (tham khảo Phụ 

lục 9J). 
o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn. 
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Vật dụng 

 
 

o Khi lưỡi bị đẩy ra ngoài: Đặt chiếc cốc và thìa ở môi dưới phía dưới lưỡi của 
trẻ. 

o Dùng ghế ăn hoặc ghế ngồi có dựa để hỗ trợ tư thế tối đa cho trẻ (tham khảo 
chương1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Dùng các vật dụng như khăn cuộn, mền cuộn, gối, miếng xốp, thú nhồi bông 
v.v để chèn và giữ chắc tư thế cho trẻ (Chương1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Dùng vật dụng để tạo điểm tựa chân cho trẻ ví dụ như hộp giấy, sách, vali, ghế 
dài, ghế nhỏ, hộp đựng đồ dùng, các thanh gỗ v.v. để kê chân  (tham khảo 
chương 1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Dùng loại thìa vừa với miệng của trẻ (tham khảo chương1, Mục 6, Phụ lục 9G, 
9H). 

o Các loại thìa phi kim loại có thể thích hợp hơn với trẻ bị nhạy cảm với kim loại 
hoặc vật liệu lạnh (chương 1, Mục 6, Phụ lục 9G, 9H).  

o Dùng loại cốc “khuyết góc” để đút cho trẻ (chương1, Mục 7, Phụ lục 9G). 

 

Tư thế cho trẻ ăn 

 

o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo 
chương1, Mục 1; chương 2, Mục 3); Phụ lục 9L-4). 

o Đặt trẻ ngồi ăn ở tư thế thân dựng cao ở góc 45 độ trở lên. 
o Đặt trẻ ngồi đúng tư thế giúp giảm thiểu tần suất bị gồng cứng 
o Ngồi ngang tầm mắt với trẻ khi cho trẻ ăn. 
o Khi cho trẻ có lưỡi bị đẩy ra hoặc thụt vào ăn, tránh để trẻ bị dưỡn, ngửa đầu và 

cổ ra phía sau 

 

Các biện pháp hỗ trợ khác 

 

 

o Khi lưỡi bị đẩy ra ngoài: Dùng 1-2 ngón tay giữ và đỡ nhẹ dưới cằm khi trẻ cắn 
hoặc hớp thức uống.  

o Khi lưỡi bị đẩy ra ngoài: Dùng kỹ thuật ấn xuống khi cho trẻ ăn bằng thìa hoặc 
uống bằng cốc. 

o Khi lưỡi bị đẩy ra ngoài: Thử đưa thìa vào từ bên cạnh khoé miệng kết hợp 
động tác ấn nhẹ xuống. 

o Cho trẻ ăn ở nơi có ánh sáng dịu nhẹ, ít tiếng ồn và hạn chế các tác nhân kích 
thích thị giác (tham khảo Chương 1, Mục 3).  

o Giúp trẻ trấn tĩnh lại trước khi ăn. 
o Tương tác với trẻ bằng cử chỉ âu yếm, bằng ánh mắt và bằng các âm thanh và 

chuyển động chậm rãi, bằng âm thanh/lời nói êm dịu và người chăm sóc trẻ cần 
thực hiện một cách chậm rãi (Chương 1, Mục 3). 

o Giúp trẻ làm quen dần dần với những thụ cảm giác quan (Chương 1, Mục 3).  
o Thay bình sữa, núm ti, cốc và/hoặc thìa nếu trẻ vẫn gặp khó khăn khi ăn uống. 
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MÔI VÀ MÁ: Khi môi và má không hoạt động và phối hợp đúng cách thì 
việc ăn uống có thể trở nên khó khăn cho trẻ. Việc kém kiểm soát môi và 

má kém khiến trẻ gặp khó khăn để lấy và giữ thức ăn trong miệng, 
chuẩn bị cho quá trình nuốt thức ăn trong miệng, tạo lực để nuốt, hay 

chảy rãi rớt, làm rớt thức ăn thức uống ra khỏi miệng, làm thức ăn bị 
kẹt trong má, tăng khả năng bị ho và sặc và giảm hiệu quả nhai nghiền 

thức ăn9. 

 

 

VẤN ĐỀ  THƯỜNG GẶP VỀ  MÔI VÀ MÁ:   

MÔI MÍM CHẶT VÀ MÔI KHÓ KHÉP LẠI  

 
MÔI MÍM CHẶT:Môi trẻ mím rất chặt khiến môi và má gặp khó 
khăn trong việc hỗ trợ quá trình bú, lấy thức ăn khỏi dụng cụ ăn, 
uống bằng cốc và/hoặc ngậm thức ăn hoặc thức uống trong miệng. 
 

 
 
MÔI KHÓ KHÉP LẠI:  Trẻ không có khả năng đóng môi 
lại khi muốn. Trẻ khó khép môi lại thường xuyên mở miệng 
(trong và ngoài các bữa ăn). Khép môi là động tác cần khi 
ăn, giúp hỗ trợ quá trình lấy thức ăn, thức uống, nhai và nuốt 
ở trẻ. 

 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN UỐNG THƯỜNG GẶP  
 (MÔI MÍM CHẶT VÀ MÔI KHÓ KHÉP LẠI):  

 Gặp khó khăn khi bú mút. 
 Gặp khó khăn lấy thức ăn khỏi cốc và/hoặc dụng cụ ăn. 
 Gặp khó khăn khi nhai, di chuyển thức ăn trong miệng. 
 Gặp khó khăn khi nuốt, dễ bị ho, sặc hoặc nghẹn. 
 Gặp khó khăn khi chuyển sang ăn dặm và/ hoặc ăn các loại thức ăn có cấu trúc phức tạp hơn. 
 Làm dơ bẩn do thức ăn và đồ uống thường bị đẩy rơi ra khỏi miệng (do lưỡi bị đùn ra) hoặc vãi ra ngoài 

(do lưỡi bị thụt vào) khi ăn. 
 Làm dơ bẩn do thức ăn và đồ uống thường bị đẩy rơi ra khỏi miệng (do lưỡi bị đùn ra) hoặc vãi ra ngoài 

(do lưỡi bị thụt vào) khi ăn. 
 Giác quan trở nên quá nhạy cảm với thức ăn như mùi, vị, chất liệu, âm thanh  và hình thức v.v  
 Tăng trưởng kém và/hoặc chậm tăng cân 
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NGUYÊN NHÂN PHỔ  BIẾN KHIẾN TRẺ  MÍM CHẶT MÔI VÀ MÔI KHÓ KHÉP 
LẠI 

VẤN ĐỀ  NGUYÊN NHÂN 

Thể chất 
⇒ Trẻ bị tăng trương lực cơ 
⇒ Tư thế ngồi ăn chưa đúng, hông thả buông thõng. 
⇒ Môi mím chặt: cổ duỗi thẳng cứng 

Cảm giác ⇒ Bị kích ứng với môi trường xung quanh khiến lưỡi trẻ phản ứng thụt lại. 

Tương tác 

⇒ Là hành vi của trẻ khi giao tiếp với người chăm sóc. 
⇒ Mím chặt môi: là cách trẻ biểu đạt sự phấn khích, vui mừng, đói hoặc ngừng không ăn.  
⇒ Khó khép môi: là cách trẻ biểu đạt khi trẻ đói, no (hay không đói), cảm giác bất an, không thích hay 

không vui. 

 
 

CÁCH HỖ  TRỢ  TRẺ  MÍM CHẶT MÔI HOẶC KHÓ KHÉP MÔI 
LẠI 

 
 

 
Ặn uống và Thời gian ăn 

 

 

o Cho trẻ ăn với tốc độ phù hợp với khả năng của trẻ. 
o Điều chỉnh tốc độ ăn để trẻ được giải lao nhiều lần trong bữa ăn (Phụ lục 9J)  
o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn. 

Vật dụng 

 

o Dùng ghế ăn hoặc ghế ngồi có dựa để hỗ trợ tư thế tối đa cho trẻ (tham khảo 
chương1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Sử dụng các vật dụng như khăn cuộn, mền cuộn, gối, miếng xốp, thú nhồi bông 
v.v để chèn và giữ chắc tư thế cho trẻ (Chương1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Sử dụng vật dụng để tạo điểm tựa chân cho trẻ ví dụ như hộp giấy, sách, vali, 
ghế dài, ghế nhỏ, hộp đựng đồ dùng, các thanh gỗ v.v. để kê chân  (tham khảo 
chương 1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Dùng loại thìa vừa với miệng của trẻ (tham khảo chương1, Mục 6, Phụ lục 9G, 
9H). 

o Dùng loại cốc “khuyết góc” để đút cho trẻ (chương1, Mục 7, Phụ lục 9G). 

Tư thế ăn o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo 
chương1, Mục 1; chương 2, Mục 3); Phụ lục 9L-4). 

o Đặt trẻ ngồi ăn ở tư thế thân dựng cao ở góc từ 45 độ trở lên. 
o Khi đút cho trẻ hay bị mím chặt môi hoặc không khép được môi ăn, tránh để trẻ 

ngửa đầu và cổ ra phía sau 

 
 

o Khi trẻ bị mím chặt môi: Cho trẻ ăn ở nơi có ánh sáng dịu nhẹ, ít tiếng ồn và 
hạn chế các tác nhân gây kích thích thị giác (Chương 1, Mục 3). 
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Các biện pháp hỗ trợ khác 

 

 

o Khi trẻ khó khép môi: Cho trẻ ăn ở nơi giúp trẻ tỉnh táo, sáng sủa, và có nhiều 
âm thanh, tiếng ồn hơn (xem Chương 1, Mục 3). 

o Khi trẻ mím chặt môi: Tương tác với trẻ bằng cử chỉ âu yếm, bằng ánh mắt, 
bằng cử chỉ và âm thanh chậm rãi, bằng lời nói êm dịu và người chăm sóc cần 
thực hiện một cách chậm rãi (Chương 1, Mục 3). 

o Khi trẻ khó mím môi: Tương tác với trẻ bằng các cử chỉ âu yếm, bằng ánh mắt, 
bằng các cử chỉ và âm thanh có tốc độ nhanh hơn và người chăm sóc cần thực 
hiện động tác nhanh hơn (Chương 1, Mục 3). 

o Khi trẻ mím chặt môi: Giúp trẻ thích nghi dần với những thụ cảm về thức ăn 
qua các giác quan (Chương 1, Mục 3).  

o Khi trẻ mím chặt môi: Áp dụng các hoạt động giúp trẻ trấn tĩnh lại trước khi ăn 
(tham khảo phụ lục 9K) 

o Khi trẻ khó míp môi lại: Áp dụng một số hoạt giúp trẻ tỉnh táo trước khi ăn 
(Tham khảo phụ lục 9K) 

o Khi trẻ khó mím môi lại: Áp dụng kỹ thuật tập mím môi (Phụ lục 9J)  
o Khi trẻ khó mím môi: Áp dụng kỹ thuật hình chữ L (phu lục 9J) 
o Khi trẻ khó mím môi: Áp dụng kỹ thuật xoa bóp, vỗ nhẹ lên mặt (tham khảo 

phụ lục 9J)  
o Thay bình sữa, núm ti, cốc và/hoặc thìa nếu trẻ vẫn gặp khó khăn khi ăn uống. 

 

VÒM MIỆNG: Khi vòm miệng của trẻ chưa được hoàn thiện, trẻ có thể sẽ gặp khó khăn trong ăn 
uống. Vòm miệng có vấn đề có thể gây khó khăn khi trẻ bú mút dẫn đến thức ăn và/hoặc thức uống bị 
đẩy ra ngoài qua khoang mũi, và thậm trí rơi sang đường thở. Trẻ bị hở hàm ếch rất nhạy cảm và không 
thích bị chạm vào mặt và vùng miệng do trẻ thường xuyên phải thực hiện các can thiệp về y tế. Tham 
khảo cách cho trẻ sứt môi và/hoặc hở vòm miệng ăn để biết thêm 
thông tin về cách hỗ trợ cho trẻ. 

 
VẤN ĐỀ  VỀ  VÒM MIỆNG THƯỜNG GẶP: HỞ  VÒM 

HỞ  VÒM MIỆNG: Khe hở ở trên vòm miệng gây ra những 
khó khăn khi nuốt và cũng có thể dẫn đến tình trạng thức ăn và 
thức uống chảy xộc lên mũi hoặc rớt xuống đường thở của trẻ. 

 

VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN UÔNG  THƯỜNG GẶP (HỞ  
VÒM):  

 Khó nuốt, có khả năng bị sặc, bị ho và bị dị vật đường thở. 
 Gặp khó khăn chuyển sang tập ăn dặm và/hoặc ăn các loại 

thức ăn có cấu trúc phức tạp hơn. 
 Hay nôn ói và nôn trớ. 
 Làm dơ bẩn do thức ăn hay bị rơi vãi khỏi mịêng và/hoặc mũi. 
 Không chịu ăn uống  
 Thường xuyên bị viêm tai, chảy nước trong tai và/hoặc khó nghe.  
 Tăng trưởng kém và/hoặc chậm tăng cân. 
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CÁCH HỖ  TRỢ  TRẺ  BỊ  HỞ  VÒM MIỆNG (TRẺ  LỚN)    

 
 
 

Ăn uống và Thời gian ăn 

o Cho trẻ ăn với tốc độ sao cho thức ăn hoặc thức uống không rơi vãi ra ngoài 
hoặc xộc lên mũi trẻ. 

o Cho trẻ ăn với tốc độ phù hợp với khả năng của trẻ mà không làm rơi vãi thức 
ăn hoặc gây sặc cho trẻ. 

o Cho trẻ ăn các loại thức ăn và thức uống không làm xộc lên mũi trẻ.  
o Giới hạn thời gian bữa ăn trong vòng 30 phút hoặc ít hơn. 

 
Vật dụng  

 

o Dùng ghế ngồi hoặc ghế ăn có dựa để hỗ trợ giữ tư thế cho trẻ khi ăn (tham 
khảo Chương 1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Sử dụng các vật dụng như khăn cuộn, mền cuộn, gối, miếng xốp, thú nhồi bông 
v.v để chèn và giữ chắc tư thế cho trẻ (Chương1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Sử dụng vật dụng để tạo điểm tựa chân cho trẻ ví dụ như hộp giấy, sách, vali, 
ghế dài, ghế nhỏ, hộp đựng đồ dùng, các thanh gỗ v.v. để kê chân  (tham khảo 
chương 1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Dùng loại thìa có kích cỡ vừa với miệng của trẻ (tham khảo chương1, Mục 6, 
Phụ lục 9G, 9H). 

o Dùng các dụng cụ chuyên dụng để hỗ trợ cho trẻ ăn như ống xi xanh hoặc cốc 
“khuyết góc” hoặc cốc có van cho trẻ cắn (tham khảo Chương 1, Mục 7, Phụ 
lục 9G). 

Tư thế ăn 

 

 

o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo 
chương1, Mục 1; chương 2, Mục 3); Phụ lục 9L-4). 

o Đặt trẻ ngồi ăn ở tư thế thân dựng cao ở góc từ 45 độ trở lên. 
o Cho trẻ ngồi thẳng từ 15-45 phút sau khi ăn xong để giữ thức ăn và thức uống 

trong dạ dày của trẻ. 

 
Các biện pháp hỗ trợ khác 

 

 

o Giúp trẻ thích nghi dần với những thụ cảm về thức ăn qua các giác quan 
(Chương 1, Mục 3).  

o Khuyến khích trẻ tự ăn khi có thể để tăng sự thoải mái cho trẻ (xem Chương 1, 
Mục 8, Chương 3 và 4, Mục 2). 

o Cho trẻ ăn các loại thức ăn và thức uống có mùi vị và cấu trúc khác nhau khi 
trẻ đã sẵn sàng và có khả năng để ăn (xem Phụ lục 9F). 

o Để ý xem liệu thức ăn có bị xộc lên mũi trẻ và trẻ có dấu hiệu bị sặc không, ví 
dụ như trẻ bị ho, sặc hoặc có tiếng thở khò khè v.v. Chế biến đồ ăn và thức 
uống để có cấu trúc phù hợp, giảm nguy cơ trẻ bị sặc và xộc thức ăn (tham 
khảo Chương 1, Mục 2, Phụ lục 9E). 

o Thay bình sữa, núm ti và cốc/thìa nếu trẻ vẫn gặp khó khăn khi ăn uống. 
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Cần ghi nhớ: Khi xuất hiện khó khăn trong ăn uống, cần xem xét đến các yếu tố tư thế, 
tốc độ ăn và số lượng ăn. Điều chỉnh một yếu tố mỗi lần và xác định liệu vấn đề đã 
được giải quyết hoặc cần điều chỉnh thêm.  

 

 
VẤN ĐỀ  SỐ  12: TRẺ  CÓ HỆ  THẦN KINH CẢM GIÁC MẪN CẢM 

 
CÁCH NHẬN DIỆN: Mỗi trẻ có một hệ giác quan 
riêng. Trẻ có thể có hệ thần kinh cảm giác kém nhạy cảm 
(thụ cảm kém) hoặc quá mẫn cảm (thụ cảm thái quá). Trẻ 
gặp vấn đề với hệ thống giác quan khi cơ thể trẻ không xử 
lý và kiểm soát tốt các luồng thông tin tiếp nhận được qua 
cảm giác. Tình trạng này khiến các hoạt động hàng ngày 
của trẻ trở nên khó khăn và rất căng thẳng, đặc biệt là vào 
các bữa ăn. Thường gặp ở trẻ bị bại não, trẻ mắc hội chứng 
Đao, trẻ mắc bệnh tự kỷ, trẻ mắc chứng rối loạn phổ rượu ở 
thai nhi, trẻ khiếm thị hoặc khiếm thính, trẻ có thể trạng 
yếu ớt, trẻ bị sinh non hoặc bị phơi nhiễm với chất kích 
thích từ trong bào thai9. 

 

 

NGUYÊN NHÂN PHỔ  BIẾN KHIẾN HỆ  GIÁC QUAN BỊ THIẾU NHẠY CẢM HOẶC 
TRỞ  NÊN QUÁ MẪN  

 
Thiếu nhạy cảm  → Thụ cảm kém 

 
Quá mẫn cảm  → Thụ cảm thái quá 

 
Bại não (CP) – nhược cơ 

 
Bại não (CP) – tăng trương lực cơ 

Hội chứng đao (đột biến nhiễm sắc thể 21) Hội chứng rối loạn phổ rượu ở thai nhi (FASD) 

Trẻ có thể trạng yếu/sinh non Bị phơi nhiễm với hóa chất từ trong bụng mẹ 

Tự kỷ (ASD) 
Khiếm thính và khiếm thị 
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HỆ  GIÁC QUAN KÉM  NHẠY CẢM: Là khi trẻ phản ứng chậm hơn 
bình thường trước những cảm nhận nhất định. Trẻ kém nhạy cảm hay còn được 
gọi là “thụ cảm kém” hoặc “giảm mẫn cảm”. Trẻ có thể bị giảm khả năng cảm 
nhận qua vị giác hoặc khứu giác, hoặc xúc giác và cảm giác đau cho dù tác động 
đó mạnh đến mức nào. Những trẻ này thường bị nhược cơ và không cảm nhận 
được thức ăn và thức uống đang có trong miệng. Điều này khiến cho trẻ gặp khó 
khăn khi ăn các loại thức ăn có cấu trúc khác nhau, hay ngậm thức ăn hai bên má, 
nhồi nhét thức ăn đầy miệng, ho và sặc và làm rơi vãi thức ăn. 

 

 

 
HỆ  GIÁC QUAN QUÁ MẪN: Là khi trẻ có phản ứng mạnh 
hơn bình thường trước những cảm giác nhất định. Trẻ quá nhạy cảm 
hay còn được gọi là “thụ cảm thái quá” hoặc “quá mẫn cảm”. Trẻ có 
thể rất nhạy cảm về vị giác hoặc khứu giác, hoặc xúc giác và cảm giác 
đau cho dù tác động đó rất nhẹ. Những trẻ này thường hay bị gồng 
cứng và qua những trải nghiệm khiến hệ giác quan trở nên nhạy cảm 
hơn (như phơi nhiễm chất kích thích, sinh non). Điều này khiến trẻ trở 
nên mẫn cảm hơn với đồ ăn thức uống trong miệng, dẫn đến khó khăn 
khi ăn các thức ăn có cấu trúc khác nhau, hoặc ăn thử các thức ăn mới, 
tránh hoặc không chịu ăn một số cấu trúc thức ăn nhất định hoặc gặp 
khó để ăn đủ số lượng trong các bữa ăn. 

 

VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN UỐNG THƯỜNG GẶP: VỚI HỆ  GIÁC QUAN KÉM NHẠY 
CẢM HOẶC QUÁ MẪN CẢM 

 Nhanh bị mệt → bỏ dở bữa → ăn ít thức ăn và dung nạp ít calo (kém nhạy cảm) 
 Giác quan kém nhạy cảm hơn với thức ăn như mùi, vị, chất liệu, âm thanh và cảm quan (kém nhạy cảm)  
 Ăn uống bừa bộn do thường làm rơi vãi thức ăn và đồ uống khi ăn (kém nhạy cảm) 
 Hay chảy nước dãi và miệng thường hay há ra (kém nhạy cảm).  
 Hay nôn ói thức ăn hoặc ngậm thức ăn trong miệng (kém nhạy cảm). 
 Trẻ kén ăn và kén chọn tỏng ăn uống hoặc ít ăn thức ăn đa dạng về các cấu trúc (quá mẫn cảm). 
 Không chịu ăn thức ăn có hương vị, cấu trúc, nhiệt độ, mùi vị khác lạ v.v. (quá nhạy cảm) 
 Thường xuyên buồn nôn hoặc nôn ói (quá nhạy cảm). 
 Hay có phản xạ cắn phập mạnh (quá nhạy cảm). 
 Không có hứng thú hoặc không thích chạm vào thức ăn và tự xúc ăn (quá mẫn cảm) 
 Giác quan trở nên quá nhạy cảm với thức ăn như mùi, vị, chất liệu, âm thanh và cảm quan (quá mẫn 

cảm)  
 Hay nôn trớ thức ăn và thức uống (quá mẫn cảm). 
 Gặp khó khăn duy trì tư thế ngồi ăn ổn định 
 Gặp khó khăn khi bú mút 
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 Gặp khó khăn khi nuốt và gia tăng nguy cơ bị ho hoặc bị sặc.  
 Gặp khó khăn khi chuyển sang ăn dặm và/hoặc ăn các loại thức ăn có cấu trúc phức tạp hơn. 
 Tăng trưởng kém và/hoặc chậm tăng cân. 

 
 
 
 
 
 

 

CÁCH HỖ  TRỢ  TRẺ  CÓ HỆ  GIÁC QUAN NHẠY CẢM 
(KÉM NHẠY CẢM VÀ QUÁ MẪN CẢM)    

 

 
Ăn uống và Thời gian ăn 
 

 
o Cho trẻ ăn với tốc độ phù hợp với khả năng của trẻ. 
o Điều chỉnh tốc độ ăn và cho trẻ được nghỉ giải lao nhiều lần giữa bữa ăn. 
o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn. 

 
Vật dụng  

 

o Kém nhạy cảm: dùng đồ vật cho trẻ ngậm và “đánh thức” miệng và mặt của trẻ 
trước bữa ăn ví dụ như ti giả hoặc bàn chải răng v.v. (xem Phụ lục 9K). 

o Quá mẫn cảm: Dùng đồ vật cho trẻ ngậm và giúp giảm bớt mẫn cảm ở vùng miệng 
và mặt trẻ trước bữa ăn như ti giả, bàn chải đánh răng, khăn ăn v.v (xem Phụ lục 
9K). 

o Kém nhạy cảm: Dùng các loại thìa vật liệu phi kim loại như loại bằng nhựa v.v.  
tránh làm tăng sự nhạy cảm ở miệng và mặt trẻ (xem Chương 1, Mục 6 và Phụ lục 
9G, 9H). 

o Quá mẫn cảm: Dùng các loại cốc không làm bằng thủy tinh hoặc kim loại tránh 
làm tăng sự nhạy cảm trên miệng và mặt trẻ (xem Chương 1, Mục 6 và Phụ lục 9G, 
9H). 

o Sử dụng các vật dụng như khăn cuộn, mền cuộn, gối, miếng xốp, thú nhồi bông v.v 
để chèn và giữ chắc tư thế cho trẻ (Chương1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Sử dụng vật dụng để tạo điểm tựa chân cho trẻ ví dụ như thùng giấy, sách, vali, ghế 
dài, ghế nhỏ, hộp đựng đồ dùng, các thanh gỗ v.v. để kê chân  (tham khảo chương 
1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Dùng loại thìa có kích cỡ vừa với miệng của trẻ (tham khảo chương1, Mục 6, Phụ 
lục 9G, 9H). 

Tư thế ăn 

 

 

o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo chương1, 
Mục 1; chương 2, Mục 3); Phụ lục 9L-4). 

o Đặt trẻ ngồi thẳng ngay ngắn hoặc ít nhất thân dựng cao ở góc từ 45 độ trở lên  
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Các biện pháp hỗ trợ khác 

 

 

o Kém nhạy cảm: Áp dụng các hoạt động nhằm đánh thức và giữ cho trẻ tỉnh táo 
trước bữa ăn (xem Phụ lục 9K). 

o Quá mẫn cảm: Áp dụng các hoạt động giúp trấn tĩnh trẻ trước khi ăn hoặc trấn tĩnh 
trẻ nếu trẻ quá phấn khích hoặc quá hưng phấn (xem Phụ lục 9K). 

o Kém nhạy cảm: Cho trẻ ăn ở nơi sáng sủa và/ hoặc ồn ào hơn (xem Chương 1, 
Mục 3, Phụ lục 9K). 

o Quá mẫn cảm: Cho trẻ ăn ở nơi yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ, yên tĩnh và hạn chế các 
tác nhân kích thích thị giác (xem Chương 1, Mục 3 và Phụ lục 9K). 

o Kém nhạy cảm: Tương tác với trẻ bằng các cử chỉ âu yếm, bằng ánh mắt, bằng 
hành động có tốc độ nhanh hơn và âm thanh lớn hơn và người chăm sóc cần thực 
hiện động tác nhanh hơn (xem Chương 1, Mục 3, Phụ lục 9K). 

o Quá mẫn cảm: Tương tác với trẻ bằng cử chỉ âu yếm, bằng ánh mắt, bằng cử chỉ và 
âm thanh chậm rãi hơn, bằng lời nói êm dịu hơn và người chăm sóc cần thực hiện 
một cách chậm rãi (xem Chương 1, Mục 3, Phụ lục 9K). 

o Kém nhạy cảm: Giúp trẻ tăng nhận thức với cảm thụ qua giác quan (xem Chương 
1, Mục 3). 

o Quá mẫn cảm: Giúp trẻ tăng khả năng tiếp nhận các cảm thụ qua giác quan (xem 
Chương 1, Mục 3).  

 

VẤN ĐỀ SỐ 13: TRẺ GẶP KHÓ KHĂN KHI CẮN HOẶC 
NHAI 

 
CÁCH NHẬN DIỆN: Những trẻ này thường gặp khó 
khăn khi cắn nhỏ miếng thức ăn và phát triển kỹ năng nhai 
hiệu quả để ăn đa dạng các thực phẩm. Với những trẻ có 
vấn đề về y tế, việc cắn và nhai có thể sẽ rất mất sức nên 
trẻ sẽ ăn rất ít trong bữa ăn. Ngoài ra, cắn và nhai đòi hỏi 
phải có răng và lợi khỏe mạnh. Với trẻ bị sâu răng và mắc 
vấn đề về răng và nướu khác thì việc ăn thực phẩm có kết 
cấu cứng hơn có thể gây đau đớn khiến trẻ không chịu ăn 
các thức ăn này. Các lý do khác có thể khiến việc cắn và 
nhai trở thành vấn đề với trẻ bao gồm tăng hoặc giảm 
trương lực cơ, các vấn đề về hệ giác quan và/ hoặc các bất 
thường về cấu trúc cơ thể. Thường gặp ở trẻ mắc hội chứng 
Đao, bại não, bệnh tim (tim mạch), các vấn đề về răng, trẻ 
khiếm thị hoặc trẻ có thể trạng yếu ớt, trẻ sinh non hoặc bị 
phơi nhiễm với chất kích thích từ bào thai. 
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NHỮNG VẤN ĐỀ  THƯỜNG GẶP: CẮN VÀ NHAI:  

 Gặp khó khăn khi chuyển sang tập ăn dặm và/ hoặc ăn các loại thức ăn có cấu trúc phức tạp hơn. 
 Kén ăn và chế độ ăn nghèo nàn, ít đa dạng về cấu trúc - tránh ăn một số thức ăn có cấu trúc nhất định. 
 Hay oẹ và/hoặc nôn ói. 
 Nôn trớ thức ăn 
 Nuốt thức ăn mà không nhai hoặc chỉ nhai sơ qua. 
 Tăng trưởng kém và/hoặc chậm tăng cân. 

 

 

 

CÁCH HỖ  TRỢ  TRẺ  GẶP KHÓ KHĂN KHI CẮN HOẶC NHAI 

 

Ăn uống và Thời gian ăn 

 

 

o Cho trẻ ăn với tốc độ phù hợp với khả năng của trẻ. 
o Điều chỉnh tốc độ ăn cho trẻ nghỉ nhiều lần giữa bữa ăn (Phụ lục 9J). 
o Nếu trẻ tự xúc ăn, khuyến khích trẻ ăn chậm.  
o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn. 

Vật dụng  

 

o Dùng ghế ngồi hoặc ghế ăn có dựa để hỗ trợ giữ vững tư thế cho trẻ khi ăn 
(tham khảo Chương 1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Sử dụng các vật dụng như khăn cuộn, mền cuộn, gối, miếng xốp, thú nhồi bông 
v.v để chèn và giữ chắc tư thế cho trẻ (Chương1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Sử dụng vật dụng để làm điểm tựa chân cho trẻ ví dụ như hộp giấy, sách, vali, 
ghế dài, ghế nhỏ, hộp đựng đồ dùng, các thanh gỗ v.v. để kê chân  (tham khảo 
chương 1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Dùng loại thìa có kích cỡ vừa với miệng của trẻ (tham khảo chương1, Mục 6, 
Phụ lục 9G, 9H). 

o Dùng các loại thức ăn cho phép trẻ tập cắn và nhai — có sự giám sát của người 
chăm sóc. 

o Chế biến/dùng loại thức ăn có kích thước phù hợp để trẻ có thể tập cắn và nhai. 

Tư thế ăn 

 

 

o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo 
chương1, Mục 1; chương 2, Mục 3); Phụ lục 9L-4). 

o Đặt trẻ ngồi thẳng ngay ngắn hoặc thân dựng dốc góc từ 45 độ trở lên. 

Các biện pháp hỗ trợ khác 

 

o Tập cho trẻ ăn các loại thức ăn và thức uống có hương vị và cấu trúc khác nhau 
khi trẻ đã sẳn sàng và có thể ăn được. 

o Dùng loại thìa nhỏ sẽ giúp trẻ ăn miếng nhỏ hơn. 
o Áp dụng các hoạt động nhằm đánh thức và giữ cho trẻ tỉnh táo trước bữa ăn 

như dùng bàn chải hoặc nhai ống tập nhai (xem Phụ lục 9K). 
o Dùng kỹ thuật vuốt mặt để đánh thức các cơ vùng mặt của trẻ trước khi cho ăn 
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VẤN ĐỀ SỐ 14: TRẺ GẶP VẤN ĐỀ KHI NUỐT THỨC ĂN (TRẺ 
LỚN)  

 
CÁCH NHẬN DIỆN: Những trẻ này có thể 
bị ho khi uống thức uống bằng cốc hoặc ống hút 
khi đang ăn, sau khi ăn hoặc cả hai trường hợp. 
Trẻ có biểu hiện như đang gặp khó khăn để ăn và 
thở, thở hổn hển khi ăn. Tuy nhiên, đôi khi khó 
phát hiện trẻ đang gặp khó khăn khi nuốt. 
Thường gặp ở trẻ mắc bệnh tim (tim mạch), trẻ 
mắc hội chứng Đao, trẻ bị rối loạn trương lực cơ 
như bại não, sứt môi và/ hoặc vòm miệng, trẻ bị 
phơi nhiễm với chất kích thích từ trong bào thai, 
trẻ bị sinh non hoặc chậm phát triển thần kinh. 

 

 

  

(xem Phụ lục 9J). 
o Cho trẻ nhiều cơ hội để khám phá ăn các loại thức ăn có cấu trúc khác nhau 

(nhìn, ngửi, chạm vào thức ăn) mà không gây áp lực buộc trẻ phải ăn trong các 
bữa ăn. 

o Cho trẻ ăn các loại thức ăn có cấu trúc quen thuộc cùng với cấu trúc mới, cứng 
hơn để tạo sự thoải mái và ăn thành công cho trẻ (xem Phụ lục 9E, 9F). 

o Tập cho trẻ ăn mỗi lần một lượng nhỏ thức ăn có cấu trúc mới.  
o Cho trẻ ăn các loại thức ăn có cấu trúc mới nhiều lần để tăng cảm giác thoải 

mái, giúp luyện tập và kỹ năng cho trẻ. 
o Ăn cùng với trẻ để trẻ có thể quan sát cách người lớn nhai thức ăn. 
o Khuyến khích trẻ cắn miếng nhỏ để dễ nhai hơn (xem Phụ lục 9E).  
o Cho trẻ dùng tay bốc thức ăn cắt miếng hơi dài, giòn và dễ tan để giúp trẻ tập 

nhai bằng răng. 
o Cho trẻ ăn các loại thức ăn trẻ có thể “cắn được” để phát triển cơ hàm và các kỹ 

năng nhai ở trẻ.  
o Nhẹ nhàng nhắc nhở và tuyên dương trẻ nhai trong bữa ăn (“Nhai đi con!, Nhai 

nào, Nhai”) “ Con đã nhai rất giỏi, An ạ!”). 
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NHỮNG VẤN ĐỀ  THƯỜNG GẶP TRONG ĂN UỐNG:  

 
 Gặp khó khăn khi kiểm soát và nuốt nước 

miếng, chảy nhiều dãi. 
 Hay làm rớt thức uống ra khỏi mịêng khi ăn. 
 Nhanh mệt khi ăn. 
 Hay bị ho, sặc, thở gấp và/hoặc nôn ói.  
 Có tiếng thở “khò khè” khi thở. 

 

 Tiếng rít khi thở hoặc bị khàn giọng. 
 Quấy khóc hoặc khó chịu trước và trong các 

bữa ăn. 
 Thường xuyên đau ốm. 
 Tăng trưởng kém và chậm tăng cân.

 

 
 

 

CÁCH HỖ  TRỢ  TRẺ  NUỐT 

 

Ăn uống và Thời gian ăn 
 

o Cho trẻ ăn với tốc độ phù hợp với khả năng của trẻ. 
o Điều chỉnh tốc độ ăn, cho trẻ nghỉ nhiều lần giữa bữa ăn (Phụ lục 9J). 
o Nếu trẻ tự xúc ăn, khuyến khích trẻ ăn chậm.  
o Giới hạn thời gian bữa ăn trong 30 phút hoặc ít hơn. 
o Dừng đút cho trẻ ăn nếu trẻ bị ho, bị sặc hoặc thở gấp liên tục. 

Vật dụng 

 

o Dùng ghế ngồi hoặc ghế ăn có dựa để hỗ trợ giữ vững tư thế cho trẻ khi ăn 
(tham khảo Chương 1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Sử dụng các vật dụng như khăn cuộn, mền cuộn, gối, miếng xốp, thú nhồi bông 
v.v để chèn và giữ chắc tư thế cho trẻ (Chương1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Sử dụng vật dụng để làm điểm tựa chân cho trẻ ví dụ như hộp giấy, sách, vali, 
ghế dài, ghế nhỏ, hộp đựng đồ dùng, các thanh gỗ v.v. để kê chân  (tham khảo 
chương 1, Mục 1, Phụ lục 9G, 9I). 

o Cho trẻ ăn lượng ít, kiểm soát lượng thức ăn bằng thìa, cốc, ống ăn, ống tiêm 
hoặc (ống hút được cắt bớt) nếu trẻ bị ho hoặc nghẹn thường xuyên. 

o Dùng loại thìa hoặc cốc khác nhau về kích cỡ để giảm thiểu nguy cơ trẻ bị ho, 
bị nghẹn v.v. 

o Chế đặc thức uống và/hoặc thay đổi các cấu trúc thức ăn để phù hợp với khả 
năng của trẻ giúp trẻ ăn an toàn và dễ dàng (xem Chương 1, Mục 9; Phụ lục 
9C, 9D, 9E, 9F)  

o Dùng loại thìa có kích cỡ vừa với miệng của trẻ (tham khảo chương1, Mục 6, 
Phụ lục 9G, 9H). 

Tư thế  ăn 

 

 

o Tuân thủ hướng dẫn về cách đặt trẻ ở tư thế đúng khi cho ăn (tham khảo 
chương1, Mục 1; chương 2, Mục 3); Phụ lục 9L-4). 

o Thay đổi các tư thế cho ăn khác nhau để giúp giảm thiểu các trường hợp trẻ bị 
ho, bị sặc v.v. như thử đặt cho trẻ ngồi thẳng ngay ngắn.  

o Đặt trẻ ngồi thẳng ngay ngắn hoặc thân dựng dốc góc từ 45 độ trở lên 



CH.  7 |MỤC 7.1 :  TÌM HIỂU KHÁI QUÁT CÁC VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN UỐNG 

 
284 

Các biện pháp hỗ trợ khác 

 

 

o Cần đảm bảo trẻ ở độ tuổi thích hợp và/hoặc trẻ thể hiện đã có đủ các kỹ năng 
cần thiết để ăn các loại thức ăn có độ đặc và cấu trúc. 

o Sử dụng các kỹ thuật để trẻ tỉnh táo như đánh răng trước bữa ăn nếu trẻ biểu 
hiện kém nhạy cảm (xem Phụ lục 9K). 

o Sử dụng các kỹ thuật giúp trấn tĩnh trẻ như giảm cường độ âm thanh và các tác 
nhân kích thích thị giác trong bữa ăn nếu trẻ có biểu hiện hưng phấn quá (xem 
Phụ lục 9K). 

o Khuyến khích trẻ ăn lượng nhỏ, ăn và uống từng miếng một với tốc độ chậm 
nếu trẻ tự xúc ăn (xem Phụ lục 9L-3). 

o Nếu đút cho trẻ ăn, cho trẻ ăn từng miếng nhỏ và uống với tốc độ chậm phù 
hợp với khả năng của trẻ. 

o Chế biến/cắt thức ăn thành miếng nhỏ có kích thước an toàn và phù hợp với trẻ 
và cho trẻ ăn và uống một lượng nhỏ mỗi bữa.  

o Cho trẻ nghỉ giải lao thường xuyên. 
o Quan sát các dấu hiệu trẻ bị sặc như bị ho, bị sặc, tiếng thở khò khè v.v và 

ngừng cho trẻ ăn nếu trẻ vẫn tiếp tục có các dấu hiệu này sau khi đã cố gắng 
điều chỉnh.  

o Điều chỉnh các loại cấu trúc thức ăn và độ đặc của thức uống để làm giảm nguy 
cơ trẻ bị sặc (xem Chương 1, Mục 9; Phụ lục 9C, 9D, 9E, 9F). 

 
 

 
Cần ghi nhớ: Trẻ bị ho, nghẹn và / hoặc che miệng khi được đút cho ăn có thể là do trẻ đang bị 
sặc - Chất lỏng có thể bị rơi vào phổi thay vì vào dạ dày. Việc này có thể làm cho trẻ bị bệnh 
nặng do bị nhiễm trùng đường hô hấp trên và / hoặc viêm phổi, có thể dẫn đến việc chậm tăng 
cân và thậm chí tử vong.  
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MỤC 7.2: KHUYẾN NGHỊ KHI CHĂM SÓC 
CHO TRẺ GẶP KHÓ KHĂN VỀ ĂN UỐNG 
 

 

Cũng giống như việc nhìn nhận mỗi trẻ em là một cá thể riêng biệt, những nhu cầu và khó khăn về ăn 
uống của trẻ trong các bữa ăn cũng vậy. Điều cốt yếu là người chăm sóc cần hiểu rõ những mặt mạnh 
và những khó khăn riêng của mỗi trẻ, có kiến thức và kỹ năng đểchăm sóc và hỗ trợ tốt nhất cho trẻ. 
Giờ ăn là trải nghiệm quý báu mỗi ngày với tần suất nhiều lần trong ngày, do đó cần đảm bảo mỗibé 
đều có cơ hội được trải nghiệm những bữa ăn tích cực và an toàn. 
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Mục 8.1: Phát triển lành mạnh về Trí não và Thể chất  

Mục 8.2: Hỗ trợ tương tác phù hợp theo độ tuổi của trẻ     

 

 
 

 

PHẦN 3 | CHƯƠNG 8 

“Trẻ không nhận được tình cảm sẽ hiếm khi cho đi tình cảm” 

P.D. James 

 

 

BIẾN BỮA ĂN THÀNH THỜI GIAN Ý NGHĨA:  
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM Ở  TRẺ       
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MỤC 8.1: PHÁT TRIỂN LÀNH MẠNH VỀ TRÍ 
NÃO VÀ THỂ CHẤT       

    

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÌNH 
CẢM TÍCH CỰC3 

Nếu trẻ được trải nghiệm sự yêu thương và quan 
tâm chăm sóc của những người xung quanh từ 
khi mới chào đời, trẻ được hưởng những lợi ích 
quí giá trong suốt phần đời còn lại. 

 

 

TÌNH CẢM TÍCH CỰC GIÚP …  

 Dạy trẻ cảm nhận về thế giới và bản 
thân. 

 Cho trẻ cảm nhận rằng trẻ được yêu 
thương và ai là người thương trẻ 

 Giúp trẻ cảm nhận được thế giới an toàn 
hay đáng sợ. 

 Giải thích những gì xảy ra khi trẻ cảm thấy vui hay buồn. 
 Giúp trẻ quan sát và học cách đối xử và giao tiếp với người khác. 
 Hình thành và giúp não bộ phát triển. 
 Tạo nên con người khỏe mạnh và hạnh phúc hơn! 

 

Tình cảm tích cực là nền tảng thiết yếu để nuôi dạy những đứa trẻ khỏe mạnh. 

 

Năm yếu tố mà mọi trẻ em đều cần để phát triển khỏe mạnh: 

① Những trải nghiệm an toàn, lành mạnh và không bị căng thẳng từ khi còn nằm trong bụng mẹ 
② Cơ hội trải nghiệm tình yêu thương với sự quan tâm chăm bẵm và an toàn từ người chăm sóc. 
③ Được hỗ trợ để học cách lấy lại điềm tĩnh khi trẻ bực bội (cách tự điều tiết). 
④ Được hỗ trợ để khám phá cách giúp trẻ lấy lại điềm tĩnh với sự giúp đỡ của người khác (cách 

điều chỉnh).  
⑤ Nhận được sự chăm sóc đáng tin cậy, chu đáo và phù hợp với sự phát triển của trẻ từ người chăm 

sóc chính của mình. 
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GIÚP PHÁTTRIỂN TRÍ NÃO 
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi trẻ nhận 
được kích thích qua các tương tác qua 
lại với người chăm sóc, não bộ của 
trẻ thay đổi nhanh chóng - và trở 
nên hoàn thiện hơn. Điều này lý 
giải về tầm quan trọng của các 
mối quan hệ tích cực. Càng có 
nhiều mối liên kết xã hội 
được nuôi dưỡng và càng 
thường xuyên nhận được 
các tương tác tích cực với 
những người xung quanh 
bao nhiêu, bộ não của trẻ sẽ 
trở nên lớn hơn, phát triển 
hơn và thông minh hơn. 

 

GIÚP PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  

Quan hệ tình cảm thường là nhân tố bị bỏ 
qua khi thảo luận về các biện pháp hỗ trợ tốt 
nhất giúp trẻ phát triển về tăng trưởng, dinh 
dưỡng và sức khỏe. Tuy nhiên, nghiên cứu 
đã minh chứng rõ ràng rằng khi trẻ nhận 

được sự quan tâm tích cực và nhất quán từ 
người lớn, trẻ sẽ thực sự phát triển tốt hơn. 

Thể chất của trẻ tăng trưởng tốt, trẻ khỏe hơn là 
vì trẻ được cho ăn uống đầy đủ, nhưng (và cũng 

không kém phần quan trọng) là vì trẻ đã nhận được 
tình cảm yêu thương trong quá trình chăm sóc. Mối 

quan hệ tình cảm khăng khít cũng quan trọng không kém 
với việc có một cơ thể khỏe mạnh. 

Khi trẻ không có bất kỳ bảo mẫu nào để thường xuyên trông đợi vào 
và khi trẻ không nhận được tình cảm yêu thương, tốc độ tăng trưởng và phát triển của trẻ sẽ chậm đi 
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rất nhiều. Điều này đồng nghĩa rằng sự phát triển não bộ của trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng một cách tiêu 
cực. 

 

 

NẾU TRẺ  ÍT HOẶC KHÔNG ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI 
NHỮNG TÌNH CẢM YÊU THƯƠNG TRẺ  THƯỜNG:  

① Gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và tử vong. 
② Gia tăng nguy cơ bị suy dinh dưỡng và mất nước. 
③ Gia tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm 

thần như trầm cảm, lo âu, khó khăn về hành vi, v.v. 
④ Ít có khả năng phục hồi sau khi trải qua những sang 

chấn và khó khăn trong cuộc sống như sự mất mát 
người chăm sóc trẻ, anh chị hoặc bạn bè. 

⑤ Ít có khả năng phát triển các kỹ năng cần thiết để 
trưởng thành với sự mạnh mẽ và độc lập, ví dụ như tự 
chăm sóc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, tự xúc ăn, 
tham gia các hoạt động hằng ngày và thiết lập mối 
quan hệ tích cực với người khác. 

 

 

 

 

Vấn đề nằm ở cách thức chăm sóc mà chúng ta 
mang đến cho trẻ.  Có sự khác biệt rất lớn giữa 
chăm nom và chăm sóc tối ưu cho trẻ. Chăm sóc 
nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản như cho ăn, tắm 
rửa và mặc quần áo (được gọi là chăm nom) là công 
việc này rất vất vả và vô cùng quan trọng. Tuy 
nhiên, khi người chăm sóc mang đến cho trẻ sự 
chăm sóc tối ưu, họ đã làm được nhiều điều vượt 
trội khi mà họ dành cho trẻ sự quan tâm, tình yêu 
thương và những tương tác tích cực.  

 

 

 

Sự quan tâm ân cần và chu đáo giúp trẻ phát triển tốt về cả trí não lẫn thể chất. 
Đây chính là mấu chốt cơ bản của cách chăm sóc tối ưu 
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SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHĂM NOM VÀ CHĂM SÓC TỐI ƯU 

 
 

CHĂM NOM (CHĂM NUÔI)   
 
   CHĂM SÓC TỐI ƯU   

Duy trì sự sống Không chỉ duy trì sự sống mà còn mang đến cho trẻ 
niềm vui và sức sống  

Cho trẻ ăn Cho trẻ ăn một cách cẩn thận, an toàn và bế/đỡ/đặt  trẻ 
ở tư thế  phù hợp, đồng thời hỏi han, vui đùa cùng trẻ. 

Đến thay tã và lau chùi vệ sinh cho trẻ 
Kịp thời đáp ứng nhu cầu được thay tã và đi vệ sinh của 
trẻ trong khi vẫn vui đùa, chuyện trò, hỏi han hoặc tạo 
các tương tác tích cực với trẻ. 

Tắm cho trẻ Tắm cho trẻ một cách an toàn, cẩn thận và tạo cho trẻ 
cơ hội cùng tham gia và vui đùa một cách lành mạnh 

Mặc quần áo và thay quần áo cho trẻ 
Mặc hoặc thay quần áo cho trẻ một cách an toàn, cẩn 
thận và tạo cho trẻ cơ hội cùng tham gia và cùng chuyện 
trò, vui đùa một cách vui vẻ. 

Cho trẻ đi ngủ và đánh thức trẻ dậy 
Đáp ứng những nhu cầu về giấc ngủ hoặc sắp xếp các 
hoạt động sinh hoạt một cách thấu đáo kèm theo sự quan 
tâm, chuyện trò và tương tác với trẻ. 

Hạn chế hoặc không cho trẻ thời gian để chơi đùa 
Khuyến khích trẻ chơi đùa với nhau, với người lớn và 
các bạn cùng trang lứa và cho trẻ cơ hội để tham gia vào 
các hoạt động vui chơi lành mạnh. 

Hạn chế bế bồng hoặc vỗ về trẻ 
Đáp ứng các nhu cầu được vuốt ve, bế ẵm một cách ân 
cần và phù hợp với mỗi trẻ, trong khi vẫn dành thời gian 
để chuyện trò và vui đùa với trẻ. 
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KHI NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ MANG ĐẾN CHO TRẺ SỰ CHĂM SÓC 
TỐI ƯU:  

① Chất lượng cuộc sống của trẻ được cải thiện đáng kể. 
② Sức khỏe của trẻ sẽ được cải thiện hơn rất nhiều, gồm cả phát triển thể chất và trí não  hỗ 

trợtrẻ phát triển tối đa tiềm năng của bản thân. 
③ Cải thiện dinh dưỡng cho trẻ  trẻ có thể hấp thu hết dưỡng chất và giảm nguy cơ trẻ bị suy 

dinh dưỡng, thấp còi, còi cộc v.v. 
④ Nguy cơ trẻ bị tác động từ các sự kiện khó khăn trong giai đoạn đầu đời thấp hơn và mức độ ảnh 

hưởng cũng nhẹ hơn khi mà trẻ nhận được tình cảm yêu thương và các tương tác tích cực. 
⑤ Trẻ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống toàn diện và phát triển và mất ít thời gian và năng lượng 

trong việc duy trì sự sống và để được an toàn.  

 

 

 

“Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng là một nhà vô địch.  

Người lớn, người mà sẽ không bao giờ bỏ cuộc, 
người mà có niềm tin vào sức mạnh của sự gắn bó 
và nhất quyết tin rằng trẻ đạt được những gì tốt 
nhất trong khả năng của bản thân”  

— Rita Pierson 
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MỤC 8.2: HỖ TRỢ TƯƠNG TÁC PHÙ HỢP 
THEO ĐỘ TUỔI 
 

 

Mỗi trẻ em đều xứng đáng có được cơ hội tăng trưởng và phát triển tối đa. Thường xuyên mang đến cho 
trẻ những tương tác tích cực là biện pháp căn bản để hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ. 
Bằng những cử chỉ yêu thương và ân cần dành cho trẻ trong từng khoảnh khắc trong ngày, người chăm 
sóc đang giúp đứa trẻ hình thành sự điềm tĩnh, mạnh mẽ, khỏe mạnh; trở thành những người thành 
đạt sau này.   

 

Bất cứ tương tác tích cực nào dành cho trẻ, cho dù nhiều hay ít, đều có tác động 

mạnh mẽ đến trẻ. 

 

Dưới đây là một số ví dụ về cách để tạo ra các tương tác tích cực cho trẻ từ các hoạt động và sinh hoạt 
hàng ngày. Điều mấu chốt là cần dành cho trẻ sự yêu thương chân thành và nhất quán để vun trồng nên 
những đứa trẻ khỏe mạnh và mạnh mẽ.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Một số chiến thuật sẽ phù hợp cho trẻ ở mọi 
độ tuổi. Một số khác sẽ chỉ phù hợp với trẻ 
nhỏ hoặc trẻ lớn. Cần xem xét độ tuổi và 
mức độ phát triển các kỹ năng của trẻ khi 
lựa chọn chiến thuật hỗ trợ cho trẻ. 
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CƠ HỘI ĐỂ MANG ĐẾN CÁC TƯƠNG TÁC TÍCH CỰC CHO TRẺ 
THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ SINH HOẠT THƯỜNG NGÀY  

DÀNH CHO TRẺ  TỪ  0-36 THÁNG TUỔI TRỞ  LÊN 

 

THỜI ĐIỂM THỰC 
HIỆN TƯƠNG TÁC: 

 
CÁCH TƯƠNG TÁC VỚI TRẺ: 

 
 

Khi ăn 
 

 
⇒ Bế trẻ khi cho trẻ bú 
⇒ Nhìn mặt trẻ khi đang cho trẻ bú 
⇒ Dành cho trẻ những cử chỉ nhẻ nhàng 

(có thể ôm ấp trẻ sơ sinh). 
⇒ Tạo không gian yên tĩnh để trẻ điềm 

tĩnh trước, trong và sau bữa ăn (ánh 
sáng dịu, ít tiếng ổn). 

⇒ Luôn đáp ứng khi thấy trẻ có dấu hiệu 
đói. 

⇒ Cho trẻ bú trước khi trẻ quá đói hoặc 
quấy khóc. 

⇒ Cho trẻ bú đúng giờ kể cả ban ngày 
lẫn ban đêm. 

⇒ Phân công cùng một người chuyên 
trách việc cho trẻ bú. 
 
 

⇒ Bắt chước theo biểu cảm, âm thanh 
hoặc từ ngữ của trẻ. 

⇒ Ăn cùng với trẻ lớn 
⇒ Hỗ trợ trẻ khi cần thiết và khen 

ngợi trẻ khi trẻ tự xúc ăn. 
⇒ Hỗ trợ trẻ khi cần thiết và khen 

ngợi khi trẻ thử thức ăn mới. 
⇒ Cho trẻ cơ hội được giúp để tự rửa 

tay trước khi ăn và dọn dẹp bàn ăn 
sau khi ăn xong. 

⇒ Cho trẻ cơ hội để trẻ tự phục vụ bản 
thân và người khác đồ ăn hoặc đồ 
uống. 

⇒ Trò chuyện, ca hát và mỉm cười với 
trẻ. 

Khi thay tã 
 
 

 
⇒ Trò chuyện, ca hát và mỉm cười với 

trẻ. 
⇒ Nhìn vào mặt trẻ 
⇒ Dành cho trẻ những cử chỉ nhẹ nhàng 
⇒ Làm mặt hài hước và tạo ra các âm 

thanh ngộ nghĩnh cùng trẻ. 
⇒ Bắt chước các biểu cảm trên khuôn 

mặt, âm thanh và từ ngữ của trẻ. 
⇒ Luôn đáp ứng khi trẻ khóc hoặc biểu 

đạt dấu hiệu cần thay tã mới.  
⇒ Thay tã cho trẻ kịp thời dù là ban 

ngày hay ban đêm. 
 
 
 
 
 
 

⇒ Phân công cùng một người chăm 
sóc và thay tã cho trẻ. 

⇒ Thực hiện thay tã và tập đi vệ sinh 
cho trẻ vào thời gian nhất định 
trong ngày. 

⇒ Dành cho trẻ tương tác tích cực và 
khen ngợi trẻ khi trẻ có cố gắng giúp 
thay tã hoặc đi vệ sinh. 

⇒ Dành cho trẻ tương tác tích cực và 
khen ngợi trẻ khi trẻ có cố gắng báo 
hiệu cho người chăm sóc về nhu 
cầu cần thay tả hoặc đi vệ sinh của 
trẻ. 
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Mặc và Thay quần áo 
 

 
⇒ Trò chuyện, ca hát và mỉm cười với 

trẻ. 
⇒ Nhìn vào mặt trẻ  
⇒ Làm mặt hài hước và tạo ra các âm 

thanh ngộ nghĩnh cùng trẻ  
⇒ Tuân thủ thay quần áo cho trẻ theo 

thời gian qui định. 
⇒ Phân công cùng một người chăm sóc 

và thay đồ cho trẻ. 
 

 
⇒ Hỗ trợ khi cần và động viên khen 

ngợi trẻ khi trẻ tỏ ra cố gắng tự mặc 
và thay quần áo 

⇒ Thường xuyên tạo cho trẻ có cơ hội 
để thực hành và tập cách tự mặc và 
thay quần áo.  
 

 

 Khi tắm, rửa ráy và vệ sinh 
 

 
⇒ Trò chuyện, ca hát và mỉm cười với 

trẻ. 
⇒ Nhìn vào mặt trẻ. 
⇒ Dành cho trẻ những cử chỉ nhẹ 

nhàng, âu yếm. 
⇒ Bắt chước các biểu cảm trên mặt, âm 

thanh và từ ngữ của trẻ. 
⇒ Phân công cùng một người chăm sóc 

trẻ. 
⇒ Duy trì thói quen tắm rửa, rửa ráy, vệ 

sinh cho trẻ theo giờ qui định  
 

⇒ Tắm cho trẻ thường xuyên khi trẻ 
cần. 

⇒ Thường xuyên tạo cho trẻ cơ hội 
tập và thực hành tự rửa tay, rửa mặt 
và đánh răng. 

⇒ Hỗ trợ trẻ khi cần và khen ngợi trẻ 
khi trẻ có cố gắng tham gia tự kỳ cọ 
khi tắm rửa và rửa ráy. 

Khi đánh thức trẻ dậy; Khi 
cho trẻ đi ngủ 

 

⇒ Trò chuyện, ca hát và mỉm cười với 
trẻ. 

⇒ Ôm ấp trẻ khi thích hợp. 
⇒ Nhẹ nhàng đu đưa để dỗ trẻ trấn tĩnh 

ví dụ như nhịp nhàng đu đưa, lắc lư, 
vỗ về, rung nhẹ v.v.  

⇒ Hát ru và bật nhạc có giai điệu êm dịu 
và cho trẻ biết đã đến giờ ngủ. 

⇒ Điều chỉnh nhiệt độ phòng cho phù 
hợp với trẻ. 

⇒ Phân công cùng một người chuyên 
đánh thức và ru trẻ ngủ. 

⇒ Bắt chước các biểu cảm trên mặt, âm 
thanh và từ ngữ của trẻ khi cho trẻ đi 
ngủ hoặc đánh thức trẻ dậy.  

⇒ Tuân thủ giờ cho trẻ thức và ngủ. 
⇒ Đáp ứng kịp thời khi trẻ thức dậy. 
⇒ Cho trẻ những đồ vật giúp xoa dịu 

trẻ như núm ti giả, mền, hoặc đồ vật 
khác phù hợp với lứa tuổi. 

Khi chơi cùng trẻ 

 

⇒ Trò chuyện, ca hát và mỉm cười với 
trẻ. 

⇒ Ngồi chơi dưới đất, trên sàn hoặc trên 
giường ngang tầm mắt với trẻ. 

⇒ Làm mặt hài hước và tạo ra các âm 
thanh ngộ nghĩnh cùng trẻ  

⇒ Bắt chước các biểu cảm trên khuôn 
mặt, âm thanh và từ ngữ của trẻ. 

⇒ Khuyến khích trẻ khám phá đồ vật, 
đồ chơi và môi trường quanh trẻ  

⇒ Thường xuyên nhìn vào trẻ trong 
khi chơi đùa với trẻ 

⇒ Phân công cùng một người chăm 
sóc và chơi đùa cùng trẻ  

⇒ Thay đổi không gian và cho trẻ 
chơi ở những không gian khác nhau 
như phòng chơi, chơi ngoài trời, 
chơi ở phòng khác, v.v. 

⇒ Chơi với trẻ thường xuyên suốt cả 
ngày. 
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Khi bế, nựng, dỗ dành trẻ 
 

⇒ Dùng khăn, chăn mỏng đắp, quấn cho 
trẻ và bế ẵm trẻ để giúp trẻ trấn an. 

⇒ Quấn cho trẻ khi thích hợp. 
⇒ Thường xuyên ôm ấp trẻ hàng ngày 
⇒ Liên tục đỗ dành và vỗ về trẻ khi trẻ 

khó chịu. 
⇒ Bắt chước biểu cảm trên mặt, âm 

thanh và từ ngữ của trẻ. 

 

⇒ Có mặt kịp thời khi trẻ khó chịu, 
quấy khóc. 

⇒ Phân công cùng một người chăm 
sóc để dỗ dành trẻ. 

⇒ Trò chuyện, ca hát và mỉm cười với 
trẻ cả trong lúc trẻ vui vẻ và khi trẻ 
quấy khóc. 

⇒ Dành cho trẻ “góc ấm áp” hoặc 
“góc yên tĩnh” để trẻ trấn tĩnh khi 
trẻ bực bội hoặc rơi vào tâm trạng 
quá khích. 
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ĐIỂM QUAN TRỌNG KHI HỖ TRỢ TƯƠNG TÁC CHO TRẺ 
Sự  quan tâm lành mạnh truyền cho trẻ sức sống. Những trẻ được chăm sóc bằng tình yêu 

thương và sự  quan tâm thông qua các tương tác tích cực hàng ngày sẽ khỏe mạnh hơn và 
được nuôi dưỡng tốt hơn (cả thể chất và tinh thần). Dành cho trẻ sự chăm sóc tối ưu không mất 

thêm thời gian hay đòi hỏi cao về chuyên môn. Việc này chỉ đòi hỏi ở người chăm sóc lòng mong muốn 
thiết lập tình cảm gắn bó với trẻ. Người chăm sóc có thể mang đến cho trẻ tình cảm và sự quan tâm 
bằng cách kết hợp thực hiện các chiến thuật đơn giản nhưng để lại tác động mạnh mẽ ngay trong các 
hoạt động và sinh hoạt hàng ngày 

 

 
NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ:  

 
 

① Tình cảm tích cực là những trải nghiệm quan trọng mà trẻ cần có để tạo dựng một nền tảng 
vững chắc cho một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. 
 

② Tình cảm lành mạnh với người khác là cách mà người chăm sóc có thể mang đến cho trẻ và 
giúp làm dịu bớt tác động của những trải nghiệm tiêu cực lên trẻ. 
 

③ Tình cảm tích cực là nhân tốcần thiết đểtrẻ có một thể chất và tinh thần được nuôi dưỡng 
tốt. 

 

 

 

Để biết thêm thông tin về kiến thức cơ bản về sự tương tác, tham khảo Chương 1, Mục 10.  
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