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9F: HƯỚNG DẪN ĐIỀU CH ỈNH CHẾ ĐỘ ĂN  
 
Mỗi trẻ cần có cơ hội để trải nghiệm dần các loại đồ ăn thức uống có cấu trúc và 
độ đặc khác nhau một cách an toàn và cẩn trọng. Nếu trẻ không được tập và 
thử đồ ăn hay thức uống đa dạng, chúng ta sẽ không bao giờ biết được khả 

năng thực của trẻ.  

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

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

 

LỘ TRÌNH ĐIỀU CH ỈNH CẤU 
TRÚC THỨC ĂN 

   

 

 

 

VẠCH XUẤT PHÁT: 
THỨC ĂN HIỆN 

TẠ I  CỦA TRẺ  

Đ ÍCH ĐẾN: KHẢ  
NĂNG Đ IỀU 

CH ỈNH CẤU TRÚC 
ĐỒ  ĂN 

Bột, cháo mịn  
Thức ăn băm nhuyễn và 

mềm nhừ 

Thức ăn được băm 
nhuyễn và nhừ 

     Thức ăn mềm, được 
cắt miếng nhỏ vừa miệng 

Thức ăn mềm và cắt  

miếng nhỏ vừa miệng 

 

Thức ăn dạng thô thông 
thường 

 

LỘ TRÌNH ĐIỀU CH ỈNH ĐỘ ĐẶC 
CỦA THỨC UỐNG 

   

 

 

 

VẠCH XUẤT PHÁT:  
THỨC UỐNG HIỆN TẠ I  

CỦA TRẺ  

Đ ÍCH ĐẾN: KHẢ  NĂNG 
Đ IỀU CH ỈNH DẠNG 

THỨC UỐNG 

Thức uống lỏng Thức uống dạng hơi sánh 

Thức uống dạng hơi sánh Thức uống sánh vừa 

Thức uống sánh vừa Thức uống sánh mịn 

Thức uống sánh mịn 
Thức uống đặc sánh/ 
được xay nhuyễn 
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HƯỚNG DẪN ĐIỀU CH ỈNH CHẾ ĐỘ ĂN 

① Bắt	đầu	từ	dạng	cấu	trúc	đồ ăn và thức uống của	trẻ	tại	“vạch xuất	phát” 

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

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

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

với	thức ăn mới. 

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

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

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

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

 

 

 

 

MẸO GIÚP TRẺ 
 

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

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

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

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

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

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

 

 

TRẺ  CÓ THỂ  B Ị :  
 

Ø Ho 

Ø Hóc, sặc 

Ø Phun thức ăn ra ngoài 

Ø Thay đổi sắc mặt 

Ø Không thở hoặc ngưng thở 

Ø Thở khò khè 

Ø Chảy nước mắt 

Ø Nhăn nhó mặt 

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

thức uống ở đích đến” 


