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 MỤC 1.2: CƠ CHẾ NUỐT   
 

NUỐT LÀ GÌ?  
Nuốt là qui trình di chuyển của nước bọt, đồ	ăn	và	thức uống từ miệng xuống	dạ dày. Nuốt là hoạt	động	cơ	
học	đòi	hỏi	sự	phối	hợp nhịp	nhàng của	26 nhóm cơ khác nhau. Một người trung bình nuốt 600-900 lần 
mỗi ngày và mất khoảng 7 giây để đưa	 thức ăn từ khoang miệng xuống đến dạ dày. Nuốt là động tác 
thường xuyên và dễ dàng chúng ta vẫn thực hiện mỗi ngày, nhưng để nuốt được lại là cả một qui trình rất 
phức tạp. 

 

 

CHÚNG TA NUỐT NHƯ THẾ NÀO?  
Động	tác	nuốt được chia làm bốn giai đoạn:  

 

(1) Giai đoạn 1: Chuẩn bị khoang miệng 
(2) Giai đoạn 2: Chuyển tiếp	từ	miệng  
(3) Giai đoạn 3: Hầu họng 
(4) Giai đoạn 4: Thực quản  

 

(1) Giai đoạn chuẩn bị khoang miệng: Thức ăn 
và thức uống trong miệng được chuẩn bị để 
nuốt. Đối với thức uống, động tác này có 
nghĩa là hút để kéo thức uống vào miệng 
trong khi lưỡi di chuyển thức uống đến cổ 
họng. Đối với thức ăn đặc, động tác này là 
sự phối hợp giữa răng, môi, má, lưỡi và hàm 
với nhau để tạo thành một khối thức ăn gắn 
kết để chuẩn bị được nuốt. 
 

(2) Giai đoạn chuyển tiếp từ khoang miệng: Là 
đưa thức ăn hoặc thức uống từ lưỡi về phía 
sau của vòm miệng và cổ họng để bắt đầu 
nuốt. Vòm miệng (phần	 vòm	 mềm	 phía	
trong	gần	vị	 trí	 lưỡi	gà) lúc này được nâng  
cao lên và về đẩy	phía sau cổ họng để ngăn 
thức ăn và thức uống xộc lên mũi. Đường 
thở dẫn đến phổi lúc này mở ra, cho phép 
thực hiện động tác thở trong thời điểm này. 

(3) Giai đoạn hầu họng (cổ	họng): Thức ăn di 
chuyển	 tới	 họng. Đường dẫn khí đến phổi 
được đóng lại bằng một vạt mô (nắp thanh 
quản) bao phủ lỗ mở của khí quản (khí quản 
dẫn đến phổi). Các dây thanh âm cũng ở 
trên cùng của đường thở. Đường dẫn khí 
đóng lại ở giai đoạn này để tăng thêm sự 
bảo vệ để thức ăn và thức uống không đi 
vào phổi. 
 

(4) Giai đoạn thực quản: Thức ăn và thức uống 
di chuyển từ phía đầu	 thực quản và đưa 
xuống	 dạ dày. Quá trình này tự xảy ra và 
được thực	 hiện	 qua sự	 co bóp của cơ. Cơ 
vòng mở ra để thức ăn và thức uống có thể 
đi vào dạ dày. Khi thức ăn hoặc thức uống 
đã chuyển vào thực quản, nắp thanh quản 
mở ra cho phép thực hiện động tác thở.  

(1) (2) 
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NUỐT ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO? 
Việc ăn uống và các bữa ăn nên là hoạt động thú vị và vui vẻ hàng ngày đối với trẻ. Tuy nhiên, khi trẻ 
gặp khó khăn trong quá trình nuốt, việc ăn uống có thể trở nên khó chịu, đáng sợ và thậm chí đe dọa 
đến tính mạng của trẻ. Nuốt đúng cách giúp trẻ tiêu hóa thức ăn và thức uống, giúp ngăn thức ăn và 
thức uống đi vào phổi, có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. 

Những thách thức hay khó khăn trong khi nuốt tiềm ẩn các nguy cơ sau: 

↑ NGUY CƠ  TRẺ  B Ị  SẶC, B Ị  BỆNH VÀ ĐỘT TỬ  
 

 
 ↓ Hiệu suất ăn của trẻ (ví dụ trẻ ăn chậm hơn) 

 ↓ Hiệu quả ăn uống bằng đường miệng của trẻ 

 ↓ Khả năng tập ăn các thức ăn và thức uống khác nhau ở trẻ 

 ↓ Khả năng tự xúc ăn của trẻ 

 ↓ Tăng trưởng và dinh dưỡng (trẻ bị suy dinh dưỡng và mất 
nước) 
 ↓ Sự hứng thú trong bữa ăn (cho cả trẻ và người chăm sóc trẻ) 

 

SẶC LÀ GÌ?7 
Sặc là khi thức ăn hoặc thức uống rơi vào phổi thay vì xuống dạ dày. Khi điều này xảy ra, tùy theo trẻ, 
tần suất trẻ bị sặc và mức độ sặc có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, suy dinh dưỡng, mất nước và 
thậm chí tử vong. 

 

Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị sặc như:  

o Trẻ mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản hoặc trào ngược (ví dụ: thức ăn hoặc thức uống từ dạ 
dày bị trào lên và đi vào phổi). 

o Trẻ bị dị tật hoặc bất thường về mặt giải phẫu (ví dụ: sứt môi/hở hàm ếch) 
o Trẻ bị biến chứng sau phẫu thuật (ví dụ: trẻ bị liệt dây thanh âm) 

 
NGUY CƠ 
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o Trẻ chậm phát triển (ví dụ: trẻ sinh non) 
o Trẻ bị tổn thương não (ví dụ: trẻ bị bại não) 
o Trẻ bị nhược cơ hoặc co cứng cơ (ví dụ: trẻ mắc hội chứng Down hoặc bại não) 
o Trẻ bị thiếu sự phối hợp giữa các cơ (ví dụ: trẻ bại não) 
o Trẻ bị can thiệp y khoa (ví dụ: phẩu thuật mở khí quản, đặt ống xông mũi- dạ dày)  

 

 
 

 

 

Hình ảnh cho thấy trẻ nuốt 
bình thường và không bị 

sặc và thức uống chảy 
xuống thực quản 

 

Hình ảnh cho thấy  trẻ có sự 
rối loạn chức năng nuốt và 
,thức uống rơi vào đường 
thở và xuống phổi 
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DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TRẺ GẶP KHÓ KHĂN KHI NUỐT 
 

 
DẤU HIỆU VÀ TRIỆU 

CHỨNG  
 

 
 

MÔ TẢ BIỂU HIỆN (PHẢN ỨNG CỦA TRẺ) 

 
Trẻ bị ho hoặc khó thở 

 
Trẻ thường ho hoặc có biểu hiện nghẹt thở trong hoặc sau khi 
nuốt thức ăn hoặc thức uống 
 

Tiếng thở “khò khè” 
 

Trẻ phát ra âm thanh hoặc tiếng thở “khò khè” trong hoặc sau 
khi ăn hoặc uống 
 

Trẻ biểu hiện khó chịu 
 

Trẻ biểu hiện thức ăn bị mắc kẹt trong cổ họng trong, sau và/ 
hoặc giữa các bữa ăn; trẻ biểu hiện đau hoặc khó chịu khi ăn/ 
uống hoặc thức ăn dồn lên miệng sau khi nuốt. 
 

Trẻ chảy nước mắt 
 

Trẻ thường chảy nước mắt trong hoặc sau khi nuốt thức ăn hoặc 
thức uống 
 

Trẻ thay đổi sắc mặt 
 
 
 

Trẻ thay đổi sắc mặt (chuyển sang tái, đỏ hoặc tím tái/ xanh) 
trong khi hoặc sau khi nuốt thức ăn hoặc thức uống.  

Trẻ bị sốt 
 
 

 
Trẻ bị sốt sau khi ăn 

 

Mặt nhăn nhó 
 
 

Trẻ có biểu hiện khó chịu trong hoặc sau khi ăn  
 

Trẻ thay đổi nhịp thở 
 

Nhịp thở của trẻ trở nên nhanh, chậm bất thường hoặc ngừng thở 
trong hoặc sau khi ăn, trẻ thở khò khè hoặc hỗn hễn trong hoặc 
sau khi ăn  
 

Trẻ bị nhiễm trùng phổi 
 Trẻ có lịch sử bị nhiễm trùng phổi hoặc đường hô hấp  
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LỜI KHUYÊN CHO TRẺ NUỐT AN TOÀN  
Bảo	mẫu	luôn tuân thủ thực hành phương	pháp cho trẻ ăn an toàn, hướng dẫn cho trẻ 
nhai nuốt để giúp việc cho trẻ ăn trở nên an toàn hơn, hiệu quả hơn và thoải mái hơn, 
giúp trẻ khỏe mạnh và vui vẻ hơn. 

Dưới đây là những lời khuyên để giúp trẻ ở mọi độ tuổi nhai nuốt an toàn. 

LỜI 
KHUYÊN 
1: 

Lưu ý đến đặc điểm cá nhân của trẻ khi lựa chọn mức độ hỗ trợ cho trẻ. Khi trẻ lớn hơn, khả năng 
nuốt của trẻ cũng có thể thay đổi. Trẻ có thể cần ít hoặc nhiều hỗ trợ hơn. Việc chăm sóc trẻ cần được 
cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu của trẻ và kỹ thuật cho trẻ ăn cần được đánh giá thường xuyên và 
thay đổi khi cần thiết. 
 

LỜI 
KHUYÊN 
2: 

 
Tư thế đúng là yếu tố then chốt. Việc tìm ra tư thế đúng an toàn và thoải mái khi cho trẻ là rất quan 
trọng vì việc này giúp cho hoạt động nuốt được an toàn, hiệu quả và duy trì sức khỏe của trẻ. 
 
 

LỜI 
KHUYÊN 
3: 

 
Cho trẻ ăn ít một và ăn từ từ. Cho trẻ ăn miếng nhỏ vừa miệng với tốc độ ăn thong thả. Tốc độ ăn và 
uống càng thong thả và miếng ăn vừa miệng, trẻ sẽ càng dễ nuốt và an toàn hơn khi nuốt. 

 

LỜI 
KHUYÊN 
4: 

 
Điều chỉnh cấu trúc hoặc độ đặc của thức ăn và thức uống. Thức uống có thể cần chế cho sánh hơn 
và cấu trúc một số thực phẩm có thể cần được chế biến phù hợp giúp bữa ăn của trẻ an toàn và thoải 
mái hơn. 

 

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

 
Thay đổi cách cho trẻ ăn. Vật dụng cho trẻ ăn có thể cần phải được thay đổi (ví dụ: sử dụng núm vú, 
cốc hoặc ghế ngồi khác nhau) để giúp bữa ăn an toàn và thoải mái hơn cho trẻ. 

 

LỜI 
KHUYÊN 
6: 

 
Trẻ học tốt nhất trong không gian có các mối quan hệ tích cực. Các tương tác tích cực với trẻ trong 
thời gian cho ăn là cách tốt nhất để giúp trẻ học tốt nhất. 

 

LỜI 
KHUYÊN 
7: 

 
Luôn nhớ rằng việc tìm ra cách tốt nhất cho trẻ đôi khi mất rất nhiều công sức. Người chăm sóc có thể 
thử nhiều chiến lược, kỹ thuật khác nhau để tìm ra cách cho ăn an toàn nhất và hiệu quả nhất cho trẻ. 
Dành thời gian, quan sát cách trẻ phản ứng và dần thay đổi những thói quen nhỏ.  
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LỜI KẾT 
Nhận biết khi nào trẻ có vấn đề về nuốt và hướng dẫn trẻ nuốt đúng là một yếu tố 

quan trọng trong thực hành chăm sóc trẻ an toàn. Sức khỏe và hạnh phúc của mỗi đứa trẻ 
phụ thuộc vào những người chăm sóc trẻ, người luôn nhận thức, hỗ trợ và nhanh chóng đáp ứng 

nhu cầu của trẻ. Khi thấy chưa chắc chắn về cách trẻ nuốt hoặc khi cần tìm tư thế tốt hơn, hãy nhờ sự hỗ 
trợ của người khác. Thông thường, chia sẻ khó khăn đang gặp phải hoặc đặt câu hỏi với những bảo	mẫu	
khác và các thành viên trong nhóm có thể giúp tìm ra giải pháp sáng tạo và giải quyết vấn cũng như 
giảm bớt khó khăn cho bảo	mẫu 

 

 
Để biết thêm thông tin để độ đặc và các cấu trúc thực phẩm khác nhau giúp hỗ trợ trẻ nuốt, 
tham khảo Chương 1, Mục 9 và Phụ lục 9C. 

Để biết thông tin chi tiết về cách bổ sung thức ăn và thức uống cho trẻ, tham khảo Phụ 
lục 9E.  

 


