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PHẦN1: 
KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TƯ THẾ CHO TRẺ ĂN: CÁCH THỨC ĐỂ 

TẠO CHO TRẺ BỮA ĂN AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ  
 

Chương1: Kiến thức cơ bản về cách cho trẻ ăn dành cho trẻ và người chăm sóc 
trẻ 

⇒ Mục 1.1: Kiến thức cơ bản về tư thế cho trẻ ăn 
⇒ Mục 1.2: Kiến thức cơ bản về cơ chế nuốt 
⇒ Mục 1.3: Kiến thức cơ bản về hệ giác quan  
⇒ Mục 1.4: Nuôi con bằng sữa mẹ 
⇒ Mục 1.5: Cách cho trẻ bú bình 
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⇒ Mục 1.7: Cách tập cho trẻ uống bằng cốc 
⇒ Mục 1.8: Cách tập cho trẻ tự đútăn 
⇒ Mục 1.9: Hiểu biết về các loại thức phẩm và đồ uống 
⇒ Mục 1.10: Hiểu biết về sự tương tác 
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“Mỗi cử chỉ quan tâm dù nhỏ đều ẩn chứa những ý nghĩa lớn lao.” 

Edward Albert  

PHẦN 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TƯ THẾ CHO 
TRẺ ĂN  
CÁCH THỨC ĐỂ  TẠO CHO TRẺ  BỮA ĂN  THOẢ I  
MÁI VÀ AN TOÀN 

CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CÁCH CHO TRẺ ĂN  
DÀNH CHO TRẺ & NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ 
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 MỤC 1.1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TƯ THẾ ĂN  
 

 
TƯ THẾ CHO ĂN LÀ GÌ?  
Nói đến tư thế cho ăn là đề cập đến cách chúng ta bế trẻ trên tay hay đặt trên lòng hay cách đặt trẻ ngồi 
trên hoặc ngồi trên sàn trong giờ ăn.  

Cách chúng ta đặt trẻ khi cho ăn phụ thuộc vào:  

①  Độ tuổi của trẻ 

②  Độ phát triển của trẻ, nhất là khả năng thể chất của trẻ 
③  Nhu cầu riêng của mỗi cá nhân (nâng cao phần thân trên đối với trẻ mắc hội chứng trào ngược; 

chèn/đỡ đầu và thân người đối với trẻ bị giảm trương lực cơ) 

④   Năng lực của người chăm sóc 
⑤  Nguồn lực, dụng cụ hỗ trợ hiện có. 

 

TƯ THẾ ĂN CÓ TẦM QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO? 7 
Đặt trẻ ngồi đúng tư thế trong thời gian cho ăn là biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ. Khi trẻ được đặt 
đúng tư thế khi ăn, đặc biệt là những trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt, bữa ăn sẽ an toàn hơn, hiệu quả 
hơn và thoải mái hơn cho cả trẻ và người chăm sóc trẻ (bảo mẫu). 

↓ GIẢM NGUY  CƠ  TRẺ  B Ị  SẶC,  B Ị  BỆNH,  ĐỘT  TỬ  ↑ TĂNG NGUY CƠ TRẺ  B Ị  SẶC,  B Ị  BỆNH,  ĐỘT  TỬ  

 
↑ Hiệu suất ăn (ví dụ ăn nhanh hơn) 

 
↓ Hiệu suất ăn (ăn chậm hơn) 

↑ Ăn bằng đường miệng khi ăn  ↓ Ăn bằng đường miệng khi ăn 

↑ Khả năng trẻ thử các loại thức ăn có cấu trúc khác nhau ↓ Khả năng trẻ thử các dạng thức ăn có cấu trúc khác nhau 

↑ Khả năng thở ↓ Khả năng thở 

↑ Tiêu hóa thức ăn và chất lỏng ↓ Tiêu hóa thức ăn và chất lỏng  

↑ Khả năng phối hợp mắt và tay để ăn ↓ Khả năng phối hợp mắt và tay để ăn 

↑ Khả năng tự xúc ăn của trẻ ↓ Khả năng tự xúc ăn của trẻ 

↑ Hứng thú ăn (cho trẻ và bảo mẫu) ↓ Hứng thú  ăn (cho trẻ và bảo mẫu) 

↑ Tăng trưởng và dinh dưỡng của trẻ ↓ Tăng trưởng và dinh dưỡng 

↑ Khả năng tương tác xã hội với người khác ↓ Khả năng tương tác xã hội với nguời khác 

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHO TRẺ ĂN ĐÚNG TƯ THẾ CÁC NGUY CƠ GẶP PHẢI KHI TRẺ NGỒI ĂN 
KHÔNG ĐÚNG TƯ THẾ 
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CÁC ĐIỂM CẦN CHÚ Ý VỀ TƯ THẾ ĂN CHO TRẺ Ở 
MỌI ĐỘ TUỔI 

Mục này đề cập đến các tư thế ăn chuẩn được khuyến nghị áp dụng cho trẻ ở mọi lứa tuổi, bao 
gồm trẻ sơ sinh, trẻ lẫm chẫm đi, trẻ lớn và trẻ khuyết tật tất cả các độ tuổi. Bất kể trẻ ở độ tuổi 

nào, điều quan trọng là người chăm sóc phải chú ý đến 6 vị trí chính sau đây khi điều chỉnh tư thế cho 
trẻ ăn. 

Hông  
 
Vuông góc 90 độ 

Thân trên 
 
Thẳng, không ngả về phía trước hay ngửa ra phía 
sau hay nghiêng sang một bên 
 

Vai 
 
Song song và hướng về phía trước 

 

Đầu 
 
Đầu thẳng, cằm hơi trúc xuống và mặt hướng về 
phía trước 
 

Đầu gối 
 
Vuông góc 90 độ 
 

 
Bàn chân 

 
Đặt bằng trên mặt sàn, tấm gác chân hoặc bề mặt 
khác: vị trí đặt chân cần phẳng  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CÁC V Ị  TRÍ CHÍNH  
 

TƯ THẾ  CHUẨN  
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TƯ THẾ PHỔ BIẾN DÀNH CHO TRẺ Ở MỌI ĐỘ TUỔI 7 
Tư thế lý tưởng khi cho trẻ ăn sẽ thay đổi theo độ tuổi của trẻ và phù hợp với mức độ phát triển của trẻ. 
Ví dụ: Khi trẻ lớn hơn hoặc cứng cáp hơn và khỏe hơn, trẻ thường sẽ cần ít sự hỗ trợ từ người chăm sóc để 
giữ cho cơ thể của trẻ ở vị trí thích hợp khi ăn. Dưới đây là các tư thế cho trẻ ăn tối ưu, phổ biến cho trẻ sơ 
sinh và trẻ nhỏ. Tham khảo Chương 2, Mục 2.3 và Chương 3, Mục 3.3 để xem hình minh họa cho mỗi tư 
thế được liệt kê bên dưới). 

 
TRẺ  TỪ  SƠ SINH ĐẾN 3 THÁNG TUỔ I  

Trẻ sơ sinh từ 0-3 tháng tuổi cần có sự hỗ trợ hoàn toàn ở cả đầu, cổ, thân người và hông trong tất cả các 
bữa ăn. Cần có sự hỗ trợ toàn diện vì trẻ sơ sinh chưa đủ cứng cáp để tự mình giữ các bộ phận này ở vị 
trí thích hợp 

 
Các tư thế cho trẻ ăn cơ bản: 

Trẻ được bế trong vòng tay của người mẹ để cho bú sữa mẹ và/hoặc cho bú bình. 

 
Tư thế cho trẻ bú bình: 

o Bế trẻ trên tay 
o Thân trẻ hơi nghiêng 
o Đặt trẻ nằm cao đầu trên gối hoặc trên lòng bảo mẫu   
o Đặt trẻ ngồi trong lòng của bảo mẫu   
o Đặt trẻ ngồi trong ghế hoặc xe nôi dành cho trẻ sơ sinh  

 

TRẺ  TỪ  4 – 8 THÁNG TUỔ I  

Trẻ từ 4-8 tháng tuổi thường vẫn cần được đỡ một phần ở đầu, cổ và thân người trong khi bú. Khi trẻ 
gần 8 tháng tuổi, trẻ có thể cần ít sự hỗ trợ hơn vì lúc này trẻ đã có khả năng tự đứng thẳng hoặc ngồi 
vững trên ghế tựa. Điều này là do trẻ ở tuổi này đang phát triển sức mạnh thể chất nhiều hơn trên toàn 
bộ cơ thể. Đáng chú ý là trẻ ở độ tuổi này bắt đầu được tập cho ăn dặm. Việc hỗ trợ để trẻ giữ tư thế 
vững vàng trong khi ăn là cần thiết để trẻ quen với trải nghiệm ăn uống mới này một cách thành công và an 
toàn. 

 
Các tư thế cho ăn phổ biến: 

Trẻ được bảo mẫu bế trên tay để cho bú sữa mẹ và/ hoặc cho bú bình. (Tư thế này lý tưởng dành cho trẻ 
từ 4-6 tháng tuổi) 

Trẻ được đặt ngồi trong lòng của của bảo mẫu, trên sàn nhà hoăc trên ghế có chỗ dựa hoặc trên ghế 
ngồi. (Tư thế này lý tưởng cho trẻ từ 6-8 tháng tuổi khi trẻ bắt đầu tập ăn dặm)  
 

Các tư thế cho trẻ bú bình: 

o Đặt trẻ nằm cao đầu trên gối hoặc trên lòng bảo mẫu   
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o Đặt trẻ ngồi trong lòng của bảo mẫu   
o Đặt trẻ ngồi trên ghế có chỗ dựa  

 

Các tư thế khi cho trẻ ăn tập ăn dặm: 

o Đặt trẻ ngồi trong lòng của bảo mẫu  
o Đặt trẻ ngồi trên ghế có chỗ dựa   
o Đặt trẻ ngồi trên sàn nhà và được bảo mẫu đỡ    

 

TRẺ  TỪ  9-15 THÁNG TUỔ I  

Trẻ từ 9-15 tháng tuổi thường thể hiện nhu cầu hỗ trợ thể chất tối thiểu đến trung bình trong khi ăn. Trẻ 
tiếp tục phát triển hệ cơ và có khả năng kiểm soát vận động của cơ thể, trẻ tự đứng thẳng, bò, đứng, đi và 
di chuyển giữa các vị trí (ví dụ: chuyển từ ngồi sang đứng). Đáng chú ý, trẻ trong độ tuổi này thường bắt 
đầu được cai bú bình và tập uống bằng cốc. Ngoài ra, trẻ ăn nhiều thức ăn đặc hơn. Vì những trải 
nghiệm mới này ở trẻ, người chăm sóc cần xác định hỗ trợ tư thế cho ăn phù hợp với nhu cầu cá nhân 
của từng trẻ để giúp trẻ ăn thành công và an toàn. 

 
Các tư thế cho trẻ ăn phổ biến: 

Đặt trẻ ngồi trên lòng bảo mẫu, trên sàn nhà hoặc trên ghế có tựa lưng.  

 
Các vị trí cho trẻ ăn: 

o Cho trẻ ngồi trong lòng của bảo mẫu  
o Cho trẻ ngồi trên ghế có chỗ dựa   
o Cho trẻ ngồi trên sàn nhà và được bảo mẫu đỡ   

 

TRẺ  TỪ  6 THÁNG TUỔ I  TRỞ  LÊN  

Trẻ từ 16 tháng tuổi trở lên thường thể hiện nhu cầu hỗ trợ thể chất tối thiểu trong giờ ăn. Trẻ có thể tự 
ngồi thẳng và thích được ăn cùng với những trẻ khác. Vì thể lực và kỹ năng của trẻ ngày càng phát 
triển, trẻ trong độ tuổi này thường có thể ngồi trên ghế cao tại bàn ăn hoặc ngồi trên ghế cỡ trẻ em có 
kích thước phù hợp với trẻ. Mặc dù trẻ em ở độ tuổi này cần ít sự hỗ trợ hơn, nhưng điều quan trọng là 
bất kỳ loại ghế hoặc bàn trẻ sử dụng đều có điểm tựa tại sáu vị trí chính nêu trên. 

 
Các tư thế cho ăn phổ biến: 

Cho trẻ ngồi trên lòng bảo mẫu, trên sàn nhà hoặc ngồi trên ghế có chỗ dựa.  
 

Các tư thế cho ăn phổ biến: 

o Cho trẻ ngồi trên lòng bảo mẫu 
o Cho trẻ ngồi trên ghế cao có chỗ dựa, ghế ăn dành cho trẻ 
o Cho trẻ ngồi trên sàn cùng với bảo mẫu. 
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o Cho trẻ ngồi trên ghế ăn có kích thước phù hợp. 
o Cho trẻ ngồi trên ghế ăn được điều chỉnh cho phù hợp với trẻ. 

 
 

LỜI KHUYÊN VỀ TƯ THẾ ĂN DÀNH CHO MỌI ĐỘ 
TUỔI 
 

LỜI 
KHUYÊN 
1: 

Cần lưu ý đến đặc điểm cá nhân của từng trẻ khi chọn tư thế và mức độ hỗ trợ phù hợp với trẻ. Khi trẻ 
lớn hơn và cứng cáp hơn, hầu hết trẻ sẽ cần ít sự hỗ trợ hơn để duy trì tư thế đúng khi ăn. Tuy nhiên, mỗi 
trẻ có nhu cầu khác nhau và sẽ không phải lúc nào cũng tuân thủ theo lộ trình phát triển này, vì vậy việc 
chăm sóc trẻ phải được cá nhân hóa cho từng trẻ. 
 
 

LỜI 
KHUYÊN 
2: 

 
Cần lưu ý đến khả năng của trẻ khi chọn tư thế cho trẻ ăn. Chọn tư thế cho trẻ ăn dựa trên nhu cầu, kỹ 
năng và độ tuổi của trẻ. Ví dụ: Trẻ 3 tuổi bị chứng nhược cơ (giảm trương lực cơ) có thể cần được đỡ 
hoặc chèn thêm để giữ cho đầu thẳng trên ghế trong giờ ăn, mặc dù trẻ đã “đủ lớn” để ngồi trên ghế. 
 
 

LỜI 
KHUYÊN 
3:  

 
Cần lưu ý đến tư thế thoải mái của bảo mẫu trong khi cho trẻ ăn. Quan sát và cảm nhận cơ thể khi cho trẻ 
ăn. Lưng có bị đau không? Chân có thoải mái không? Trẻ có quá nặng không? Có thể duy trì tư thế này 
để cho trẻ ăn hết bữa ăn không? Tìm tư thế cho trẻ ăn thoải mái không chỉ đáp ứng nhu cầu của trẻ mà 
còn đảm bảo sức khỏe lâu dài cho bảo mẫu. 
 
 

LỜI 
KHUYÊN 
4: 

 
Nên nhớ rằng trẻ ngày càng lớn. Khi trẻ càng lớn và các kỹ năng của trẻ càng phát triển, tư thế cho trẻ ăn 
có thể cần phải thay đổi. Việc thay đổi tư thế cho trẻ ăn là bình thường và cần thiết theo thời gian để phù 
hợp với nhu cầu ngày càng tăng của trẻ. 
 
 

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

 
Tìm tư thế đúng để cho trẻ ăn đôi khi có thể mất nhiều công sức. Ngay cả khi trẻ đang có dấu hiệu đáp 
ứng, vẫn có thể yêu cầu bảo mẫu thử thay đổi các tư thế cho trẻ ăn khác nhau cho đến khi tìm ra một tư 
thế phù hợp nhất. Dành thời gian, quan sát phản ứng của trẻ và thực hiện những thay đổi nhỏ khi cần 
thiết. 
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LỜI KẾT 

Tìm ra tư thế đúng để cho trẻ ăn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có thể mất thời gian, 
nỗ lực, suy nghĩ, thực hành và sự kiên nhẫn. Khi chưa chắc chắn tư thế nào là tốt nhất cho trẻ, 

hãy tìm sự hỗ trợ. Chia sẻ những khó khăn đang gặp phải hoặc hỏi những người chăm sóc khác và các 
thành viên trong nhóm có thể giúp tìm ra giải pháp sáng tạo và giải quyết vấn đề lớn hơn cũng như 
giảm bớt căng thẳng cho bảo mẫu. 

 

 

o Để biết thêm thông tin về tư thế ăn theo độ tuổi của trẻ, tham khảo Chương 2, 
3, 4 và 5.  

o Để biết thêm thông tin về các tư thế ăn dành cho trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc 
biệt về y tế, tham khảo Chương 7. 

o Để biết thêm thông tin về cách tạo ra những chiếc ghế ăn sáng tạo, tham 
khảo Phụ lục 9I   

o Để biết thêm thông tin về những khó khăn thách thức và các giải pháp khi cho 
trẻ ăn, tham khảo Phụ lục 9M. 
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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) 

(3) (4) 
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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  BỊ  SẶC,  BỊ  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.  
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 MỤC 1.3: HỆ THỐNG CÁC GIÁC QUAN  
 

 

HỆ GIAC QUAN LÀ GÌ?  9  
Là một tập hợp phức tạp các tế bào thần kinh (tế bào trong cơ thể), các hệ thống đường dẫn truyền và hệ 
thần kinh trung ương phối hợp với nhau, cho phép con người cảm thụ và nhận biết được môi trường 
xung quanh. Hệ thần kinh cảm giác bao gồm 8 giác quan: 

①  Nhìn (Thị giác) 

②  Nghe (Thính giác)  
③  Ngửi (Khứu giác) 
④  Nếm (Vị giác) 
⑤  Chạm hoặc Cảm nhận (Xúc giác) 
⑥  Cảm nhận về khớp và hệ cơ (Hệ vận động) 
⑦  Thăng bằng và Chuyển động (Tuyến tiền đình) 
⑧  Cảm nhận bên trong cơ thể (Nội thụ cảm) 

 
Mỗi trẻ đều có cảm nhận riêng thông qua các giác quan. Bảo mẫu cần nhận 
biết được những cảm giác mà trẻ thích (cảm giác cơ thể trẻ thích nhất và không 
thích nhất) để giúp cho bữa ăn (và các hoạt động hàng ngày) của trẻ trở nên 
thoải mái và dễ chịu hơn. 

 

 
 
 
 
CÁC GIÁC QUAN 9,10,11 
Có tám giác quan tạo nên hệ thần 
kinh cảm giác của mỗi con người. 
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GIÁC QUAN MÔ TẢ VÍ DỤ 
  

 

 

Nhìn (Thị giác) 

Luồng thông tin chuyển đến với cơ thể 
thông qua mắt (được con người cảm 

nhận khi nhìn thấy) 
 

Ánh sáng, ánh sáng lờ mờ, màu sắc, hình dáng, khuôn 
mặt, đồ vật di chuyển nhanh hay chậm, khoảng cách giữa 
đồ vật và mặt (xa hay gần), v.v. 

Nghe (Thính giác) 

 

Luồng thông tin chuyển đến với cơ thể 
thông qua tai (cảm giác được con 
người cảm nhận khi nghe thấy) 

 

Tiếng ồn lớn, giọng nói, âm nhạc, âm thanh cao và thấp, 
v.v. 

 

Ngửi (Khướu giác) 
Luồng thông tin chuyển đến cơ thể qua 
mũi (cảm giác được con người cảm 
nhận khi ngửi thấy). 
 

Mùi hương nặng và nhẹ, mùi khó chịu và dễ chịu, mùi 
hương của người, địa điểm và thức ăn/ thức uống, v.v. 

 

Nếm (Vị giác) 
 
Luồng thông tin chuyển đến cơ thể 
thông qua lưỡi (cảm giác được con người 
cảm nhận khi nếm, ăn hoặc uống) 

 

Hương vị khác nhau (ngọt, chua, mặn, đắng, v.v.) 

 

 

Chạm (Xúc giác) 

 
Luồng thông tin chuyển đến cơ thể 
thông qua da và miệng (cảm giác con 
người cảm nhận trên cơ thể) 
 

Chạm nhẹ, ấn sâu mạnh, nhiệt độ, đau, rung, cấu trúc 
khác nhau (mịn, sần, giòn, cứng, v.v.) 

Thăng bằng và Chuyển 
động (Tuyến tiền đình) 

 

 
Luồng thông tin chuyển đến cơ thể 
thông qua các chuyển động (cảm giác 
được con người cảm nhận khi cơ thể di 
chuyển lên, xuống, lùi, về phía trước, đi 
ngang, xoay, v.v.) 
 

Chuyển động, lắc lư, xoay, nảy, xoay tròn, đứng lên, ngồi 
xuống, giữ thăng bằng, v.v. 

 

Cảm nhận về khớp và 
Hệ cơ (Hệ vận động) 

 

Luồng thông tin đến cơ thể thông qua 
các cảm giác được cảm nhận ở khớp và 
cơ (cảm giác được con người cảm nhận 
khi cơ thể ở các tư thế khác nhau và khi 
cơ thể tiếp xúc với các vật thể như 
người, ghế hoặc mặt đất) 
 

Ngồi, đi bộ, chạy, bò, leo trèo, dậm chân, nhảy, vỗ tay, đẩy 
và kéo vật nặng, nâng và mang vật, v.v. 

 

Cảm nhận bên trong cơ 
thể (Nội thụ cảm) 

 

Luồng thông tin xuất phát từ bên trong 
cơ thể liên quan đến trạng thái hoặc 
tình trạng cơ thể của một người (cảm 
giác được con người cảm nhận được từ 
bên trong cơ quan nội tạng). 

Đói, khát, no, nhịp tim, nhịp thở, nhiệt độ, nhu cầu ruột và 
bàng quang, v.v. 
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Ăn uống là hoạt động giàu cảm giác 
nhất mà trẻ sẽ trải qua. Điều này có 

nghĩa  là sự hiểu biết  về mối quan hệ 
và tác động giữa các giác quan đến 

hoạt động ăn uống của trẻ phù hợp với  
sự phát triển là rất quan trọng. 

Những ví dụ ví dụ về các loại thông tin cảm giác khác nhau mà con người cảm nhận được thông qua các 
giác quan. Luồng thông tin mà trẻ nhận được từ môi trường xung quanh có ảnh hưởng đến tất cả các 
hoạt động hàng ngày của trẻ bao gồm cả giờ ăn. Ví dụ: 

 

 
CÁC TRẢ I  NGHIỆM CẢM GIÁC CỦA TRẺ  

TRONG GIỜ  ĂN  

 
CÁC GIÁC QUAN THAM G IA 

Ánh sáng trong phòng. 
 
Nhìn (Thị giác) 

Thức ăn đươc đặt trong chén bát có 
màu sắc 

 
Nhìn (Thị giác) 

Tiếng ồn của từ những trẻ khác trong 
phòng ăn 

 
Nghe (Thính giác) 

Cảm giác của trẻ khi ngồi trên ghế ăn 
hoặc tư thế để ăn  

 
Chạm/Cảm nhận (Xúc giác) 
Cảm nhận về khớp và hệ cơ (Hệ vận động) 
Thăng bằng và Chuyển động (Tuyến tiền đình) 

Cách người chăm sóc cười với trẻ khi 
cho trẻ ăn 

 
Nhìn (Thị giác) 

Mùi hương của thức ăn khi đưa gần 
miệng trẻ 

 
Ngửi (Khứu giác) 

Hương vị của thức ăn và thức uống 
trong miệng trẻ 

 
Nếm (Vị giác) 

Cấu trúc của thức ăn cảm nhận được khi 
trẻ đưa thức ăn vô miệng hoặc trẻ cảm 
nhận bằng tay khi tự chạm vào thức ăn 

 
Chạm/Cảm nhận (Xúc giác) 

Cảm giác dạ dày trống rỗng trước khi ăn 
hoặc cảm giác no sau khi trẻ ăn xong 

bữa ăn 

 
Cảm nhận bên trong cơ thể (Nội thụ cảm) 
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CÁC GIÁC QUAN CÓ TẦM QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?  
Mỗi trẻ có một hệ thần kinh cảm giác (giác quan) riêng biệt. Cách trẻ hình thành nên hệ thần kinh giác 
quan của mình sẽ tác động đến cách trẻ trải nghiệm về thế giới xung quanh, trong đó có cả việc ăn uống. 
Ví dụ, những hương vị và mùi vị khác nhau của thức ăn có thể mang đến cho trẻ trải nghiệm một bữa ăn 
tích cực, thú vị. Tuy nhiên, nếu hương vị và mùi vị được coi là “xấu”, tiêu cực hoặc không ngon miệng có 
thể dẫn đến trải nghiệm căng thẳng và không vui vẻ cho trẻ. 

  
Hệ thần kinh cảm giác có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự thành công của các bữa 
ăn của con chúng ta. 
 

 

 
Trẻ học hỏi và Phát triển trong các 

hoạt động hằng ngày 
 

 
o Hướng dẫn cho trẻ các luồng thông tin cảm giác khác nhau tạo 

thành các thói quen hằng ngày. 
o Hướng dẫn trẻ cách tiếp nhận và phản ứng với những luồng 

thông tin cảm giác khác nhau. 
o Hướng dẫn cho trẻ về các giác quan và cảm nhận riêng của trẻ 

(sở thích, sự nhạy cảm hoặc không thích)  

 
Phát triển thế giới quan ở trẻ 

 
 

o Giúp trẻ có cơ hội trải nghiệm các luồng thông tin cảm giác 
khác nhau để giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. 

o Trang bị cho trẻ những luồng thông tin cảm giác khác nhau trẻ 
có thể trải nghiệm trong cuộc sống sau này. 

 
Sức khỏe và Hạnh phúc của trẻ 

 
 

 
o Giúp trẻ có cơ hội xác định các nhu cầu cá nhân và tự chăm sóc 

bản thân.  
o Giúp trẻ phát triển nhiều trải nghiệm hơn nữa. 
o Hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.  

 

Trẻ đã có thể học được và cảm nhận được xung quanh từ khi còn nằm trong 
bụng mẹ và các giác quan tiếp tục hoàn thiện sau khi trẻ chào đời.  

 
LỢI ÍCH CỦA CÁC GIÁC 

QUAN  
 

 
VÍ DỤ  M INH HOẠ  (CÁC LỢI ÍCH)  
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Trẻ bị bại não thường có hệ thần kinh 

cảm giác quá nhạy cảm 

 

HỆ THỐNG CẢM GIÁC NHẠY CẢM: HỆ THỐNG CẢM GIÁC QUÁ 
NHẠY CẢM VÀ KÉM NHẠY CẢM 
Trẻ có thể có cảm nhận quá mẫn hoặc giảm mẫn và những khái niệm này được qui ước là mức độ nhạy 
cảm của giác quan. Trẻ có thể bị kích thích quá mức hoặc giảm kích thích quá mức khi tiếp xúc với môi 
trường xung quanh, hoặc khi trẻ tiếp xúc với một luồng thông tin cảm giác nhất định. Chính sự nhạy 
cảm này có thể khiến trẻ gặp nhiều khó khăn khi ăn uống. Điều quan trọng là bảo mẫu có thể xác định 
khi nào trẻ có các biểu hiện này và biết cách giúp trẻ.  

 

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TRẺ  CÓ GIÁC QUAN QUÁ MẪN: 
 

o Trẻ bị ho, bị nghẹn, nôn, khạc và nôn ói thức ăn và thức uống (đặc biệt là khi cho trẻ ăn loại 
thức ăn có hương vị hoặc cấu trúc mới)   

o Trẻ gặp khó khăn khi đổi sang ăn thức ăn có mùi vị và/hoặc cấu trúc mới.  
o Trẻ do dự, nhăn mặt hoặc đẩy thức ăn ra xa. 
o Trẻ tránh không ăn các loại thức ăn có mùi vị, cấu trúc hoặc độ đặc nhất định 
o Trẻ từ chối ăn hoặc uống 
o Bữa ăn kép dài (hơn 30-40 phút mỗi bữa) 
o Trẻ tích nhiều thức ăn hoặc thức uống trong miệng 
o Trẻ “ngậm” thức ăn trong miệng lâu hơn bình thường (nhưng trẻ không ý thức được việc đó) 
o Thức ăn, thức uống hoặc nước bọt của trẻ chảy ra trên miệng hoặc trên mặt trẻ (nhưng trẻ 

không ý thức được việc đó) 
o Trẻ thường xuyên khóc, quấy hoặc không vui khi ăn.  
o Trẻ thường ngủ thiếp đi khi ăn 
o Trẻ thường xuyên cần các tiếp xúc vật lý (ấn mạnh vào trẻ)  
o Trẻ tránh các tiếp xúc vật lý (đặc biệt là chạm nhẹ vào người trẻ)  

 

Hệ thống giác quan quá mẫn (Tăng độ nhạy cảm): Trẻ có biểu hiện phản ứng mạnh mẽ 
với một thông tin cảm giác hoặc một cảm giác cụ thể. Phản ứng này mạnh hơn những 
gì chúng ta mong đợi. 
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Trẻ mắc hội chứng Down thường có hệ 
thần kinh kém nhạy cảm.  

 

 

 
Ví dụ phổ biến về Phản ứng quá mẫn:  

①  Trẻ thường xuyên giật mình vì tiếng động hoặc bị chạm nhẹ 
②  Trẻ giật lùi, né tránh hoặc co lại tránh bị chạm vào người. 
③  Trẻ gồng cứng cơ khi ăn 
④  Trẻ bịt tai khi ở trong một căn phòng có tiếng ồn 
⑤   Trẻ nhắm mắt hoặc ngủ thiếp đi khi trẻ ở trong không gian ồn ào hoặc “bận rộn” 
⑥  Trẻ thích thấy ít thức ăn đặt trên đĩa hoặc khay cùng một lúc 
⑦   Trẻ bịt miệng khi đổi hương vị hoặc cấu trúc thực phẩm mới  
⑧  Trẻ nhăn mặt, bịt miệng, nôn ói hoặc đẩy thức ăn ra 

⑨  Trẻ rung, lắc, hoặc đập người khi trong trẻ ở trong không gian ồn ào hoặc “bận rộn”  
⑩   Trẻ có khả năng chịu đau kém - có thể dễ dàng bị đau hoặc đau đớn 

 

 

Hệ thống giác quan giảm mẫn (Giảm sự nhạy cảm): Khi trẻ biểu hiện phản ứng 
chậm trước một thông tin cảm giác hoặc cảm giác cụ thể nào đó. Phản ứng này 
chậm hơn những gì chúng ta mong đợi. 

 

CÁC VÍ DỤ PHỔ BIẾN VỀ PHẢN ỨNG KÉM NHẠY CẢM:  

①  Trẻ ít có phản ứng với tiếng ồn hoặc bị chạm nhẹ 

②   Trẻ có nhu cầu và thích tham gia các hoạt động mạnh như ôm, 
quắp chặt, muốn chơi các trò chơi thô bạo, đập, hay đâm người 
đồ vật hoặc người khác v.v  

③  Trẻ ngậm đầy thức ăn trong miệng- việc này làm trẻ lấy tay che miệng khi được cho ăn, trẻ nôn 
hoặc bị hóc thức ăn. 

④  Trẻ không nhận thấy hoặc không cảm nhận thức ăn, chất lỏng hoặc nước bọt quá nhiều trên mặt 
hoặc trong miệng 

⑤  Trẻ thích thực ăn các phẩm có cấu trúc cứng hơn, giòn hơn cấu trúc mềm, mịn và ướt 
⑥  Trẻ thích các món ăn có  nhiều gia vị 
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⑦  Trẻ có khả năng chịu đựng đau đớn cao - có thể tự làm tổn thương bản thân và không cho thấy 
bất kỳ cảm giác đau đớn hoặc khó chịu nào. 

Những luồng thông tin cảm giác khác nhau có thể khiến trẻ có phản ứng quá nhạy cảm và tăng độ nhạy 
cảm hoặc kém nhạy cảm và giảm độ nhạy cảm. Hiểu được trẻ nguyên nhân làm cho trẻ phản ứng với 
môi trường xung quanh, đặc biệt là trong giờ ăn, giúp người chăm sóc có thể hạn chế sự kích thích quá 
mức hoặc bị giảm kích thích ở trẻ, giúp cho các hoạt động hàng ngày của trẻ trở nên dễ dàng hơn. Dưới 
đây là một số ví dụ về các yếu tố phổ biến có liên quan đến môi trường xung quanh có thể giúp hoặc cản 
trợ sự phát triển của trẻ.   

Ánh sáng 
 
Ánh đèn quá sáng hoặc quá mờ, ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài, bóng đèn, 
ánh sáng huỳnh quang, vv 

Đồ vật trang trí trong phòng Màu sơn tường, tranh dán tường, hình ảnh, cửa sổ trong phòng, v.v. 

Tiếng ồn 
Tiếng nhạc, âm thanh, giọng nói, âm thanh phát tra từ TV, âm thanh phát ra 
từ đồ chơi, âm thanh bên ngoài đường phố, tiếng máy móc, tiếng ồn từ 
những trẻ khác, vv  

Mùi hương 
Mùi thức ăn, thức uống, nước hoa, mùi khói, mùi tả bẩn, mùi cơ thể người, 
v.v. 

Các tiếp xúc 
Bế ôm ấp, thay tả, mặc quần áo hoặc thay quần áo, lau mặt, thức ăn giòn 
giòn vv 

Mùi vị Mùi vị của thức ăn, thức uống, đồ cay, đồ ngọt vv 

Các chuyển động 
Các chuyển động như lắc lư, đu đưa trẻ, trẻ bò, trẻ đi, trẻ nhảy, vỗ nhẹ vào 
trẻ, bật lên, đạp xe đạp, bế, nâng trẻ lên để thay tả, v.v. 

 
VÌ SAO TRẺ CÓ HỆ GIÁC QUAN NHẠY CẢM? 
Có nhiều lý do khiến trẻ có hệ giác quan (hệ thần kinh cảm giác) nhạy cảm. Đôi khi người chăm sóc trẻ 
có thể nhận biết các lý do này và đôi khi không thể. Tuy nhiên, người chăm sóc trẻ có thể nhận biết các 
lý do và dấu hiệu từ trẻ bằng cách quan sát cách trẻ phản ứng trong khi cho trẻ ăn cũng như trong các 
hoạt động và thói quen khác. 

 
Các nguyên nhân phổ biến khiến trẻ có hệ thần kinh cảm giác nhạy cảm: 

o Do các điều kiện về y tế, trẻ thường xuyên phải nhập viện (trẻ bị tự kỷ, trẻ bị khiếm thị, trẻ bị 
khiếm thính)  

o Do trẻ bị sinh non 
o  Trẻ bị phơi nhiễm với hóa chất (thuốc và/ hoặc rượu) 
o Trẻ có khác biệt về cấu tạo cơ thể (sứt môi/ vòm miệng)  
o Trẻ bị rối loạn thần kinh cơ (bại não) 
o Trẻ bị chậm phát triển (hội chứng Down) 

 
TÍN HIỆU  TÁC ĐỘNG 

ĐẾN  GIÁC  QUAN  
 

 

VÍ DỤ  
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Trẻ bị bại não phản ứng quá nhạy cảm khi 
ai đó chạm vào người.  

 

o Trẻ gặp các yếu tố cảm xúc xã hội hoặc môi trường (hạn chế trải nghiệm, chịu sự căng thẳng, 
trẻ bị ép ăn, không được tiếp cận với chăm sóc tích cực) 

o Trẻ bị thường xuyên bị đầy bụng (hạn chế khả năng ngửi và nếm, từ chối dung nạp thực 
phẩm hoặc ăn ít). 

 

CÁC YẾU TỐ CHÍNH CỦA 
HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC9  

Nội dung này giải thích các yếu tố chính cần cân nhắc để 
hỗ trợ một hệ thần kinh cảm của mỗi trẻ. Người chăm sóc cần hiểu các yếu tố này để áp dụng trong tất 
cả các hoạt động và thói quen hàng ngày của trẻ, đặc biệt trong giờ ăn. 

Người chăm sóc trẻ có thể hỗ trợ hệ thần kinh cảm giác của trẻ trong giờ ăn bằng cách tuân theo các yếu 
tố chính như sau:  

 
CÁC YẾU TỐ  CHÍNH  

 

 
LƯU Ý ĐỐI VỚ I  HỆ  THẦN KINH CẢM GIÁC CỦA TRẺ  

Lắng nghe trẻ 

o Lưu ý sở thích cảm giác và nhu cầu của trẻ được thể hiện trong các hoạt động 
hàng ngày 

o Dùng sở thích và nhu cầu cảm giác của trẻ xây dựng các hoạt động hàng ngày 
cho trẻ và cải tiến các hoạt động này ngày càng thành công hơn.  

o Tôn trọng các dấu hiệu trẻ biểu hiện khi trẻ quá kích thích hoặc kém kích thích 
bởi các luồng thông tin cảm giác và hỗ trợ trẻ, ví dụ: 

• Việc thay đổi các yếu tố trong các hoạt động cần dựa vào phản ứng 
của trẻ với các luồng thông tin cảm giác (ví dụ: cho trẻ ăn trong phòng 
yên tĩnh hơn sau khi nhận thấy trẻ trở nên bực bội và bịt tai trong 
phòng ăn ồn ào). 
 

 

Chuẩn bị môi trường 
xung quanh cho trẻ 

 
o Làm cho môi trường xung quanh trẻ khi cho trẻ ăn phù hợp với nhu cầu cảm 

giác của trẻ, ví dụ:   
• Hạn chế sự phân tâm của trẻ bằng cách thay đổi ánh sáng (có thể điều 

chỉnh độ sáng) và âm thanh trong phòng ăn.  
• Mở nhạc nhè nhẹ để giúp trẻ điều tiết (làm trẻ bình tĩnh, ổn định cơ 
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thể trẻ) và sự tập trung của trẻ.  
• Dùng nắp đậy để che thức ăn hoặc thức uống có mùi mạnh. 
• Cho trẻ cầm đồ dùng ăn uống nếu trẻ nhạy cảm với việc cầm nắm thức 

ăn bằng tay. 
• Hướng trẻ em ra khỏi phòng "bận rộn" với nhiều chuyển động, màu 

sắc, con người và các yếu tố gây mất tập trung thị giác khác 

Chuẩn bị tâm lý cho 
trẻ 

 
o Thực hiện các hoạt động chuẩn bị tâm lý cho trẻ phù hợp với nhu cầu cảm giác 

của trẻ trước khi ăn như:  
• Thông báo cho trẻ biết thức ăn đang được đưa tới (“Năm phút nữa là 

đến giờ ăn con nhé.” 
• “Đánh thức” mặt và cơ thể cho trẻ (Xem phụ lục 9J) 
• Đánh răng cho trẻ 
• Thực hiện các hoạt động nhẹ nhàng cho trẻ như rung nhẹ, lắc lư, vỗ về, 

hoặc massage cho trẻ.  
• Cho trẻ khám phá thức ăn ví dụ như cho trẻ tự ăn và khám phá các loại 

thực phẩm khác nhau.  
 

Chuẩn bị tư thế cho 
người chăm sóc trẻ 

 
o Tạo tư thế thoải mái cho người chăm sóc trẻ khi cho trẻ ăn. 
o Giữ bình tĩnh khi cho trẻ ăn: Hít thở sâu, dùng thìa chơi với trẻ và nói chuyện 

nhẹ nhàng với trẻ 
o Hiểu được rằng cho trẻ có hệ thần kinh cảm giác nhạy cảm ăn có thể gặp nhiều 

khó khăn và cần có thời gian.  
 

Cảm giác An toàn, 
Liên tục và Thoải mái  

 
o Hạn chế thay đổi thói quen ăn uống hằng ngày của trẻ - sử dụng cùng một 

chiếc ghế ăn, bàn ăn, phòng ăn, chén ăn cơm, thìa vv… nếu cần thiết, chỉ nên 
thay đổi từng lần một.  

o Cho trẻ thấy và nói cho trẻ biết trẻ chuẩn bị ăn thức ăn hoặc thức uống gì.  
o Cho trẻ ăn thức ăn hoặc thức uống chầm chậm, không bao giờ ép trẻ ăn.  
o Cho trẻ ăn loại thức ăn và thức uống trẻ quen thuộc trước – giới thiệu cho trẻ 

thức ăn có hương vị và cấu trúc khác mới sau.    

 

 

 

 
 

 

 

Trẻ trải nghiệm cảm giác phong phú khi 
ngậm đồ chơi trong miệng lúc trẻ đang 
nằm chơi. Những trải nghiệm cảm giác 
khi trẻ còn nhỏ giúp phát triển hệ thần 
kinh cảm giác của trẻ.  

 



CHƯƠNG  1 |  MỤC 1 .3 :  KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ  HỆ  GIÁC  QUAN  

35 

LƯU Ý ĐỐI VỚI HỆ THẦN KINH CẢM GIÁC CỦA TRẺ9 
Dưới đây là những lời khuyên khi hỗ trợ hệ thần kinh cảm giác cho trẻ ở mọi độ tuổi: 

 
LỜI 
KHUYÊN 
1: 

Hãy lắng nghe trẻ. Trẻ sẽ biểu hiện những sở thích và nhu cầu cảm giác của mình bằng các phản ứng và 
hành vi của trẻ. Hãy để trẻ thể hiện điều gì là tốt nhất cho trẻ. 
 

LỜI 
KHUYÊN 
2: 

 
Chuẩn bị tốt môi trường xung quanh cho trẻ. Chuẩn bị tâm lý cho trẻ là rất quan trọng giúp giờ ăn thành 
công. Chuẩn bị môi trường xunh quanh, tâm lý, tư thế cho trẻ và cho người chăm sóc trẻ.  
 

LỜI 
KHUYÊN 
3: 

 
Mỗi trẻ có cảm quan khác nhau. Mỗi trẻ đều là duy nhất và có cảm quan khác nhau. Những cảm quan 
này có thể thay đổi thường xuyên.  
 

LỜI 
KHUYÊN 
4: 

 
Lựa chọn những loại thực phẩm giúp trẻ cảm thấy thích thú. Cho trẻ ăn loại thức ăn và thức uống trẻ đã 
ăn tốt và thích ăn. Cho trẻ ăn loại thức ăn mới kèm với thức ăn trẻ đã quen ăn để tăng sự thích thú và 
cảm giác thoải mái cho trẻ.                                                                                                                                     
 

 

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

 
Hãy bắt đầu với loại thức ăn quen thuộc. Trẻ sẽ ăn tốt hơn khi lịch sinh hoạt hằng ngày quen thuộc và 
nhất quán với trẻ. Giữ nguyên lịch ăn hàng ngày, với người cho trẻ ăn quen thuộc cùng với đồ dùng quen 
thuộc với trẻ trong phòng ăn quen thuộc với cùng một chiếc ghế ngồi ăn và loại thức ăn/ thức uống trẻ 
đã ăn quen thuộc trước. Sau đó, mở rộng cho trẻ ăn thêm các hương vị và cấu trúc khác nhau một khi trẻ 
đã sẳn sàng. 
 

LỜI 
KHUYÊN 
6: 

Hãy thay đổi thức ăn từng loại một. Trẻ có hệ thần kinh cảm giác nhạy cảm sẽ ăn tốt hơn khi thay đổi 
thức ăn từng lần một, thay vì thay đổi tất cả cùng một lúc. Cho trẻ có thời gian để quen với sự thay đổi 
hương vị và cấu trúc thức ăn mới. 
 

LỜI 
KHUYÊN 
7: 

 
Hãy để trẻ có thời gian để khám phá thức ăn. Trải nghiệm đồ dùng phi thực phẩm và các thực phẩm có 
kết cấu và hương vị khác nhau là cách tuyệt vời hỗ trợ phát triển hệ thần kinh cảm giác của trẻ. Để trẻ 
khám phá các đồ vật bằng tất cả các giác quan của trẻ đặc biệt là dùng tay. 
 
 

LỜI 
KHUYÊN 
8: 

 
Trẻ học tốt nhất thông qua tình cảm tích cực. Giúp trẻ có những tương tác tích cực trong giờ ăn (và ngoài 
giờ ăn) để hỗ trợ quá trình này.  
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LỜI KẾT 
Tất cả trẻ em có hệ thần kinh cảm giác đặc biệt, cho dù quá nhạy cảm hay hay kém nhạy cảm, 

có thể ảnh hưởng đến bữa ăn và sự phát triển thói quen ăn uống của trẻ. Khi người chăm sóc trẻ 
khám phá ra cách hỗ trợ cảm quan tốt nhất cho trẻ sẽ giúp trẻ có cơ hội trải nghiệm thế giới một cách an 
toàn và thoải mái hơn. Khi trẻ gặp khó khăn về cảm quan, sử dụng tài liệu hướng dẫn này như một 
nguồn tài nguyên hữu ích và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người chăm sóc trẻ khác để hỗ trợ cho trẻ. 

 

 
 

Để biết thêm thông tin về các kỹ thuật giúp hỗ trợ cảm quan cho trẻ, tham khảo 
Mục lục 9K và 9M 
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 MỤC 1.4: CƠ BẢN VỀ NUÔI CON BẰNG SỮA 
MẸ  
 

NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ LÀ GÌ?12 
Nuôi con bằng sữa mẹ, còn được gọi là cho con bú, là cách nuôi con quan trọng nhất. Sữa mẹ là thực 
phẩm lý tưởng, bổ dưỡng nhất cho bé và cho con bú là cách để tạo ra sự gắn kết thiết yếu giữa mẹ và bé. 
Khi được cộng đồng hỗ trợ, tất cả các bà mẹ đều có thể tự cho con bú. Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ 
(chỉ cung cấp sữa mẹ cho trẻ - không có sữa công thức, không thực phẩm bổ sung, nước, thức ăn hoặc đồ 
uống kmởc) được khuyến khích để nuôi dưỡng trẻ từ 6 tmởng tuổi trở xuống. Sau thời gian này, trẻ có 
thể bắt đầu ăn thử các loại thực phẩm bổ sung phù hợp với lứa tuổi trong khi vẫn tiếp tục bú sữa mẹ. 

 

“Nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những cách hiệu quả nhất để đảm bảo sức khỏe 
và sự sống còn của trẻ em.” – Tổ chức Y tế Thế giới, 2018 

 

 

 

 

Cho con bú mẹ khi nào? 

 Các bà mẹ nên cho con bú càng sớm càng 
tốt trong vòng một giờ đầu đời. 
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ÍCH LỢI CỦA VIỆC NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ LÀ GÌ?13 
 

 
ĐỐI VỚI TRẺ  SƠ SINH  

 
ĐỐI VỚI BÀ MẸ  

Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng tối ưu Giúp kéo dài thời gian giữa các lần mang thai 

Thúc đẩy sự pmởt triển của não bộ Giúp sớm bình phục sức khỏe sau khi sinh 

Bảo vệ trẻ khỏi đau ốm và bệnh tật Giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư và bênh tật kmởc 

Giúp trẻ nhanh chóng hồi phục bệnh tật Giảm chi phí so với việc nuôi con bằng sữa công thức 

Giảm nguy cơ tử vong 
 

Tăng sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian (đón bé và đi, không cần 
chuẩn bị bình sữa, v.v.) 

Thúc đẩy pmởt triển toàn diện, dinh dưỡng và hạnh phúc của trẻ Giảm nguy cơ mất an toàn vệ sinh (không cần cọ rửa bình sữa) 

Hỗ trợ gắn bó tình cảm ban đầu với người mẹ 
Mang đến cảm giác hoàn thiện cho người mẹ và hỗ trợ gắn bó 

tình cảm ban đầu với trẻ 

 

 
 

Nuôi con bằng sữa mẹ và sữa mẹ mang lại rất nhiều lợi ích lâu dài cho cả trẻ và mẹ. Sữa mẹ chứa đầy đủ 
dinh dưỡng giúp pmởt triển toàn diện cho trẻ, bảo vệ khỏi bệnh tật (cho trẻ và mẹ), giảm nguy cơ tử 
vong (cho trẻ và mẹ), không tốn thêm chi phí và hình thành tình cảm an toàn và thỏa mãn giúp trẻ 
pmởt triển - cho con bú và sữa mẹ có rất nhiều lợi ích. 

 

 
 
Trẻ sơ sinh chỉ bú sữa mẹ ít bị hen suyễn và bị dị ứng, và ít bị tiêu chảy, bệnh hô 
đường hấp và nhiễm trùng tai hơn. 

 

 

 

 
ÍCH LỢI CỦA VIỆC NUÔI  CON BẰNG SỮA MẸ  VÀ CHO TRẺ  BÚ MẸ  
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NGUYÊN NHÂN TRẺ KHÔNG ĐƯỢC CHO NUÔI BẰNG SỮA 
MẸ HOẶC BÚ SỮA MẸ  

Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ không có cơ hội để được nuôi bằng sữa mẹ hoặc được bú sữa mẹ. Đôi 
khi chúng ta biết nguyên nhân và đôi khi không. Người chăm sóc trẻ có thể biết được các nguyên nhân 
tiềm ẩn và hỗ trợ cho trẻ và bà mẹ. Bên cạnh đó, một số trẻ cũng gặp phải những lý do dưới đây, điều đó 
không có nghĩa là trẻ không thể bú mẹ. Trẻ gặp các vấn đề về sức khỏe được hưởng lợi nhiều nhất từ việc 
nuôi con bằng sữa mẹ và bú sữa mẹ. Những trẻ luôn có nguy cơ gặp phải những tmởch thức, khó khăn 
khi bú mẹ hoặc trẻ hoàn toàn không có cơ hội để bú sữa mẹ. 

 

Nguyên nhân phổ biến trẻ cần hỗ trợ đặc biệt để bú sữa mẹ hoặc trẻ có thể không được sữa mẹ: 

 

① Trẻ có các vấn đề về điều kiện y tế ví dụ như trẻ sinh non, trẻ ốm yếu, trẻ không được ở cùng 
người mẹ sau khi được sinh ra vv.. 

② Người mẹ gặp các vấn đề về điều kiện y tế ví dụ như không thể chăm sóc con sau khi sinh, người 
mẹ ốm yếu, bệnh tật vv…. 

③ Trẻ có kmởc biệt về cấu tạo (sứt môi / vòm miệng)  
④ Trẻ bị rối loạn thần kinh cơ (bại não) 
⑤ Trẻ bị chậm pmởt triển (hội chứng Down) 
⑥ Trẻ gặp các yếu tố cảm xúc xã hội hoặc môi trường (trẻ không có mẹ hoặc cảm quan của người 

mẹ ) 
⑦ Sự giáo dục, hỗ trợ cộng đồng (người mẹ không biết cách cho con bú, thiếu sự hỗ trợ từ gia đình 

hoặc cộng đồng) 
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 Em bé này được sinh ra bị sứt môi/ vòm 
miệng khiến cmởu gặp khó khăn trong việc 

bú mẹ. 

  

Em bé này bị sinh non vài tuần. Cmởu cần 
chăm sóc tích cực tại bệnh viện mà không 
có mẹ ở bên. Cmởu không thể bú sữa mẹ vì 

cmởu quá nhỏ và quá yếu 

 

Em bé này bị mẹ bỏ rơi khi vừa mới sinh và 
được đưa vào trung tâm nuôi dưỡng. Vì người 

mẹ đã bỏ rơi cmởu, cmởu không có cơ hội được 
nuôi bằng sữa mẹ hoặc bú sữa mẹ.  
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Người mẹ mắc bệnh lao 
vẫn có thể cho con bú 

bằng sữa mẹ sau khi đã 
được điều trị ít nhất hai 

tuần và được cho là 
không còn bị lây nhiễm. 

 

 

 
Nghiên cứu mới đây cho thấy nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ kết hợp với việc điều 
trị bằng thuốc kmởng vi rút có thể làm giảm đáng kể nguy cơ lây truyền vi rút HIV cho 
trẻ khi người mẹ cho con bú. 

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ VÀ CHO TRẺ 
BÚ SỮA MẸ14 ,15 
Mặc dù nuôi con bằng sữa mẹ và sữa mẹ mang lại vô số lợi ích cho mẹ và trẻ, nhưng có một vài lý do 
người mẹ không nên nuôi con bằng sữa mẹ và/ hoặc cho trẻ bú sữa mẹ. 

 

Những nguyên nhân phổ biến khiến người mẹ KHÔNG NÊN nuôi con bằng sữa mẹ hoặc cho 
con bú sữa mẹ: 

o Người mẹ bị nhiễm HIV (virus gây suy giảm miễn dịch ở người) và (1) không thể nuôi con hoàn 
toàn bằng sữa mẹ trong 6 tmởng đầu và (2) không thể hoặc không dùng thuốc kmởng vi-rút 
trong thời gian cho con bú. 

o Người mẹ bị nhiễm virut lymphotropic tế bào T loại 1 hoặc 2 (một loại virut lây lan qua quan hệ 
tình dục, truyền máu hoặc dùng chung kim tiêm có thể gây ung thư) 

o Người mẹ có nghi ngờ hoặc xác nhận bị nhiễm virus Ebola. 
o Người mẹ sử dụng các chất gây nghiện như cocaine, PCP v.v.  
o Trẻ được chẩn đoán mắc bệnh galactose (một rối loạn hiếm gặp khiến tiêu hóa sữa mẹ và sữa 

công thức thường xuyên trở nên nguy hiểm). 

 
Những lý do phổ biến khiến người mẹ nên TẠM THỜI KHÔNG cho con bú NHƯNG CÓ THỂ 
cung cấp sữa mẹ: 

o Người mẹ dương tính với bệnh lao nhưng không được điều trị. 
o  Người mẹ bị nhiễm vi rút varicella (thủy đậu) năm ngày trước khi 

sinh kéo dài đến hai ngày sau khi sinh. 
 

Những lý do phổ biến khiến người mẹ nên TẠM THỜI 
KHÔNG cho con bú HOẶC cung cấp sữa mẹ: 

o Người mẹ bị nhiễm vi khuẩn brucellosis (nhiễm trùng do vi 
khuẩn từ động vật hoặc sản phẩm động vật bị nhiễm bệnh) mà 
không được điều trị. 

o Người mẹ bị nhiễm HSV (virus herpes simplex – Mụn rộp sinh 
dục) có các tổn thương trên đầu vú. 

o Người mẹ đang dùng các loại dược phẩm phóng xạ (các loại thuốc có 
đặc điểm phóng xạ dùng để chẩn đoán hoặc điều trị bệnh) 

o Người mẹ đang dùng một số loại thuốc có thể gây hại cho trẻ (alkaloids, thuốc 
chống ung thư, một số thuốc chống co giật và một số thuốc có chứa cyclosporine, amiodarone và 
lithium). 
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Người mẹ có thể cung cấp sữa mẹ cho trẻ mà không cần cho trẻ bú bằng cách vắt sữa mẹ 
bằng tay hoặc bằng máy bơm hút sữa sau đó cho sữa mẹ vào bình để trẻ bú. 

 
NHỮNG TƯ THẾ CHO TRẺ BÚ PHỔ BIẾN16 ,17 
Có nhiều tư thế kmởc nhau để cho trẻ bú mẹ. Một số tư thế phổ biến nhất được giới thiệu trong tài liệu 
hướng dẫn này. Mỗi người mẹ và trẻ sẽ tìm được tư thế phù hợp nhất với họ. Mỗi tư thế mang đến những 
lợi ích kmởc nhau; tuy nhiên, lợi ích chung của tất cả các tư thế đó là: mang đến sự gần gũi cho mẹ và 
trẻ. Khi người mẹ mới bắt đầu cho con bú và hiểu về con mình, người mẹ có thể cần sự hỗ trợ trong vài 
tuần đầu tiên. Mặc dù một số trẻ nhanh chóng học cách ngậm vú và bú tốt ngay từ đầu, nhưng một số 
trẻ có thể chưa thể tự phối hợp được nên cần có sự hỗ trợ. 

 

Nếu tư thế hiện tại không thoải mái cho người mẹ hoặc em bé, có thể thử tư thế kmởc thoải 
mái hơn. Đôi khi các người mẹ phải thử nhiều tư thế kmởch nhau cho đến khi thấy tư thế 
“thoải mái phù hợp nhất” 
 
CÁCH CHỌN TƯ THẾ KHI CHO TRẺ BÚ MẸ 

Việc tìm được tư thế cho trẻ bú mẹ thoải mái cho cả người mẹ lẫn trẻ sẽ: 

① Giúp cho trẻ ngậm vú tốt và bú được nhiều sữa nhất 
② Giảm đau núm vú và chấn thương (viêm núm vú) 
③ Giúp cho trẻ tăng cân 
④ Giúp trẻ và mẹ cảm thấy thoải mái nhất 
⑤ Giúp người mẹ cho con bú lâu hơn. 
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Người mẹ dùng tay đối 
diện với bầu ngực bên 

cho bú để đỡ em bé. 

 

TƯ THẾ ÔM TRẺ  

Cách thực hiện: 
o Người mẹ ngồi ở tư thế thoải mái 

o Cho trẻ nằm đối mặt với người mẹ (dùng gối mềm, 
                           tấm đệm hoặc tấm chăn nếu thoải mái hơn cho mẹ và 
                           trẻ) 

o Thân người và đầu của trẻ đặt trên cánh tay người mẹ.  
o Bụng trẻ của trẻ chạm vào bụng người mẹ 
o Tai, vai và hông của trẻ nằm trên một đường thẳng, nâng đầu 

             cao hơn thân người trẻ. 
        

 
<< Tư thế này tốt nhất: Cho tất cả trẻ sơ sinh từ 0-12 tmởng tuổi 
>> 
 
 

 
 
 
 
 
 
TƯ THẾ ÔM TRẺ VỚI CÁNH TAY ĐỐI  

DIỆN 

CÁCH THỰC HIỆN:  

o Người mẹ ngồi ở tư thế thoải mái. 
o Cho trẻ nằm đối mặt với người mẹ (dùng gối mềm, 

tấm đệm hoặc tấm chăn nếu thoải mái hơn cho mẹ và 
trẻ) 

o Thân người trẻ được đặt trên cánh tay người mẹ, đối diện với 
bầu ngực của người mẹ.  

o Người mẹ đỡ vai và cổ của trẻ để trẻ có thể xoay đầu và mở 
miệng ngậm vú. 

o Bụng trẻ áp vào bụng mẹ. 
o Tai, vai và hông của trẻ nằm trên một đường thẳng, nâng đầu 

cao hơn thân người trẻ. 

 
 
<< Tư thế này tốt nhất: Cho tất cả trẻ sơ sinh từ 0-12 tmởng tuổi >> 

Người mẹ dùng tay cùng phía 
với bầu ngực bên cho bú để 
đỡ em bé. 
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Trẻ nằm nghiêng về phía mẹ và hai chân 
nằm dưới cánh tay mẹ. 

 

Cả trẻ và người mẹ cùng tựa vào 
giường, ghế, tấm nệm, sàn nhà…. 

Người mẹ và trẻ có thể tựa vào giường, 
nệm hoặc sàn v.v 

 

TƯ THẾ ÔM BÓNG  

Cách thực hiện:  

o Người mẹ ngồi ở tư thế thoải mái. 
o Trẻ có thể nằm trên lưng, giữa bầu ngực và cánh 

tay người mẹ (dùng gối mềm, tấm đệm hoặc 
tấm chăn nếu thoải mái hơn cho mẹ và trẻ) 

o Người mẹ dùng cẳng tay để đỡ đầu trẻ. 
o Người mẹ dùng cánh tay để đỡ vai và cổ trẻ 

 
 
<< Tư thế này tốt nhất: Cho tất cả trẻ sơ sinh từ 0-12 
tmởng tuổi. Người mẹ có bầu ngực lớn hoặc người mẹ 
vẫn còn đau sau phẩu thuật sinh con >>  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TƯ THẾ NẰM 

Cách thực hiện: 
 

o Người mẹ nằm ở tư thế thoải mái. 
o Trẻ nằm song song cạnh người mẹ, bụng áp 

bụng 
(dùng gối mềm, tấm đệm hoặc tấm chăn nếu thoải mái 
hơn cho mẹ và trẻ) 

o Người mẹ dùng tay gần sàn, giường hoặc chăn đỡ lưng 
trẻ 

o Có thể dùng chăn, khăn cuộn tròn để đỡ lưng cho trẻ. 

 

 

  

 

<< Tư thế này tốt nhất: Cho tất cả trẻ sơ sinh 
từ 0-12 tmởng tuổi. Được khuyến khích áp 
dụng cho trẻ đã bú tốt khi ngồi thẳng >> 
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Người mẹ dùng thân người để 
đỡ trẻ, cho phép tay và 
thaannguoiwf trẻ cử động. 

 

TƯ THẾ NẰM CHẾCH 

Cách thực hiện: 

o    Người mẹ nằm/ ngồi ở tư thế thoải mái.  

o Người mẹ có thể nằm ngã người về phía sau (ngã 
ra phía sau) trên ghế, trên giường hoặc trên sàn 
nhà có gối, nệm hoặc chăn. (Nếu ghế ngồi trên 
ghế, cần có chổ gác chân) 

o    Trẻ nằm trên bụng mẹ (bụng áp bụng) 
 

 
<< Tư thế này tốt nhất: Cho tất cả trẻ sơ sinh từ 0-12 
tmởng tuổi. Sữa mẹ chảy nhanh. Trẻ bú chậm >> 

 

 

 

 
GIÚP TRẺ NGÂM VÚ VÀ BÚ TỐT   

Khi trẻ được đặt ở vị trí tốt, trẻ sẽ sẽ ngậm vú và bú tốt. Khi ngậm 
vú và bú tốt, trẻ sẽ bổ sung thêm dinh dưỡng, tăng cân và tăng 
trưởng tốt hơn. 
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Bước 1 Bước 2 

Bước 3 Bước 4 

Dưới đây là bốn bước để trẻ có thể ngậm vú bằng cách 
sử dụng kỹ thuật “áp bầu vú”: 

 

Bước 1: Người mẹ đặt tay hình chữ “C” quanh bầu 
vú, giữ ngón tay và ngón cái xa núm vú.  
 

Bước 2: Dùng các ngón tay và ngón cái xoay núm vú 
làm đầu vú hẹp để giúp trẻ ngậm vú (bầu ngực sẽ nhỏ 
hơn khi xoay từ tròn sang hình vuông. 
 

Bước 3: Đẩy ngược bầu vú về phía ngực/ sườn giúp 
núm vú nhỏ lại cho trẻ ngậm. 
 

Bước 4: Đẩy ngón tay cái vào sâu hơn nữa, giúp núm 
vú hướng về phía miệng của trẻ, giúp trẻ ngậm vú. 
Sau đó người mẹ lấy tay đỡ đầu trẻ, áp trẻ và bầu vú 
mẹ, giúp trẻ mở miệng rộng để ngậm vú.  

 

 

Lưu ý: 

① Cơ thê trẻ luôn ở vị trí ngang bằng hoặc thấp hơn bầu vú của người mẹ. 
② Trước khi cho trẻ ngậm vú, đầu trẻ được đỡ ngửa về phía sau (trong khi người mẹ dùng tay đỡ 

đầu trẻ) để giúp trẻ mở miệng rộng ngậm vú.  
③ Nhẹ nhàng áp mặt trẻ vào bầu vú mẹ - tránh áp bầu vú mẹ vào trẻ.  
④ Chạm môi trên của trẻ vào núm vú mẹ, khuyến khích trẻ mở miệng và ngậm vú. 
⑤ Chạm núm vú quanh môi dưới quanh khóe môi của trẻ, khuyến khích trẻ mở miệng và ngậm vú.  
⑥ Đặt trẻ nghiêng về phía bầu ngực mẹ, áp mũi trẻ vào bầu vú mẹ (Miệng của trẻ nằm quanh đầu 

vú.) 
⑦ Khi trẻ ngậm vú, lưỡi và môi dưới của trẻ tiếp xúc với núm vú trước rồi đến môi trên.  
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CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHO CON 
BÚ BẰNG SỮA MẸ 

Nội dung mục này sẽ đề cập đến những yếu tố quan trọng giúp nuôi con bằng sữa mẹ thành công 

 

 

Tư thế cho trẻ bú đáp ứng với 
nhu cầu của trẻ 

o Tư thế bú an toàn và được nâng đỡ tốt giúp trẻ ngậm vú tốt. 

o Trẻ cảm thấy dễ chịu khi bú mẹ 

o Tư thế đúng giúp cung cấp lượng sữa phù hợp cho trẻ.  

o Xem xét hình dáng, khả năng và nhu cầu của trẻ khi chọn tư thế cho trẻ bú.  

o Tư thế bú đúng giúp trẻ bú thời gian 30 phút hoặc lâu hơn. 

Tư thế cho trẻ bú đáp ứng với 
nhu cầu của người mẹ 

o Tư thế bú an toàn và được nâng đỡ tốt giúp trẻ ngậm vú tốt hơn (không gây đau đớn cho 
người mẹ) 

o Người mẹ cảm thấy dễ chịu khi cho con bú 

o Tư thế cho bú được người mẹ duy trì (thoải mái) trong suốt bữa ăn của trẻ 

o Xem xét hình dáng và nhu cầu của người mẹ khi cho trẻ bú. 

Hiểu và tôn trọng các tín hiệu 
khi cho bú 

o Người mẹ dự đoán trẻ đói trước khi trẻ bắt đầu khóc 

o Người mẹ hiểu các tín hiệu của trẻ khi trẻ đói (Xem Phụ lục 9L-1) 

o Người mẹ hiểu các tín hiệu của trẻ khi trẻ no (Xem Phụ lục 9L-2) 

o Cả người mẹ và trẻ đều cảm thấy dễ chịu khi bú và cho bú.  

Tìm được tư thế cho trẻ ngậm 
vú đúng cách 

o Trẻ có thể ngậm vú đúng cách 

o Trẻ có thể bú dễ dàng và hiệu quả 

o Trẻ bú no trong vòng 30 phút hoặc ít hơn. 

o Trẻ tăng cân và tăng trưởng tốt, chứng tỏ trẻ bú đủ sữa. 

o Người mẹ không bị đau trong và sau khi cho trẻ bú. 

Tương tác giữa người mẹ và 
trẻ thường xuyên 

o Người mẹ mỉm cười, nói chuyện, hát và ngắm nhìn trẻ khi cho trẻ bú. 

o Trẻ thích bú mẹ và tích cực tương tác với mẹ. 

o Người mẹ thích cho trẻ bú vú. 

o Trẻ tăng trưởng và phát triển 

o Người mẹ và trẻ phát triển sự gần gữi và kết nối. 

 
 

 
CÁC YẾU TỐ  QUAN 

TRỌNG  

 
DẤU HIỆU CHO  CON BÚ BẰNG SỮA MẸ  THÀNH CÔNG  
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Lưu ý: Các bà mẹ và người chăm sóc nên theo dõi các dấu hiệu phổ biến cho thấy việc 
cho trẻ bú có thể không được tốt ví dụ đau núm vú khi bú, vắt vú, trẻ tăng cân kém, tã ướt 
hoặc bẩn, trẻ thường xuyên quấy khóc khi áp vú hoặc gặp khó khăn khi bú. 

 

 
LỜI KHUYÊN KHI CHO TRẺ BÚ MẸ 
 

 
LỜI 
KHUYÊN 
1: 

Xem xét nhu cầu các nhân của người mẹ và trẻ khi con tư thế cho trẻ bú. Mỗi người mẹ và trẻ đều có những sự khác 
biệt với hình dáng, khả năng và nhu cầu khác nhau. Những sự khác biệt này sẽ giúp tìm ra tư thế cho trẻ bú phù hợp 
nhất.  

LỜI 
KHUYÊN 
2: 

Xem xét sự thoải mái của người mẹ. Cơ thể người mẹ cảm thấy thế nào khi cho trẻ bú? Lưng có bị đau không? Cánh 
tay có mỏi khi ôm trẻ không? Người mẹ có thể duy trì tư thế cho trẻ bú trong thời gian bao lâu? Tìm ra tư thế cho bú 
đúng đúng không chỉ đáp ứng nhu cầu của trẻ mà còn giúp duy trì sức khỏe lâu dài cho người mẹ. Các bà mẹ khỏe 
mạnh và hạnh phúc giúp phát triển những đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc. 

LỜI 
KHUYÊN 
3: 

Khi trẻ lớn, tư thế cho trẻ bú cũng cần thay đổi. Khi trẻ lớn hơn và khả năng của trẻ phát triển hơn, tư thế cho trẻ bú có 
thể cần phải thay đổi. Thay đổi là cần thiết theo thời gian để phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của trẻ. 

 

LỜI 
KHUYÊN 
4: 

Tìm ra tư thế cho trẻ bú phù hợp nhất. Đôi khi người mẹ cần phải thử một vài tư thế khác nhau cho đến khi tìm ra tư 
thế cho trẻ bú phù hợp nhất. Dành thời gian, xem xét phản ứng của trẻ và thực hiện những thay đổi nhỏ khi cần thiết. 

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

Người mẹ khỏe mạnh = những đứa trẻ khỏe mạnh Việc quan trọng là người mẹ cần chăm sóc tốt cho bản thân, ăn 
thực phẩm lành mạnh, uống nhiều nước, nghỉ ngơi và tránh căng thẳng, hút thuốc, thuốc và rượu, và các loại thuốc. 

   

LỜI 
KHUYÊN 
6: 

Tìm sự hỗ trợ càng sớm càng tốt . Mặc dù cho con bú nghe có vẻ đơn giản, nhưng có thể mất nhiều thời gian và thực 
hành. Phụ nữ cần tìm kiếm sự hỗ trợ, đặc biệt là những người mẹ mới hoặc những người mẹ có con cần có nhu cầu 
đặc biệt. Khi người mẹ gặp khó khăn trong việc cho con bú, cần tìm kiếm sự hỗ trợ càng sớm càng tốt từ các thành 
viên gia đình hoặc cộng đồng. 
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LỜI KẾT 
Cho con bú là một hành động đẹp của tình yêu mà người mẹ dành cho con mình. Hành 
động tuyệt vời này mang đến nhiều lợi ích đáng kinh ngạc cho cả trẻ và mẹ. Một số người 

mẹ sẽ không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào khi cho con bú. Tuy nhiên, nhiều người mẹ được hưởng 
lợi rất nhiều nếu có sự giúp đỡ, hỗ trợ và chăm sóc của gia đình và các thành viên trong cộng đồng. 

Sử dụng tài liệu hướng dẫn này như một tài liệu tham khảo hữu ích là một người mẹ trẻ, hoặc để hỗ trợ 
những người mới làm mẹ khác trong cộng đồng. Ngoài ra, khi gặp câu hỏi về việc cho con bú hoặc 
những khó khăn thách thức khi cho con bú, hãy tìm sự hỗ trợ từ người khác. Thông thường, việc chia sẻ 
khó khăn đang gặp phải hoặc câu hỏi với các những người mẹ, người chăm sóc và các thành viên trong 
nhóm có thể đưa ra các giải pháp sáng tạo và giải quyết vấn đề lớn hơn cũng như làm giảm bớt sự khó 
khăn của người chăm sóc trẻ. 

 

Để tìm hiểu thêm thông tin về cách cho trẻ bú mẹ, tham khảo Phụ lục 9J-1, Phụ lục 
9I và Phụ lục 9N. 
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  MỤC 1.5: CÁCH CHO TRẺ BÚ BÌNH  
 

 

CHO TRẺ BÚ BÌNH LÀ GÌ? 
Lý tưởng nhất là trẻ được bú sữa mẹ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được điều 
này. Cho trẻ bú bình cũng là một cách để cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Có nhiều loại bình sữa 
và núm vú khác nhau có thể được sử dụng cho trẻ bú tùy theo nhu cầu của bé. Ngoài ra, có thể sử dụng 
bình sữa để cho trẻ bú sữa mẹ và sữa công thức. 

 

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHO TRẺ BÚ BÌNH LÀ GÌ 
Cho trẻ bú bình đúng cách là việc rất quan trọng bởi vì:  

①  Đây chính là trải nghiệm đầu tiên trẻ biết được khi ăn. 
②  Giúp hỗ trợ phát triển các kỹ năng quan trọng khác giúp trẻ ăn và nói chuyện như nhai thức ăn, 

ăn hoặc uống thức ăn trực tiếp từ đồ dùng và cốc. 
③  Mang đến cho trẻ trải nghiệm thường xuyên về sự gần gũi và tương tác qua lại giữa trẻ với người 

chăm sóc. 

 

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHO TRẺ BÚ BÌNH LÀ GÌ? 

Cho trẻ bú bình có nhiều lợi ích cho cả trẻ và người chăm sóc trẻ. Lựa chọn loại bình sữa tốt giúp việc 
cho trẻ ăn an toàn hơn, hiệu quả hơn và thú vị hơn. 

 

 
Một loại bình sữa tốt sẽ:  

①  Giúp trẻ cảm thấy ấm áp và no nê. 

②  Mang đến cho trẻ cảm giác dễ chịu vì được người lớn chăm sóc 

③  Dạy cho trẻ hiểu rằng trẻ có thể tin tưởng vào sự chăm sóc của người lớn và người lớn có thể đáp 
ứng các nhu cầu của trẻ.  
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KIỂU DÁNG BÌNH SỮA: BÌNH 
SỮA TIÊU CHUẨN DÁNG  

(“THẲNG ĐỨNG”) HOẶC GẬP 
CONG  (“CONG GÓC”)  

 

 

 

↓  SỰ  CỐ  TRẺ  B Ị  SẶC,  B Ị  BỆNH TẬT HOẶC 
TỬ  VONG  ↑   B IỂU HIỆN SẶC, ỐM ĐAU, HOẶC TỬ  VONG  

↑ Hiệu suất cho trẻ ăn (ví dụ ăn nhanh hơn) ↓ Hiệu suất cho trẻ ăn (ăn chậm hơn) 

↑ Hiệu quả cho ăn bằng đường miệng  ↓ Hiệu quả cho ăn bằng đường miệng → từ chối không ăn 

↑ Sự hứng thú với các bữa ăn (cho cả trẻ và người chăm 
sóc trẻ), và cảm xúc tích cực khi có sự tiến triển trong 
việc ăn uống  

↓ Sự hứng thú với các bữa ăn (cho cả trẻ và người chăm sóc 
trẻ), và cảm xúc tích cực khi có sự tiến triển trong việc ăn 
uống 

↑ Trẻ chuyển qua những thử thách ăn uống khó hơn 
(uống thức uống đặc, uống bằng cốc, sử dụng đồ dùng 
ăn uống)  

↓ Trẻ chuyển qua những thử thách ăn uống khó hơn (uống 
thức uống đặc, uống bằng cốc, sử dụng đồ dùng ăn uống) 

CÁC LOẠI BÌNH SỮA VÀ NÚM TI KHÁC NHAU18  

Có nhiều loại bình sữa và núm ti khác nhau về hình dáng, kích cỡ, chủng loại và chất 
liệu. Điều quan trọng nhất cần chú ý là phải lựa được loại núm ti có hình dạng, kích cỡ, 
tốc độ chảy phù hợp với miệng trẻ, với khả năng bú mút, với độ phát triển và nhu cầu 
thể chất của trẻ. Do vậy, người bảo mẫu cần có hiểu biết về sự khác nhau giữa các loại 
núm ti để có thể lựa chọn đúng loại phù hợp với mỗi trẻ.   

 
LỢ I  ÍCH CỦA VIỆC CHO TRẺ  BÚ BÌNH 

ĐÚNG CÁCH  
 

 
NGUY CƠ TIỀM ẨN KHI CHO TRẺ  BÚ BÌNH 

KHÔNG ĐÚNG CÁCH  
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Các loại bình sữa tiêu chuẩn kiểu dáng “thẳng đứng” phổ biến nhất và thường dễ tìm nhất. Các bình sữa 
gập cong hoặc “bẻ góc” rất hữu ích để đỡ cằm cho trẻ khi bú bình. Bình sữa loại này cũng được thiết kế 
để giảm lượng bọt khí và giảm sự quấy khóc của trẻ vì trẻ nuốt ít không khí hơn khi bú bình.  

 

 

 
KÍCH THƯỚC CỦA BÌNH SỮA: LOẠI NHỎ  
VÀ LOẠ I  LỚN   

Các loại bình sữa loại nhỏ (120 ml hoặc ít hơn) rất 
hữu ích với trẻ nhỏ con và trẻ vẫn chưa uống được 
nhiều sữa. Các loại bình sữa kích thước lớn hơn rất 
chứa được nhiều sữa hơn, thích hợp với cho trẻ 
đang lớn. Pro-Tip: Bình sữa loại nhỏ giúp trẻ dễ 
cầm hơn khi trẻ đang học cách tự ăn. bình nhỏ = 
trọng lượng nhẹ. 

 

 
  

 

 

CHẤT LIỆU LÀM BÌNH SỮA: NHỰA VÀ THỦY TINH   

Bình sữa bằng nhựa là phổ biến nhất và thường dễ tìm mua 
nhất. Loại bình khó nứt vỡ nếu bị rơi và rất nhẹ, thuận tiện cho 
người chăm sóc. Bình sữa làm bằng thủy tinh chắc chắn hơn; 
tuy nhiên, có thể bị nứt vỡ nếu bị rơi và hơi nặng đối với 
người chăm sóc và em bé. 

  

 
CÁC LOẠI NÚM TI KHÁC NHAU   

Núm ti có nhiều hình dạng khác nhau. Núm ti 
loại tiêu chuẩn thường cao hoặc có chiều dài và 
tròn trên đỉnh. Núm vú nha khoa được thiết kế 
để vừa vòm miệng trẻ. Loại núm này thường 
rộng bầu và hẹp ở giữa. Các loại núm ti khác có 
hình dáng được thiết kế mô phỏng theo ti của người 
mẹ. Núm ti có nhiều hình dạng khác nhau vì đặc thù 
khoang miệng trẻ khác nhau. Ví dụ: Một số trẻ cần núm vú ngắn 
hơn để vừa với vòm miệng nhỏ. 
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Kích cỡ  #: số hiệu kích cỡ của núm ti được tìm thấy ở 
phía dưới hoặc trên thân của núm ti. Cần quan sát kỹ 
vì đôi khi con số này được in rất nhỏ và khó thấy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÍCH CỠ CỦA NÚM TI  

Kích cỡ núm ti xác định tốc độ chảy thực tế 
của sữa trong bình. Kích cỡ của núm ti thể hiện 
kích thước lỗ của núm ti. Thông thường, kích 
cỡ (con số) càng nhỏ, sữa chảy ra từ núm vú 
càng chậm. Kích cỡ (con số) càng lớn, sữa 
chảy ra từ núm ti càng nhanh. Điều quan 
trọng là cần hiểu rõ tốc độ chảy sữa của núm 
ti vì nếu chọn sai kích cỡ có thể khiển trẻ 
không an toàn hoặc không thoải mái (quá 
chậm, quá nhanh hoặc nuốt quá nhiều không 
khí) khi bú. 

 
Dưới đây là kích cỡ các loại núm ti theo thứ tự 
số  càng nhỏ thì tốc độ càng chận, số càng lớn 
tốc độ chảy càng nhanh 

 

 

 

 

 

 

 

Từ trái sang: Núm ti 
thẳng, núm ti tự 
nhiên, và hai loại 
núm loai núm ti có 
kích thước tiêu 
chuẩn. 
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Bảo mẫu đang cho trẻ sơ sinh bú bình 
bằng bình sữa hiệu Dr Brown có hình 
dáng và kích thước núm ti tiêu chuẩn  

 

KÍCH CỠ  CỦA NÚM TI  ĐỘ  TUỔ I  CỦA TRẺ  

 
Kích cỡ Ultra-Preemie  

 
Trẻ sơ sinh → 3 tháng tuổi 

 
Kích cỡ Preemie  

 
Trẻ sơ sinh → 3 tháng tuổi 

 
Kích cỡ/Cấp độ 1 

 
0 → 6 tháng tuổi 

 
Kích cỡ/Cấp độ 2 

 
> 6 → tháng tuổi 

 
Kích cỡ/Cấp độ 3 

 
> 6 → tháng tuổi 

 
Kích cỡ/Cấp độ 4 

 
> 6 →  tháng tuổi 

 
Cần ghi nhớ: Bảng hướng dẫn kích cỡ / cấp độ núm ti phù hợp với độ tuổi của trẻ 
này là hướng dẫn chung, không nhất thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt cho mọi đứa 
trẻ. Không phải tất cả trẻ đều có thể dùng hết các kích cỡ của núm tí. Một số trẻ sẽ 
có thể dùng một loại núm ti có cùng một kích cỡ trong toàn bộ thời gian bú bình. 
Điều quan trọng nhất là chọn kích cỡ núm ti dựa trên nhu cầu của trẻ và tốc độ chảy 
của trẻ để trẻ có thể bú an toàn nhất. 
 
 
 
Lưu ý: Không được bấm, rạch, cắt đầu núm ti để điều 
chỉnh tốc độ chảy của trẻ. Việc này có thể gây nguy 
hiểm cho trẻ. 
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VẬT LIỆU CỦA NÚM TI BÌNH SỮA 

Núm ti thường được làm bằng vật liệu silicone hoặc cao su. Nhiều trẻ thường sẽ có sở thích hoặc nhu 
cầu đối với một loại chất liệu cụ thể. Ví dụ: Trẻ bú mút yếu có thể bú thành công hơn khi bú từ núm ti 
mềm bằng chất liệu cao su. Lưu ý: Chú ý nếu trẻ bị dị ứng với núm ti bằng cao su. Dưới đây là sự khác 
biệt chính giữa núm ti bằng chất liệu silicone và cao su. 

 

 

 
Núm ti bằng Silicone 

 
Núm ti bằng cao su 

 

Bền hơn Mềm hơn 

 
Dễ dàng vệ sinh 

 
Thường giữ mùi của sữa công 

thức hoặc sữa mẹ 

 
Có thể sử dụng đến 1 năm 

 
Nhanh bị hỏng 

 

 

 
THỜI ĐIỂM CẦN VỆ  SINH, THAY 
BÌNH SỮA VÀ NÚM TI  

Luôn phải luôc trong nước sôi, nước xà 
phòng hoặc máy rửa chén nếu có thể.  

Luôn tiệt trùng bình sữa và các bộ phận của 
bình sữa bằng cách luộc trong nước sôi 
trong năm phút. 

Luôn rửa sạch bình sữa và núm ti sau mỗi 
lần cho trẻ bú 

Luôn kiểm tra núm ti bị mòn và rách 

Luôn thay mới bình sữa và núm ti bị mòn và 
rách  
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CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG KHI CHO TRẺ BÚ BÌNH 
 

 

 
CÁC YẾU TỐ  QUAN 

TRỌNG  
 

 
DẤU HIỆU BÚ BÌNH THÀNH CÔNG  

Tư thế cho trẻ ăn đáp ứng 
nhu cầu của trẻ 

o Trẻ bú an toàn, được hỗ trợ, và các yếu tố tư thế quan trọng (Tham khảo 
Chương 1, Mục 1) 

o Cả trẻ và mẹ đều cảm thấy thoải mái. 
o Trẻ bú tích cực (không ngủ gục) 
o Trẻ bình tĩnh khi bú (không quấy khóc) 
o Trẻ bú trong vòng 30 phút hoặc ít hơn  

Bình sữa, núm ti và tốc độ 
chảy của sữa phù hợp với 

nhu cầu của trẻ 

o Tốc độ sữa chảy không quá nhanh hay quá chậm so với trẻ 
o Sữa không chảy sang hai khóe miệng của trẻ, không bị ho, nghẹn hoặc lấy tay 

che miệng. 
o Trẻ tỉnh táo và tích cực bú (không ngủ gục)  
o Trẻ thoải mái bú, nuốt sữa và thở đều đặn trong khi bú – không thở hổn hển 
o Trẻ bình tĩnh khi bú (không quấy khóc) 
o Trẻ bú trong vòng 30 phút hoặc ít hơn 

Hiểu và tôn trọng những 
tín hiệu khi cho trẻ bú 

o Người chăm sóc trẻ dự đoán trẻ đói trước khi trẻ bắt đầu khóc 

o Người chăm sóc trẻ hiểu được những tín hiệu khi trẻ đã no và không ép trẻ ăn  

o Trẻ thích ăn và tích cực tham gia bữa ăn. 

Cho trẻ nghỉ giải lao khi 
cần 

o Người chăm sóc trẻ cho trẻ nghỉ giải lao để trẻ ợ hơi, thay tả cho trẻ hoặc đổi tư 
thế cho trẻ ăn. 

o Người chăm sóc cho trẻ ăn từng ít một và ăn nhiều lần nếu cần. 
o Người chăm sóc trẻ chú ý các tín hiệu trẻ bị mệt Tham khảo Phụ lục 9L-2 
o Trẻ bú có hiệu quả trong vòng 30 phút hoặc ít hơn. 

Tương tác thường xuyên 
với trẻ 

o Người chăm sóc trẻ cười, nói chuyện, đưa mắt nhìn trẻ trong quá trình cho trẻ 
bú. 

o Trẻ thích ăn và tích cực tham gia bữa ăn. 
o Trẻ tăng trưởng và phát triển 
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 LỜI KHUYÊN KHI CHO TRẺ BÚ BÌNH  
 

LỜI 
KHUYÊN 
1: 

Cần cân nhắc nhu cầu cá nhân của mỗi trẻ khi quyết định chọn loại bình sữa, núm ti và tốc độ chảy của 
bình sữa. Không phải tất cả trẻ đều có thể bú tốt với cùng một loại bình sữa, núm ti và tốc độ sữa chảy 
giống nhau. Lựa chọn loại bình sữa phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân của từng trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN 
2: 

Mức độ phát triển các kỹ năng ở trẻ có ảnh hưởng đến loại bình sữa, núm ti và tốc độ dòng chảy chảy sữa 
trẻ cần. Lựa chọn loại bình sữa phù hợp theo nhu cầu của trẻ, khả năng và độ tuổi của trẻ. Ví dụ: Trẻ 4 
tháng thể trạng yếu có thể bú tốt khi bú bằng bình sữa có tốc độ sữa chảy chậm hơn mà không cần lưu ý 
đến độ tuổi của trẻ.  

LỜI 
KHUYÊN 
3: 

Hãy chú ý đến những dấu hiệu của trẻ. Cần thay đổi bình sữa, núm ti hoặc tốc độ chảy sữa khi trẻ cho thấy 
trẻ cần được thay loại bình sữa khác. 

LỜI 
KHUYÊN 
4: 

Luôn kiểm tra tốc độ chảy của bình sữa trước khi cho trẻ bú. Tốc độ sữa chảy lý tưởng từ núm ti là khi một 
vài giọt sữa chảy xuống khi lật ngược bình sữa. Việc nhỏ giọt sẽ ngừng lại ngay sau đó. Nếu sữa chảy quá 
nhanh so với khả năng xử lý của trẻ, hãy thử loại núm tí có lỗ nhỏ hơn. Nếu sữa chảy quá chậm khiến trẻ 
mút quá mạnh, hãy thử dùng loại núm ti có lỗ lớn hơn. 

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

Tìm loại bình sữa, núm ti và/hoặc loại có tốc độ chảy sữa phù hợp với trẻ đôi khi có thể mất rất nhiều 
công sức (nhưng cũng đáng). Ngay cả khi đang phát triển tốt, vẫn có thể thử cho trẻ các chọn khác nhau 
cho đến khi tìm thấy loại bình phù hợp nhất. Dành thời gian, thực hiện một thay đổi mỗi lần để quan sát 
phản ứng của trẻ, và thực hiện các điều chỉnh nhỏ khi cần thiết. 

LỜI 
KHUYÊN 
6: 

Một tư thế cho trẻ bú đúng sẽ giúp trẻ bú bình tốt hơn. Việc tìm ra tư thế cho trẻ bú an toàn và thoải mái 
là rất cần thiết. Cho trẻ bú ở tư thế được hỗ trợ tốt và thay đổi tư thế khi cần thiết.  

LỜI 
KHUYÊN 
7: 

Luôn tương tác với trẻ. Cho trẻ cơ hội được tương tác khi cho trẻ bú mỗi ngày. Nhiều trẻ bú tốt hơn khi 
được nghe âm thanh, giọng nói, tiếng hát, tiếng cười và được người chăm sóc khen ngợi khi trẻ bú. 
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LỜI KẾT 
Mục đích chính của việc bú bình là mang đến trải nghiệm nuôi dưỡng tích cực cho cả trẻ 

và người chăm sóc và hỗ trợ việc bổ sung dinh dưỡng và tăng trưởng của trẻ. Không phải tất cả 
các loại bình sữa, núm ti và tốc độ chảy sữa đều phù hợp với mỗi trẻ. Việc tìm ra loại bình sữa, núm 

ti và tốc độ chảy phù hợp với trẻ là điều cần thiết. Khi gặp khó khăn cho trẻ bú bình, hãy tìm sự hỗ trợ từ 
người khác. Chia sẻ kinh nghiệm, các khó khăn và  đặt các câu hỏi có thể mang đến các giải pháp sáng 
tạo và giải quyết vấn đề lớn hơn và làm giảm bớt khó khăn cho người chăm sóc trẻ và trẻ. 

 

Để tìm hiểu thêm thông tin về tư thế cho trẻ ăn, tham khảo Chowng 1, Mục 1 và Mục 2, Mục 3.  

Để tìm hiểu thêm thông tin về những khó khăn gặp phải khi cho trẻ bú bình – tham khảo Chương 
2 và 7 và Phục lục 9M. 
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MỤC 1.6: CÁCH ĐÚT CHO TRẺ ĂN BẰNG THÌA 

 
CHO TRẺ ĂN BẰNG THÌA LÀ GÌ? 

Ăn bằng thìa thường là bước tập ăn đầu tiên của trẻ khi chuyển từ bú mẹ hoặc bú bình sang ăn dặm. Trẻ bắt đầu 
tập và làm quen với cách ăn bằng thìa khi được 6 tháng tuổi. Độ tuổi này rất quan trọng vì khi hệ cơ của trẻ đã 
phát triển hơn, trẻ đã có thể giữ được đầu, cổ và thân người và trẻ đã học cách kiểm soát cơ thể để ngồi và ăn 
thức ăn đặc. Ở độ tuổi này, trẻ cũng đang học cách đưa đồ vật lên miệng (ngậm) và trẻ khám phá thế giới bằng 
cách ngậm mọi thứ. Đây là giai đoạn thú vị và quan trọng trong sự phát triển của trẻ. 

 
 
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHO TRẺ ĂN BẰNG THÌA LÀ GÌ?  

Học cách dùng thìa để ăn là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của trẻ. Nhai thức ăn, học cách tự ăn và uống từ 
cốc hoặc ống hút đều bắt đầu trước tiêntừ việc trẻhọc cách ăn bằng thìa. 

 

Tập cho trẻ ăn bằng thìa quan là quan trọng vì:  

①  Đây là bước cơ bản để phát triển các kỹ năng vận động bằng miệng của trẻ. 
②  Mang đến cho trẻ cơ hội để khám phá các cấu trúc thức ăn mới.  
③  Phát triển vị giác của trẻ. 
④  Hỗ trợ phát triển các kỹ năng uống bằng côc và nhai của trẻ.  
⑤  Giúp trẻ có những trải nghiệm vui vẻ và kích thích sự tương tác của trẻ với người chăm sóc trẻ. 

 
 

 
LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHO TRẺ  ĂN 

BẰNG THÌA  
 

 
MÔ TẢ  (KỸ  NĂNG  ĐẠT ĐƯỢC) 

 
            Các kỹ năng vận động bằng miệng 

 

o Tập cho trẻ há miệng và ngậm miệng 
o Tập cho trẻ cách lấy dùng môi để lấy thức ăn khõi thìa 
o Tập cho trẻ dùng lưỡi để đẩy thức ăn trong miệng. 

Phát triển giác quan của trẻ 

 
 

o Giới thiệu cho trẻ các hương vị, cấu trúc, nhiệt độ và độ dày 
khác nhau của thực phẩm kích thích phát triển vị giác ở trẻ.   
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Các mối quan hệ và Ngôn ngữ 

 

 
o Cho trẻ cơ hội để tham gia các tương tác ý nghĩa với người 

chăm sóc trẻ 
o Tập cho trẻ thói quen trong giờ ăn (rửa tay, ngồi ăn, thay 

phiên, dùng ngôn ngữ, làm theo hướng dẫn, v.v.) 

 
MỐC THỜI GIAN ĐỂ TẬP CHO TRẺ ĂN BẰNG THÌA: CÁC MỐC PHÁT 
TRIỂN LÀM CĂN CỨ ĐỂ TẬP CHO TRẺ ĂN BẰNG THÌA 9 
Mốc thời gian điển hình (độ tuổi) để bắt dầu tập cho trẻ ăn bằng thìa. Tuy nhiên, cũng cần phải xem xét khả 
năng phát triển trẻ khi quyết định khi nào nên cho trẻ bắt đầu làm quen với việc ăn bằng thìa. Mặc dù trẻ có thể 
đạt được độ tuổi cần thiết, nhưng điều quan trọng là phải đánh giá xem trẻ đã phát triển đủ các kỹ năng cần thiết 
để có thể ăn được bằng thìa chưa. 

 
Trẻ sẽ cho bạn biết khi nào trẻ đã sẳn sàng để ăn bằng thìa và loại thìa nào 
là phù hợp nhất với trẻ. 

 

Bảng dưới đây thể hiện các mốc phát triển điển hình ở trẻ, giúp hỗ trợ quá trình tập ăn bằng thìa và các mốc phát 
triển phù hợp với độ tuổi thường thấy ở trẻ.  

 

ĐỘ  TUỔ I  PHÁT 
TRIỂN  KHẢ  NĂNG CỦA TRẺ  

o 2 tháng o Trẻ có thể đưa tay lên miệng khi nằm sấp 

o 3 tháng o Trẻ có thể đưa tay lên miệng khi nằm ngửa 

o 4 tháng o Trẻ có thể đưa tay lên miệng khi cầm nắm đồ vật 

o 9 tháng o Trẻ có thể cầm và đập thìa 

o 12-14 tháng 
o Trẻ có thể cầm thìa có chứa thức ăn và đưa vào miệng – có thể làm lật thìa thức ăn 

khi đưa vào miệng 

o 15-18 tháng o Trẻ có thể xúc thức ăn vào thìa và đưa vào miệng – có thể làm đổ ít thức ăn 

o 24 tháng o Trẻ có thể tự cầm thìa xúc ăn hướng lòng bàn tay lên trên. 

o 31-32 tháng o Trẻ có thể tự xúc ăn và ít làm đổ thức ăn 

o 30-36 tháng o Trẻ có thể dùng thìa để chọc thức ăn 
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Tập ăn bằng thìa cần phải luyện tập và cần có thời gian để trẻ tự ăn được. 
Thông thường trẻ sẽ ăn bằng thài thành thạo khi trẻ được 2-3 tuổi. Điều này có 
nghĩa là trẻ cần sự hỗ trợ của người chăm sóc trẻ trong một thời gian dài. Hãy 
kiên nhẫn với trẻ. 

 

 Ảnh trên cùng (Từ trái qua phải): Các 
loại thìa có miệng thìa hẹp và rộng 

 
Hình bên (Từ trái qua phải): Các loại 

thìa có miệng thìa nông và sâu 
 

 

 

  
CÁC LOẠI THÌA KHÁC NHAU9 
Có nhiều loại thìa khác nhau với nhiều hình dạng, kích cỡ, 
kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Dù là loại thìa nào, cũng 
cần phù hợp với kích thước và vòm miệng của trẻ cũng 
như nhu cầu phát triển của trẻ. Người chăm sóc trẻ và trẻ 
cần hiểu được sự khác nhau giữa các loại thìa để chọn thìa 
phù hợp nhất cho trẻ. 

 
CÁC LOẠ I  THÌA KHÁC NHAU :  ĐỘ  RỘNG HẸP, 
NÔNG SÂU CỦA MIỆNG  THÌA  

Thìa có nhiều hình dạng khác nhau, đặc biệt là miệng thìa. Loại 
thìa có miệng rộng hoặc hẹp và long thìa có thể nông hoặc sâu. 
Lòng thìa sâu thì cần nhiều sức và kỹ năng để lấy thức ăn khỏi 
thìa. Lòng thìa nông thì mất ít sức và không cần nhiều kỹ năng 
để lấy thức ăn. Loại thìa này thích hợp với trẻ mới tập ăn hoặc 
trẻ có kỹ năng vận động miệng kém. Ví dụ: Trẻ nhỏ có miệng 
nhỏ sẽ gặp khó khăn khi ăn bằng một cái thìa có miệng thìa lớn 
dành cho người lớn (loại này có miệng thìa rộng và sâu). Trẻ sẽ 
ăn tốt hơn khi dùng một chiếc thìa có miệng thìa nông và hẹp 
vừa cỡ miệng trẻ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Khi chọn thìa cho trẻ ăn, hình dạng 
của miệng thìa cần phù hợp (vừa 
vặn) với hình dạng và kích thước 
miệng của trẻ. 
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Lựa chọn cán thìa phù hợp với trẻ nhất 
 
 

 

 

 

 

 

KÍCH CỠ  THÌA :  THÌA CÓ TAY CẦM DÀI VÀ NGẮN  

Chọn thìa có kích thước cán (tay cầm) phù hợp tùy thuộc vào việc trẻ tự ăn hay được người chăm sóc cho ăn. 
Các loại thìa có tay cầm nhỏ, có kích thước phù hợp dành cho trẻ em sẽ làm người chăm sóc mỏi khi cầm thìa, 
trong khi thìa có cán dài hơn có thể gây khó khăn cho trẻ khi trẻ tự xúc ăn. Nếu cả người chăm sóc và trẻ cùng 
xúc ăn, hãy thử dùng hai loại thìa có kích cỡ khác nhau. 

 

 VẬT LIỆU LÀM THÌA :  BẰNG KIM LOẠ I  HOẶC BẰNG 
NHỰA; NẶNG HOẶC NHẸ  

Thìa có thể được làm bằng các vật liệu khác nhau (kim loại, nhựa, 
tráng men). Trẻ thường thích hoặc có nhu cầu dùng thìa làm từ một 
loại vật liệu nhất định. Mặc dù thìa kim loại có độ bền cao hơn, 
nhưng đối với trẻ có vùng miệng nhạy cảm, cảm giác lạnh và cứng 
có thể gây khó chịu cho trẻ. Thìa làm bằng kim loại cũng nặng hơn 
và có thể làm hư, đau nướu hoặc răng của trẻ nếu trẻ cắn thìa. Thìa 
nhựa có thể thuận lợi hơn cho trẻ và nhẹ hơn khi cầm, nhưng không 
bền. Loại thìa cũng có thể gây nguy hiểm cho trẻ có phản xạ cắn 
mạnh. Thìa có miệng thìa được tráng men giúp ích cho trẻ dễ bị cắn 
hoặc trẻ có thần kinh cảm giác quá nhạy cảm. 

 

 
 

 
 

Người chăm sóc trẻ cần chọn loại thìa an toàn, cho phép trẻ tự xúc ăn một cách dễ 
dàng và phù hợp với cảm quan và nhu cầu cơ thể của từng trẻ. 

 

KHI NÀO CẦN VỆ  SINH VÀ THAY THÌA  

Trước khi cho trẻ dùng thìa mới, luôn luôn rửa thìa trong nước nóng, xà phòng hoặc trong máy rửa chén. Thìa 
phải luôn luôn được rửa sau mỗi lần cho ăn. Luôn thay thìa có dấu hiệu bị mòn quá mức hoặc có thể gây hại cho 
trẻ. 
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HƯỚNG DẪN CHO TRẺ ĂN BẰNG THÌA19 

o Bước 1: Tập cho trẻ ăn bằng khi trẻ đã sẵn sàng về thể chất (trẻ ngồi vững, giữ đầu và cổ thẳng đứng, 

trẻ ở độ tuổi thích hợp và thể hiện sự thích thú với thìa và thức ăn đặc). 

o Bước 2: Cho trẻ nếm thử thức ăn thức ăn trên ti giả hoặc trên ngón tay nếu trẻ chưa quen với thìa hoặc 

trẻ quấy khóc khi cho trẻ tập ăn bằng thìa. 

o Bước 3: Cầm thìa để trước mắt trẻ, cách mặt trẻ từ 25 đến 30cm (10-12 inch). Cho trẻ nhìn thấy chiếc 

thìa và đợi để trẻ tự há miệng ăn khi trẻ đã sẳn sàng ăn. 

o Bước 4: Đặt thìa lên môi dưới của trẻ và để trẻ mút hoặc tự lấy thức ăn ra khỏi thìa. 

o Bước 5: Đặt thìa vào giữa lưỡi trẻ. 

o Bước 6: Để trẻ tự lùa thức ăn ra khỏi thìa bằng môi hoặc đẩy thìa ra khỏi miệng trẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ em thích được tự xúc ăn bằng thìa vừa 
với bàn tay và miệng của trẻ. Khi trẻ được 

ăn bằng loại thìa phù hợp, việc tự xúc ăn sẽ 
trở nên dễ dàng hơn.  
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Kỹ thuật cho trẻ ăn bằng thìa chưa đúng (hình trái) và đúng (hình phải) 

 

o Nếu trẻ không biểu đạt sự hứng thú hoặc đang bị phân tâm, không được ép hoặc nhét 
thìa vào miệng vì việc này sẽ làm cho trẻ từ chối không ăn thức ăn. 

o Không ấn thức ăn lên môi trên của trẻ và gạt thức ăn lên hàm trên hoặc nướu của trẻ. 
Đây không phải là cách cho ăn tự nhiên, không giúp cho trẻ ăn tích cực, trẻ cần dùng 
môi và lưỡi và má để tự lấy thức ăn vào miệng. 

o Không ấn thìa vào sâu trong miệng trẻ làm trẻ bị nghẹn và nôn thức ăn. 
o Không gạt thức ăn dính quanh miệng hoặc mặt trẻ bằng thìa vì cách này sẽ làm cho trẻ 

không thích ăn bằng thìa vì trẻ sẽ cảm thấy không thoải mái. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CẦN GHI NHỚ :  

o Hãy để trẻ tự há miệng ngậm thìa, đưa thìa vào miệng. 

o Hãy để cho trẻ được làm rơi vãi thức ăn trong giờ ăn! Vệ sinh cho trẻ sau giờ ăn. 
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CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHO ĂN 
BẰNG THÌA 

 
 
 

 

Tư thế cho trẻ ăn phù hợp 
(với nhu cầu của trẻ) 

o Trẻ ăn an toàn, được hỗ trợ và tuân thủ các yếu tố cho trẻ ăn quan trọng gồm có 
trẻ được ngồi trên ghế trong lúc ăn, tư thế ngồi thẳng lưng. 

o Cả trẻ và người chăm sóc trẻ đều cảm thấy thoải mái. 
o Trẻ ăn tích cực và thích thú việc ăn uống (trẻ tỉnh táo, hướng về phía thìa, mở 

miệng ngậm thìa vv)  
o Trẻ bình tĩnh trong lúc ăn (không quấy khóc) 
 

Loại thìa phù hợp (với nhu 
cầu của trẻ) 

 
o Miệng thìa vừa vặn thoải mái và dễ dàng cho trẻ ngậm. 
o Trẻ cảm thấy thoải mái và dễ dàng khi lấy thức ăn ra khỏi miệng thìa – thức ăn 

không còn vương lại nhiều trên miệng thìa sau khi trẻ ăn.  
o Trẻ không quá nhạy cảm với chất liệu làm thìa và không do dự, che miệng hoặc 

đẩy thức ăn ra v.v.  
o Cán và trọng lượng của thìa thoải mái cho người chăm sóc và cho phép trẻ được 

cầm, xúc và tự cầm thìa xúc thức ăn đưa vào miệng.  

 
 
 

Tạo nhịp độ phù hợp 

 
o Người chăm sóc cho trẻ có đủ thời gian để  trẻ lấy thức ăn ra khỏi thìa trước khi 

rút thìa ra khỏi miệng trẻ.  
o Người chăm sóc cho trẻ đủ thời gian để nuốt thức ăn trong miệng trước khi đút 

cho trẻ thìa tiếp theo. 
o Thời gian cho trẻ ăn kéo dài 30 phút hoặc ít hơn.  

Loại thức ăn phù hợp 

o Trẻ được cho ăn loại thức ăn và thức uống loãng khi mới tập ăn bằng thìa.  
o Trẻ được cho ăn các cấu trúc thức ăn khác nhau khi trẻ đã có khả năng ăn bằng 

thìa. 
o Trẻ được cho ăn các loại thức ăn bám dính vào thìa khi trẻ bắt đầu tự tập xúc ăn. 

Cắn miếng vừa miệng 

o Cho trẻ ăn từng miếng vừa miệng khi trẻ mới tập ăn bằng thìa (1/2 thìa mỗi 
miếng) 

o Dần dần trẻ được cho ăn miếng lớn hơn khi khả năng ăn bằng thìa của cháu 
được cải thiện.  

 
 

 
CÁC YẾU TỐ  QUAN 

TRỌNG 

 
DẤU HIỆU THÀNH CÔNG KHI TẬP CHO TRẺ  ĂN BẰNG THÌA 
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LỜI KHUYÊN KHI CHO TRẺ ĂN BẰNG THÌA 

LỜI 
KHUYÊN 
1: 

 
Không phải mọi trẻ có thể ăn tốt với cùng một loại thìa. Xem xét nhu cầu cá nhân của từng trẻ.Việc tìm ra 
chiếc thìa phù hợp cho trẻ ăn đôi khi có thể mất rất nhiều công sức. Ngay cả khi trẻ đang phát triển tốt, vẫn 
có thể cho trẻ vài loại thìa cho đến khi tìm raloại thìa phù hợp nhất với trẻ. Dành thời gian, quan sát cách trẻ 
làm và thực hiện những thay đổi nhỏ khi cần thiết. 

LỜI 
KHUYÊN  
2: 

Luôn cân nhắckhả năng phát triển của trẻ khi quyết định chọn thìa cho trẻ. Không nên chỉ xem xét đến độ 
tuổi của trẻ khi bắt đầu tập cho trẻ ăn bằng thìa. Trẻ cần ngồi thẳng và kiểm soát đầu và cổ tốt. 

LỜI 
KHUYÊN
3: 

 
Cho trẻ ăn bằng thìa cần có thời gian và sự luyện tập. Học cách ăn bằng thìa là cả một quá trình đối với trẻ 
cho dù trẻ có nhu cầu đặc biệt hay không. Cách duy nhất giúp trẻ ăn bằng thìa tốt là thực hành thật nhiều 
qua các bữa ăn hàng ngày (và thường xuyên làm rơi vãi thức ăn). 

LỜI 
KHUYÊN
4: 

Tư thế cho trẻ ăn đúng chính là chìa khóa. Việc tìm ra tư thế cho trẻ ăn an toàn và thoải mái là điều rất quan 
trọng. Một tư thế ngồi ăn chắc chắn sẽ giúp cho trẻ tự xúc ăn dễ dàng hơn. 

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

Hãy bắt đầu cho trẻ ăn ít một và chậm. Cho trẻ ăn từng miếng nhỏ sử với tốc độ cho ăn chậm - đặc biệt là 
khi lần đầu tiên cho trẻ ăn bằng thìa. Tốc độ càng chậm và miếng ăn nhỏ, sẽ giúp trẻ dễ dàng và an toàn 
hơn khi ăn và nuốt. Luôn nhớ rằng, khi trẻ bắt đầu học cách ăn bằng thìa, bú bình, sữa mẹvẫn tiếp tục là 
nguồn dinh dưỡng chính của trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN 
6: 

Cho trẻ tương tác tích cực với một trẻ trong khi cho ăn bằng thìa là cách tốt nhất để hỗ trợ quá trình tập ăn 
này của trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN 
7: 

Cho phép trẻ làm rơi thức ăn. Trẻ ăn bằng thìa có thể làm rơi thức ăn. Nhưng một bữa ăn bừa bộn là lành 
mạnh vì nó dạy cho trẻ em cảm quan về thức ăn, kích thích sở thích của trẻ khi thử thức ăn và chuẩn bị cho 
trẻ khi trẻ tự xúc ăn. 
 

 
 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG  1 |  MỤC 1 .6 :  CÁCH ĐÚT CHO TRẺ  ĂN BẰNG THÌA  

67 

 

LỜI KẾT 
Ăn bằng thìa là cơ hội đầu tiên để trẻ khám phá các loại thức ăn đặc. Ăn uống là một trải nghiệm 
giác quan phong phú, và cảm giác lần đầu tiên nếm, ngửi và chạm vào thức ăn có thể là niềm vui 

và cả sự hồi hộp dành cho trẻ. Cần biết khi nào trẻ sẵn sàng để ăn bằng thìa và tìm loại thìa phù hợp với 
trẻ là việc cần thiết giúp các bữa ăn thành công và thú vị. Luôn nhớ, khi gặp những thách thức, khó khăn cho 

trẻ ăn bằng thìa, hãy tìm sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Thông thường, chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn và 
đặt câu hỏi với những người chăm sóc khác và các thành viên trong nhóm có thể đưa đến các giải pháp sáng tạo 
và giải quyết vấn đề lớn hơn, giảm bớt khó khăn người chăm sóc và trẻ. 

 

Để biết thêm thông tin khi nào trẻ đã sẳn sàng cho ăn bằng thìa, dùng thìa và cách 
khuyến khích trẻ dùng thìa, tham khảo Chương 2 và 3 và Phụ lục 9H và 9L-3. 
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  MỤC 1.7: CÁCH TẬP CHO TRỂ UỐNG BẰNG  CỐC  

CHO TRẺ UỐNG BẰNG CỐC LÀ GÌ? 
Uống cốc thường là giai đoạn cho ăn tiếp theo mà trẻ trải nghiệm trong năm đầu đời sau khi ăn bằng 
thìa. Hầu hết trẻ có thể được tập uống bằng cốc khi trẻ được 6-9 tháng tuổi. Độ tuổi này rất quan trọng 
trẻ bắt đầu học bò. Hoạt động này giúp thân người (cơ thể), vai và cổ của trẻ cứng cáp, hỗ trợ quai hàm 
để trẻ uống bằng cốc. Ở tuổi này, trẻ đã tập ăn bằng thìa, đây là bước chuẩn bị tuyệt vời cho việc uống 
bằng cốc. Giai đoạn này cũng đánh dấu sự phối hợp của các bộ phận trên cơ thể trẻ trong quá trình trẻ 
uống bằng cốc. 

CHO TRẺ UỐNG BẰNG CỐC LÀ GÌ? 

CHO TRẺ UỐNG BẰNG CỐC LÀ RẤT QUAN TRỌNG VÌ:  
①  Là bước quan trọng trong việc phát triển kỹ năng vận động bằng miệng của trẻ.   
②  Giúp hỗ trợ phát triển kỹ năng nhai và dùng bàn tay, ngón tay để trẻ tự xúc ăn. 
③  Là niềm vui, trải nghiệm mới mẻ và là cách để trẻ tương tác với người chăm sóc trẻ.   

 
LỢ I  ÍCH CỦA VIỆC CHO TRẺ  

UỐNG BẰNG CỐC 
 

 
MÔ TẢ  (KỸ  NĂNG  ĐẠT ĐƯƠC)  

 

Các kỹ năng vận động bằng miệng 

 

o Dạy cho trẻ cách chuẩn bị sẵn sàng (môi, hàm) để nâng đỡ cốc 
khi uống.  

o Dạy cho trẻ cách đẩy cuống lưỡi về sát cổ họng khi bắt đầu đưa 
thức uống vào miệng.  

o Dạy cho trẻ cách mở miệng khi uống các lượng thức uống khác 
nhau. 

o Dạy cho trẻ cách kiểm soát thức uống chảy nhanh bằng cách 
phối hợp môi, má, lưỡi và quai hàm của trẻ.  

Phát triển giác quan của trẻ 

 

 

o Cho trẻ tập kiểm soát lượng thức uống mỗi lần uống. 
o Cho trẻ có cơ hội được thử các hương vị, nhiệt độ và độ đặc khác 

nhau của thức uống. 

Các mối quan hệ và Ngôn ngữ 

 

 

 

o Cho trẻ cơ hội để tham gia các tương tác ý nghĩa với người chăm 
sóc trẻ 

o Tập cho trẻ thói quen trong giờ ăn (rửa tay, ngồi ăn, thay phiên, 
dùng ngôn ngữ, làm theo hướng dẫn, v.v.) 
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MỐC THỜI GIAN ĐIỂN HÌNH ĐỂ TẬP CHO TRẺ UỐNG BẰNG 
CỐC: CÁC MỐC PHÁT TRIỂN KHI CHI TRẺ UỐNG BẰNG CỐC9 
Mốc thời gian điển hình (độ tuổi) khi trẻ bắt đầu học cách uống bằng cốc. Tuy nhiên, cũng cần xem xét 
độ tuổi của trẻ và mức độ phát triển các kỹ năng của trẻ trước khi quyết định cho trẻ tập uống bằng cốc. 
Mặc trẻ có thể ở một độ tuổi nhất định, nhưng điều quan trọng là trẻ đã phát triển các kỹ năng cần thiết 
để có thể uống bằng cốc thành công. 

 
 
Tập cho trẻ uống bằng cốc là một quá trình luyện tập và mất nhiều thời 
gian. Trung bình, trẻ sẽ thành thạo uống bằng cốc ((hở) khi trẻ từ 3-4 tuổi. 
Điều này có nghĩa là trẻ sẽ cần sự giúp đỡ từ những người chăm sóc trong 
một thời gian khá dài. Hãy kiên nhẫn với trẻ. 

 

Bảng dưới đây thể hện các mốc phát triển điển hình ở trẻ, giúp hỗ trợ quá trình tập uống bằng cốc và các 
mốc phát triển thường thấy ở trẻ.    

 

 
ĐỘ  TUỔ I  PHÁT TRIỂN  KHẢ  NĂNG CỦA TRẺ  

6 tháng Trẻ có thể uống từng ngụm nhỏ từ chiếc cốc được người chăm sóc giữ. 

12 tháng Trẻ có thể tự cầm cốc và uống từng ngụm (có thể làm đổ thức uống) 

20-22 tháng Trẻ có thể cầm cốc nhỏ bằng 1 tay khi uống 

30 tháng Trẻ có thể đổ thức uống ra cốc 

 

 

 
  

 

Một đứa trẻ đang tự uống bằng cốc. 
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CÁC LOẠI CỐC KHÁC 
NHAU9 
Có nhiều loại cốc khác nhau, bao gồm 
nhiều hình dạng, kích cỡ, kiểu dáng và 
chất liệu khác nhau. Cốc phải vừa với 
miệng trẻ, phù hợp với kỹ năng vận 
động miệng và nhu cầu phát triển và 
thể chất của trẻ. Cần tìm hiểu sự khác 
nhau giữa các loại cốc để lựa chọn tốt 
nhất cho trẻ. Sau cùng, trẻ sẽ cho người 
chăm sóc biết loại cốc nào trẻ thích và 
phù hợp nhất với trẻ. 

 

 

 

CÁC LOẠ I  CỐC KHÁC NHAU :  LOẠ I  HỞ, CỐC TẬP UỐNG, CỐC 
CÓ ỐNG HÚT  

Có nhiều loại cốc khác nhau như loại cốc không đậy nắp, cốc tập uống, cốc 
có ống hút. 

 

Các loại cốc không đậy nắp không có nắp đậy. Giúp trẻ có các trải 
nghiệm về vận động bằng miệng. Loại cốc này yêu cầu trẻ dùng cơ vùng 
miệng để uống, giúp cho cơ miệng của trẻ phát triển hơn. 

 

 

 
Các loại cốc tập uống có nắp đậy với vòi giúp thức uống không bị đổ ra 
ngoài. Loại cốc này tiện lợi, có thể di chuyển một cách dễ dàng và ít làm 
đổ thức uống. Tuy nhiên, loại cốc này không hỗ trợ phát triển các kỹ năng 
của trẻ giống như các loại cốc không đậy nắp.  

 

 

Các loại cốc có ống hút có ống hút kèm theo và có nhiều loại với nắp đậy 
khác nhau. Các loại cốc này là một lựa chọn tốt để khuyến khích phát 
triển vận động cơ miệng và khi đậy nắp, loại cốc này dễ cầm nắm. 
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Từ trái sang: 
 Cốc có quai cầm,  

Cốc không quai,  
Cốc khuyết 

 

 
 
 

 

 

 

 

HÌNH DẠNG CỐC:  

 

 

 

 

CỐC CÓ QUAI CẦM, CỐC KHÔNG QUAI,  CỐC KHUYẾT 

Cốc có nhiều hình dạng khác nhau. Cốc có thể không có quai cầm, có thể có một hoặc quai cầm có thể 
có được cắt khuyết giúp một số trẻ uống dễ dàng và an toàn hơn. 

Các loại cốc không quai cầm Loại cốc này không có quai cầm, rất phổ biến và dễ tìm. Loại cốc này 
phù hợp với trẻ có kỹ năng vận động tinh/ vận động tay tốt. 

 
Các loại cốc có quai cầm Giúp cho trẻ có tay cầm để giữ cốc khi uống bằng cốc.  

Các loại cốc khuyết Loại cốc này phù hợp với trẻ cần giữ đầu và cằm hướng về phía trước và cuối 
xuống xuống thay vì ngửa ra sau để uống, giúp cho người chăm sóc khi cho trẻ uốngcó thể nhìn thấy 
thức uống đổ ra, giúp kiểm soát lượng nước và tốc độ uống cho trẻ. 

 

Khi lựa chọn loại cốc, hình dạng của cốc phù hợp với kích thước và hạng bàn của 
trẻ vào phù hợp với nhu cầu thể chất của trẻ.  

 

 

 

 
Khi lựa chọn loại cốc cho trẻ, tốt nhất là nên kiên trì tập cho trẻ uống sử dụng các loại 

cốc đa dạng. 
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CÁC KÍCH CỠ  CỐC KHÁC NHAU :  CỐC LỚN VÀ 
CỐC NHỎ   

 

Cốc có nhiều kích cỡ khác nhau. Chọn kích thước cốc 
tùy thuộc vào việc trẻ tự uống bằng cốc hay được người 
chăm sóc cho uống. 

 

Loại cốc nhỏ, có kích thước trẻ em có thể làm người chăm sóc mệt khi sử dụng, trong khi các loại cốc lớn 
hơn có thể khiến trẻ gặp khó khăn khi cầm, nâng và mở miệng để tự uống. 

 

 

 
Lựa chọn chiếc cốc phù hợp với người uống hoặc người cho uống  
 

 

 

CHẤT LIỆU CỦA CỐC: BẰNG THỦY TINH, GỐM SỨ, 
NHỰA ,  GIẤY; NẶNG VÀ NHẸ   

Cốc được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như: thủy tinh, gốm sứ 
hoặc nhựa. Trẻ thường có sở thích hoặc nhu cầu với một vật liệu 
cụ thể. 

Các loại cốc bằng thủy inh và gốm sứ bền hơn, nhưng đối với 
trẻ nhạy cảm, cốc lạnh và cứng có thể làm trẻ cảm thấy khó chịu. 
Những loại cốc này nặng hơn và khó cầm hơn, chúng có thể làm 
hư nướu răng hoặc răng của trẻ và gây nguy hiểm cho trẻ có phản 
xạ cắn mạnh. 

Các loại cốc nhựa và có thể tạo cảm giác thoải mái hơn cho trẻ 
và nhẹ hơn và dễ cầm hơn, nhưng không bền và ít hỗ trợ hơn cho 
trẻ mới tập uống khi trẻ cần cắn môi vào cốc để có điểm tựa. 

 

 
 

. Bảo mẫu cần lựa chọn chiếc cốc an toàn, cho phép trẻ tự uống dễ dàng và 
phù hợp với nhu cầu cảm giác cũng như thể chất riêng của trẻ. 
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KHI NÀO CẦN VỆ  SINH VÀ THAY MỚ I  CỐC 

Trước khi sử dụng loại cốc mới, luôn rửa cốc trong nước nóng, nước xà phòng hoặc trong máy rửa chén. 
Cốc cần được rửa sau mỗi lần cho ăn. Nên thường xuyên kiểm tra cốc mòn. Thay thế cốc nào có dấu 
hiệu bị mòn quá mức hoặc có thể gây hại cho trẻ. 

 

Tránh sử dụng cốc thủy tinh và cốc bằng kim loại với trẻ nhỏ khi mới tập dùng cốc. 
Các loại cốc này có thể làm hư răng, lợi, gây tổn thương miệng và gia tăng sự nhạy 
cảm của trẻ khiến việc uống bằng cốc trở thành một trải nghiệm tiêu cực đối với 
trẻ. Nên cho trẻ uống bằng các loại cốc mềm hơn được làm bằng nhựa.  

 

HƯỚNG DẪN CHO TRẺ UỐNG BẰNG CỐC19   
①  Bước 1: Tập cho trẻ uống bằng cốc khi trẻ đã sẵn sàng về thể chất (trẻ ngồi thẳng và giữ đầu và 

cổ thẳng đứng) ở độ tuổi thích hợp và trẻ thể hiện sự thích thú với việc uống bằng cốc). 
 

②  Bước 2: Cho trẻ nếm thử những thức ăn mềm quen thuộc hoặc thức uống lỏng đặc từ miệng cốc 
nếu việc uống bằng cốc là thách thức hoặc làm trẻ khó chịu. Cho trẻ uống ít giúp trẻ giảm bớt 
phản ứng. 
 

③  Bước 3: Giữ cốc ra xa phía trước mặt trẻ đủ để trẻ có thể nhìn thấy cốc và thức uống trong cốc. 
Để trẻ có thể nhìn thấy cốc và đợi cho đến khi trẻ tự há miệng để uống khi trẻ đã sẳn sàng.  
 

④  Bước 4: Đặt cốc lên môi dưới của trẻ, hơi nghiêng và rót từng ngụm nhỏ vào miệng trẻ mỗi lần. 
 

⑤  Bước 5: Hãy để trẻ tự lừa thức uống ra khỏi cốc bằng cách phối hợp môi, quai hàm và lưỡi của 
mình. 
 

 

Một đứa trẻ đang uống một ngụm nước 
tư chiếc cốc bằng nhựa. 
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Một bé gái tập uống nước từ một 
chiếc cốc khuyết.  

 

 

o Nếu trẻ không thể hiện sự hứng thú hoặc đang bị phân tâm, không được ép hoặc đẩy 
cốc vào miệng sẽ làm cho trẻ từ chối không ăn thức ăn. 
 

o Không đổ thức uống trực tiếp lên lưỡi trẻ khi trẻ đang há miệng. Đây không phải là cách 
uống tự nhiên. 
 

o Không đặt cốc quá cao hoặc rót nước quá nhanh vào miệng trẻ làm thức uống chảy quá 
nhanh khiến trẻ không xoay sở để uống được. 
 

o Không lau, gạt thức uống khỏi môi hoặc mặt của trẻ sẽ làm cho trẻ không thích ăn vì trẻ 
sẽ cảm thấy không không thoải mái. 
 

 

 

Cần ghi nhớ: Hãy để trẻ tự với tay tìm cốc và tự đưa cốc vô miệng. 

Hãy cho phép trẻ làm đổ thức uống trong bữa ăn. Đây là một phần của quá 
trình học hỏi của trẻ. 
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CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHO UỐNG 

BẰNG CỐC (TRẺ TỪ 6-9+ THÁNG TUỔI) 
 

 

Tư thế cho trẻ uống phù hợp 
(với nhu cầu của trẻ) 

o Trẻ uống an toàn, được hỗ trợ và tuân thủ các yếu tố cho trẻ ăn quan trọng 
gồm có trẻ được ngồi trên ghế trong lúc ăn, tư thế ngồi thẳng.  

o Cả trẻ và người chăm sóc trẻ đều cảm thấy thoải mái. 
o Trẻ ăn tích cực và thích thú việc ăn uống (trẻ tỉnh táo, hướng về phía phía cốc, 

mở miệng ngậm cốc vv)  
o Trẻ bình tĩnh trong lúc ăn (không quấy khóc) 

Loại cốc phù hợp (với nhu 
cầu của trẻ) 

o Miệng cốc vừa vặn thoải mái và dễ dàng cho trẻ ngậm. 

o Trẻ thoải mái và dễ dàng nuốt thức uống từ cốc – uống ngụm lớn và không bị 
đổ.  

o Trẻ không quá nhạy cảm với chất liệu làm cốc và không do dự, che miệng hoặc 
cắn cốc quá nhiều v.v.  

o Hình dạng, kích thước và trọng lượng cốc thoải mái cho người chăm sóc trẻ, cho 
phép trẻ cầm, nâng và đưa cốc vào miệng khi trẻ tự uống bằng cốc.  

Tạo nhịp độ phù hợp 

o Người chăm sóc trẻ cho trẻ có đủ thời gian để uống từng ngụm trước khi đưa 
cốc ra khỏi miệng trẻ.  

o Người chăm sóc trẻ cho trẻ có đủ thời gian để nuốt thức uống trước khi cho trẻ 
uống ngụm tiếp theo. 

o Người chăm sóc trẻ cho trẻ uống từng ngụm một mỗi lần uống. 

o Thời gian cho trẻ ăn kéo dài 30 phút hoặc ít hơn. 

Loại thức uống phù hợp 

o Trẻ được cho uống thức uống đặc (chảy chậm hơn) khi trẻ mới bắt đầu tập 
uống bằng cốc ví dụ như uống sữa chua hoặc sữa (nếu phù hợp). 

o Trẻ dần dần được cho uống thức uống lỏng khi trẻ đã có khả năng uống bằng 
cốc tốt hơn. 

o Trẻ được cho uống loại thức uống đặc hơn (chảy chậm hơn) khi trẻ bắt đầu tập 
tự uống từ cốc.     

o Trẻ được cho uống các loại thức uống được làm đặc (chảy chậm hơn) nếu trẻ có 
biểu hiện gặp khó khăn trong việc uống các thức uống lỏng (chảy nhanh hơn) ví 
dụ trẻ bị ho hoặc nghẹn.  

Lượng uống phù hợp 

o Trẻ được cho uống lượng nhỏ, từng ngụm một khi trẻ mới bắt đầu uống từ cốc.  

o Dần dần trẻ được cho uống ngụm lớn hơn khi khả năng uống bằng cốc của trẻ 
được cải thiện. 

 
CÁC YẾU TỐ  QUAN 

TRỌNG  

 
DẤU HIỆU CHO TRẺ  UỐNG BẰNG CỐC THÀNH CÔNG  

 



CHƯƠNG  1 |  MỤC 1 .7 :  CÁCH TẬP CHO TRẺ  UỐNG  BẰNG CỐC 

76 

 
 LỜI KHUYÊN KHI CHO TRẺ UỐNG BẰNG CỐC 
 

LỜI 
KHUYÊN 1: 

 
Không tất cả trẻ đều có thể uống tốt cùng một loai cốc. Cần xem xét nhu cầu cá nhân và khả năng của 
từng trẻ. Tìm ra cốc phù hợp với trẻ đôi khi có thể mất rất nhiều công sức. Ngay cả khi trẻ đang phát 
triển tốt, có thể vẫn cần thử một vài loại cốc cho đến khi tìm thấy một cái cốc phù hợp nhất với trẻ. Dành 
thời gian, quan sát trẻ và thực hiện những thay đổi nhỏ khi cần thiết. 

LỜI 
KHUYÊN 2: 

Luôn cân nhắc khả năng phát triển của trẻ khi quyết định chọn loại cốc cho trẻ. Không nên chỉ xem xét 
đến độ tuổi của trẻ khi bắt đầu cho trẻ ăn bằng cốc. Trẻ cần ngồi thẳng và kiểm soát đầu và cổ tốt. 

LỜI 
KHUYÊN 3: 

Cho trẻ ăn bằng cốc cần có thời gian và sự luyện tập. Học cách ăn bằng cốc là cả một quá trình đối với 
trẻ cho dù trẻ có nhu cầu đặc biệt hay không. Cách duy nhất giúp trẻ ăn bằng thìa tốt là thông qua rất 
nhiều thực hành các bữa ăn hàng ngày. 

LỜI 
KHUYÊN 4: 

Tư thế cho trẻ ăn đúng chính là chìa khóa. Việc tìm ra tư thế cho trẻ ăn an toàn và thoải mái là điều rất 
quan trọng. Một tư thế ngồi ăn chắc chắn sẽ giúp cho trẻ tự uống bằng dễ dàng hơn. 

LỜI 
KHUYÊN 5: 

Hãy bắt đầu cho trẻ ăn ít một và chậm. Cho trẻ uống từng ngụm nhỏ sử với tốc độ cho ăn chậm - đặc 
biệt là khi lần đầu tiên cho trẻ uống bằng. Tốc độ càng chậm và ngụm nhỏ, sẽ giúp trẻ uống dễ dàng và 
an toàn hơn. Luôn nhớ rằng, khi trẻ bắt đầu học cách uống bằng cốc, bú bình, sữa mẹ vẫn tiếp tục là 
nguồn dinh dưỡng chính của trẻ.  

LỜI 
KHUYÊN 6: 

Trẻ học hỏi tốt nhất trong môi trường tương tác tích cực. Cho trẻ tương tác tích cực với một trẻ khác khi 
cho trẻ uống bằng cốc là cách tốt nhất để hỗ trợ quá trình tập uống này của trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN 7: 

Cho phép trẻ làm rơi thức uống. Trẻ ăn bằng thìa có thể làm rơi thức uống. Nhưng một bữa ăn bừa bộn 
là lành mạnh vì nó dạy cho trẻ em cảm nhận về các loại thức uống, kích thích sở thích của trẻ khi thử các 
thức uống khác nhau và chuẩn bị cho trẻ khi trẻ tự tập uống. 
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LỜI KẾT 
Uống bằng cốc là một trải nghiệm thú vị nhưng đôi khi cũng là thử thách vị đối với 

trẻ. Cần biết khi nào trẻ sẵn sàng thử uống bằng cốc và tìm chiếc cốc phù hợp là điều cần thiết 
giúp cho bữa ăn thành công và thú vị. Khi gặp phải khó khăn cho trẻ uống bằng cốc, hãy tìm sự 

hỗ trợ từ những người xung quanh. Thông thường, chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn và đặt câu hỏi với 
những người chăm sóc khác và các thành viên trong nhóm có thể đưa đến các giải pháp sáng tạo và giải 
quyết vấn đề lớn hơn, giảm bớt khó khăn người chăm sóc và trẻ. 

 

 

Để biết thêm thông tin khi nào trẻ đã sẳn sàng để uống bằng cốc, hoặc khi nào bắt 
đầu cho trẻ dùng cốc và cách khuyến khích trẻ uống bằng cốc, tham khảo Chương 
2 và Chương 3.  
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 MỤC 1.8: CÁCH TẬP CHO TRẺ TỰ ĐÚT ĂN   
 

CHO TRẺ TỰ ĂN LÀ GÌ? 
Trẻ tự ăn là khi trẻ tự ăn bằng cách dùng các ngón tay, cầm dụng cụ ăn uống và cốc để tự ăn. Đây là quá 
trình thiết lập, sắp xếp và đưa thức ăn và thức uống từ đĩa, bát hoặc cốc lên miệng. Trẻ tự bốc thức ăn 
bằng các ngón tay thường bắt đầu lúc trẻ được 6-7 tháng tuổi khi đó trẻ đã bắt đầu ăn được các thức ăn 
đặc và thể hiện hứng thú khi thử bốc ăn bằng tay. Khi trẻ được 12 - 14 tháng tuổi, trẻ đã tích cực dùng 
thìa và cốc để tự ăn hơn. Bất kể là áp dùng phương pháp cho trẻ tự ăn nào, khi tập cho trẻ tự xúc ăn 
đúng thời điểm, trẻ có thể học được kỹ năng quan trọng này suốt cuộc đời. 

 

TẦM QUAN TRONG CỦA VIỆC TẬP CHO TRẺ TỰ ĐÚT ĂN?  
Học cách tự đút ăn là một khoảng gian thú vị và mang tính chất khuyến khích trong cuộc sống của trẻ. 
Đây cũng là kỹ năng quan trọng có tác động tích cực đến nhiều khía cạnh phát triển của trẻ. 

 
Cho trẻ tự ăn là quan trọng vì:  

①  Trẻ có cơ hội trải nghiệm những cảm giác mới khi ăn thức ăn và thức uống có cấu trúc và nhiệt 
độ khác nhau. 

②  Giúp phát triển các kỹ năng quan trọng như sử dụng ngón tay và bàn tay thực hiện các động tác 
phức tạp. 

③  Giúp hình thành cảm giác độc lập và tự tin ở trẻ. 
④  Giúp trẻ hiểu được cảm giác đói và no. 
⑤  Là một trải nghiệm thú vị và bổ ích cho cả trẻ và người chăm sóc trẻ. 

 

 
LỢ I  ÍCH CỦA VIỆC CHO TRẺ  TỰ  

ĂN  
 

 
MÔ TẢ  (KỸ  NĂNG  ĐẠT ĐƯỢC) 

 

Các kỹ năng vận động tinh 

 

o Dạy trẻ cách dùng ngón tay và bàn tay để nắm và nhả thức ăn, 
dụng cụ ăn uống và cốc. 

o Dạy trẻ cách nhặt và giữ các loại thực phẩm và đồ vật có kích 
thước khác nhau 

o Giúp trẻ học cách đưa thức ăn, dụng cụ ăn uống và cốc vào 
miệng. 

Phát triển giác quan của trẻ 

 

o Cho trẻ cơ hội để trải nghiệm và khám phá các cấu trúc, nhiệt độ 
và độ đặc khác nhau của thức ăn. 

o Giúp trẻ thoải mái hơn khi thức ăn mới vì trẻ được cầm nắm thức 
ăn trước khi ăn. 
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Các mối quan hệ và Ngôn ngữ 

 

o Cho trẻ cơ hội để tham gia các tương tác có ý nghĩa với những 
người chăm sóc. 

o Tập cho trẻ thói quen trong giờ ăn (rửa tay, ngồi ăn, thay phiên, 
dùng ngôn ngữ, làm theo hướng dẫn, v.v.) 

Sự độc lập và Tự tin  

 

o Cho trẻ cơ hội tự thực hiện các nhiệm vụ giúp phát triển trí não. 
o Mang đến cho trẻ những trải nghiệm thú vị và bổ ích, giúp trẻ 

thoải mái và tận hưởng bữa ăn. 

Khám phá bản thân 

 

o Giúp trẻ có cơ hội lắng nghe cơ thể và cảm nhận được khi nào 
trẻ đói và no. 

o Dạy cho trẻ các khái niệm như cách cắn thức ăn và uống từng 
ngụm nhỏ, ăn uống chậm lại, nhai nhuyễn thức ăn, v.v. 

 
 

Cần ghi nhớ: Cho trẻ tự ăn không tạo thêm công việc cho người chăm sóc 
trẻ. Khi trẻ đã học cách tự ăn sẽ giúp cho người chăm sóc trẻ rảnh tay hơn 
rất nhiều. 

 

 

Một nhóm trẻ vui vẻ tư ăn 
bữa trưa của mình.  
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CÁC MỐC THỜI GIAN ĐIỂN HÌNH: CÁC MỐC PHÁT TRIỂN KHI 
CHO TRẺ TỰ ĂN9 
Bắt đầu từ 6-7 tháng tuổi là mốc thời gian điển hình (độ tuổi) cho trẻ học cách tự ăn bằng tay, dụng cụ 
ăn uống và cốc. Tuy nhiên, vẫn cần phải xem xét không chỉ độ tuổi trẻ con mà cả khả năng phát triển 
của trẻ khi quyết định khi nào nên khuyến khích cho trẻ tự ăn. Mặc trẻ có thể ở một độ tuổi nhất định, 
nhưng điều quan trọng là trẻ đã phát triển các kỹ năng cần thiết để có thể tự ăn thành công. 

Bảng dưới đây thể hện các mốc phát triển điển hình ở trẻ, giúp hỗ trợ quá trình tự ăn của trẻ sử dụng 
tay, dụng cụ ăn uống, cốc và các mốc phát triển thường thấy ở trẻ.    

 
ĐỘ  TUỔ I  PHÁT TRIỂN  KHẢ  NĂNG CỦA TRẺ  

2-3 tháng Trẻ có thể đưa tay lên miệng khi nằm sấp và ngửa 

3-4 tháng Trẻ nhận ra bầu vú và /hoặc bình sữa 

4 tháng Trẻ có thể đưa tay lên miệng khi cầm đồ vật 

5 tháng Trẻ có thể tự cầm bình sữa bằng một hoặc hai tay. 

5-6 tháng Trẻ có thể ngậm các thức ăn cứng như bánh quy cho trẻ v.v 

6-7 tháng Trẻ có thể tự ăn bánh quy và uống nước từ cốc được người chăm sóc cầm. 

 9 tháng Trẻ có thể tự ăn bằng thìa bằng các ngón tay và cầm thìa. 

 12 tháng Trẻ có thể cầm và tự uống nước bằng cốc có ít làm đổ thức uống 

12-14 tháng Trẻ có thể đưa thìa có xúc thức ăn vào miệng 

15-18 tháng  Trẻ có thể tự xúc thức ăn vào thìa và đưa vào miệng để ăn 

20-22 tháng  Trẻ có thể tự uống bằng cốc khi cầm cốc bằng một tay. 

24 tháng  Trẻ có thể xúc thức ăn bằng thìa như người lớn (lòng bàn tay ngửa ra) 

30 tháng  Trẻ có thể tự rót thức uống từ ly này sang ly khác 

31-32 tháng  Trẻ có thể độc lập xúc ăn ít làm đổ thức ăn 

30-36 tháng  Trẻ có thể xiên hoặc lấy thức ăn bằng nĩa 

 
 
Cho trẻ nhiều cơ hội mỗi ngày để khám phá nhiều loại thực phẩm, cốc và 
dụng cụ ăn uống khác nhau sẽ giúp trẻ học cách tự ăn nhanh hơn. 
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CÁC HÌNH THỨC TỰ XÚC ĂN KHÁC NHAU 

Có nhiều cách để trẻ học cách tự ăn. Ban đầu, trẻ học cách sử dụng ngón tay và bàn tay để ăn. Sau đó, 
trẻ bắt đầu tìm hiểu quá trình tự ăn bằng các vật dụng và cốc khác nhau. Cần giúp phát triển kỹ năng tự 
ăn của trẻ, cho trẻ có nhiều cơ hội để thực hành các kỹ năng này trong khoảng thời gian thích hợp. 

 

TỰ  BỐC THỨC ĂN BẰNG TAY  

Trẻ tự bốc thức ăn bằng tay là cách đầu tiên trẻ học được khi tự ăn. Trẻ nhặt và đưa thức ăn vào miệng 
để ăn và thưởng thức bữa ăn. Đây là hoạt động rất bổ ích cho trẻ! Cho trẻ tự bốc ăn bằng tay cũng cho 
trẻ có cơ hội khám phá các loại thực phẩm và làm quen với các cảm giác khác nhau trên tay. Đây là một 
phần rất quan trọng của việc học ăn. Trẻ ăn loại thực phẩm mà trẻ có thể chạm vào đầu tiên. Do đó, nên 
khuyến khích trẻ tự bốc ăn bằng tay; mặc dù trẻ có thể làm rơi thức ăn nhưng đây cũng là một phần 
quan trọng khi trẻ học cách tự ăn. 

 
Cho trẻ tự bốc thức ăn được lúc trẻ được 6- tháng tuổi khi trẻ đã phát triển thành công một số kỹ năng 
như:   

①  Trẻ có thể tự giữ thẳng đầu và cổ. 
②  Trẻ không cần hỗ trợ để ngổi thẳng. 
③  Trẻ thể hiện hứng thú với thức ăn 
④  Trẻ vươn tay để cầm và nắm các đồ vật. 

 
ĐỒ  DỤNG ĂN UỐNG, CHÉN BÁT VÀ KHAY  ĂN :   

Có nhiều loại dụng cụ ăn uống với nhiều hình dạng, kích cỡ, kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Các dụng 
cụ này có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu đặc biệt của trẻ. Dù là loại dụng cụ nào được chọn, 
nó phải phù hợp với miệng trẻ con và nhu cầu phát triển và thể chất của cô ấy. Ngoài ra, hãy nhớ rằng 
học cách sử dụng những vật dụng này sẽ mất thời gian, vì vậy những người chăm sóc sẽ cần cung cấp 
cho trẻ nhiều sự hỗ trợ và cơ hội thường xuyên. 

Thìa là dụng cụ ăn uống đầu tiên trẻ sử dụng vì trẻ dễ để múc thức ăn và đưa vào miệng. Đối với trẻ nhỏ 
chưa kiểm soát tốt tay và cánh tay, thìa có thể là dụng cụ tốt nhất để dạy trẻ cách tự xúc ăn. 
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Một bé trai ăn sữa chua từ chiếc chén. 

 

Một bé gái tự hào cầm thìa khi lần đầu 
tiên tự xúc ăn thành công bằng thìa. 

Chén bát và khay ăn có nhiều loại khác nhau. Loại chén bát 
và khay ăn bám chặt vào bàn (có đế hút bên dưới) giúp ích 
cho trẻ gặp khó khăn khi cố định vị trí của chén bát khi đang 
xúc ăn. 

Miếng lót Bám dính vào bề mặt bàn cũng giúp cho việc giữ 
bát và khay ăn ở vị trí cố định trên bàn và sàn nhà. 

 
Các dụng cụ cho trẻ ăn phổ biến khác:  

Nĩa và đũa có thể cho trẻ tự tập ăn bằng nĩa; tuy nhiên, những dụng cụ này thường khó sử dụng hơn, đặc 
biệt là đối với trẻ em có gặp khó khăn vận động. 

Nĩa cũng giống như thìa là một dụng cụ tuyệt vời vì trẻ nếu có thể ăn bằng muỗng, trẻ sẽ dễ dàng học 
được cách cách dùng nĩa. 

Tập cho trẻ tự ăn bằng dụng cụ bát và khay ăn khi trẻ được 8-9 tháng và khi trẻ có các kỹ năng cần thiết 
để ăn thành công và an toàn như: 

o Trẻ có thể tự giữ thẳng đầu và cổ. 
o Trẻ không cần hỗ trợ để ngổi thẳng. 
o Trẻ thể hiện hứng thú với thức ăn 
o Trẻ vươn tay để cầm và nắm các đồ vật. 
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CÁC LOẠI CỐC: 
Có nhiều loại cốc khác nhau với nhiều hình dạng, kích cỡ, 
kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Cũng như dụng cụ ăn 
uống, các loại cốc nên phù hợp với miệng trẻ, với kỹ năng 
vận động miệng và nhu cầu phát triển và thể chất của trẻ. 

Những loại cốc có nắp đậy và ống hút hữu dụng như “là 
chiếc cốc đầu tiên”. Tuy nhiên, các loại cốc không đậy nắp 
không có nắp mang đến nhiều ích lợi nhất giúp trẻ cảm 
thấy rất có động lực và tự hào khi được uống trong những 
chiếc cốc này. 

Tập cho trẻ tự ăn bằng cốc khi trẻ được 6-9 tháng tuổi và 
khi trẻ có các kỹ năng cần thiết để ăn thành công và an 
toàn như: 

o Trẻ có thể tự giữ thẳng đầu và cổ. 
o Trẻ không cần hỗ trợ để ngổi thẳng. 
o Trẻ thể hiện hứng thú với thức ăn 
o Trẻ vươn tay để cầm và nắm các đồ vật. 

 

Để biết thêm các thông tin về các loại cốc khác nhau và các loại thìa, tham khảo Chương 
1, Mục 7  

 

 

 
Một bé gái uống thức uống từ một 

chiếc cốc khuyết. 

Trẻ tự xúc ăn bằng thìa 
tập ăn maroon 

Một nhóm trẻ tập uống bằng cốc khuyết Một bé gái nghỉ giải lao sau mỗi 
lần tự xúc ăn 
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VÌ SAO MỘT SỐ TRẺ KHÔNG TỰ 
XÚC ĂN?  

Có ba lý do chính khiến trẻ không tự xúc ăn như sau: 

① Về mặt thể chất: Cơ thể của trẻ và khả năng của 
trẻ chưa đáp ứng để trẻ tự ăn phù hợp và hiệu 
quả.  

② Về mặt tình cảm: Những trải nghiệm cá nhân 
của trẻ đã hình thành hoặc tạo động cơ cho sự yêu 
thích việc tự ăn của trẻ.  

③ Về mặt môi trường: Môi trường xung quanh trẻ 
sống và cách môi trường hỗ trợ hay cản trợ cơ hội trẻ tự tập ăn.  
 

 
NGUYÊN NHÂN  

 

 
VÍ DỤ  

  
 

Về mặt thể chất 

 

o Trẻ không thể tự ngồi một mình ổn định để ăn, uống và tự ăn 
o Trẻ không thể tự cầm cốc hoặc tự đưa thức ăn vào miệng 
o Trẻ gặp phải các vấn đề về cảm giác ví dụ trẻ không thích chạm, sờ 

vào thức ăn để tự ăn hoặc cần phải ngửi thức ăn trước khi đưa thức 
ăn vào miệng.  

o Trẻ bị đau miệng, trẻ gặp các vấn đề về miệng/ răng hoặc trẻ có khó 
khăn trong cơ chế nhai nuốt.  

o Trẻ có những khó khăn về mặt y tế để có thể tự ăn như trẻ bị Bại não, 
trẻ bị hội chứng Down, tăng động, tổn thương não v.v  

o Trẻ thường xuyên bị nghẹn khi ăn, uống hoặc được người khác cho 
ăn làm cho việc ăn uống trở nên đáng sợ đối với trẻ. 

 
Về mặt tình cảm 

 

o Trẻ không được cho ăn đầy đủ khi trẻ đói và trẻ không cảm nhận khi 
nào trẻ cần ăn hoặc uống. 

o Trẻ bị người chăm sóc ép ăn dẫn đến việc trẻ từ chối thức ăn, kể cả 
việc tự ăn 

o Trẻ có những trải nghiệm không thoải mái khi ăn dẫn đến việc trẻ từ 
chối thức ăn, kể cả việc tự ăn. 

o UTrẻ không quen với trải nghiệm của bữa ăn (ví dụ cách dùng dụng 
cụ ăn uống, dùng cốc, thức ăn, thức uống, cách tự tập ăn) 

 
Về mặt môi trường 

 

o Trẻ không được trao cơ hội để trẻ cố gắng tự tập ăn (bốc ăn bằng tay 
hoặc dùng dụng cụ ăn uống, cốc, chén) 

o Trẻ không được sử dụng các loại dụng cụ ăn uống và cốc phù hợp để 
tự ăn. 

o Giới hạn thời gian của các bữa ăn để trẻ có thể có cơ hội tự ăn. 
o Hạn chế số lượng người chăm sóc (vấn đề nhân sự) ngăn cản cơ hội 

được tự ăn của trẻ. 
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CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TRẺ TỰ ĂN 

 

 
CÁC YẾU TỐ  QUAN 

TRỌNG  
 

 
DẤU HIỆU CHO TRẺ  TỰ  ĂN THÀNH CÔNG   

Tư thế cho trẻ uống phù 
hợp (với nhu cầu của trẻ) 

o Trẻ uống an toàn, được hỗ trợ và tuân thủ các yếu tố cho trẻ ăn quan trọng 
gồm có trẻ được ngồi trên ghế trong lúc ăn, tư thế ngồi thẳng cả thân người 
được hỗ trợ tốt.  

o Cả trẻ và người chăm sóc trẻ đều cảm thấy thoải mái. 
o Trẻ ăn tích cực và thích thú việc ăn uống (trẻ tỉnh táo, hướng về phía phía 

cốc, mở miệng ngậm cốc vv)  

o Trẻ bình tĩnh trong lúc ăn (không quấy khóc) 

Loại cốc và dụng cụ ăn 
uống phù hợp (với nhu cầu 

của trẻ) 

o Thức ăn phù hợp với khả năng vận động tinh của trẻ. 
o Các loại đồng dùng ăn uống, chén và cốc phù hợp với kích cỡ, khả năng và 

nhu cầu thể chất của trẻ. 
o Trẻ cảm thấy thoải mái và dễ dàng lấy thức ăn, thức uống bằng cách dùng 

tay để bốc, dùng dụng cụ ăn uống, dùng chén hoặc cốc.  
o Trẻ không quá nhạy cảm với các vật liệu làm dụng cụ ăn uống, trẻ không do 

dự, che miệng hoặc đẩy thức ăn ra khi ăn.  
o Tay cầm và trọng lượng của các loại dụng cụ ăn uống/ chén/ cốc cho phép 

trẻ cầm, xúc, nâng và đưa thức ăn vào miệng khi trẻ tự ăn.   

Được trao cơ hội thích hợp  

o Trẻ có đủ thời gian và cơ hội để khám phá các loại thức ăn, dụng cụ ăn 
uống, chén và cốc trước khi ăn. 

o Trẻ có đủ thời gian và cơ hội để tự ăn. 
o Bữa ăn kéo dài 30 phút hoặc ít hơn. 

Thức ăn và Thức uống phù 
hợp 

o Trẻ được cho ăn các loại thức ăn phù hợp, giúp trẻ có thể tự bốc thức ăn, tự 
dùng thìa để ăn và cốc để uống. 

o Dần dần trẻ được cho ăn các loại thức ăn khác nhau khi trẻ đã có khả năng 
ăn uống tốt hơn. 

Hình mẫu và Sự hỗ trợ phù 
hợp 

o Người chăm sóc trẻ ăn và uống cùng với trẻ để hướng dẫn cho trẻ cách 
dùng tay để bốc thức ăn, dùng dụng cụ ăn uống, chén hoặc cốc. 

o Trẻ ăn và uống cùng với các bạn để hướng dẫn cho trẻ cách dùng tay để bốc 
thức ăn, dùng dụng cụ ăn uống, chén hoặc cốc. 

o Người chăm sóc hỗ trợ cho trẻ tự ăn trong các bữa ăn khi trẻ cần. 
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LỜI KHUYÊN KHI TẬP CHO TRẺ TỰ ĐÚT ĂN  
 

LỜI 
KHUYÊN 1: 

Luôn cân nhắc khả năng phát triển của trẻ khi cho trẻ tự ăn. Không phải mọi trẻ đều quan tân hoặc bắt 
đầu cố gắng tự ăn ở cùng một độ tuổi. 

LỜI 
KHUYÊN 2: 

Cho trẻ tự ăn cần có thời gian và sự tập luyện.  Học cách tự ăn là cả một quá trình cho dù trẻ có nhu cầu 
đặc biệt hay không. Cách duy nhất giúp trẻ ăn bằng thìa tốt là thông qua rất nhiều thực hành các bữa ăn 
hàng ngày.  

LỜI 
KHUYÊN 3: 

Tìm ra phương pháp cho trẻ tự ăn tốt nhất có thể mất nhều công sức. Ngay cả khi trẻ đang phát triển 
tốt, có thể vẫn cần thử cho trẻ dùng một số loại thìa, cốc, tư thế ăn hoặc lượng thức ăn khác nhay cho 
đến khi trẻ tìm được phương pháp phù hợp nhất. Dành thời gian, quan sát trẻ và thực hiện những thay 
đổi nhỏ khi cần thiết. 

LỜI 
KHUYÊN 4: 

Tư thế cho trẻ ăn đúng chính là chìa khóa. Việc tìm ra tư thế cho trẻ tự ăn an toàn và thoải mái là điều rất 
quan trọng. Một tư thế ngồi ăn chắc chắn sẽ giúp cho trẻ tự ăn dễ dàng hơn.  

LỜI 
KHUYÊN 5: 

Hãy bắt đầu cho trẻ ăn ít một và chậm. Cho trẻ tự ăn với lượng nhỏ mỗi bữa ăn, sau đó giúp trẻ ăn phần 
còn lại. Hãy tạo nỗ lực nhóm. Thay phiên nhau cho trẻ ăn (người chăm sóc cho trẻ ăn một miếng, đến lượt trẻ 
thay phiên). Cho trẻ ăn chậm nhưng ổn định là cách hay để giới thiệu cho trẻ trải nghiệm mới này.   

LỜI 
KHUYÊN 6: 

Trẻ học hỏi tốt nhất trong môi trường tương tác tích cực. Cho trẻ tương tác tích cực với một trẻ khác khi 
cho trẻ tự ăn là cách tốt nhất để hỗ trợ quá trình tập uống này của trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN 7: 

Cho phép trẻ làm rơi thức ăn. Trẻ tự ăn có thể làm rơi thức ăn. Nhưng một bữa ăn bừa bộn là lành mạnh 
vì nó dạy cho trẻ em cảm nhận về các loại thức uống, kích thích sở thích của trẻ khi thử các thức uống 
khác nhau và chuẩn bị cho trẻ khi trẻ tự ăn. 

LỜI 
KHUYÊN 8:  

Tất cả trẻ đều xứng đáng có cơ hội học kỹ năng sống quan trọng này. Học cách tự ăn là một kỹ năng 
quan trọng có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho trẻ. Trẻ khuyết tật và trẻ khỏe mạnh nên được tạo cơ hội 
tham gia vào hoạt động này. 

 
LỜI KẾT 

Học cách tự ăn là một trải nghiệm đầy thử thách nhưng vô cùng bổ ích đối với trẻ. Khi người 
chăm sóc cho trẻ cơ hội phát triển những kỹ năng này, trẻ học được nhiều thứ hơn là cách ăn và 

uống. Trẻ phát triển được các kỹ năng vô giá trong cuộc sống. Sử dụng tài liệu hướng dẫn làm tài liệu 
hữu ích. Cần ghi nhớ: Thông thường, chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn và đặt câu hỏi với những người 
chăm sóc khác và các thành viên trong nhóm có thể đưa đến các giải pháp sáng tạo và giải quyết vấn đề 
lớn hơn, giảm bớt khó khăn người chăm sóc và trẻ. 

 
Để biết thêm thông tin cách khuyến khích trẻ tự án, tham khảo Chương 2,3 và 4  
Để biết thêm thông tin về những cách sáng tạo để giúp trẻ tự ăn, tham khảo Chương 
9I. 
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  MỤC 1.9: CẤU TRÚC CỦA THỨC ĂN VÀ    
 DẠNG THỨC UỐNG 
 

CẤU TRÚC CỦA THỨC ĂN VÀ DẠNG THỨC UỐNG PHỔ BIẾN LÀ 
GÌ? 
Thức ăn và thức uống có nhiều cấu trúc và dạng khác nhau. Khi còn bé, con người ta chỉ ăn được sữa. Khi 
lớn lên và phát triển các kỹ năng ăn uống, chúng ta trải nghiệm các loại thức ăn có cấu trúc khác nhau như 
ngũ cốc, rau, trái cây nghiền và thức ăn mềm. Cuối cùng, khi các kỹ năng của chúng ta phát triển hoàn 
toàn, chúng ta có thể ăn tất cả các loại thực phẩm, bao gồm các loại thịt và bánh mì dạng thô cứng. Đối với 
trẻ gặp khó khăn với việc ăn và uống, việc tìm ra cấu trúc và dạng  thức ăn và thức uống giúp trẻ ăn uống dễ 
dàng và an toàn nhất có thể là một việc khó khăn. Vì vậy, người chăm sóc cần có sự hiểu biết về các cấu 
trúc và dạng thức ăn thức uống phù hợp nhất theo khả năng và nhu cầu của trẻ. 

 

CẤU TRÚC VÀ ĐỘ ĐẶC KHÁC NHAU20 
Thức ăn và thức uống có nhiều cấu trúc thực phẩm và độc đặc khác nhau. Thức ăn và thức uống có thể có 
cấu trúc và độ đặc tự nhiên hoặc được điều chỉnh để phù hợp với khả năng của trẻ bằng cách các vật dụng 
như đồ dùng ăn uống, máy xay hoặc chất làm đặc thực phẩm. 

 
CẤU TRÚC THỨC 

ĂN  
 

 
   MÔ TẢ  

 
  CÁC VÍ DỤ  

 

Dạng nhuyễn/Rất 
đặc  

o Thường  được ăn bằng dụng cụ ăn uống 
o Không thể hút bằng ống hút 
o Không cần nhai 
o Mịn, không lợn cợn, vón cục 
o Không bị đổ 
o Múc ra thành từng muỗng và giữ nguyên 

hình dạng khi múc bỏ vào khay/dĩa/bàn… 

 

Rau củ, trái cây và thịt xay, 
cháo ngũ cốc đặc  

 

Dạng cắt nhỏ và 
Nhừ 

o Có thể ăn bằng dụng cụ ăn uống, đũa, 
thỉnh thoảng có thể nhón tay  

o Có thể được cắt miếng hoặc múc bỏ vào 
đĩa/khay/bàn. 

o Có thể nhìn thấy những miếng nhỏ lợn cợn  
o Có thể dùng lưỡi để làm nhuyễn các miếng 

nhỏ đó 
o Nhừ và và mềm 
o Ít cần phải nhai 
o Không cần cắn  

 

Thịt băm nhỏ, trái cây, rau 
và cá được cắt nhỏ hoặc 
nghiền nhuyễn, ngũ cốc 
đặc còn nguyên hạt 
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Dạng cắt miếng vừa 
miệng và Mềm 

o Có thể ăn bằng dụng cụ, đũa hoặc bằng tay 
o Mềm, nhừ  và cắt miếng vừa miệng  
o Có thể xắn nhỏ mà không cần dùng dao 
o Có thể được nghiền hoặc xắn bởi dụng cụ 

ăn cơm 
o Cần phải nhai 
o Không cần cắn 

 

Thịt nấu chín mềm, cá 
mềm,  trái cây nghiền, rau 
củ nghiền hoặc luộc, phô 
mai mềm và trứng, bánh 
mì được nhúng ẩm 

 

Dạng thô thông 
thường 

o Thông thường, các thực phẩm hằng ngày 
có các cấu trúc khác nhau (mềm, cứng, 
giòn, khô,xơ, có sợi,   

o Bao gồm hỗn hợp hoặc hỗ hợp kép (thực 
phẩm + chất lỏng -> súp và món hầm)  

o Phù hợp độ tuổi của trẻ  
o Phù hợp với sự phát triển kỹ năng  của trẻ 
o Trẻ cần nhai và cắn thức ăn 

 

Tất cả các loại thịt, rau củ, 
trái cây, bơ, trứng, bánh 
mì. 

 

 
 

 
ĐỘ  ĐẶC CỦA 
THỨC UỐNG  

 

 
   MÔ TẢ  

 
 CÁC VÍ DỤ  

 
 

Dạng lỏng 

o Chất lỏng chảy nhanh nhất 
o Chảy nhanh như nước  
o Có thể uống bằng bất kì dụng cụ nào như 

bình sữa, cốc, bơm tiêm, ống hút 

Nước  

Dạng hơi sánh 

o Chất lỏng chảy chậm hơn nước  
o Có độ sánh hơn nước 
o Có thể uống bằng bất kì dụng cụ nào bình 

bú, cốc, ống tiêm, ống hút 

Sữa mẹ, sữa công thức 

 

Dạng sánh vừa 

o Chất lỏng chảy chậm hơn thức uống hơi 
sánh 

o Có độ sánh đặc hơn thức uống hơi sánh 
o Có thể uống bằng thìa, hầu hết bằng cốc và 

một số cốc có nắp và ống hút 
o Cần dùng sức khi hút bằng ống hút 

Sinh tố hoa quả  

 

Dạng sánh mịn  

o Chất lỏng chảy chậm hơn chất lỏng  sánh 
mịn 

o Đặc  hơn chất lỏng sánh mịn 
o Có thể múc ra thìa thành miếng 
o Có thể uống bằng thìa và cốc 
o Có kết cấu mịn mà không vón cục 
o Không cần nhai hoặc chế biến 

Trái cây xay nhuyễn và 
ngũ cốc gạo, nước sốt, 
súp, mật ong 
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Dạng đặc/ sánh  

o Chất lỏng chảy chậm nhất 

o Chất lỏng đặc nhất  

o Thường được ăn bằng dụng cụ 

o Không thể uống bằng cốc hoặc ống hút 

o Không cần nhai 

o Mịn, không lợn cợn, vón cục 

o Không bị đổ 

o Múc ra thành từng muỗng và giữ nguyên 
hình dạng khi múc bỏ vào khay/dĩa/bàn… 

Rau xay, trái cây và thịt, 
ngũ cốc 

 
 

SỰ CHUYỂN ĐỔ I  
THỰC PHẨM 

 
   MÔ TẢ  

 
 CÁC VÍ DỤ  

 
   

 

 

Thay đổi cấu trúc 
thức ăn 

o Loại thức ăn có thể thay đổi cấu trúc (chuyển 
đổi) khi ăn 

o Cấu trúc thay đổi do có độ ẩm (nước bọt), nhiệt 
độ hoặc tác động lực 

o Ít cần nhai và không cần cắn 

o Giúp dạy các kỹ năng mới ví như kỹ năng nhai 

Đá viên, kem/ sherbet, 
bánh quế, bánh quế, 
một số bánh quy/ bánh 
quy/ bánh quy giòn, 
khoai tây nghiền giòn, 
v.v. 

 

LÝ DO TRẺ CẦN CÁC CẤU TRÚC VÀ ĐỘ ĐẶC KHÁC NHAU? 
Có nhiều lý do trẻ cần các cấu trúc thực phẩm hoặc độ đặc nhất định. Người chăm sóc cần hiểu lý do này 
nhưng đôi khi người chăm sóc vẫn chưa hiểu được nó. Người chăm sóc  có thể tìm hiểu những lý do và biểu 
hiện ở trẻ bằng cách tìm hiểu và lưu ý các phản ứng của trẻ trước, trong và sau khi ăn.  

 
Những lý do phổ biến khiến trẻ cần các loại cấu trúc và độ đặc khác nhau như: 

o Trẻ có các tình trạng y tế (hội chứng trào 
ngược, bệnh tim, phổi) 

o Trẻ bị sinh non  
o Trẻ bị phơi nhiễm với hóa chất ( thuốc và 

hoặc rượu) 
o Trẻ có dị tật ( sứt môi và hoặc hở hàm  ếch 
o Trẻ bị rối loạn thần kinh cơ ( Bại não) 
o Trẻ bị hội chứng Down 
o Trẻ có các yếu tố cảm xúc xã hội hoặc môi 

trường (trải nghiệm hạn chế, không có người 
chăm sóc, trẻ chứng kiến các căng thẳng)
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HÌNH TRÁI: Trẻ  mắc hội chứng Down đôi 
khi cấu hoặc độ đặc thức ăn thức uống  
khác nhau do trẻ gặp vấn đề trương lực 
cơ thấp ở miệng và cổ họng. 

 HÌNH PHẢI: Trẻ Bại não cần các cấu trúc 
và độ đặc khác nhau vì trẻ gặp các vấn đề 
trương lực cơ khiến trẻ khó kiểm soát cơ 
để ăn và nuốt.  

‘ 

 

Một trẻ trai ăn thức ăn có các cấu 
trúc khác nhau trên một chiếc khay 

 

 
 
 

 
CÁC DẤU HIỆU CHO THẤY TRẺ CẦN THAY THẾ THỨC ĂN CÓ CẤU TRÚC 
VÀ ĐỘ ĐẶC KHÁC NHAU: 

o Trẻ bị ho hoặc nghẹn khi ăn thực phẩm hay 
chất lỏng 

o Trẻ thường xuyên bị đầy bụng 
o Trẻ  tạo ra âm  thanh  hoặc tiếng thở  “khò 

khè” 
o Trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp trên  
o Trẻ khó thở trong khi ăn  
o Trẻ không vui hoặc khóc khi đến giờ ăn  
o Trẻ không ăn hoặc từ chối thức ăn hoặc đồ 

uống 

o Trẻ thường mất nhiều thời gian cho bữa ăn 
(nhiều hơn 30-40)’ 

o Trẻ gặp khó khăn khi nhai. 
o Trẻ tránh một số  cấu trúc và thức ăn có đặc 

nhất định 
o Trẻ bị nôn 
o Trẻ có các vấn đề về cân nặng và dinh  

dưỡng 
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHO TRẺ ĂN THỨC ĂN CÓ CẤU 
TRÚC VÀ ĐỘ ĐẶC PHÙ HỢP LÀ GÌ?  
Lựa chọn cấu trúc và độ đặc phù hợp cho trẻ giúp cho bữa ăn của trẻ an toàn và thoải mái. Cho trẻ ăn 
thực phẩm có cấu trúc và độ đặc phù hợp với khả năng của trẻ là rất quan trọng giúp việc nuôi dưỡng trẻ  
thành công. Ngoài ra, đối với trẻ gặp khó khăn khi ăn và uống, thay đổi cấu trúc thức ăn và thức uống 
có thể được sử dụng để tăng sự an toàn và sức khỏe của trẻ. Cụ thể là dạng cấu trúc và độ đặc nhất định 
giúp bảo vệ khí quản của trẻ và khiến việc cho ăn bớt mệt mỏi và căng thẳng, giúp cải thiện và tăng 
cường sức khỏe tổng quát và dinh dưỡng ở trẻ.  

 
Khi trẻ cảm thấy được an toàn và thoải mái khi ăn uống, trẻ sẽ ăn được nhiều 
hơn và phát triển khỏe mạnh hơn.  

 

Lựa chọn cấu trúc và độc đặc phù hợp là quan trọng vì:  

①  Tăng cường phát triển  vận động miệng của trẻ 
②  Giúp trẻ trải nghiệm những cấu trúc và  cảm giác khác nhau một cách an toàn 
③  Giúp trẻ có được trải nghiệm cho ăn an toàn  
④  Giúp trẻ có trải nghiệm ăn uống thoải mái và thú vị.  

 

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHO TRẺ  
ĂN THỨC ĂN CÓ CẤU TRÚC 

VÀ ĐỘ  ĐẶC PHÙ HỢP  

 
MÔ TẢ  (KỸ  NĂNG  ĐẠT ĐƯỢC )  

 

Kỹ năng vận động miệng 

 

o Dạy trẻ cách phối hợp miệng để ăn các thức ăn có cấu trúc và độ đặc 
khác nhau. 

o Dạy trẻ cách ăn và uống các loại thức ăn và thức uống có độ khó 
nhiều hơn. 

Phát triển cảm giác của trẻ 

 

 

o Cho trẻ có cơ hội ăn các loại thức ăn và thức uống có độ đặc khác 
nhau. 

o Chuẩn bị để trẻ có thể ăn các loại thức ăn và thức uống người lớn ăn 
và uống.  

   Sức khỏe và Hạnh phúc của trẻ 

 

o Giúp trẻ có trải nghiệm ăn uống an toàn. 

o Giúp trẻ có trải nghiệm ăn uống thoải mái và thú vị 

o Giảm sự bệnh tật, kém ăn, suy dinh dưỡng, mất nước và tử vong ở 
trẻ. 
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CÁC MỐC THỜI GIAN ĐIỂN HÌNH: CHO TRẺ ĂN CẤU TRÚC 
THỰC PHẨM RẮN 

Mốc thời gian quan trọng và điển hình (độ tuổi) trẻ học cách ăn từng loại thức ăn khác nhau. Tuy nhiên, 
cần phải xem xét không chỉ độ tuổi trẻ, mà cả mức độ kỹ năng phát triển và sự sẵn sàng của trẻ khi 
quyết định cho trẻ ăn cấu trúc thức ăn mới. Mặc trẻ có thể ở một độ tuổi nhất định, nhưng điều quan 
trọng là trẻ đã phát triển các kỹ năng cần thiết để có thể chuyển sang ăn cấu trúc thức ăn mới. 

Bảng dưới đây thể hện các kỹ năng phát triển điển hình ở trẻ, giúp hỗ trợ quá trình tập ăn cấu trúc mới, 
cốc và các mốc phát triển thường thấy ở trẻ.    

 
ĐỘ  TUỔ I  KỸ  NĂNG PHÁT TRIỂN  CẤU TRÚC THỰC PHẨM 

0 – 5/6 Tháng o Trẻ bú o Bú sữa mẹ/ bú bình 

5-6 Tháng 

o Trẻ bú 

o Lực đẩy lưỡi giảm dần 

o Miệng mở ngậm thìa 

o Đưa thức ăn  từ miệng đầy về phía 
họng 

o Thức ăn xây nhuyễn 

7-9 Tháng 

o Kỹ năng nhai lên xuống phát triển 

o Lực đẩy lưỡi giảm hơn nữa 

o Chuyển động của lưỡi từ bên này sang 
bên kia được phát triển 

o Thức ăn đặc, nhuyễn 

o Thức ăn tan nhanh trong nước 
bọt ví dụ như bánh quy, bánh bơ 
v.v 

o Các loại thức ăn mềm ví dụ như 
chuối, quả bơ, cà rốt nấu nhừ và 
nghiền v.v 

12-14 Tháng 
o Kỹ năng nhai tiếp tục phát triển 

o Kỹ năng nhai tốt hơn (nhai xoay tròn)  
o Như trên  

14-18 Tháng 
o Kỹ năng nhai tiếp tục phát triển 

o Chuyển động đóng, mở môi tăng 

o Các loại thịt mềm và cấu trúc hỗn 
hợp như ngũ cốc, súp, cơm và 
đậu v.v  

18-24+ Tháng 

o Kỹ năng nhai đã phát triển hoàn toàn 

o Khép môi mỗi khi nhai và nuốt 

o Cơ hàm đã chắc chắn và có thể căn các 
loại thức ăn có độ dày khác nhau.  

 

o Thịt 

o Các loại trái cây và rau củ 

o Các cấu trúc hỗn hợp  
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 Thức ăn dạng đặc nhuyễn được là rất đặc nếu bám quá 
chặt, không bị đổ khi nghiêng dụng cụ ăn uống. 

 CÁC LOẠI CẤU TRÚC THỨC ĂN KHÁC NHAU 

Có nhiều loại cấu trúc thực phẩm khác nhau. Trẻ phát triển bình thường có thể ăn tất cả thức ăn có cấu 
trúc khác nhau vì các kỹ năng của trẻ đã phát triển phù hợp. Tuy nhiên, đối với trẻ gặp khó khăn trong 
việc ăn uống, trẻ có thể cần ăn một số cấu trúc thức ăn nhất định (và tránh ăn ăn những cấu trúc thức 
ăn khác) để đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái khi ăn. Bất kể là cho trẻ ăn cấu trúc thức ăn nào, cần phải 
phù hợp với lứa tuổi, các kỹ năng và nhu cầu thể chất của trẻ. Vì vậy, cần tìm hiểu được sự khác biệt sự 
khác nhau của các cấu trúc để lựa chọn tốt nhất cấu trúc phù hợp nhất với từng trẻ. Cuối cùng, trẻ sẽ thể 
hiện cho người chăm sóc biết kết cấu trúc thức ăn nào trẻ có thể ăn được và khi nào trẻ đã sẳn sàng để 
ăn dạng thức ăn mới.  

   

DẠNG ĐẶC NHUYỄN  

Thức ăn đặc nhuyễn là thức ăn được làm nhuyễn (không vón cục) và không dính. Với máy xay sinh tố 
hoặc dụng cụ phù hợp, hầu hết các loại thực phẩm có thể được chế biến thành dạng đặc nhuyễn. 

 
THỨC ĂN NÀY TỐT NHẤT:  Tấ t cả  trẻ  từ  6 tháng tuổ i trở  lên   

  

Dạng thức ăn này đặc biệt tốt cho: 
o Trẻ mới tập ăn 
o Trẻ từ 6-9 tháng tuổi 
o  Trẻ có khả năng nhai hạn chế 
o   Trẻ  hạn chế cử động miệng hoặc kiểm soát lưỡi  
o   Trẻ bị thiếu răng/ gặp các vấn đề về răng 

                             miệng  
o   Trẻ dễ bị mệt khi vận động miệng và nhai 
o Trẻ bị đau hoặc khó chịu khi nhai và nuốt 

 

DẠNG CẮT NHỎ  VÀ NHỪ  

Các loại thức ăn được cắt nhỏ và nhừ có lợn cợn nhìn thấy được. Loại thực phẩm này được ăn bằng tay 
hoặc dụng cụ, và các cục lợn cợn có thể được nghiền nhuyễn bằng tay hoặc dụng cụ ăn uống. Khi nuốt, 
những thực phẩm này chuyển sang dạng đặc nhuyễn. Những loại thực phẩm này có thể dễ dàng được 
nghiền bằng dụng cụ (ví dụ: quả bơ, thịt khoai lang nướng, chuối). Thịt và cá băm nhỏ có thể được ăn 
với nước sốt. Các loại bánh mì cần được làm mềm và không ăn khô. Ngũ cốc nên được chế biến đặc, mịn 
và loại bỏ nước khi cần. Cơm không dẻo, bằng nếp hoặc nguyên hạt. 
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Thức ăn nếu không được băm nhuyễn thì nên 

được xay nhuyễn 
 

 
Nếu thức ăn không được cắt miếng và nhừ thì nên 

được nhỏ và nhừ    

 
THỨC ĂN NÀY TỐT NHẤT CHO :  Tấ t cả  trẻ   từ  7 tháng 
tuổ i trở  lên   

 
Dạng thức ăn này đặc biệt tốt cho :  

o Trẻ mới tập ăn 
o Trẻ từ 7-12 tháng tuổi 
o Trẻ đã có kỹ năng nhai 
o Trẻ  hạn chế cử động miệng hoặc kiểm soát lưỡi  
o Trẻ bị thiếu răng/ gặp các vấn đề về răng miệng 

Trẻ dễ bị mệt khi vận động miệng và nhai 
o Trẻ bị đau hoặc khó chịu khi nhai và nuốt 

 

DẠNG CẮT MIẾNG VÀ NHỪ  

Thức ăn dạng cắt miếng và mềm, thường mềm, có độ ẩm và kích 
thước nhỏ để ăn an toàn và dễ dàng hơn. Có thể được ăn bằng 

ngón tay hoặc dụng cụ, và có thể dễ dàng cắt qua mà không 
cần dùng dao. Các loại thịt nên nấu mềm và kích thước 
không lớn hơn 8 mm (bằng chiều rộng của móng tay), và cá 
phải mềm và xốp. Bánh mì cần được làm ẩm, không ăn khô. 
Ngũ cốc cần được chế biến mịn, có ít lợn cợn, loại bỏ nước 
khi cần. Cơm không dẻo, bằng nếp hoặc nguyên hạt 

 

THỨC ĂN NÀY TỐT NHẤT CHO:  Trẻ  từ  9 tháng tuổ i trở  lên   

 
Dạng thức ăn này đặc biệt tốt cho: 

o Trẻ đã có kỹ năng nhai tốt. 
o Trẻ có cử động và kiểm soát lưỡi tốt. 
o Trẻ dễ bị mệt khi vận động miệng và nhai vẫn có thể ăn tốt khi cho ăn ít một cùng với các loại 

thức ăn được cắt nhỏ và như và/hoặc đặc nhuyễn.  
o Trẻ lớn đang học cách ăn bằng dụng cụ ăn uống. 
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Thức ăn dạng thô thông thường đòi hỏi trẻ phát triển 

nhiều kỹ năng vận động miệng hơn và sự bền bỉ để hoàn 
thành bữa ăn mà không bị mệt nhanh chóng.  

 
Thức ăn được cắt miếng và nhừ đòi hỏi trẻ cần có khả năng nhai thức ăn. Nếu trẻ chưa thể 
nhai được nhưng đã được cho ăn loại thức ăn này, trẻ có nhiều khả năng sẽ bị nghẹn. 
Người chăm sóc trẻ phải luôn thận trọng khi cho trẻ ăn thử các loại thức ăn mới và phải 
luôn có mặt khi trẻ ăn.  

 
DẠNG THÔ THÔNG THƯỜNG   

Các loại thực phẩm dạng thô thông thường là các loại thức ăn 
“để bàn” bình thường, phù hợp với độ tuổi và trình độ kỹ 

năng của trẻ. Có thể được ăn bằng ngón tay hoặc dụng cụ, 
và cần cắn và nhai. Cấu trúc của thức ăn dạng thô thông 

thường có thể là: mịn, sần, dính, giòn, giòn, giòn, cứng, 
dai, xơ và nhai. Bánh mì có thể được ăn khô và cơm có 
thể là gạo dẻo, nếp hoặc nguyên hạt. 

 
THỨC ĂN NÀY TỐT NHẤT CHO: Trẻ  từ  18-24 
tháng tuổ i trở  lên   

 
 

Dạng thức ăn này đặc biệt tốt cho: 
o Trẻ có kỹ năng nhai tốt 
o Trẻ có cử động và kiểm soát lưỡi tốt. 
o Trẻ dễ bị mệt khi nhai  
o Trẻ lớn hơn đang học cách ăn bằng dụng cụ ăn uống. 
o Trẻ lớn đang học cách ăn bằng dụng cụ ăn uống. 

 
 

 
ĐỘ ĐẶC CỦA THỨC UỐNG   

Thức uống có độ đặc khác nhau. Hầu hết trẻ phát triển thường chỉ cần thức uống lỏng. Tuy nhiên, đối 
với trẻ gặp khó khăn khi nuốt, trẻ có thể cần loại thức uống có độ đặc nhất định (mà không uống loại 
khác) để đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái khi ăn. Dù cho trẻ uống độ đặc nào cũng cần phù hợp với độ 
tuổi,các kỹ năng và nhu cầu thể chất của trẻ. Vì vậy, cần tìm hiểu sự khác biệt của các độ đặc khác nhau 
lựa chọn độ đặc tốt nhất cho trẻ. Cuối cùng, trẻ sẽ thể hiện cho người chăm sóc biết độ đặc nào trẻ có thể 
uống được và khi nào trẻ sẳn sàng thử loại thức uống mới. 
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 THỨC UỐNG LỎNG   

Thức uống lỏng là chất lỏng chảy nhanh nhất. Chúng 
chảy nhanh nhất vì chúng ít đậm đặc nhất. Thức 
uống lỏng có thể được uống bằng núm ti, cốc, ống 

tiêm hoặc ống hút. 

 
THỨC UỐNG NÀY TỐT NHẤT CHO :  Tấ t 
cả  trẻ  từ  0 tháng tuổ i trở  lên. 
 

Dạng thức uống này đặc biệt tốt cho: 
o Trẻ có kỹ năng nuốt tốt 
o Trẻ có kỹ năng vận động miệng tốt 

o Trẻ khỏe mạnh, không bị bệnh hô hấp 
                             hoặc sốt.  

 

 

 

DẠNG HƠI SÁNH  

Thức uống dạng hơi sánh chảy chậm hơn một chút so với nước vì chúng đậm đặc hơn, có độ đặc tương 
tự như sữa công thức cho trẻ được uống bằng núm ti, cốc, ống tiêm hoặc ống hút. Dạng thức uống này 
phù hợp cho trẻ thường xuyên bị nôn trớ.  

 

THỨC UỐNG NÀY TỐT NHẤT CHO:  
Tấ t cả  trẻ  từ  0 tháng tuổ i trở  lên 

 
 
Dạng thức uống này đặc biệt tốt cho: 

o Trẻ có kỹ năng nuốt tốt 
o Trẻ có kỹ năng vận động miệng tốt 
o Trẻ bị chứng trào ngược dạ dày thực 

quản (GER, GERD) hoặc Trào ngược 
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Dạng thức uống hơi sánh này giúp ích cho trẻ thường xuyên bị nôn trớ. 
 

 
DẠNG SÁNH VỪA  

Thức uống dạng sánh vừa chảy nhanh ra khỏi thìa, nhưng tốc độ chậm hơn so với thức uống dạng hơi 
sánh. Có thể được lấy bằng thìa, một số núm ti và ống hút, bằng cốc và ống tiêm. Một số thức uống dạng 
sánh vừa tự sinh tố hoa quả. Đối với thức uống dạng sánh vừa không tự nhiên, có thể dùng thêm chất 
làm đặc. 

 

THỨC UỐNG NÀY TỐT NHẤT CHO :  Tấ t cả  trẻ  từ  0 tháng tuổ i trở  lên (*trẻ  sơ sinh 
dư ớ i 6 tháng tuổ i nên cho uố ng sữ a mẹ  và sữ a công thứ c.)    

 

Thức uống này đặc biệt tốt cho: 
o Trẻ có kỹ năng nuốt tốt 
o Trẻ có kỹ năng vận động miệng tốt 
o Trẻ bị giảm kỹ năng vận động miệng 
o Trẻ gặp khó khăn khi uống thức uống dạng lỏng (kỹ năng nuốt kém)  

 

 
DẠNG  SÁNH MỊN  

Thức uống dạng sánh mịn dễ chảy, từ từ ra khỏi muỗng. Thức 
uống dạng này mịn mà không lợn cợn, vón cục và có thể 
được múc bằng thìa và hoặc cốc. Thức uống dạng này 
không cần nhai, ít tôn sức và cho phép trẻ có nhiều thời 
gian hơn để chuẩn bị cho việc nuốt. Một số thức uống dạng 
sánh mịn ở dạng tự nhiên như thức ăn chảy nhuyễn, một 
số loại nước sốt và nước thịt. Đối với thức ăn không có độ 
đặc tự nhiên, có thể dùng thêm chất tạo độ đặc.   

 
THỨC UỐNG DẠNG NÀY TỐT NHẤT CHO: Tấ t 

cả  trẻ  từ  0 tháng tuổ i trở  lên (*trẻ  sơ sinh dư ớ i 6 
tháng tuổ i nên đư ợ c cho ăn sữ a mẹ  hoặ c sữ a công thứ c 

đư ợ c chế  biế n đặ c)        

 

Thức uống này đặc biệt tốt cho :  

o Trẻ bị giảm đáng kể các kỹ năng vậng động miệng. 
o Trẻ gặp khó khăn khi uống các thức uống lỏng và 
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Nếu trẻ có các biểu hiện như thường xuyên bị ho, bị nghẹn khi uống 
các thức uống dạng sánh vừa. Trẻ có thể đã gặp khó khăn khi nuốt. 
 

o Trẻ uống tốt với thức uống chảy chậm, được kiểm soát. 

 
DẠNG ĐẶC SÁNH  

Thức uống được xay cho đến khi mịn (không vón cục, lợn cơn) và không bám dính. Với máy xay sinh tố 
hoặc dụng cụ phù hợp, hầu hết các loại thực phẩm và thức uống đều có thể được chế biến ở dạng đặc 
sánh. Thức uống dạng đặ sánh không uống được bằng cốc hoặc ống hút - phải dùng thìa hoặc đôi khi 
dùng nĩa để ăn. Thức uống dạng đặc sánh này không đòi hỏi nhai, ít tôn sức hơn và cho phép trẻ có 
nhiều thời gian hơn để nuốt. Một số thức uống có độ đặc tự nhiên ví dụ thức ăn xay nhuyễn cho trẻ. Đối 
với thức uống không có độ đặc tự nhiên, có thể dùng thêm chất tạo độ đặc.  

 
Thức uống này tốt nhất cho: Tất cả trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên   
 

THỨC UỐNG NÀY ĐẶC BIỆT TỐT CHO :  

o Trẻ từ 6-9 tháng tuổi 
o Trẻ có kỹ năng vận động miệng hạn chế 
o Trẻ bị thiếu răng hoặc gặp các vấn đề răng miệng. 
o Trẻ thường xuyên bệnh đường hô hấp và sốt 
o Trẻ gặp khó khăn khi uống thức uống dạng lỏng, hơi sánh, sánh vừa và sánh đặc (khó nuốt)  
o Trẻ uống tốt các thức uống chảy chậm, được kiểm soát 
o Trẻ dễ bị mệt khi vận động cơ miệng và nhai 
o Trẻ bị đau hoặc khó chịu khi nhai và nuốt 

 

 

 
Để biết thêm thông tin về cách làm đặc thức ăn và thức uống, tham khảo Phụ lục 9C, 9D, và 
9E. 

Để biết thêm thông tin về cách cải thiện chế độ ăn cho trẻ, tham khảo Phụ lục 9F. 
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CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA CẤU TRÚC VÀ DẠNG 

THỨC UỐNG 

 

Phù hợp với độ tuổi   

o Thức ăn và thức uống phù hợp vơi độ tuổi của trẻ. 

o Thức ăn và thức uống không quá khó ăn so với độ tuổi của trẻ 

o Thức ăn và thức uống không quá dễ dàng để trẻ ăn 

o Thức ăn và thức uống thay đổi khi trẻ lớn và phát triển hơn  

Phù hợp với sự phát triển  

o Thức ăn và thức uống phù hợp với khả năng của trẻ. 

o Thức ăn và thức uống phù hợp với khả năng thể chất của trẻ (tư thế, sức mạnh 
cơ thể, khả năng kiểm soát, có thể dùng tay, v.v) 

o Thức ăn và thức uống phù hợp với những khả năng khác của trẻ (trẻ tỉnh táo, 
thích thú và sẳn sàng để ăn, khả năng thị giác v.v)  

o Foods and liquids change as child grows and develops  

Phù hợp với kỳ năng vận 
động miệng và Nuốt  

o Thức ăn và thức uống phù hợp với vận động cơ miệng và khả năng kiểm soát 
của trẻ. 

o Thức ăn và thức uống phù hợp với kỹ năng phối hợp môi, má và hàm của trẻ.  

o Thức ăn phù hợp với khả năng nuốt của trẻ. 

o Thức ăn và thức uống phù hợp với đặc điểm răng của trẻ (trẻ mọc răng hoặc 
mất răng) 

Hiệu quả cho ăn  
o Thức ăn và thức uống phù hợp với mức độ bền bỉ (năng lượng) của trẻ 

o Bữa ăn kéo dài 30 phút hoặc ít hơn. 

An toàn và Thoải mái  

o Thức ăn và thức uống giúp ăn an toàn cho trẻ 

o Thức ăn và thức uống giúp cảm giác ăn thoải mái cho trẻ 

o Thức ăn và thức uống giúp nâng cao sức khỏe cho trẻ 

o Thức ăn và thức uống làm cho trẻ hạnh phúc và phát triển 

 
 
 
 
 

 
CÁC YẾU TỐ  QUAN 

TRỌNG  

 
CẤU TRÚC CỦA THỨC ĂN VÀ DẠNG THỨC UỐNG  
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LỜI KHUYÊN VỀ CẤU TRÚC CỦA THỨC ĂN VÀ DẠNG 
THỨC UỐNG  

LỜI 
KHUYÊN 
1: 

Luôn luôn xem xét nhu cầu cá nhân của trẻ khi lựa chọn cấu trúc thức ăn hoặc dạng thức uống. Không phải 
tất cả trẻ ăn tốt tất cả các loại thực phẩm và thức uống ở cùng độ tuổi. Mỗi trẻ có sức khỏe khác nhau và 
những khó khăn đặc biệt mà chúng ta cần phải cân nhắc. 

LỜI 
KHUYÊN 
2: 

Luôn luôn cân nhắc năng trẻ khi lựa chọn cấu trúc thức ăn hoặc dạng thức uống. Đừng chỉ cân nhắc đến độ 
tuổi của trẻ khi lựa chọn thức ăn và thức uống dành cho trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN
3: 

Tìm ra loại cấu trúc thức ăn hoặc dạng thức uống phù hợp nhất cho trẻ đôi khi mất nhiều công sức. Người 
chăm sóc trẻ có thể phải thử các cấu trúc độ đặc nhiều lần hoặc các cấu trúc / dạng thức uống khác nhau 
cho đến khi tìm thấy cấu trúc/ dạng thức uống phù hợp với trẻ. Dành thời gian, quan sát cách trẻ phản ứng 
và thực hiện những thay đổi nhỏ khi cần thiết. 

LỜI 
KHUYÊN 
4: 

Tư thế đúng là chìa khóa. Tìm ra tư thế ăn an toàn và phù hợp với trẻ là rất quan trọng. Một tư thế ngồi ăn 
chắc chắn sẽ giúp cho trẻ ăn uống dễ dàng hơn. 

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

Hãy bắt đầu cho trẻ ăn ít một và chậm. Cho trẻ ăn thử cấu trúc hoặc độ đặc mới với lượng nhỏ khi ăn lần 
đầu tiên. Cho trẻ ăn chậm cho phép người chăm sóc quan sát xem trẻ có xử lý được cấu trúc thức ăn hay 
độ đặc mới không. Tốc độ cho ăn càng chậm và miếng cắn / ngụm càng nhỏ thì càng dễ dàng và an toàn 
hơn cho trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN 
6: 

Trẻ học hỏi tốt nhất trong môi trường tương tác tích cực. Cho trẻ tương tác tích cực với một trẻ khác khi 
cho trẻ tự ăn là cách tốt nhất để hỗ trợ quá trình tập uống này của trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN 
7: 

Cho phép trẻ làm rơi thức ăn! Học cách ăn và uống các loại thức ăn có cấu trúc và độ đặc khác nhau có thể 
làm trẻ bẩn. Nhưng một bữa ăn bừa bộn là lành mạnh vì nó dạy cho trẻ em cảm nhận về các loại thức 
uống, kích thích sở thích của trẻ khi thử các thức uống khác nhau và chuẩn bị cho trẻ khi trẻ tự ăn. 

 

 

 

LỜI KẾT 
Hầu hết trẻ sẽ phát triển việc ăn và uống các loại thức ăn và thức uống có cấu trúc và độ 

đặc khác nhau một cách dễ dàng mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Tuy nhiên, khi trẻ có 
biểu hiện gặp khăn trong việc ăn và nuốt, thay đổi loại thức ăn và thức uống giúp cho bữa ăn an 

toàn và dễ dàng hơn là có lợi và giúp cho trẻ phát triển. Tốc độ ăn càng chậm và miếng cắn hoặc ngụm 
uống càng nhỏ thì càng dễ dàng và an toàn hơn cho trẻ. 
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 MỤC 1.10: HIỂU BIẾT VỀ SỰ TƯƠNG TÁC 
 

THẾ NÀO LÀ SỰ TƯƠNG TÁC? 
Sự tương tác là cách dùng từ khác hàm ý về các “mối quan hệ”. Trong tài liệu hướng dẫn này, hai thuật 
ngữ được dùng thay thế cho nhau. Các mối quan hệ giữa trẻ với người chăm sóc trẻ, những khoảnh khắc 
thường ngày trong giờ cho ăn gọi là những tương tác. Sự tương tác tích cực, có chủ ý là cần thiết để trẻ 
phát triển khỏe mạnh. Trẻ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn khi được cho cơ hội tương tác chăm sóc nhất 
quán với người chăm sóc của mình. 

 

Tình cảm vui vẻ với mọi người xung quanh giúp tăng cường sự phát triển 
của trẻ. 

  
VÌ SAO SỰ TƯƠNG TÁC LẠI QUAN TRỌNG VỚI VIỆC CHO TRẺ 
ĂN? 
 
Những kỹ năng đầu đời như cho ăn cần được học. Những kỹ năng này được hình thành từ các mối quan 
hệ và sự kiện mà trẻ trải nghiệm với những chăm sóc của mình21. Sự điều chỉnh, hay khả năng của trẻ để 
tự bình tĩnh trở lại, là điều cần thiết cho sự phát triển ở trẻ, đặc biệt là khi cho trẻ ăn. Để trẻ có thể ăn 
tốt, trước tiên trẻ phải bình tĩnh. Khi đã bình tĩnh, trẻ có khả năng tương tác tốt hơn với người lớn, ăn và 
tự ăn thành công hơn. Trong trẻ phát triển, trẻ cần sự hỗ trợ từ người chăm sóc để trở nên bình tĩnh. 
Một mối quan hệ đáng tin cậy, an toàn và tích cực với người chăm sóc là điều đầu tiên mà trẻ cần cần 
học để bình tĩnh trở lại. 

 

Khả năng điều chỉnh, 
hay kiểm soát cảm xúc 
và bình tĩnh trở lại, là 
cần thiết cho sự phát 
triển của trẻ, nhất là  
khi cho trẻ ăn và tập tự 
đút ăn. 
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CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA SỰ TƯƠNG TÁC: 

NHỮNG PHẨM CHẤT NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ CẦN CÓ22  
Nội dung này sẽ giải thích các yếu tố quan trọng tạo nên các phẩm chất mà người chăm sóc trẻ cần có. 
Chăm sóc tối ưu khác với chăm sóc nuôi dưỡng. Chăm sóc nuôi dưỡng là khi người chăm sóc đáp ứng 
các nhu cầu tiêu chuẩn cơ bản của trẻ (ví dụ: cung cấp thức ăn, nước uống và có thể hỗ trợ các hoạt động 
hàng ngày khác như tắm, tã và đi vệ sinh). Chăm sóc tối ưu là khi người chăm sóc trẻ ngoài việc đáp 
ứng các nhu cầu hàng ngày, còn cung cấp các tương tác tích cực, yêu thương dành cho trẻ. Những tương 
tác tích cực và có ý nghĩa này thúc đẩy chất lượng cuộc sống của trẻ, cải thiện sức khỏe cho trẻ. Người 
chăm sóc phải cân nhắc những yếu tố này khi hỗ trợ cho trẻ  và mang đến dịch vụ chăm sóc tối ưu cho 
trẻ. 

 

 
Luôn thấu hiểu có nghĩa là: Hiểu được nhu cầu của trẻ.  
 
 

LUÔN HIỆN DIỆN, LUÔN ÂN CẦN, LUÔN SẲN SÀNG VÀ LUÔN THẤU HIỂU 
 
 

 NHỮNG PHẨM CHẤT MÀ NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ  CẦN CÓ  

Luôn hiện 

diện 

Luôn hiện diện trong mọi tương tác với trẻ về thể chất và tinh thần.  Người chăm sóc rất chú ý đến việc 
gì đang xảy ra tại thời điểm hiện tại (tức là không đang nghĩ về công việc sắp phải làm) để có thể hiểu 
rõ những gì trẻ cần và để hỗ trợ những nhu cầu đó của trẻ. “Tôi thấy bạn và bạn thấy tôi” 

Luôn ân 

cần  

Luôn quan sát các nhu cầu về thể chất và tình cảm của trẻ. Người chăm sóc trẻ chú ý đến nhu cầu của 
trẻ để giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu. Trẻ sẽ tiếp tục bày tỏ nhu cầu và cảm xúc của mình và hiểu 
rằng người chăm sóc chúng đang chăm chú lắng nghe và quan sát trẻ. “Bạn hiểu tôi, và điều đó làm tôi 
cảm thấy tốt” 

Luôn sẳn 

sàng 

Luôn nhất quán và nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của trẻ. Người chăm sóc đáp ứng kịp thời các nhu 
cầu của trẻ và trẻ học cách tin tưởng rằng người chăm sóc sẽ giữ chúng an toàn. Khi có sự chăm sóc 
nhất quán (có nghĩa là, cùng một người chăm sóc, lịch trình, cùng một bình sữa/ loại cốc / thìa, phòng 
cho ăn, vị trí cho ăn, v.v.) được cung cấp một cách đáp ứng, trẻ phát triển các mối quan hệ sâu sắc và 
cần thiết cho cuộc sống. "Tôi cảm thấy an toàn khi ở bên bạn. Bạn luôn ở đây vì tôi.” 

Luôn thấu 

hiểu 

Hãy kết nối sâu sắc với trẻ và tìm hiểu mong muốn và nhu cầu cá nhân của trẻ. Người chăm sóc trẻ thấu 
hiểu để đáp ứng các nhu cầu của trẻ một cách nhất quán và tôn trọng. Điều này tạo ra cảm giác đáng 
tin cậy cho trẻ. “Tôi có thể tin tưởng vào bạn vì bạn luôn chăm sóc tốt cho tôi.” 
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LỜI KHUYÊN CHO SỰ TƯƠNG TÁC VỚI TRẺ  
 

LỜI 
KHUYÊN 
1: 

Tình cảm lành mạnh sẽ giúp phát triển trí não của trẻ.  Những tương tác tích cực giữa trẻ và người chăm 
sóc trẻ sẽ giúp phát triển trí não ở trẻ. Não bộ của trẻ sẽ phát triển mạnh mẽ khi người chăm sóc dành 
nhiều thời gian cho trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN 
2: 

Tình cảm lành mạnh sẽ giúp hàn gắn những tổn thương tinh thần của trẻ.  Những mối quan hệ tích cực là 
cách chính mà người chăm sóc có thể làm giảm tác động của những khó khăn và căng thẳng mà trẻ đã trải 
qua. Người chăm sóc có thể mang đến những tương tác tích cực bằng cách luôn hiện diện, luôn ân cần, 
luôn sẳn sàng và luôn thấu hiểu trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN 
3: 

Những mối quan hệ lành mạnh giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Trẻ được nuôi dưỡng bởi bằng những 
tương tác tích cực với người chăm sóc sẽ khỏe mạnh hơn và được nuôi dưỡng tốt hơn (về cả thể chất và 
tinh thần). 

LỜI 
KHUYÊN 
4: 

Optimal caregiving doesn’t take extra time. Caregivers can offer positive interactions throughout daily 
activities and routines that they are already doing by using simple strategies.  Chăm sóc tối ưu không hề 
mất nhiều thời gian. Người chăm sóc có thể tương tác tích cực với trẻ thông qua các hoạt động và thói 
quen hàng ngày với những kỹ thuật đơn giản. 

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

Trẻ sẽ học hỏi tối nhất thông qua tình cảm tích cực với người nuôi dưỡng. Mang đến cho trẻ những tương 
tác tích cực trong giờ ăn (và ngoài giờ ăn) là cách tốt nhất để hỗ trợ quá trình học tập của trẻ. 

 
LỜI KẾT 

Mối quan hệ tích cực là nền tảng để nuôi dạy trẻ khỏe mạnh. Khi trẻ nhận được sự chăm 
sóc tối ưu ngay từ đầu, trẻ gặt hái những lợi ích đáng kể cho đến cuối đời. Khi trẻ không có người 

để phụ thuộc một cách nhất quán và khi trẻ không có mối quan hệ tích cực, sự tăng trưởng và phát triển 
của trẻ có thể gặp trở ngại phát triển nghiêm trọng bao gồm kém phát triển não bộ và thể chất, chậm 
phát triển khả năng gắn bó cũng như trở thành người hữu ích trong cộng đồng. Vì vậy, người chăm sóc 
trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển không chỉ về thể chất mà cả về mặt cảm xúc của trẻ. 
Mỗi hoạt động và thói quen trong suốt cả ngày là cơ hội để tạo  tác động tích cực đến cuộc sống của sau 
này của trẻ. 

 

Để biết thêm thông tin về sự tương tác và cách thức hỗ trợ tương tác với trẻ trong 
các hoat động và sinh hoạt hàng ngày, tham khảo Chương 8 và Phụ lục 9K.
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