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Mục 6.1: Trẻ khuyết tật hay trẻ có nhu cầu 
đặc biệt. 

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

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

PHẦN 3 | CHƯƠNG 6 

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

 Mahatma Gandhi 

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

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

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

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

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

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

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

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

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VÀ BỆNH LÝ THƯỜNG GẶP 

Rối loạn phổ tự kỷ Bệnh tim mạch 

Bại não Sứt môi và/ hoặc hàm ếch 

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

Mất sinh lực Rối loạn phổ rượu từ bào thai 

Rối loạn tiêu hóa HIV/AIDS 

Thừa cân/béo phì Sinh non và nhẹ cân  

Suy dinh dưỡng nặng Nứt đốt sống 

Phơi nhiễm với chất kích thích 
(thuốc phiện)  

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

Mỗi trẻ em là một cá thể riêng. 

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

cầu và khả năng. 

Điều quan trọng là cần đánh giá mỗi trẻ một 
cách riêng rẽ trên tất cả các mặt phát triển 
để hiểu rõ nhất về khả năng và nhu cầu của 

cá nhân trẻ đó. 
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MỤC 6.2: THÁCH THỨC TRONG ĂN UỐNG Ở 
MỘT SỐ DẠNG TẬT THƯỜNG GẶP 

HIỂU BIẾT VỀ CÁC DẠNG TẬT THƯỜNG GẶP 

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

CÁC DẠNG TẬT THƯỜNG GẶP: 

� Rối loạn phổ tự kỷ 

� Bệnh tim mạch 

� Bại não 

� Sứt môi và/hoặc hàm ếch 

� Khiếm thính/giảm thính lực 

� Hội chứng Đao (Down) 

� Phơi nhiễm chất kích thích (ma túy) 

� Sinh non, sinh nhẹ cân 

	 Khiếm thị 

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

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

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

RỐ I  LOẠN PHỔ  TỰ  KỶ  (ASD) LÀ GÌ?    

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

Trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷcó thể: 

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

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

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

 
Hãy đặt kỳ vọng cao cho trẻ 

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

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

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

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

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

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

 
CÁC VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN 

UỐNG THƯỜNG GẶP 

 

CÁC VÍ DỤ  (BẰNG DẪN CHỨNG CỤ  THỂ)  

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

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

Gặp khó khăn trong kiểm soát vận 
động 

o Trẻ gặp khó khăn khi tự xúc ăn 

Nhạy cảm về giác quan  

o Cực kỳ cứng nhắc trong việc kén chọn thức ăn  
o Có sở thích thái quá về thể loại thức ăn, màu sắc, hương vị, nhiệt 

độ và mùi vị ... nhất định nào đó  
o Cự kỳ kén chọn về loại cốc, chén, bát, đĩa nào đó và người nào trẻ 

muốn đút cho trẻ ăn v.v. 
o Dễ bị kích thích bởi môi trường xung quanh bao gồm các loại thức 

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

miệng 

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

không biểu hiện dấu hiệu khó chịu. 

Vấn đề về Dinh dưỡng và Tăng 
trưởng 

o Là hệ quả của chế độ ăn uống không cân bằng, hạn chế ăn thức ăn 
đa dạng và cứng nhắc trong lựa chọn thức ăn. 
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VẤN ĐỀ VỀ TIM MẠCH 
 

VẤN DỀ  VỀ  TIM MẠCH LÀ GÌ?  

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

 

 
 
Trẻ mắc bệnh tim có thể: 

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

 

 

VÌ SAO TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĂN UỐNG?  

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

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

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

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

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

Mệt mỏi và gia tăng buồn ngủ 
o Thường xuyên ngủ thiếp đi trong khi ăn 
o Khó đánh thức trẻ dậy để ăn 
o Trẻ lớn tránh ăn những loại thức ăn khiến trẻ dễ bị mệt khi ăn 

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

Ăn lâu o Bữa ăn kéo dài hơn 30 phút 

Ăn uống tùy tiện 
o Trẻ phối hợp kém khi bú, nuốt và thở khi ăn 
o Trẻ quấy khóc khi cho bú hoặc cho ăn 
o Trẻ thở gấp hoặc nuốt ực khi uống  

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

mệt mỏi. 

Cảm giác ghê miệng và thức ăn 
o Trẻ thích thức uống hơn ăn thức ăn đặc rắn. 
o Trẻ thích ăn thức ăn “dễ nuốt hơn” (mềm) hơn là thức ăn “cứng” 
o Trẻ bỏ bú và bỏ ăn vì ăn vào khiến trẻ bị mệt.  

Ăn không ngon miệng và Chậm tăng 
trưởng 

o Do lượng thức ăn đầu vào giảm, ăn uống khó, bị ghê miệng và việc 
đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng bị thiếu hụt trầm trọng hơn. 

 

 

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

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

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

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

 VÌ SAO  TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĂN UỐNG?  

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

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

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

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

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

 
 

 

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

khác nói và những việc đang diễn ra xung 
quanh trẻ. Không phải tất cả những trẻ bị bại 

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

Tăng nguy cơ bị sặc o Chậm trong xử lý và nuốt thức ăn và thức uống ở trong miệng 
o Hay bị ho, sặc, ọe thức ăn và thức uống  
o Thở khò khè trong khi ăn và sau khi ăn → dấu hiệu khả năng trẻ bị sặc 

cao 
o Thường xuyên mắc các bệnh về phổi và nhiễm trùng 

Trẻ ăn lâu o Bữa ăn kéo dài hơn 30 phút 

Khó khăn vận động miệng 

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

o Gặp khó khăn khi mở và ngậm miệng để ăn/ uống bằng thìa và cốc 
o Gặp khó khăn khi chuyển sang ăn các dạng thức ăn khác, đặc biệt là 

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

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

Khó khăn về thể chất 

o Trẻ gặp khó khăn trong duy trì tư thế ăn an toàn 
o Đầu và cổ trẻ bị vẹo (ra phía trước, phía sau hoặc sang hai bên) khiến 

cho việc ăn uống trở nên khó khăn và không an toàn cho trẻ. 
o Tăng trương lực cơ cánh tay, bàn tay và lưng khiến việc trẻ tự ăn gặp 

khó khăn. 

Mẫn cảm về giác quan và cảm giác 
ghê miệng 

o Trẻ dễ bị kích thích bởi một số cấu trúc thức ăn và nhiệt độ nhất định 
dẫn đến tình trạng gồng cứng cơ (co cơ) 

o Dễ bị kích thích bởi môi trường xung quanh bao gồm các loại đồ ăn,  
thức uống dẫn đến tình trạng gồng cứng cơ (co cơ) 

o Thích thức uống hơn thức ăn đặc rắn 
o Thích ăn các thức ăn “mềm, dễ nuốt” hơn là thức ăn “cứng” 
o Từ chối các loại thức uốn và thức ăn khiến trẻ dễ bị mệt hoặc không 

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

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

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

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

 

 
Trẻ bị sứt môi/hàm ếch có thể: 

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

 

VÌ SAO TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĂN UỐNG? 

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

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

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

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

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

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

Ăn uống kém hiệu quả 

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

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

Tăng nguy cơ bị sặc 

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

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

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

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

Khó khăn vận động miệng 

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

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

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

Hệ giác quan quá mẫn và hay bị ghê miệng 

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

o Từ chối ăn các loại thức uống, thức ăn khiến trẻ dễ bị mệt hoặc 
không cảm thấy thoải mái hoặc gây đau khi ăn. 

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

Gặp vấn đề về dinh dưỡng và tăng trưởng 

o Do ăn uống kém, hạn chế trong ăn uống và có thể cả cảm giác 
ghê miệng  
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BỊ ĐIẾC/KHIẾM 
THÍNH  
B Ị  ĐIẾC HOẶC KHIẾM 
THÍNH LÀ GÌ?   

 

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

 

Trẻ bị điếc hoặc bị khiếm thính có thể: 

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

 

VÌ SAO TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĂN UỐNG? 

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

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

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

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

VÍ DỤ  (BẰNG CÁC DẪN CHỨNG CỤ  THỂ)   

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

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

Khó khăn vận động miệng 
o Gặp khó khăn khi xử lý một số cấu trúc thức ăn nhất định 
o Trẻ chậm phát triển các kỹ năng vận động miệng để ăn 

thức ăn có cấu trúc cứng hơn do trẻ chưa tập ăn sớm. 

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

o Giác quan quá mẫn gây hạn chế việc trẻ chấp nhận ăn thức 
ăn 

o Gặp khó khăn về tư thế ăn do trương lực cơ (tăng hoặc 
giảm) 

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

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

 

 

HỘI CHỨNG ĐAO 
HỘ I  CHỨNG ĐAO  LÀ GÌ?    

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

 

Trẻ mắc hội chứng Down có thể: 

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

 Giảm trương lực cơ 
 Khó khăn khi ngủ 
 Tăng trưởng chậm 
 Chậm phát triển 
 Các vấn đề vềsức khỏe khác: co giật, mắc các vấn đề về thị giác, thính giác, bệnh tim và phổi (hô 

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

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

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

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

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

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

 

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

Vấn đề về thể chất 
o Khó duy trì tư thế ổn định để đảm bảo an toàn trong ăn uống. 
o Giảm trương lực cơ có thể dẫn đến việc trẻ ngồi siêu vẹo hoặc ngồi gục 

trên ghế ăn và khó khăn trong việc giữ thẳng đầu và cổ khi ăn 

Ăn uống kém hiệu quả 
o Thường xuyên vừa ăn vừa ngủ gật 
o Kém trong phối hợp nhịp bú, nuốt và thở trong khi ăn 
o Trẻ lớn hay từ chối ăn các loại thức ăn có thể khiến trẻ  dễ bị mệt sức 

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

Khó khăn vận động miệng 

o Trẻ bú yếu (có thể để sữa trào ra khỏi miệng) 
o Gặp khó khăn khi ăn một số loại thức ăn có cấu trúc nhất định (đặc biệt 

các loại thức ăn đòi hỏi phải nhai) do bị nhược cơ và dễ mệt 
o Thường xuyên bị ho hoặc sặc khi ăn thức ăn chưa được nhai kỹ 
o Trẻ chậm phát triển các kỹ năng vận động miệng để ăn thức ăn có cấu 

trúc cứng hơn do trẻ không được tập ăn sớm. 

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

Mẫn cảm về giác quan 

o Từ chối ăn một số loại thức ăn nào đó do trẻ biết thức ăn đó cứng nên 
khó ăn hoặc dễ làm trẻ bị mệt khi ăn. 

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

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

Vấn đề về dinh dưỡng và tăng 
trưởng 

o Do hạn chế ăn uống và có thể do chậm trễ trong việc tập ăn các thức ăn 
có cấu trúc khác nhau. 
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RỐI LOẠN PHỔ RƯỢU TỪ BÀO THAI (FASD) VÀ TRẺ BỊ 
PHƠI NHIỄM CHẤT KÍCH THÍCH33 

 
RỐ I  LOẠN PHỔ  RƯỢU TỪ  BÀO THAI VÀ PHƠI NHIỄM VỚ I  
CHẤT KÍCH THÍCH LÀ GÌ?  

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

 

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

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

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

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

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

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

trong gia đình và/ hoặc trong cộng đồng.  
  

VÌ SAO TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĂN UỐNG?  

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

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

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

khó khăn khi đi ngủ theo lịch sinh hoạt. 
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CÁC VẤN ĐỀ  VỀ  ĂN UỐNG 

THƯỜNG GẶP VÍ DỤ  (BẰNG CÁC DẪN CHỨNG CỤ  THỂ)  

Mệt mỏi và hay buồn ngủ 
o Thường xuyên vừa ăn vừa ngủ gật 
o Khó đánh thức trẻ dậy để ăn 
o Trẻ lớn không thích ăn các thức ăn có thể làm cho trẻ dễ bị mệt 

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

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

Ăn uống kém hiệu quả 

o Gặp khó khăn khi bú mẹ và bú bình 
o Trẻ bú yếu (hay để sữa trào ra khỏi miệng)  
o Trẻ thường quấy khóc khi ăn 
o Gặp khó khăn trong phối hợp nhịp bú, nuốt, thở trong khi ăn.  

Khó khăn về thể chất 

o Khó duy trì tư thế ổn định để đảm bảo an toàn trong ăn uống. 
o Giảm trương lực cơ có thể dẫn đến việc trẻ ngồi siêu vẹo hoặc 

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

sau. 

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

o Dễ bị kích động bởi tác động của môi trường xung quanh đặc biệt 
là ánh sáng, tiếng ồn và không gian quá “tấp nập” 

o Thể hiện sở thích rõ rệt trong ăn uống và thường ăn các thức ăn có 
cấu trúc, mùi vị, nhiệt độ nhất định v.v.  

o Không có cảm giác đói và/ hoặc cảm giác no khi ăn hoặc uống. 
o Tống thức ăn đầy trong miệng để “cảm nhận” được thức ăn tốt 

hơn hoặc do trẻ mất sự tập trung/ kém tập trung 
o Gặp khó khăn ăn những loại thức ăn và thức uống mới 
o Hạn chế ăn thức ăn đa dạng. 

Khó khăn vận động miệng 

o Trẻ bú yếu (sữa hay trào ra khỏi miệng) 
o Gặp khó khăn khi ăn một số loại thức ăn nào đó (đặc biệt là các 

loại thức ăn đòi hỏi phải nhai) do trẻ bị giảm trương lực cơ, dễ bị 
mệt và mất tập trung khi ăn. 

o Thường xuyên bị ho hoặc sặc do khả năng nhai kém 

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

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

 

SINH NON  VÀ SINH NHẸ  CÂN LÀ GÌ?   

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

 

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

 
 

Trẻ sinh non và/ hoặc nhẹ cân có thể: 

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

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

 

VÌ SAO TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĂN UỐNG? 

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

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

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

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

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

 
 

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

Yếu mệt và hay buồn ngủ 
o Thường xuyên ngủ thiếp đi trong khi đang bú 
o Khó đánh thức dậy để ăn 
o Trẻ lớn tránh ăn các loại thức ăn có thể làm cho trẻ dễ bị mệt hơn 

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

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

Ăn uống tùy tiện o Gặp khó khăn khi bú mẹ và bú bính 
o Trẻ bú yếu (hay để sữa trào ra khỏi miệng) 
o Thường quấy khóc khi ăn 
o Gặp khó khăn trong phối hợp nhịp bú, nuốt, thở trong khi ăn.  
o Trẻ thở gấp hoặc nuốt ực khi uống  
o Gia tăng nguy cơ bị sặc  

Vấn đề về thể chất 

o Gặp khó khăn trong việc duy trì ổn định tư thế để ăn an toàn  
o Giảm trương lực cơ có thể dẫn đến việc trẻ ngồi siêu vẹo hoặc ngồi 

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

sau. 

Vấn đề về vận động miệng 

o Trẻ bú yếu (thường hay để sữa trào ra khỏi miệng) 
o Gặp khó khăn khi ăn một số loại thức ăn có cấu trúc nhất định (đặc 

biệt là thức ăn đòi hỏi phải nhai) do trẻ bị giảm trương lực cơ, dễ bị 
mệt và thiếu tập trung khi ăn. 

o Trẻ thường xuyên bị ho hoặc sặc do khả năng nhai kém 

Giác quan quá mẫn và hay bị  ghê miệng 

o Dễ bị kích động bởi tác động của môi trường xung quanh đặc biệt 
là ánh sáng, tiếng ồn và không gian “đông đúc” 

o Thể hiện sở thích rõ rệt trong ăn uống và thường ăn các thức ăn có 
cấu trúc, mùi vị, nhiệt độ nhất định v.v.  

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

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

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

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

 

Trẻ bị khiếm thị có thể: 

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

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

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

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

nổi Braille). 

 

VÌ SAO TRẺ  THƯỜNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĂN UỐNG? 

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

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

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

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

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

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

Nhạy cảm và cảm giác ghê miệng 

o Dễ bị kích động bởi tác động của môi trường xung quanh đặc 
biệt là các luồng thông tin qua xúc giác (chạm và cảm nhận) 

o Thể hiện sở thích rõ rệt với một số loại thức ăn có cấu trúc, mùi 
vị, nhiệt độ nhất định v.v  

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

o Cần nhiều thời gian hơn để làm quen với thức ăn bằng cách 
cho trẻ cầm, chạm tay (chân) vào thức ăn trước khi trẻ sẵn sàng 
để nếm thử thức ăn. 

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

Vấn đề về vận động miệng 
o Trẻ gặp khó khăn khi ăn các loại thức ăn có cấu trúc nhất định 
o Trẻ chậm phát triển các kỹ năng vận động miệng để ăn các 

thức ăn có cấu trúc cứng hơn do chưa được tập ăn. 

Vấn đề về thể chất 
o Trẻ gặp khó khăn duy trì tư thế ăn an toàn trong các bữa ăn 
o Trẻ gặp khó khăn khi tự xúc ăn do nhạy cảm quá mức (phòng 

thủ xúc giác) hoặc khó khăn trong việc định vị thức ăn. 

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

o Hệ thần kinh cảm giác quá nhạy cảm gây ảnh hưởng đến việc 
chấp nhận ăn thức ăn ở trẻ 

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

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

thức ăn có cấu trúc khác nhau. 
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TRẺ CÓ NHU CẦU CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT ĂN 

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

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

LỜI 
KHUYÊN 
1: 

Các mối quan hệ lành mạnh giúp phát triển não bộ của trẻ. Mặc dù một trẻ có thể có nhu cầu chăm sóc 
đặc biệt, trẻ vẫn cần các mối quan hệ tích cực để phát triển và khỏe mạnh. Những tương tác tích cực giữa 
trẻ và người chăm sóc giúp hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của một bộ não, cơ thể và tinh thần ở trẻ. 
Não bộ và thể chất của trẻ phát triển trong những khoảng thời gian được ở bên cạnh người chăm sóc. Trẻ 
có nhu cầu đặc biệt được chăm bẵm, hỏi han và quan tâm nhiều bởi người chăm sóc (thường xuyên) hàng 
ngày sẽ khỏe mạnh và phát triển hơn (về cả thể chất và tinh thần). Những tương tác tích cực này là rất quan 
trọng vì trẻ luôn gặp khó khăn trong việc ăn uống và phát triển. 

LỜI 
KHUYÊN 
2: 

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

LỜI 
KHUYÊN 
3: 

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

LỜI 
KHUYÊN 
4: 

Luôn xem xét đặc điểm cá nhân của từng trẻ. Mỗi trẻ có nhu cầu chăm sóc đặc biệt có đặc điểm khác 
nhau. Mặc dù trẻ có thể gặp tình trạng sức khỏe tương tự nhưng khả năng và nhu cầu không giống nhau. 
Người chăm sóc trẻ cần cá nhân hóa nhu cầu của trẻ.  

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

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

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

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

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN GHI NHỚ 

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

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

Để biết thêm thông tin về cách hỗ trợ cụ thể đối với trẻ gặp khó khăn trong việc ăn uống, tham 
khảo Chương 7 và Phụ lục. 




