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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 
THOẢI 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 TUỔI 

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 TUỔI 

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 TUỔI 

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 TUỔI 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. 



CHƯƠNG 1|  MỤC 1.1: KIẾN THỨC CƠ  BẢN VỀ  TƯ  THẾ  ĂN 

18 

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. 
 


