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Trẻ tỉnh táo hơn và quơ tay đưa lên miệng để 
biểu đạt là trẻ đang đói.  

9L 1: TỜ RỜI DÀNH CHO NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ VÀ CỘNG ĐỒNG – 
LỜI KHUYÊN KHI CHO TRẺ BÚ 

 

CHO TRẺ  NGẬM TI :  TÍN HIỆU CỦA TRẺ    

Trẻ sơ sinh thường biểu đạt nhu cầu qua những tín hiệu riêng (thông điệp) để người chăm sóc biết khi 
nào trẻ đói hay đã no. Nhận biết các tín hiệu trẻ đòi ăn sẽ rất cần thiết để đạt được thành công khi nuôi 
con bằng sữa mẹ. Khi người mẹ sớm nhận thấy các tín hiệu chi biết là trẻ đang đói thì việc cho trẻ bú 
sẽ suôn sẻ hơn.    

 

CÁC TÍN HIỆU TRẺ  ĐÒI ĂN :  

⇒ Cho tay vào miệng 
⇒ Mút bàn tay hoặc ngón tay 
⇒ Gia tăng hoạt động ở miệng và/hoặc lưỡi  
⇒ Rúc tìm (khi chạm vào môi/má trẻ, trẻ liền quay đầu sang hướng đó)  
⇒ Cơ thể ngọ nguậy 
⇒ Biểu hiện tỉnh táo 
⇒ Hơi mở hé mắt  
⇒ Dướn, duỗi chân tay và bàn tay nắm chặt.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Khóc là tín hiệu sau cùng cho thấy trẻ đang đói sau khi tất cả các tín hiệu trước đó 
đã bị người chăm sóc bỏ qua. 
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CHO TRẺ  NGẬM TI :  CÁC BƯỚC CƠ BẢN KHI CHO TRẺ  NGẬM NÚM VÚ   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 7CÁC BƯỚC MÔ TẢ  (CÁCH THỰC HIỆN) 

 
 
 

①  Mũi trẻ ngang  
tầm đầu ti mẹ 

 
o Bế nâng trẻ lên sao cho mũi bé cao 

ngang tầm với đầu ti mẹ  
o Khi đã nâng trẻ đúng tầm, dịch trẻ 

ra xa cách đầu ti mẹ khoảng 2.5-7.5 
cm (1-3 inches).  

② Nghiêng đầu  

 
o Sau khi đã căn đúng tầm, đầu của 

trẻ sẽ xoay nghiêng vào trong để há 
miệng ngậm núm vú. 

o Nhẹ nhàng dịch trẻ trở lại cho sát 
với vú mẹ để ngậm đầu ti.   

③ Ngậm đầu ti  

 
o Trẻ ngậm trọn núm vú và bắt đầu 

bú. 
o Lặp lại các bước trên nếu trẻ không 

há miệng hoặc chưa bú tốt.   
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CHO TRẺ  NGẬM TI:  KÍCH THÍCH MÔI  

 
Đôi khi, trẻ cần được kích thích nhẹ nhàng (hay chạm) vào môi trẻ bằng đầu ti nhằm khuyến khích trẻ 
há rộng miệng để ngậm vú bú. Kỹ thuật này gọi là kỹ thuật kích thích môi.  

Hướng dẫn:  
 
① Nhẹ nhàng đặt núm vú chạm vào môi dưới của trẻ, 

nhẹ nhàng di chuyển núm từmép bên này qua bên 
kia. Động tác này giúp kích thích để trẻ mở rộng 
(há to) miệng ra.  
 

② Đợi cho trẻ há miệng rộng ra 
 

③ Khi trẻ đã há miệng rộng, nhẹ nhàng đưa trẻ sát gần 
ti mẹ để trẻ có thể ngậm núm vú và bú.  

 

Hãy đưa trẻ lại gần mẹ chứ 
không đưa vú mẹ lại gần trẻ. 

 

CHO TRẺ  NGẬM TI:  TRẺ  BÚ ĐỂ  ĂN? HAY BÚ CHƠI CHO DỄ  CH ỊU?  

Trẻ bú sữa mẹ để nạp dưỡng chất nuôi cơ thể (nạp dưỡng chất). Trẻ còn bú mẹ để tìm kiếm cảm giác 
thoải mái (không nạp dưỡng chất) khi mà trẻ không tìm cách để bú sữa mẹ cho no. Bú mẹ là động tác 
đầy quyền năng. Nó không chỉ cung cấp dưỡng chất để trẻ phát triển mà còn mang đến cho trẻ cảm 
giác dễ chịu và thích thú. Trong cả ngày lẫn đêm, có lúc thì trẻ bú để nạp dưỡng chất, có lúc thì chỉ bú 
chơi và điều này khá phổ biến ở trẻ. Hiểu được sự khác nhau này và nhận biết được khi nào trẻ bú ăn 
và khi nào trẻ chỉ  bú chơi là điều cần thiết, đặc biệt là khi bạn lo lắng và tự hỏi liệu bé có đủ sữa để bú 
không.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
BÚ CHƠI (KHÔNG NẠP DƯỠNG CHẤT (A):  

Cơ hàm sẽ chuyển động lên xuống (giống như chuyển 
động của pít tông). 

 

BÚ ĐỂ  NẠP DƯỠNG CHẤT (B):  

Cơ hàm của trẻ chuyển động từ trước ra sau (như 
đưa ra đưa vào) 
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Người mẹ và người bố áp dụng liệu pháp da kề da với trẻ 
sơ sinh.  

CHO TRẺ  NGẬM TI:  PHƯƠNG PHÁP DA KỀ  DA  

Khi trẻ có thể gần gũi với mẹ và/hoặc cha và làn da trẻ tiếp xúc trực tiếp với da của họ, cảm giác thật 
dễ chịu! Sự tiếp xúc gần gũi này còn hữu ích cho trẻ để chuẩn sẳn sàng cho bữa bú. Liệu pháp da kề da 
(hay còn gọi là “chăm sóc kiểu Kangaroo”) là khi mẹ hoặc cha bế trẻ áp vào ngực trần của mình. Đây là 
cách tuyệt vời để giúp trẻ sơ sinh thích nghi với môi trường sống bên ngoài bụng mẹ. Có thể áp dụng 
phương pháp này thường xuyên theo nhu cầu của trẻ và nó đặc biệt hữu ích cho trẻ sơ sinh.  
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9L 2: TỜ RƠI DÀNH CHO NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ VÀ CỘNG ĐỒNG – 
TÍN HIỆU ĂN VÀ CHƠI ĐÙA Ở TRẺ 

 
GIAO TIẾP CỦA TRẺ TRONG BỮA ĂN15 

Trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh sử dụng nhiều cách khác nhau để biểu đạt mong muốn và nhu cầu của bản thân. 
Thông qua các âm thanh, cử động cơ trên cơ thể và nét mặt (còn được gọi là tín hiệu), trẻ biểu đạt cho 
người chăm sóc biết khi nào trẻ đã sẳn sàng ăn và khi nào trẻ thích chơi đùa, và cũng cho biết khi nào 
trẻ muốn dừng hoặc đã ăn no. Các tín hiệu này đóng vai trò quan trọng vì nó giúp người chăm sóc hiểu 
được nhu cầu của trẻ khi mà trẻ chưa nói được. Một khi người chăm sóc nhận biết được và đáp ứng lại 
những tín hiệu này của trẻ, hoạt động ăn uống và chơi đùa dễ đạt thành công hơn. Hãy tham khảo các 
thông tin và hình ảnh dưới đây để nhận diện các tín hiệu và cách để đáp ứng các nhu cầu của trẻ.   

Một số tín hiệu dễ dàng nhận thấy và một số thì lại khá tinh tế. Tài liệu dưới đây sẽ đề cấp đến hai 
dạng tín hiệu chính:  

① Tín hiệu hợp tác – tín hiệu “sẳn sàng”  
② Tín hiệu bất hợp tác – tín hiệu “chưa sẳn sàng”  

 
TÍN HIỆU HỢP TÁC TÍN HIỆU BẤT HỢP TÁC 

o Mắt bừng sáng và mở to 
o Nhướn lông mày 
o Mặt bừng sáng lên 
o Mỉm cười  
o Nhìn chăm chú người khác 
o Cười khanh khách 
o Bật tiếng u ơ (phát ra những âm thanh hứng 

khởi) 
o Phát ra tiếng động khi ăn (tiếng tóp tép khi 

bú, tiếng chẹp miệng) 
o Quay đầu và người nhìn theo bảo mẫu hoặc 

nhìn về hướng có thức ăn, thức uống 
o Đút tay lên miệng 
o Đưa tay chống cằm 
o Đặt tay sờ vào bụng 
o Xòe bàn tay và ngón tay duỗi nhẹ 
o Duỗi tay đòi theo bảo mẫu và/hoặc đòi đồ ăn 

hoặc thức uống 
o Cử động khoan thai (không giẫy, gồng người 

hay ngúng nguẩy) 

 

o Mắt và mặt nhìn xa xăm 
o Nhíu lông mày hoặc trùng lông mày  
o Mặt nhăn nhó (câu mày), bĩu môi, khóc 
o Nhăn trán 
o Mắt chớp chớp hoặc nhắm nghiền lại 
o Tránh nhìn vào người khác 
o Bặm môi (môi bặm chặt vào nhau) 
o Thở nhanh 
o Phát ra tiếng tóp tép rất to và trở người liên tục 
o Quấy khóc, rên rỉ hoặc thút thít 
o Ho, sặc, ẹo, nôn trớ hoặc nôn mữa 
o Ngáp hoặc nấc cụt 
o Lắc đầu 
o Quay đầu và người đi khi bảo mẫu đút cho ăn hoặc uống 
o Tay đưa lên nắm tai, dụi mắt, đặt sau gáy và cổ   
o Xua tay ( cử động tay biểu đạt “không” đồng ý)  
o Hai bàn tay đan chéo 
o Các ngón tay ngoắc vào nhau và kéo ra 
o Nắm vào quần áo và/hoặc vào người 
o Đập vào khay/bàn hoặc giơ tay lên rồi đập xuống   
o Gạt/đẩy ra hoặc tránh né thức ăn hoặc bảo mẫu  
o Tay chân gồng hoặc thẳng cứng 
o Đá chân, vùng vằng 
o Bò hoặc đi ra chỗ khác 
o Hay ngủ gật trong lúc ăn  
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TÍN HIỆU HỢP TÁC 

 

 

 

 

Nhìn vào mọi người Mặt bừng sáng lên  Mắt mở to và sáng 

Cười và đưa tay lên miệng Đút tay vào miệng Ngoảnh vào nhìn bảo mẫu 

Tín hiệu hợp tác là dấu hiệu cho thấy trẻ đang đói và trẻ sẵn sàng chơi đùa 
cùng bạn.  

Khi trẻ phát ra những tín hiệu này, trẻ đã bật đèn xanh để bạn biết đến lúc 
cần cho trẻ ăn và chơi đùa với trẻ 
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TÍN HIỆU KHÔNG HỢP TÁC 

 

Khóc là tín hiệu sau cùng cho thấy trẻ đang đói. Nắm bắt sớm các tín hiệu 
trước khi trẻ khóc giúp cho việc cho trẻ ăn dễ dàng và trẻ vui vẻ hơn.  Hãy để ý 
đến những tín hiệu – thay vì chăm chăm nhìn đồng hồ

Khóc hoặc nhăn mặt Các ngón tay duỗi và xòe rộng 
á  ó    

Ngáp 

Tín hiệu không hợp tác là dấu hiệu trẻ đã no hoặc trẻ không thích cách chơi 
đùa đó. 

Khi trẻ phát ra những tín hiệu này, trẻ đang bật đèn đỏ báo hiệu người chăm 
sóc ngừng cho trẻ ăn để trẻ nghỉ ngơi và cần dỗ dành trẻ. Tham khảo phụ lục 
9K các hoạt động giúp dỗ dành để trẻ trấn tĩnh trở lại.  

  

Thu người lại Nhíu mày và quay đi  Nhíu mày và tay túm tai  



 

 

366 
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9L 3: TỜ RƠI DÀNH CHO NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ VÀ CỘNG ĐỒNG  
–  KÍCH THƯỚC MỘT MIẾNG CẮN VÀ MỘT NGỤM   

 
KÍCH THƯỚC MỘT MIẾNG CẮN 

Kích thước một miếng cắn nên xác định là kích thước mà trẻ có thể kiểm soát trong miệng dễ dàng và 
an toàn. Bất kể trẻ ở độ tuổi nào hoặc ăn cấu trúc thức ăn gi, kích thước thức ăn cần phù hợp với khả 
năng của trẻ. Mộ t miế ng quá to có thể  khiế n trẻ  gặ p khó khăn khi ăn, bị nghẹn, từ chối ăn và 
thậm chí  bị sặc. Tốt nhất nên bắt đầu từ kích thước nhỏ và tăng dần kích thước cho vừa miệng trẻ khi 
trẻ đã sẳn sàng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÍCH THƯỚC MÔ TẢ  BẰNG VÍ DỤ  CỤ  THỂ  

Miếng cho trẻ mới tập ăn  

 

o Chứa một lượng rất ít thức ăn trên thìa 
o Phù hợp với trẻ mới bắt đầu tập ăn hoặc trẻ gặp khó 

khăn khi ăn hoặc nuốt thức ăn và chỉ có thể ăn thìa 
thức ăn vơi mỗi lần xúc. 

Miếng vừa ăn  

 
o Chứa một lượng thức ăn vừa phải trên thìa  
o Phù hợp với trẻ đã có kỹ năng ăn bằng thìa và có thể 

ăn lượng thức ăn nhiều hơn mỗi lần xúc. 

Miếng lớn (đầy) 

 

 

o Quá nhiều thức ăn trên thìa – một lượng đầy ự 
o Lượng thức ăn này thách thức tất cả trẻ gặp hoặc 

không gặp khó khăn khi ăn. Ăn quá nhiều thức ăn 
một lúc sẽ không an toàn và cần tránh cho trẻ. 

NHỎ  NHẤT 

LỚN NHẤT 

Miếng cho trẻ mới tập ăn  

Miếng vừa ăn 

Miếng lớn (đầy) 
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KÍCH THƯỚC MỘT NGỤM   

Tương tự như kích thước một miếng cắn, kích thước một ngụm đối với trẻ là kích thước mà trẻ có thể 
kiểm soát trong miệng dễ dàng và an toàn khi uống vào. Bất kể trẻ ở độ tuổi nào hoặc độ đặc của thức 
uống ra sao, kích thước một ngụm cần phù hợp với khả năng của trẻ. Uống một hơi (quá lớn so với 
một ngụm) hay còn gọi là uống nhiều ngụm liên tục (uống vào và nuốt liên tục không nghỉ) có thể gây 
khó khăn cho trẻ khi uống, thường gây ho và sặc, khiến trẻ từ chối uống và thậm chí trẻ bị sặc. Tốt 
nhất nên bắt đầu tập cho trẻ  uống từng ngụm nhỏ một và tăng dần lên khi trẻ đã sẵn sàng.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NÊN KHUYẾN KHÍCH  KHÔNG NÊN  KHUYẾN KHÍCH  

 Uống ngụm nhỏ vừa đủ 1 lần nuốt  Ø Uống một hơi (nhiều ngụm) và nuốt liên t ục  

 Uống từng ngụm một Ø Uống nhiều ngụm liên tục.  

 Uống xong mỗi ngụm nên ngừng một chút – 
đặc biệt là với trẻ gặp khó khăn khi uống và 
nuốt vì trẻ cần có thời gian để nuốt nước. 

Ø Uống một hơi hết cả bình hoặc cốc nước mà không 
nghỉ.  

 

 Đầu hơi ngả ra phía trước khi cho trẻ uống từ 
bình, cốc hoặc ống hút.  

Ø Ngả đầu hoặc ngửa cổ ra sau khi uống từ bình, cốc 
hoặc ống hút. 

 Tăng dần kích thước từng ngụm và/ hoặc tốc 
độ uống khi trẻ sẳn sàng. 

Ø Cho uống các ngụm lớn với tốc độ nhanh khi trẻ có 
dấu hiệu có vấn đề như bị ho, sặc, thay đổi sắc mặt 
hoặc thường xuyên bị ốm v.v. 

 
 
Cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho trẻ là cho ăn thức ăn và nước uống 
từng lượng nhỏ một và với tốc độ chậm. Luôn theo sát sự chủ động của trẻ, 
hãy để trẻ cho bạn biết thời điểm trẻ đã sẳn sàng để ăn miếng lớn hơn và 
uống nhanh hơn.
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9L 4: TỜ RƠI HÀNH CHO NGƯỜI CHĂM SÓC VÀ CỘNG ĐỒNG —  

BẢNG KIỂM VỀ TƯ THẾ  
 

 
 

BẢNG KIỂM VỀ  TƯ THẾ  ĂN DÀNH CHO TRẺ  TỪ  0-6 THÁNG TUỔI  

Thực hiện theo những chỉ dẫn về tư thế đặt trẻ khi cho trẻ từ 0-6 tháng ăn để giảm thiểu 
nguy cơ bị sặc, đau ốm và gia tăng độ an toàn và thoải mái khi ăn 

 

 
VỚI TRẺ Ở ĐỘ TUỔI TỪ 0-6 THÁNG TUỔI 

 

� Đầu thẳng trục và ngay ngắn  

� Người được quấn tã (với trẻ từ 0-4 tháng) 

� Cằm hơi đưa ra phía trước   

� Vai thả lỏng tự nhiên  

� Thân mình được giữ chắc trong vòng tay, ngực và người của bảo mẫu 

� Hông thấp hơn đầu 
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BẢNG KIỂM VỀ  TƯ THẾ  ĂN DÀNH CHO TRẺ  TỪ  6 THÁNG TUỔI TRỞ  LÊN  

Thực hiện theo những chỉ dẫn về tư thế khi cho trẻ từ 6 tháng tuổi hoặc lớn hơn ăn để 
giảm thiểu nguy cơ bị sặc, đau ốm và gia tăng độ an toàn và thoải mái khi ăn 

 
 

 
VỚI TRẺ ĐỦ 6 THÁNG HOẶC LỚN HƠN: 

 

� Hông đặt vuông góc (góc 90 độ) và thấp hơn đầu 

� Người (thân) ngồi ngay ngắn và dựa vững vàng vào ghế hoặc người của bảo mẫu – không bị nhoài ra 
phía trước hoặc ngả ra phía sau hoặc đổ vẹo sang một bên 

� Vai bằng và thả lỏng xuống  

� Đầu thẳng trục, ngay ngắn, tư thế cân bằng và cằm hơi trúc xuống  

� Đầu đối gập vuông góc (góc 90 độ)  

� Bàn chân đặt bằng trên sàn, mặt tấm kê chân hoặc chống vào người của bảo mẫu  

 

 

 

Đầu 

Hai vai 

Hông 

Thân 
người 

Đầu gối 

Bàn chân 
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Nhu cầu sức khỏe hàng đầu đối với mỗi trẻ là có răng miệng sạch sẽ. Trẻ 
khuyết tật thường phải phụ thuộc vào người chăm sóc trong việc giữ vệ sinh 
răng miệng. Điều này nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của người bảo mẫu 
trong việc giữ gìn răng miệng sạch sẽ cho những trẻ họ đang chăm sóc  

9L.5: TỜ RƠI DÀNH CHO NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ VÀ CỘNG ĐỒNG – 
CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG VÀ ĐÁNH RĂNG9,30 

RĂNG CHẮC KHỎE VÀ TRẺ  KHỎE MẠNH

Mọi trẻ em đều có thể mắc các vấn đề răng miệng; tuy nhiên trẻ khuyết tật là đối tượng có nguy cơ cao 
hơn nhiều. Vấn đề cụ thể gồm sâu răng, hư men răng và các bệnh lý về răng và lợi. Chăm sóc sức khỏe 
răng miệng hoặc vệ sinh răng miệng là biện pháp phòng ngừa giữ cho răng miệng (răng, lưỡi, má và 
môi) sạch sẽ và chắc khỏe thông qua các thói quen hàng ngày như chải răng, cọ kẽ răng và súc miệng. 

HỆ  LỤY KHI MẮC CÁC VẤN ĐỀ  DỀ  RĂNG LỢI 

⇒ Gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch (bệnh tim)
⇒ Gia tăng nguy cơ mắc bệnh viêm phổi và các bệnh hô hấp khác
⇒ Gia tăng tình trạng đau nhức, khó chịu trong miệng (dù ăn uống hay không ăn uống)
⇒ Ăn uống kém do bị đau nhức hoặc khó chịu
⇒ Răng mọc không đều hoặc rụng răng.

VÌ SAO TRẺ  B Ị  KHUYẾT TẬT CÓ NGUY CƠ CAO HƠN?3 7

Trẻ khuyết tật là nhóm có nguy cơ cao mắc các vấn đề về răng miệng hơn so với trẻ bình thường bởi 
nhiều lý do khác nhau. Mức độ liên đới có gia tăng hơn ở một số dạng tật như các vấn đề về hành vi, 
nhận thức (suy nghĩ) hoặc vấn đề về cử động hoặc các vấn đề về nuốt thức ăn, cảm giác ghê miệng 
hoặc mắc chứng trào ngược dạ dày.  

MỘT SỐ  DẠNG TẬT KHIẾN TRẺ  NẰM TRONG 
NHÓM  CÓ NGUY CƠ CAO  

⇒ Dị tật sứt môi và/hoặc hở hàm ếch hoặc các dị
tật khác về răng hàm mặt và đầu

⇒ Bại não
⇒ Hội chứng Đao
⇒ Khiếm thị
⇒ Khiếm thính
⇒ Động kinh
⇒ Thiểu năng trí tu/chậm phát triển
⇒ Nhiễm HIV
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CÁC NHÂN  TỐ  KHÁC  

Khi trẻ … 

o Không dễ dàng cử động môi, lưỡi và má khi ăn và uống khiến trẻ bị mất đi chức năng làm sạch
tự nhiên theo như cơ chế cấu tạo của các bộ phận này.

o Không thể di chuyển và điều khiển tay và bàn tay khiến trẻ gặp khó khăn trong việc đánh răng
hoặc cọ kẽ răng.

o Giảm tiết nước bọt khiến trẻ sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển thức ăn khỏi miệng.
o Do phải ăn kiêng hoặc không ăn uống được bằng đường miệng khiến miệng trẻ bị khô, tạo môi

trường để vi khuẩn có hại phát triển gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.
o Do phải uống thuốc nên trẻ có thể bị sưng lợi, chảy máu chân răng  hoặc sâu răng.
o Do trẻ bú bình trong một thời gian dài, trẻ có thể bị hỏng men răng và/hoặc các vấn đề khác về

răng.
o Do đư ợ c cho ăn nhiều đồ ăn thức uống ngọ t và dính răng, trẻ có thể bị hư răng và rụng răng.

DẤU HIỆU CỦA CÁC VẤN ĐỀ  VỀ  RĂNG MIỆNG  

⇒ Bỏ ăn bỏ uống
⇒ Thích ăn đồ mềm hơn là đồ ăn có cấu trúc cứng
⇒ Nghiến răng
⇒ Răng bịđổi màu
⇒ Hơi thở nặng mùi
⇒ Khó chịu khi bị chạm vào miệng hoặc quanh miệng.

ĐÁNH RĂNG VÀ CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG SƠ ĐẲNG  

Mỗi trẻ đều xứng đáng có hàm răng sạch và chắc khỏe. Lên kế 
hoach chăm sóc răng miệng cho từng trẻ không tốn nhiều thời 
gian. Cũng như thực hiện rửa tay trước và sau khi ăn, vệ sinh 
miệng cho trẻ có thể  được đưa vào thực hiện theo lịch trình hằng 
ngày.  

HƯớng dẫn cách đánh răng và chăm sóc răng miệng sơ đẳng 

PHÙ HỢP VỚI :  Tất cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

THỰC HIỆN KHI :   

o Thực hiện hàng ngày, khuyến khích đánh răng 2-3 lần một ngày, thông thường đánh răng sau
bữa ăn/ăn vặt hoặc sau khi ngủ dậy hoặc trước khi đi ngủ.

Tập cho trẻ thói quen vệ sinh răng miệng và đánh răng càng sớm càng 
tốt. Khi trẻ bắt đầu mọc chiếc răng đầu tiên là lúc trẻ đã sẳn sàng cho 
việc tập đánh răng. Việc vệ sinh miệng có thể tập cho trẻ trước cả khi 
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CÁCH THỰC HIỆN :  

o Bế trẻ ở tư thế thẳng đứng trên tay hoặc đặt trẻ ở tư thế ngồi ngay ngắn  trên chiếc ghế mà trẻ
thấy thoải mái.

o Dùng nước sạch với bàn chải đánh răng, bàn chải dùng đầu ngón tay hoặc khăn mềm.
o Cho trẻ xem bàn chải răng hoặc khăn lau và cho trẻ ngậm, cho vào miệng hoặc cắn dưới sự

giám sát (có thể lặp đi lặp lại hoạt động này nhiều lần trước khi bắt đầu tập cho trẻđánh răng )
o Khi trẻ bắt đầu chấp nhận việc đánh răng, từ từ dùng bàn chải đánh răng hoặc khăn đểxoa vào

môi, lưỡi, má và răng và lợi của trẻ. Thời gian đầu chỉ cần lau nhanh (từ 5-10 giây) hoặc tối đa
là 2 phút.

o Lặp lại hoạt động nếu cần vào trước và sau các bữa ăn trong ngày.
o Thực hiện đánh răng khi miệng trẻ cần được vệ sinh (ví dụ khi trẻ bị ốm hoặc sau khi trẻ nôn)

Lý tưởng nhất, trẻ nên được chăm sóc răng miệng ít nhất ba lần mỗi ngày. Trẻ 
khuyết tật cần được chăm sóc thường xuyên hơn. Nên vệ sinh toàn bộ khoang 
miệng của trẻ trước và sau bữa ăn. Việc này giúp phòng ngừa bệnh tật và nguy 
cơ sặc nếu như cho trẻ nằm ngay sau khi ăn mà vẫn còn thức ăn trong miệng trẻ. 

TRÒ CHƠI 1-2-33 8

Đây là phương pháp khá hữu ích cho những trẻ có hệ thần kinh cảm giác nhạy cảm, trẻ bị khó chịu với 
việc chăm sóc răng miệng và những trẻ ít được chăm sóc răng miệng. Trò chơi này giúp trẻ tạo niềm 
tin khi bảo mẫu thực hiện vệ sinh răng miệng hàng ngày cho trẻ. Trẻ học được rằng việc chạm và trả i 
nghiệm sẽ không kéo dài qua nhịp đếm thứ 3.   

Hướng dẫn thực hiện: 

① Cho trẻ xem bàn chải đánh răng hoặc khăn vải.
② Chạm nhẹ vào phần cơ thể mà trẻ cảm thấy dễ chịu nhất (môi, tay,

vai hoặc bên trong miệng của trẻ)
③ Mỗi lần dùng bàn chải hoặc vải chạm vào trẻ, đếm to từ “1-2-3.”

Không bao giờ đếm đến 4!
④ Khi đếm đến 3, dừng lại và rút bàn chải đánh răng hoặc khăn khõi

miệng trẻ.
⑤ Đặt bàn chải đánh răng hoặc khăn chạm vào phần cơ thể trẻ cảm

thấy dễ chịu nhất lần nữa (cùng chổ cũ hoặc gần hơn – bên trong
miệng trẻ), bắt đầu đếm từ “1-2-3.” lần nữa.

⑥ Lặp lại động tác khi trẻ thấy dễ chịu, di chuyển gần, đến bên trong
miệng của trẻ).

⑦ Khi đã đặt bàn chải hoặc khăn trong miệng trẻ, lặp lại động tác.
Đếm lớn từ “1-2-3” khi chạm hoặc chải răng cho trẻ.

⑧ MẸO: Hãy bắt đầu đếm nhanh và chạm nhanh vào cơ thể trẻ. Khi trẻ cảm thấy dễ chịu hơn, bắt đầu
đếm chậm hơn  (“1 … 2 … 3 …”  “1 ……… 2 …….. 3 …….”  “1 …………………. 2 ……………….. 3 
………………”. 
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Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có hệ thần kinh cảm giác nhạy cảm hoặc trẻ ít được 
quan tâm chăm sóc răng miệng, hãy bắt đầu quá trình đánh răng thật ngắn để giữ 
trãi nghiệm tích cực cho trẻ.  

CÁC MẸO GIÚP HỖ TRỢ CHĂM SÓC ĐỂ CÓ RĂNG MIỆNG CHẮC KHỎE 

① Giúp trẻ một tay. Trẻ khuyết tật hầu như đều cần được trợ giúp (một phần hay hoàn toàn) để
vệ sinh răng miệng (đánh răng/súc miệng) hằng ngày. Chăm sóc răng miệng cho trẻ cần được
thực hiện hằng ngày và thực hiện vài lần một ngày.

② Hãy sáng tạo. Chọn loại bàn chải đánh răng phù hợp với thể chất và độ nhạy cảm của mỗi trẻ.
Nếu trẻ gặp khó khăn để cầm bàn chải, chon loại bàn chải có tay cầm ngắn và dày cho trẻ. Gắn
thêm xốp hoặc dùng dây quấn vào tay trẻ để giúp trẻ cẩm bàn chải chắc hơn. Nếu trẻ không
thích dùng bàn chải, cho trẻ dùng khăn hoặc loại bàn chải đút ngón tay thay cho bàn chải.

③ Cho trẻ tập thật nhiều. Cho trẻ nhiều cơ hội để trẻ tập đánh răng hoặc tham gia đánh răng
hàng ngày. Trẻ càng sử dụng bàn chải đánh răng nhiều lần, thói quen đánh răng sẽ trở nên dễ
dàng hơn và trẻ sẽ dần tự chăm sóc răng miệng cho mình.

④ Bắt đầu chậm và ngắn. Khi mới bắt đầu tập cho trẻ cách chăm sóc răng miệng, hãy để trẻ trải
nghiệm một chút ít cảm giác khi đánh răng và rồi từ từ mới đánh sâu hơn vào trong miệng. Trẻ
có thể không cho chạm vào miệng hoặc thậm chí vào mặt trẻ. Hãy tôn trọng khả năng chịu
đựng của trẻ và dần dần mới tập cho trẻ đánh răng lâu hơn và vệ sinh miệng sạch hơn.

⑤ Không nên bắt đầu từ miệng trẻ. Một số trẻ không cho chạm vào môi hoặc miệng trẻ. Hãy
chạm/xoa vào các phần khác của cơ thể trước ví dụ như cánh tay, tay của trẻ và từ từ xoa lên
mặt và miệng trẻ. Đây là chiến thuật hữu ích. Hãy tôn trọng khả năng chịu đựng của trẻ và dần
dần mới tập cho trẻ đánh răng lâu hơn và vệ sinh miệng sạch hơn hằng ngày.

⑥ Hãy chơi đùa với trẻ. Hãy biến hoạt động đánh răng cho trẻ là những khoảnh khắc vui vẻ bằng
cách chơi đùa với trẻ. Hãy làm từ từ và tôn trọng khả năng chịu đựng của trẻ để xây dựng trải
nghiệm tích cực ở trẻ.

⑦ Tạo cho trẻ những lựa chọn lành mạnh. Hạn chế cho trẻ ăn, uống đồ ngọt có thể chứa nhiều
hoạt chất gây hại cho răng và lợi cho trẻ (ví dụ: đường)

⑧ Hạn chế cho trẻ bú bình thời gian dài. Trẻ bú bình trong thời gian dài có nguy cơ bị sâu răng.
Nếu trẻ cần ngậm bình để nghỉ ngơi, hãy cho trẻ ngậm bình nước thay cho sữa hoặc sữa công
thức – vệ sinh miệng trẻ ngay sau khi uống sữa xong.

⑨ Cho trẻ khám nha sĩ. Trẻ cần được khám nha sĩ (bác sĩ răng/ miệng) ngay sau khi trẻ vừa mọc
răng. Sau đó, trẻ cần được chăm sóc nha khoa thường xuyên trong năm. Bằng cách này, bất cứ
vấn đề răng miệng nào cũng sẽ được giải quyết trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.




