
Cách nuốt cho an toàn: 
(Safe swallowing strategies) 

o Ăn và uống khi thức và tỉnh táo. 
o Tránh bị chia trí. 
o Ngồi thẳng lưng (ngồi trên ghế, nếu được). 
o Gập cằm xuống. 
o Ăn từng miếng nhỏ hoặc uống từng ngụm nhỏ  
o Nuốt hết từng miếng nhỏ, trước khi ăn miếng kế tiếp. 
o Đừng ăn vội vã 
o Kiểm soát xem còn thức ăn nào trong miệng không. 
o Nếu giọng không rõ, hắng giọng và nuốt lần nữa. 
o Ngưng ăn hoặc uống nếu bị hụt hơi hoặc bị ho. 

 
Lưu ý: Xin báo cho Y tá hoặc chuyên viên chỉnh ngôn biết trước khi 
ăn thực phẩm từ nhà mang đến. 
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Sự gì gây ra vấn nạn nuốt? 
(What causes swallowing problems?) 
Một người bị tai biến mạch máu não, chấn thương đầu, vấn 
nạn hô hấp, lãng trí, bệnh thoái hóa hoặc không khoẻ tiếp theo 
sau một cơn bệnh hay giải phẫu, có thể bị khó khăn khi nuốt. 
 
Đôi khi các cơ bắp dùng để nuốt có thể bị yếu đi, có thể vận 
động quá chậm hay không làm việc phối hợp tốt với nhau. Một 
người bị khó khăn khi nuốt có thể biểu lộ một hay nhiều đặc 
điểm sau đây:   
 

o Ho, nghẹn hoặc hắng giọng khi nuốt.  
o Thức ăn hoặc thức uống chảy ra miệng 
o Sau khi nuốt, thực phẩm còn lại trong miệng. 
o Nhai một cách khó khăn. 
o Hụt hơi khi ăn hoặc uống. 
o Thức ăn vướng lại trong cổ họng.  
o Nuốt thuốc viên khó khăn. 
o Xuống kí lô. 
o Tăng thân nhiệt. 
o Tái phát nhiễm trùng phổi hoặc sưng phổi.  

 
Nếu quý vị nhận thấy những dấu hiệu cảnh báo này, hãy nói 
chuyện với Bác sĩ hoặc Y tá và yêu cầu họ liên lạc với Chuyên 
viên Chỉnh ngôn.  
 
Một số dấu hiệu này có thể cho thấy một người bị cơ nguy 
“nuốt lộn” (aspiration). “Nuốt lộn” là khi thức ăn, thức uống 
hoặc nước miếng thay vì đi vào dạ dày lại đi vào phổi. Điều 
này có thể đưa đến bệnh sưng phổi hoặc đến cả tử vong.  

Chuyên viên Chỉnh ngôn giúp đỡ được gì? 
(How do Speech Pathologists help?) 
Chuyên viên Chỉnh ngôn chịu trách nhiệm điều trị các vấn nạn 
về nuốt và thẩm định xem bệnh nhân có được an toàn khi ăn 
hoặc uống hay không. Họ sẽ đề nghị độ đặc thích hợp của 
thức ăn và các chất lỏng; tư thế khi ăn uống và các cách thức 
cải tiến cách nuốt cho an toàn.  
 
Độ đặc của thực phẩm và chất lỏng: 
(Food and fluid consistencies:) 
Người bị vấn nạn về nuốt thường bị khó khăn trong việc kiểm 
soát các chất lỏng như nước, nước trái cây, cà phê, trà và 
rượu bia. 
 
Các loại thức uống này đòi hỏi sự vận động cơ bắp chính xác 
và mau lẹ vì chúng đi xuống cổ họng nhanh chóng. 
 
Các chất lỏng được làm cho đặc lại dính bám vào với nhau tốt 
hơn khi ở trong miệng và trôi xuống cổ họng chậm rãi hơn. 
Điều này cho cơ bắp thời gian để phối hợp vận động với 
nhau. Nó giúp kiểm soát chất lỏng tốt hơn và có thể ngăn 
ngừa thức uống khỏi bị rơi vào phổi. 
 

 
Bệnh nhân cũng có thể yêu cầu thay đổi thức ăn, thức uống 
sang các độ đặc thích hợp hơn (thí dụ, tán nhuyễn, bằm nhỏ 
hoặc mềm mại) vì nó giúp họ nhai và nuốt an toàn hơn. 



 

English (see picture 1 in page 1) Translation 

palate vòm miệng 

tongue lưỡi 

epiglottis nắp thanh quản 

larynx thanh quản 

oesophagus thực quản 

to stomach đến (vào) dạ dày 

airway khí quản 

to lungs đến (vào) phổi 

 


