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Khái niệm chung 
Chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn là khi có vật gì đó chặn một phần hoặc hoàn toàn cổ họng trong khi ngủ. Điều này 
khiến cho nhịp thở giảm hoặc ngừng trong một thời gian ngắn trước khi bắt đầu lại. Hiện tượng này thường xảy ra kèm 
theo tiếng thở hổn hển, khịt mũi hoặc co giật cơ thể. Trẻ bị chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn thường hay ngáy. 
Giấc ngủ kém chất lượng có thể ảnh hưởng đến hành vi và sự tập trung của trẻ. Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn ở trẻ em 
thường do amidan và hạch VA phì đại. Đôi khi, chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn có thể do thừa cân hoặc béo phì, dị 
ứng hoa cở hoặc dị ứng khác.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Nếu amidan và hạch VA ở họng của con quý vị to lên, bác sĩ sẽ chuyển trẻ trực tiếp đến bác sĩ phẫu thuật tai mũi họng. 
Trong một số trường hợp, cần tiến hành nghiên cứu về giấc ngủ. Bác sĩ gia đình có thể đề nghị:

• Theo dõi lượng ôxy qua đêm (đo ôxy) – trong đó một thiết bị nhỏ trên ngón tay của con quý vị đo nồng độ ôxy trong 
máu của trẻ qua đêm

• Nghiên cứu giấc ngủ cho bệnh nhân nội trú – giới thiệu đến bác sĩ về giấc ngủ trẻ em (bác sĩ chuyên về các vấn đề về 
giấc ngủ của trẻ em) 

Bác sĩ gia đình sẽ thảo luận với quý vị về kế hoạch điều trị nếu họ nghi ngờ chứng ngưng thở khi ngủ là do cân nặng hoặc 
dị ứng.

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó? 
Bác sĩ có thể khám lại cho con quý vị để kiểm tra xem liệu phương 
pháp điều trị có giúp ích hay không. Nếu các triệu chứng của con quý 
vị không cải thiện, bác sĩ có thể giới thiệu một bác sĩ chuyên khoa.
Bác sĩ chuyên khoa có thể cho con quý vị sử dụng máy CPAP (áp lực 
đường thở dương liên tục) để giúp giữ cho đường thở của trẻ mở 
vào ban đêm khi trẻ ngủ.

Tôi nên làm gì?
Tiếp tục quan sát các kiểu ngủ của con quý vị. Tuân thủ tất cả lời tư vấn của bác sĩ gia đình và cho họ biết nếu con quý 
vị tiếp tục ngáy hoặc thở không đều. Giúp trẻ năng động và ăn ngon miệng. Kiểm tra sức lực và sự tập trung của trẻ 
trong ngày.

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Các Phòng Khám Chuyên Khoa Y Học Giấc Ngủ thuộc SWSLHD Khu Vực Y Tế Địa Phương Tây Nam Sydney (SWSLHD) 
có các phòng khám chuyên khoa y học giấc ngủ ở Liverpool và Camden. Cả hai phòng khám đều cung cấp các dịch vụ về 
những vấn đề liên quan đến giấc ngủ.
Quý vị cũng có thể nói chuyện với Bác Sĩ Gia Đình của mình để được giới thiệu đến một bác sĩ chuyên khoa tư hoặc phòng 
khám chuyên khoa về giấc ngủ.

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• raisingchildren.net.au – chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn: raisingchildren.net.au
• Bệnh Viện Nhi Đồng Hoàng Gia Melbourne – chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn ở trẻ em: rch.org.au

Con tôi có cần phẫu thuật không?
Con tôi có nguy cơ mắc bất kỳ vấn đề sức 
khỏe nào không? 
Con tôi có cần dùng thuốc không?

Tôi nên hỏi bác sĩ của 
mình những gì?


