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THÔNG TIN HỘI NGHỊ KHOA HỌC 
MẮT- TAI MŨI HỌNG NHI 

 
 

 
Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Bệnh viện Nhi Đồng 1, 

nhằm ghi nhận thành tựu của Khoa Mắt và Khoa Tai Mũi Họng trong 
thời gian qua, đồng thời cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm của 
các chuyên gia trong lĩnh vực Mắt và Tai Mũi Họng cho quý đồng 
nghiệp đang công tác ở các chuyên ngành liên quan, Bệnh viện Nhi 
Đồng 1 tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật Mắt-Tai Mũi Họng Nhi. 
• Hội nghị gồm 02 phiên hội thảo chuyên đề Nhãn Nhi và Tai Mũi 

Họng Nhi 
• Địa điểm:  

Trung tâm Đào tạo Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Tầng 12, Khối 2, 
Toà nhà Trung tâm Tim mạch trẻ em). 

341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. 
• Thời gian: 8h00-12h00, ngày 09 tháng 12 năm 2022. 
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BAN TỔ CHỨC 
 

 
PGS.TS.Nguyễn Thanh Hùng 

 
Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 

 
Trưởng ban 

TS.BS.Ngô Ngọc Quang Minh Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 Phó trưởng ban 
TS.BS. Phạm Đình Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 Phó trưởng ban 
TS.BS.Lê Nguyễn Thanh Nhàn Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Thành viên 
BSCK2. Nguyễn Thị Ngọc Anh Trưởng khoa Mắt Thành viên 
BSCK2.Phạm Đoàn Tấn Tài Phó trưởng khoa TMH Thành viên 
BSCK2.Đỗ Nguyễn Như Huỳnh Trưởng Đơn vị Đào tạo Thành viên 
BSCK2.Lê Minh Lan Phương Phó trưởng phòng KHTH Thành viên 

 
CHỦ TOẠ ĐOÀN 

 
PGS.TS.Tăng Chí Thượng 

 
Giám đốc Sở Y tế  TP.Hồ Chí Minh 

PGS.TS.Nguyễn Thị Ngọc Dung Chủ tịch Hội Y học  TP.Hồ Chí Minh 
PGS.TS.Nguyễn Thanh Hùng Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 
TS.BS.Nguyễn Chí Trung Thế Truyền Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.Hồ Chí Minh 
BS.Jan Dirk Ferwerda Giám đốc Y Khoa  European Eye Center 
TS.BS.Lý Xuân Quang Phó chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng -ĐHYD 
BSCK2.Nguyễn Tuấn Như Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhi Đồng 1 

 
BÁO CÁO VIÊN 

CHỦ ĐỀ NHÃN NHI 
 
BS.Trần Châu Thái 

  
Cố vấn chuyên môn Khoa Mắt  

Bệnh viện Nhi Đồng 1 
 
TS.BS.Nguyễn Chí Trung Thế Truyền  

 
Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM 

 
BS. Jan Dirk Ferwerda  

 
Giám đốc Y khoa European Eye Center 

 
BSCK2.Nguyễn Thành Danh 

 
Trưởng Đơn vị Mắt- Khoa Liên chuyên khoa  

Bệnh viện Nhi Đồng 2 
 
Mrs.Grace Mishler,M.S.W., A.C.S.W 
 

 
International Volunteer Social Work Advisor 

ROPVN 
 
BSCK2.Nguyễn Thị Ngọc Anh  

 
Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Nhi Đồng 1 

 
CNKX.Trần Thị Kim Ngân 

 
Giảng viên Bộ môn Khúc Xạ  
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 ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 
 
CNKX.Diệp Minh Tú 

 
Giảng viên Bộ môn Khúc Xạ  

ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 
 
CNKX.Võ Phú Sang 

 
Giảng viên Bộ môn Khúc Xạ  

ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 
 
CHỦ ĐỀ TAI MŨI HỌNG NHI 
 
BSCK2.Phạm Đoàn Tấn Tài 
 

 
Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng 

 Bệnh viện Nhi Đồng 1 
PGS.TS.Nguyễn Thị Ngọc Dung Chủ tịch Hội Y học TP.HCM- Chủ tịch   

             LCH Tai Mũi Họng Nhi TP.HCM 
TS.BS.Lý Xuân Quang Phó chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng  

Đại học Y Dược 
TS.BS.Phạm Đình Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 

 
TS.BS.Phú Quốc Việt  Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng 

 Bệnh viện Nhi Đồng 1 
BSCK2.Nguyễn Tuấn Như 
 

Trưởng khoa Tai Mũi Họng 
 Bệnh viện Nhi Đồng 1 

ThS.Hoàng Văn Quyên 
 

Phó trưởng khoa khoa VLTL-PHCN  
Bệnh viện Nhi Đồng 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
 

PHIÊN KHAI MẠC 
• Địa điểm: Hội trường Nelson 
• 7h30-8h30: Đón tiếp đại biểu- Văn nghệ chào mừng. 
• 8h30-9h00: Khai mạc Hội nghị 
- Phát biểu của PGS.TS.BS.Tăng Chí Thượng- Giám đốc Sở Y tế 
- Phát biểu của PGS.TS.BS.Nguyễn Thị Ngọc Dung-Chủ tịch Hội Y học TP.HCM 
- Phát biểu của PGS.TS.BS.Nguyễn Thanh Hùng- Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 

PHIÊN CHỦ ĐỀ NHÃN NHI 

• Địa điểm: Hội trường Nelson 
• Thời gian: 9h00-12h00 
• Chủ toạ đoàn:  
- PGS.TS.Tăng Chí Thượng- Giám đốc Sở Y tế 
- PGS.TS.Nguyễn Thanh Hùng- Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 
- TS.BS.Nguyễn Chí Trung Thế Truyền-Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt. 
- BS.Jan Dirk Ferwerda – Giám đốc Y khoa-Phòng khám European Eye Center 
• Chương trình: 

09h-9h15 Tầm soát và điều trị bệnh 
lý võng mạc ở trẻ sinh non 
tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 

BS. Trần Châu Thái 
Bệnh viện Nhi Đồng 1 

9h15-9h30 Hiệu quả kỹ thuật tịnh tiến 
vạt cơ trán trong điều trị 
sụp mi bẩm sinh nặng 

TS.BS.Nguyễn Chí Trung Thế Truyền  
 Phó giám đốc Bệnh viện  Mắt TP.HCM 

9h30- 9h45 Một số kinh nghiệm trong 
điều trị bệnh lý võng mạc 
ở trẻ sinh non 

BS. Jan Dirk Ferwerda  
Giám đốc Y khoa Phòng khám European Eye 

Center 

9h45-10h00 Viêm kết mạc sơ sinh BSCK2.Nguyễn Thành Danh 
Bệnh viện Nhi Đồng 2 

10h00-10h15 Công tác xã hội và dịch vụ 
hỗ trợ ROP tại Việt Nam 

Mrs.Grace Mishler,M.S.W., A.C.S.W 
International Volunteer Social Work 

Advisor -ROPVN 
10h15-10h30 Giải lao 
10h30-10h45 Đánh giá kết quả điều trị 

tắc lệ đạo bẩm sinh bằng 
phương pháp đặt silicone 
nối thông lệ mũi 

BSCK2.Nguyễn Thị Ngọc Anh  
Bệnh viện Nhi Đồng 1 

10h45-11h00 Vai trò khúc xạ nhãn khoa 
trong điều trị nhãn nhi 

CNKX. Trần Thị Kim Ngân 
ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 
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11h00-11h15 Tổng quan các phương 
pháp điều trị lé không phẫu 
thuật 

CNKX. Diệp Minh Tú 
ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 

11h15-11h30 Các phương pháp mới 
trong điều trị nhược thị  

CNKX. Võ Phú Sang 
ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 

11h30-12h00 Thảo luận Chủ toạ đoàn & các báo cáo viên 

 
PHIÊN CHỦ ĐỀ TAI MŨI HỌNG NHI 

• Địa điểm: Hội trường Hyppocrate  
• Thời gian: 9h00-12h00 
• Chủ toạ đoàn:  
- PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung- Chủ tịch Hội Y học TP.HCM- Chủ tịch LCH 

Tai Mũi Họng Nhi  TP.HCM. 
- TS.BS. Lý Xuân Quang- Phó chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng Đại học Y Dược- 

Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đại học Y Dược 
- BSCK2.Nguyễn Tuấn Như- Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhi Đồng 1 
• Chương trình: 

9h00-9h20 Tổng kết  hiệu quả 12 năm 
phẫu thuật cấy điện cực ốc 
tai 

BSCK2. Phạm Đoàn Tấn Tài 
Bệnh viện Nhi Đồng 1 

9h20-9h40 Bệnh lý thanh quản  thường 
gặp ở trẻ em 

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung 
Chủ tịch Hội Y học TP.HCM 

Chủ tịch LCH Tai Mũi Họng Nhi   
9h40-10h00 Phẫu thuật chỉnh hình sẹo 

hẹp thanh khí quản ở trẻ 
em  

TS.BS.Lý Xuân Quang 
Phó chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng  

Đại học Y Dược 
10h00-10h15 Cập nhật khuynh hướng sử 

dụng kháng sinh &kháng 
viêm trong Tai mũi họng 
Nhi 

TS.BS.Phạm Đình Nguyên 
Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 

 

10h15-10h30 Báo cáo của đơn vị tài trợ & Giải lao 
10h30-10h50 Hướng dẫn chăm sóc bệnh 

nhân sau phẫu thuật mở 
khí quản 

TS.BS.Phú Quốc Việt 
Bệnh viện Nhi Đồng 1 

10h50-11h10 Sinh lý thính giác- ngôn 
ngữ trẻ em 

BSCK2.Nguyễn Tuấn Như 
Bệnh viện Nhi Đồng 1 

11h10-11h30 Đặc điểm âm lời nói của trẻ 
rối loạn lời nói tại Bệnh 
viện Nhi Đồng 1 và Phòng 
khám Đại học Y khoa 
Phạm Ngọc Thạch 

ThS.Hoàng Văn Quyên 
Bệnh viện Nhi Đồng 1 

11h30-12h00 Thảo luận Chủ toạ đoàn & các báo  cáo viên 
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 HỘI TRƯỜNG NELSON   
 NHÃN NHI  
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TẦM SOÁT VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ VÕNG MẠC 

 TRẺ SINH NON (ROP) TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 
 

BS. Trần Châu Thái 
 Cố vấn chuyên môn khoa Mắt- Bệnh viện Nhi Đồng 1 

 

 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh lý võng mạc trẻ sinh non (ROP) là một bệnh lý thường gặp ở trẻ sinh non hoặc 
nhẹ cân, gây giảm thị lực và mù lòa nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Theo 
thống kê của Bệnh viện Nhi Đồng 1, số ca đến khám, có chỉ định điều trị và tiên lượng 
mức độ nặng có khuynh hướng gia tăng. 

2. NỘI DUNG 
- Tình hình khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị ROP tại Bệnh viện Nhi 

Đồng 1.  
- Thống kê số ca đến khám, chỉ định điều trị (tiêm Avastin, Laser) và theo 

dõi tái khám về tật khúc xạ và thị giác 2 mắt của các ca ROP tại Bệnh viện 
Nhi Đồng 1 cho đến quý 3 năm 2022.  

- Kết nối mạng lưới đào tạo lực lượng bác sĩ tầm soát và điều trị ROP ở các 
địa phương trải dài cả nước và tiếp tục quan hệ hợp tác giữa Bệnh viện Nhi 
Đồng 1 với chuyên gia nước ngoài, BS J.D. Ferwerda.  

- Các thách thức và kiến nghị trong quá trình khám và điều trị ROP tại Bệnh 
viện Nhi Đồng 1.  
 

3. KẾT LUẬN 

 Số lượng bệnh nhân khám ROP tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 ngày càng tăng, bệnh nhân 
ROP chưa được quản lý, theo dõi đầy đủ kịp thời, vì vậy tăng cường lực lượng Bác sĩ 
chuyên khoa Mắt nhi có thể khám tầm soát và điều trị ROP là rất cần thiết. 

Từ khóa: ROP, ROP sơ sinh, tầm soát ROP, Avastin, Laser ROP, Bệnh viện Nhi Đồng 
1. 
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TỊNH TIẾN VẠT CƠ TRÁN TRONG ĐIỀU TRỊ 
 SỤP MI BẨM SINH NẶNG 

 
TS.BS.Nguyễn Chí Trung Thế Truyền 
Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM 

 

 
TÓM TẮT 

• Giới thiệu: Một phương pháp phẫu thuật điều trị sụp mi bẩm sinh nặng. 
• Đối tượng: Sụp mi nặng với chức năng cơ nâng mi kém, dưới hay bằng 

2mm. Chức năng cơ trán còn nguyên vẹn. 
• Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp.   
• Kết quả: 44 mắt trên 40 bệnh nhân có chức năng cơ nâng mi kém. Thời 

gian theo dõi từ 3 tháng đến một năm. Tất cả bệnh nhân đều nâng mi tốt 
qua bờ đồng tử mà không cần đổi tư thế đầu. Hình dáng bờ cong mi không 
bị ảnh hưởng. Độ cao và hình dáng cung mày cân xứng và không thay đổi. 
Khả năng chớp mắt bình thường. Không có biến chứng giác mạc do hở lộ. 

• Kết luận: Tịnh tiến vạt cơ trán là kỹ thuật đơn giản, hiệu quả trong điều trị 
sụp mi bẩm sinh nặng. 

Từ khóa: Tịnh tiến – Sụp mi nặng- Vạt cơ trán 
 
ABSTRACT 

• Purpose: To introduce a  dynamic technique for severe congenital 
blepharoptosis correction. 

• Methods:  Forty four  congenital ptotic eyelids of forty  patients were 
applied the frontalis flap technique 

• Results: 44 eyes with poor levator function. Follow-up time is between 3 
and 12 months. All patients lift their upper lids over the pupils without 
changing face position. The browns are symmetric and unchanged in shape. 
Blinking works well. There is no corneal expose. 

• Conclusion: Frontalis muscle flap advancement is simple, effective in 
severe ptosis repair. It elevates the eyelid directly by moving the insertion 
of the frontalis muscle into the eyelid, not indirectly by graft or suture 
material. 
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Key words: Advancement- Blepharoptosis- frontalis muscle flap. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Trong điều trị sụp mi nặng, cơ chế của phẫu thuật treo mi là dùng sức kéo của cơ trán 
làm nâng mi trên gián tiếp qua dây treo(3). Nhiều chất liệu khác nhau đã được dùng cho 
phẫu thuật treo mi này bao gồm như cân cơ đùi, cân cơ thái dương, cân cơ gấp xương 
trụ, tự thân hay tồn trữ(1). Trường hợp dùng cân cơ tự thân sẽ tạo một phẫu thuật thứ hai 
với sẹo đi kèm theo đó, đòi hỏi phải có dụng cụ chuyên dụng và khó áp dụng ở trẻ nhỏ. 
Một số tác giả dùng chế phẩm nhân tạo như silicon, supramide, chỉ không tan hoặc chất 
liệu PTFE. Tuy nhiên, những vật liệu nhân tạo này thường xuyên bị đào thải vì là vật lạ 
đối với cơ thể, dễ tạo u hạt và bệnh nhân phải trả thêm chi phí.  

 
Để khắc phục các hạn chế trên, một số phương pháp điều trị khác được các tác giả lựa 
chọn. Như phẫu thuật tái định vị lại chỗ bám của một phần cơ trán vào sụn mi trên, một 
phương pháp lý tưởng để nâng mi trên bằng lực kéo trực tiếp của cơ trán(6). Kỹ thuật 
này được Fergus giới thiệu từ năm 1901(2). Ông đã chuyển trực tiếp một dải của cơ trán 
tới bờ mi thông qua một đường rạch ở cung mày. Đây là phương pháp đơn giản nhẹ 
nhàng. Mười lăm năm sau, 1916, một phẫu thuật tương tự cũng dùng cơ trán, áp dụng 
cho điều trị sụp mi bẩm sinh được Robert giới thiệu. Ông đã mô tả cách lấy vạt cơ trán 
thông qua một đường rạch da lớn ở trán. Để tiếp cận cơ trán, phương pháp Robert phải 
cạo cung mày và làm một đường rạch hình L lớn, từ gốc mũi ngang qua cung mày và 
một đường thẳng đứng từ gốc mũi đến đường chân tóc để bộc lộ cơ trán. Kết quả điều 
trị sụp mi thì tuyệt hảo. Tuy nhiên, hình ảnh những vết sẹo ở trán trong các bài báo của 
Robert khiến kỹ thuật này khó được chấp nhận về phương diện thẩm mỹ. Năm 1982, 
Song và Song giới thiệu lại kỹ thuật chuyển dời áp dụng thành công ở 30 bệnh nhân 
Châu Á. Sau đó, liên tiếp nhiều báo cáo về việc sử dụng trực tiếp cơ trán trong điều trị 
sụp mi của ngành nhãn khoa khu vực Châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và 
gần đây những nghiên cứu tại Anh, Canada và Mỹ. Phương pháp này được xem là hiệu 
quả, an toàn cho điều trị sụp mi nặng(7) 
 
Trong nước ta, phương pháp chữa sụp mi nặng phổ biến nhất hiện nay là treo cơ trán 
bằng dây nhân tạo như PTFE hoặc silicon. Đây là những vật lạ, nên dễ gây biến chứng 
đào thải. Phương pháp dùng cân cơ đùi, cân cơ thái dương tự thân tỏ ra tránh được hiện 
tượng đào thải này, nhưng đòi hỏi thêm một phẫu thuật, vì vậy ít thích hợp cho trẻ nhỏ.  

 
Qua nghiên cứu y văn, chúng tôi ghi nhận việc sử dụng vạt cơ trán để nâng mi mắt trong 
điều trị sụp mi nặng là phương pháp khả thi, có kết quả tốt. Theo đa số các báo cáo của 
các chuyên gia nước ngoài, kỹ thuật này được thực hiện với hai đường rạch da, một 
đường tại ngấn mí và một đường tại bờ trên hoặc bờ dưới cung mày. Để áp dụng vào 
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thực tế Việt Nam, chúng tôi nghiên cứu chỉ dùng một đường rạch da tại ngấn mí, nhằm 
tạo được nét mỹ quan tự nhiên hơn mà vẫn đạt được kết quả mong muốn. 

 
2. TỔNG QUAN 
a) Giải  phẫu học(5): 

Hai cặp cơ trán không chéo nhau ở đường giữa. Hai cơ này, cùng với hai cặp cơ 
chẩm và cân trên sọ, hình thành cơ chẩm trán. Cơ trán xuất phát từ cân sọ, đường giữa 
khớp trán, bờ trên ổ mắt và bám vào da, mô dưới da của cung mày. Vài sợi cơ trán trải 
rộng xuống dưới qua bờ trên ổ mắt và đan xen vào phần hốc mắt của cơ vòng mi. Sự 
cung cấp máu của cơ trán qua nhánh trên hố của động mạch mắt, động mạch trên ròng 
rọc và động mạch thái dương nông. Nhánh cảm giác của thần kinh trên hố đi lên trên cơ 
trán. Nhánh trán hoặc nhánh thái dương của thần kinh mặt qua xấp xỉ cách phía ngoài 
của đầu ngoài cung mày 1,5 cm và đi vào dưới bề mặt của cơ trán trên cung mày dưới 
2 cm. 

Cơ trán bám sát da và mô dưới da ở cung mày nhưng di động trên màng xương 
bên dưới do các liên kết lỏng lẻo giữa cơ trán và màng xương của bờ trên hố mắt. Sự co 
cơ trán làm nâng cung mày rất mạnh nhưng nâng mi mắt thì yếu. Phương pháp tịnh tiến 
một vạt cơ trán xuống dưới vào sụn sẽ truyền hiệu quả lực nâng của cơ trán tới mi mắt 
nhiều hơn và có thể dùng để điều chỉnh sụp mi trực tiếp. Ngược lại, phẫu thuật treo cơ 
trán trước đây (sling) bằng cách nối cơ trán tới sụn bằng chỉ hoặc cân cơ, tức truyền 
gián tiếp tác động  nâng của cơ trán tới mi mắt. 
    b) Kỹ thuật mổ 
- Đánh dấu vùng an toàn: Cách xa bó mạch thần kinh trên hố 5mm ra phía ngoài và 
tránh khỏi tổn thương thần kinh mặt cách đầu ngoài cung mày 15mm.(Hình 1.) 
 

                                
Hình 1:  Đánh dấu vùng chân mày, giữa hai vạch là vùng an toàn 

Vẽ đường nếp mí 
 

- Rạch da ở ngấn mí và phẫu tích lớp dưới cơ vòng mi, trên màng ngăn hốc mắt. Tiếp 
tục lên trên  tới bờ dưới của cung mày, nơi bám tận của cơ trán. Lật mi lên để dễ dàng 
thấy nơi phẫu tích. Cắt một lớp mỏng cân bao cơ trán. Dùng kéo Westcott phẫu tích nhẹ 
nhàng cơ trán ra khỏi mô dưới da. Dùng kẹp giữ mẫu cơ trán vừa phẫu tích. Tiếp tục 
phẫu tích mặt trước và mặt sau cơ trán. Vì cơ trán rất khỏe mạnh, không cần lấy quá lớn 
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hay quá dầy. Cắt dọc hai bên để có vạt cơ chữ nhật. Khoảng 8-10 mm rộng x 9-10 mm 
dài.(Hình 2) Lưu ý phẫu thuật trong vùng an toàn, tránh bó mạch thần kinh trên hố bên 
phía mũi và thần kinh mặt phía thái dương. Cầm máu kỹ lưỡng các mạch máu nhỏ. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
   a) Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân sụp mi bẩm sinh nặng, chức năng cơ nâng mi nhỏ 
hơn hay bằng 2 mm. Chức năng cơ trán nguyên vẹn. 
 b) Nghiên cứu can thiệp, tiến cứu. 

4. KẾT QUẢ 
Có 44 mắt trong 40 bệnh nhân (nữ 11: nam 29) được phẫu thuật tịnh tiến vạt cơ 
trán từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 8 năm 2010. Tuổi bệnh nhân dao động từ 2 
đến 12 tuổi (trung bình 7.3). Ba mươi sáu bệnh nhân sụp mi một mắt, bốn bệnh 
nhân sụp mi hai mắt. Tất cả bệnh nhân đều là sụp mi bẩm sinh. Bệnh sử gia đình 
:3. Nhược thị: 4/40 bệnh nhân. Lé: 3, khô mắt:0. Thời gian theo dõi từ 3 tháng 
đến 1 năm.  (Bảng) 
Theo tiêu chuẩn đánh giá của Berke, (1) vị trí và bờ cong của mi trên bằng nhau, 
không bị gãy góc (2)Các nếp mí hợp với độ dài, vị trí và bờ cong mi(3)Đồng tử 
không bị che ở hướng nguyên phát(4)Độ rộng khe mi cân đối(5)Không bị cuộn 
hay mất lông mi(6)Chớp mắt bình thường(7)Mi mắt nhắm bình thường lúc 
ngủ(8)Không viêm giác mạc do hở lộ, song thị hoặc lé đứng dưới. Các tiêu chuẩn 
đi kèm khác như: cảm giác vùng trán, nếp nhăn trán và ngưỡng cung mày khi 
nhìn lên, dấu hiệu chậm mi khi nhìn xuống. 

 
Kết quả Số mắt 

Tiêu chuẩn Berk 
        Thỏa mãn 
        Không thỏa mãn 
                    Bờ mi gãy góc  
                    Che đồng tử (tái phát) 
                    Độ rộng khe mi 2 mắt 
                                       không đều 
                    Viêm giác mạc 
Nếp nhăn trán 
        Rõ 
        Không rõ 
Cảm giác vùng trán 
        Bình thường 
        Không bình thường 

 
22 
22 
4 

4 (11.4%) 
2 
 

12 
 

44 
0 
 

44 
0 
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Ngưỡng cung mày 
        Cân xứng 
        Không cân xứng 
Hở mi lúc nhắm (mm) 

1-3 mm 
<1 mm 

 
44 
0 
 

29 
11 

  
Máu tụ 
Nhiễm trùng 

5 
0 

 
Tất cả bệnh nhân đều có kết quả tốt sau mổ với độ sụp mi và bờ mi cong đều, nếp 
mi tương đối đều.. Đồng tử được giải phóng mà bệnh nhân không cần ngửa đầu. 
Hở mi lúc nhắm < 3mm  chấp nhận được. Không có biểu hiện thay đổi cảm giác 
vùng trán. Không có biểu hiện về tổn thương thần kinh mặt hay hở mi sau mổ quá 
mức làm tổn thương giác mạc. Không có bệnh nhân nào bị nhiễm trùng, mất lông 
mày. Trong tất cả bệnh nhân, mức độ nâng mi của cơ nâng mi sau mổ không đổi, 
bệnh nhân sử dụng cơ trán để nâng mi tốt qua bờ đồng tử.  
 
Một bệnh nhân cụp lông mi sau mổ được chỉnh sửa lại. Năm bệnh nhân có máu 
tụ sau mổ hai mắt kéo dài hai tuần thì ổn định. Một bệnh nhân thiểu chỉnh, nhưng 
sau đó mi nâng trên bờ đồng tử khi hết sung nề. Bốn bệnh nhân sụp mi lại sau 6 
tháng theo dõi, cần chỉnh sửa lại sau một năm. 
 

5. BÀN LUẬN 
Từ đầu thế kỷ 20, đã có tác giả sử dụng trực tiếp cơ trán nhưng không phổ biến. Năm 
1993, Han và Kang (2) đã báo cáo 33 trường hợp điều chỉnh sụp mi bằng kỹ thuật vạt 
cơ trán  tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, họ cảnh báo hở mi nặng và hở mi khi nhìn xuống 
khó chấp nhận về mặt thẩm mỹ, và bệnh lý giác mạc do hở lộ là vấn đề lớn trong thủ 
thuật này ở bệnh nhân da trắng mà không bị ở bệnh nhân Châu Á. Nhưng sau đó, 
Goldey và cộng sự đã thực hiện phẫu thuật này trên bệnh nhân da trắng và không ghi 
nhận biến chứng này (1)   
 
Kỹ thuật tịnh tiến cơ trán trong nghiên cứu này  khác với kỹ thuật đã mô tả trước 
đây, điều này có khả năng giải thích về sự thành công trong sử dụng kỹ thuật này. 
Chỗ bám của cơ trán được chuyển trực tiếp đến mi mắt. Chúng tôi thực hiện toàn 
bộ thủ thuật thông qua một đường rạch ngấn mí, vì thế không có  sẹo vùng  cung 
mày với nét thẩm mỹ tự nhiên.. Ngoài ra, chúng tôi làm vạt hình chữ nhật và đặt 
lên trên, ngược lại với những báo cáo trước đây về  một vạt cơ trán hình L đặt 
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trên ngoài. Điều này giúp sự kéo của cơ trán lên bản sụn đồng đều hơn và  giảm 
thiểu tình trạng cộm đầy trong mi mắt. Chúng tôi lấy vạt rộng khoảng 8-10 mm 
giúp đủ nâng nếu đặt ngay trung tâm bản sụn phù hợp. Đồng thời, chúng tôi không 
chia vạt cơ trán ra ba phần như đã mô tả trước đây để ngăn cản tình trạng “lều” ở 
bờ mi. Chúng tôi không thấy tình trạng “ lều” như mô tả của Han và Kang, có khả 
năng do chúng tôi làm vạt với hình chữ nhật và đưa xuống ở độ cao cần thiết 
nhằm tránh thẳng chỉnh do vạt quá căng. Không cần tịnh tiến một vạt to dầy; một 
vạt mỏng sẽ ít gây đầy mi mắt mà vẫn nâng mi tốt. 
 
Chiều dài của vạt thường khoảng 8-10 mm tùy trường hợp, phụ thuộc vào mức 
độ điều chỉnh lúc mổ, sao cho mi mắt định vị ngang hoặc trên rìa giác mạc 1 mm. 
Vì theo trọng lực, mi mắt sau mổ sẽ hạ xuống 1-2 mm là bình thường. Theo 
Goldey, vạt có thể làm dài thêm nếu cần thiết bằng cách kết hợp phần hốc mắt 
của cơ vòng cung mi. Nhưng chúng tội thấy không cần thiết. Nếu muốn làm vạt 
dài thêm, chỉ cần bóc tách thêm mặt trên và mặt dưới của cơ trán rất dễ dàng. Mặt 
trên dùng  kéo đầu tù tách cơ trán ra khỏi mô da trán, mặt sau dùng dụng cụ tách 
màng xương, tách cơ trán ra khỏi mặt trên màng xương trán, nơi này lỏng lẻo. 
Thường chúng tôi phẫu tích 10 mm từ bờ trên cung mày. Cũng theo Goldey và 
công sự, vạt tịnh tiến có thể làm ngắn trực tiếp hoặc kết hợp với cắt sụn phía trên 
trong những trường hợp sụp mi nặng. Trong nghiên cứu của chúng tôi, chưa có 
trường hợp nào cần sử dụng thêm hổ trợ của sụn mi để nâng mi.  
 
Thuận lợi lớn của tịnh tiến cơ trán là vạt cơ nối trực tiếp cơ trán với mi mắt. Chỗ 
bám bình thường của cơ trán được tịnh tiến đến mi mắt; vì thế, sự nâng cơ trán sẽ 
trực tiếp nâng mi mắt mà không cần miếng ghép hay chỉ như trong treo cơ trán 
truyền thống. Tiếp cận này gần như trực tiếp xử trí những khiếm khuyết về giải 
phẫu và sinh lý trong sụp mi do cơ với chức năng cơ kém. Các thuận lợi khác so 
với cân cơ trán bao gồm: vị trí nơi cung cấp vạt là trong trường phẫu thuật, giảm 
thiểu sụp mi khi nhìn lên, bớt tình trạng cao mi khi nhìn xuống, bảo tồn bờ cong 
mi, và ít bị mi mắt kéo ra khỏi nhãn cầu. Ngoài ra, cơ trán được phát triển tốt ở 
nhũ nhi và có thể dùng ở trẻ em nhỏ trước khi cân cơ đùi phát triển. Ngược lại với 
treo cơ trán truyền thống, không cần đường rạch ở trán. 
 
Một biến chứng của tịnh tiến cơ trán là giảm cảm giác vùng trán tạm thời do tổn 
thương của các nhánh thần kinh ổ mắt trên từ đường rạch đứng xuyên qua cơ 
trán(4). Trong nghiên cứu của chúng tôi, bệnh nhân nhỏ tuổi chúng tôi chỉ thử cảm 
giác đau vùng trán, tất cả đều không ảnh hưởng cảm giác. Để nghiên cứu ảnh 
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hưởng thần kinh cảm giác, cần nghiên cứu sâu hơn về các thử nghiệm đo lường 
được. Thứ hai, sức nâng cung mày không đủ trong sụp mi một mắt trong giai đoạn 
hậu phẫu sớm. Trong tất cả các trường hợp, trường hợp này sẽ hết hoàn toàn sau 
3 tháng hậu phẫu. Các bệnh nhân ban đầu mi mắt không nâng đạt như ý, nhưng 
sau thời gian cơ trán hồi phục chức năng, mi mắt nâng tốt, đạt yêu cầu. Điều này 
trái ngược với trường hợp rút ngắn cơ nâng mi, mi mắt có thể nâng như ý trong 
giai đoạn đầu, nhưng sau đó, do sức cơ yếu, không giữ được chỗ bám vào sụn mi, 
nên mi bị sụp xống dần. Ở bệnh nhân người lớn, nếp nhăn trán sâu, bị sụp mi một 
bên, kỹ thuật này có thể kém  thẩm mỹ do mất hay mờ nếp nhăn trán một bên. 
Tuy nhiên, ở bệnh nhân nhi, nếp nhăn trán gần như không thấy rõ, nên chúng tôi 
nghĩ rằng, kỹ thuật này có thể áp dụng trên bệnh nhân nhi, sụp mi một mắt, mà 
không hề ảnh hưởng thẩm mỹ. Đôi khi trong lúc mổ, xảy ra tình trạng cụp lông 
mi, có thể thể xử trí ngay với tạo hình mi. Ngấn mi không đều cũng có thể xảy ra, 
như với tất cả thủ thuật sụp mi, và có thể chỉnh sửa theo cách thông thường.  

                
6. KẾT LUẬN 

Chúng ta có thể áp dụng phương pháp này trong những sụp mi nặng bẩm sinh, 
hội chứng mi hàm (Marcus Gunn)(8), sụp mi do chấn thương cơ nâng mi, chỉnh 
sửa những trường hợp cắt ngắn cơ nâng mi thất bại. Phẫu thuật tịnh tiến cơ trán 
trong điều trị sụp mi là phẫu thuật dễ làm, hiệu quả,  an toàn và ít tốn kém 
 

Hình 2. Nguyễn Trọng P.      5 tuổi 

    
    Trước mổ    Sau mổ 1 tuần 
 

Hình 3. Phạm Thị Mỹ D.     7 tuổi 

       
Trước mổ      Sau mổ 6 tháng 
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Hình 4. Trần Thị Kim Ng.  10 tuổi 

 
Trước mổ                                         Sau mổ 12 tháng 
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TẦM SOÁT VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ VÕNG MẠC  

TRẺ SINH NON (ROP) SỚM: GÓC NHÌN KINH TẾ 
 

BS.JD.Ferwerda  
Chuyên gia phẫu thuật võng mạc 

 Giám đốc Y khoa Phòng khám European Eye Center 

 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sự chẩn đoán sớm & điều trị kịp thời ROP có thể giúp các bệnh nhi tránh khỏi 
tình trạng mù lòa nghiêm trọng.  
Các bệnh nhân ROP không được điều trị kịp thời dẫn đến mù lòa thường có gánh 
nặng lớn về mặt kinh tế, cuộc sống xã hội, sinh hoạt hàng ngày và có thể cần 
đến sự trợ giúp xã hội trong suốt cuộc đời. 
 

2. NỘI DUNG 
Các mặt bất lợi của các bệnh nhân mù do không tầm soát, điều trị ROP kịp thời: 
gánh nặng về mặt kinh tế, thời gian, giáo dục đối với gia đình lúc bệnh nhân còn 
nhỏ cho đến các khó khăn về sinh hoạt, xã hội, việc làm lúc bệnh nhân lớn.  
 

3. KẾT LUẬN 
Tầm soát và điều trị ROP sớm & kịp thời là rất cần thiết để phòng ngừa các 
gánh nặng cho bệnh nhân và gia đình của họ nếu bị mù lòa do ROP. 

Từ khóa: ROP, mù lòa, gánh nặng kinh tế. 
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VIÊM KẾT MẠC Ở TRẺ SƠ SINH 

 
BSCK2.Nguyễn Thành Danh 

Trưởng Đơn vị Mắt- Khoa Liên chuyên khoa  
Bệnh viện Nhi Đồng 2 

 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việc phân lập tác nhân gây bệnh có vai trò quyết định đối với việc điều trị, tiên lượng và dự 
phòng các bệnh lý viêm nhiễm. Tại Việt Nam, chẩn đoán xác định nguyên nhân gây viêm 
kết mạc sơ sinh chưa được thực hiện một cách triệt để và có hệ thống. Nghiên cứu này được 
thực hiện nhằm mô tả đặc điểm tác nhân lẫn đặc điểm lâm sàng của viêm kết mạc sơ sinh 
tại bệnh viện Nhi Đồng 2. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Nghiên cứu loạt ca, sử dụng phương tiện PCR để phân lập tác nhân gây viêm kết mạc sơ 
sinh.  

3. KẾT QUẢ 
Nghiên cứu 68 trường hợp viêm kết mạc sơ sinh, ghi nhận:  

- Đặc điểm lâm sàng: viêm kết mạc sơ sinh biểu hiện với các đặc điểm đỏ mắt, tăng 
tiết ghèn, nước mắt; có thể kèm phù mi, giả mạc, xuất huyết kết mạc; thường xuất 
hiện sớm sau sinh. 

- Đặc điểm tác nhân: Trong nhóm tác nhân lây truyền qua đường sinh dục, Chlamydia 
trachomatis là nguyên nhân chính với tỷ lệ 33,8%, lậu cầu chiếm tỷ lệ thấp 4,4%, 
Herpes simplex nhóm 2 chiếm 1,5%. Trong nhóm tác nhân không lây truyền qua 
đường sinh dục, Staphylococcus aureus chiếm 36,8%, Streptococcus pneumoniae 
chiếm 16,1%, Haemophylus influenzae chiếm 4,4%, Moraxella catarrhalis chiếm 
1,5%  và Escherichia coli chiếm 1,5%. Có 8,8% các trường hợp không xác định được 
tác nhân và không ghi nhận trường hợp viêm kết sơ sinh do hóa chất. 

4. KẾT LUẬN 
Viêm kết mạc sơ sinh gây ra bởi nhiều nguyên nhân. Hiện nay, rất ít gặp viêm kết mạc sơ 
sinh do lậu cầu; trong khi đó, tác nhân Chlamydia trachomatis và Staphylococcus aureus 
chiếm tỷ lệ cao.  
Từ khoá: viêm kết mạc, trẻ sơ sinh. 
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CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ ROP  

TẠI VIỆT NAM 
 

Grace Mishler (International Volunteer Social Work Advisor ROPVN), Tuyen 
Bui, Thanh Doan, Nhi Chan (Đại học Illinois) 

 

 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hệ thống khám ROP ở Việt Nam thiếu một hệ thống quản lý hồ sơ và gây quỹ để đáp ứng 
nhu cầu điều trị cho các bệnh nhi ROP có tiên lượng nặng và thiếu nguồn lực tài chính để 
phẫu thuật và theo dõi sau phẫu thuật. Vì thế, một mạng lưới công tác xã hội & dịch vụ hỗ 
trợ ROP với hệ thống quản lý hồ sơ công tác xã hội tốt là rất cần thiết. 

2. NỘI DUNG 
Bối cảnh dự án bắt đầu từ ca của bệnh nhi Nga bị ROP và có tiên lượng kém, cần phẫu thuật 
gấp, cô Grace Mishler đã hoạt động gây quỹ và từ đó tạo tiền đề để phát triển hệ thống công 
tác xã hội gây quỹ dành cho các ca ROP ở Việt Nam.  
Với sự hợp tác cùng BS. JD. Ferwerda và khoa Mắt bệnh viện Nhi Đồng 1 với nhu cầu bệnh 
nhân cao và cơ sở vật chất còn chưa đáp ứng đủ, sự hình thành nên hệ thống quản lý hồ sơ 
công tác xã hội, nhóm hỗ trợ tự lực các gia đình ROP và các mạng lưới tài nguyên (quỹ 
Murray, VinaCapital, FVH Foundation,...) đã góp phần lớn cung cấp sự giúp đỡ về tài chính 
cần thiết cho các ca ROP cần điều trị, theo dõi và nâng cao nhận thức cho cộng đồng.  

3. KẾT LUẬN 
Hệ thống công tác xã hội, dịch vụ hỗ trợ, quản lý hồ sơ và các quỹ tài nguyên là rất cần 
thiết và đã góp phần lớn trong việc hỗ trợ thăm khám, điều trị kịp thời, theo dõi liên tục 
cho bệnh nhân ROP ở Việt Nam. 
 
Từ khóa: ROP Việt Nam, công tác xã hội, quỹ ROP.  
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẮC LỆ ĐẠO BẨM SINH 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ỐNG SILICONE  
NỐI THÔNG LỆ MŨI 

 
BSCK2.Nguyễn Thị Ngọc Anh 

Trưởng khoa Mắt- Bệnh viện Nhi Đồng 1   

 

 
TÓM TẮT 

• Mục tiêu: Nghiên cứu kết quả điều trị tắc lệ đạo bẩm sinh bằng phương pháp 
đặt ống silicone nối thông lệ mũi. 

• Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca, tiến 
hành tại tại bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành Phố Hồ Chí. 28 mắt của 24 bệnh nhi 
bị tắc lệ đạo bẩm sinh, tuổi từ 12 tháng đến 93 tháng, được chia thành 2 nhóm 
là nhóm ≤ 24 tháng tuổi và nhóm > 24 tháng tuổi, tất cả đều đã thông lệ đạo 
trước đó và thất bại, được điều trị bằng phương pháp đặt ống silicone nối thông 
lệ mũi có kết hợp nội soi mũi dưới gây mê toàn thân. Theo dõi và đánh giá kết 
quả sau khi rút ống 3 tháng.  

• Kết quả: 24 bệnh nhi (28 mắt), tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 30,36 
tháng tuổi. Tỷ lệ thành công chung của phương pháp đặt ống silicone nối thông 
lệ mũi điều trị tắc lệ đạo bẩm sinh là 79%. Nhóm ≤ 24 tháng tuổi và đã thông 
lệ đạo trước đó ≤ 2 lần có tỷ lệ thành công cao 100%. Nhóm > 24 tháng tuổi: 
nếu thông lệ đạo trước đó ≤ 2 lần có tỷ lệ thành công 50%, nếu thông lệ đạo 
trước đó > 2 lần có tỷ lệ thất bại hoàn hoàn. Có 24/28 mắt đủ tiêu chuẩn rút 
ống vào thời điểm 3 tháng, tỷ lệ thành công 83,3%. Những yếu tố liên quan 
đến sự thất bại: nhóm tuổi lớn hơn 24 tháng, những trường hợp thông lệ đạo 
lập lại nhiều lần. Biến chứng tuột ống và thời gian lưu ống không liên quan đến 
sự thất bại.  

• Kết luận: Phương pháp đặt ống silicone nối thông lệ mũi mang lại hiệu quả 
trong điều trị tắc lệ đạo bẩm sinh. Can thiệp đặt ống silicone sớm sau khi thất 
bại với phương pháp điều trị bảo tồn và tránh nguy cơ phải can thiệp phẫu thuật 
tiếp khẩu túi lệ mũi xâm lấn về sau. 

ABSTRACT 
RESULTS OF SILICONE NASOLACRIMAL DUCT INTUBATION IN CHILDREN 

WITH CONGENITAL NASOLACRIMAL DUCT OBSTRUCTION 
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• Purpose:To evaluate the results of silicone nasolacrimal duct intubation in the 
treatment of congenital nasolacrimal duct obstruction. 

• Subject & methods: In a descriptive study at the Children Hospital Number 
1, Ho Chi Minh city, from October - 2014 to July – 2015. 24 patients (28 eyes) 
with congenital nasolacrimal duct obstruction (CNLDO), who ranged in age 
from 12-93 months (≤ 24 months and > 24months), with history of failed 
probing, underwent silicone nasolacrimal duct intubation under general 
anaesthesia in conjunction with nasal endoscopy. The study outcome visit was 
timed 3 months after tube removal and treatment success was analyzed. 

• Results: 24 patients (28 eyes), the mean age was 30,36 months. The overall 
success rate was 79%. Group under 24 months of age and less than 2 failed 
probings, the success rate was 100%. Group over 24 months of age and less 
than 2 failed probings, the success rate was 50%. Group over 24 months of age 
and more than 2 failed probings, the failure rate in this group was complete. 
Stent removal in 24 of 28 eyes took place 3 months after surgery, the success 
rate was 83,3%. The relationship of failure rate: in the group over 24 months 
of age, repeated probing many times. Prolapse of the tube and timing of tube 
removal are not related to the failure rate. 

• Conclusion: Silicone nasolacrimal duct intubation is an effective treatment for 
patients with congenital nasolacrimal duct obstruction. We recommend 
silicone intubation as the procedure of choice for congenital nasolacrimal duct 
obstruction in children after failure of conservative treatment and nasolacrimal 
duct probings.       Intubation has been advocated to obviate the need for 
dacryocystorhinostomy. 
 

Key words: Congenital nasolacrimal duct obstruction, silicone intubation. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tắc lệ đạo bẩm sinh là bệnh lý khá phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhũ nhi với tần suất từ 5%-
20% (7),(9). Biểu hiện lâm sàng xuất hiện sớm sau sinh với triệu chứng chảy nước mắt sống 
kèm tăng tiết chất nhầy, có nguy cơ tiềm tàng nhiễm trùng vùng hốc mắt và nhãn cầu, gây 
rất nhiều lo lắng cho thân nhân bệnh nhi. Nguyên nhân chính chiếm khoảng 80% các trường 
hợp gây tắc nghẽn trong hệ thống thoát lưu nước mắt là do sự tồn tại một màng che tại van 
Hasner bởi quá trình ống hóa không hoàn toàn (2),(3). Liệu trình điều trị bao gồm: day ấn túi 
lệ kết hợp nhỏ kháng sinh 6 tháng đầu sau sinh, nếu không hiệu quả sẽ tiến hành thông lệ 
đạo. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ thất bại đáng kể sau khi đã điều trị bằng thông lệ đạo, khi 
đó chuyển sang áp dụng một biện pháp can thiệp chuyên sâu hơn là đặt ống silicone nối 
thông lệ mũi (9). 
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Từ năm 1970 nghiên cứu về phương pháp đặt ống silicone nối thông lệ mũi điều trị tắc lệ 
đạo bẩm sinh đã được thực hiện nhiều nơi trên thế giới với kết quả thành công từ 69-100% 
(3),(7). Kết quả phương pháp đặt ống silicone nối thông lệ mũi điều trị tắc lệ đạo bẩm sinh 
phụ thuộc nhiều yếu tố: độ tuổi, số lần thông lệ đạo trước đó, biến chứng và thời gian lưu 
ống nhưng chưa được nghiên cứu nhiều, vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm 
đánh giá kết quả điều trị tắc lệ đạo bẩm sinh bằng phương pháp đặt ống silicone nối thông 
lệ mũi giúp cho việc điều trị đạt hiệu quả hơn, hạn chế biến chứng, tránh phẫu thuật nhiều 
lần, đặc biệt là trẻ em.  

2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 
Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân nghiên cứu 

• Có chỉ định đặt ống silicone nối thông lệ mũi: Bệnh nhi được chẩn đoán tắc lệ đạo 
bẩm sinh và đã thông lệ đạo ít nhất 1 lần trước đó và thất bại. 

• Thân nhân bệnh nhi đồng ý tham gia nghiên cứu sau khi nghe giải thích rõ ràng về 
phương pháp đặt ống silicone nối thông lệ mũi. 
Tiêu chuẩn loại trừ 

• Bất thường bẩm sinh ở lệ đạo: không có điểm lệ, không có lệ quản, tắc lệ đạo do 
xương không thể luồn que thông xuống mũi. 

• Bất thường bẩm sinh ở mi mắt: khuyết mi, quặm mi, dính mi cầu, dính khe mí, hội 
chứng Goldenhar. 

• Bệnh lý tại mắt: viêm kết giác mạc, viêm túi lệ, viêm màng bồ đào, tăng nhãn áp, 
đục thủy tinh thể, bong võng mạc. 

• Dị tật bẩm sinh vùng sọ mặt: loạn sản sọ mặt, sứt môi, hở hàm ếch. 
• Tiền căn chấn thương, phẫu thuật vùng hàm-mặt, mũi- xoang, hốc mắt. 
• Bệnh nhi không tuân thủ chế độ điều trị, không tái khám theo lịch hẹn. 
• Những chống chỉ định không thể gây mê. 
3. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

Chẩn đoán tắc lệ đạo bẩm sinh 
• Bệnh sử: triệu chứng chảy nước mắt liên tục và kéo dài ngay từ khi sinh hoặc xảy ra 

sớm sau khi sinh, có thể kèm triệu chứng tăng tiết dịch nhầy, dính ghèn mi, đỏ mắt nếu có 
bội nhiễm. 

• Khám ấn túi lệ thấy trào ngược nước mắt hoặc chất nhầy tại điểm lệ. 
• Nghiệm pháp thuốc nhuộm cho kết quả bất thường. 
• Thủ thuật bơm rửa lệ đạo giúp chẩn đoán vị trí tắc nghẽn. 

Chỉ định đặt ống silicone 
Đặt ống silicone nối thông lệ mũi được chỉ định trong những trường hợp tắc lệ đạo 

bẩm sinh sau khi thất bại với phương pháp thông lệ đạo. 
Phương pháp tiến hành 

• Gây mê qua nội khí quản bằng thuốc mê Sevoflurance. Nhỏ thuốc Otrivin 0.05% co 
niêm mạc mũi. 
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• Rửa mắt bằng Cloracin 0.4% và dung dịch Betadin 5%, sát trùng vùng da mi, mũi 
bằng Betadin 10%. 

• Đầu tiên phải nong điểm lệ trên và dưới. Động tác kéo mi dưới hướng xuống dưới 
và ra ngoài để tránh cho lệ quản bị xoắn, tránh nguy cơ đi sai đường, tổn thương niêm mạc 
lệ quản. 

• Đưa que thông Bowman vào điểm lệ và bóng lệ theo hướng vuông góc với bờ mi, 
sau đó xoay 90º về phía thái dương, tiếp tục đưa que hướng ngang vào lệ quản chạm đến 
thành trong túi lệ, cảm giác được dấu hiệu chạm xương sau đó xoay que thông thẳng đứng 
đi theo thành trong túi lệ, hướng que từ trên xuống dưới - hơi ra ngoài - về phía sau, luồn 
đến ống lệ mũi. Sau đó đưa que thông Ritleng dẫn đường vào lệ đạo với hướng đi tương tự 
như que thông Bowman. 

• Ống silicone Ritleng có hai đầu là hai que thông dẻo dẫn đường, lần lượt luồn trong 
nòng que thông Ritleng qua lệ đạo, đầu que thông dẫn đường thứ nhất sau khi đi qua lệ đạo 
sẽ được lấy ra qua nội soi mũi kéo theo ống silicone. Sau đó lặp lại thao tác kỹ thuật như 
trên để luồn ống silicone còn lại xuống khe mũi dưới. Buộc chặt hai đầu ống với nhau.Tiến 
hành bẽ cuốn mũi dưới.  

• Trong thời gian lưu ống silicone sử dụng thuốc nhỏ kháng sinh để chống nhiễm trùng 
và kích thích. Ống sẽ được lấy ra bằng cách cắt quai ống giữa hai điểm lệ và kéo một đầu 
ống cho đến khi nốt chỉ đi ngược qua ống lệ mũi, túi lệ và lệ quản. 
Quy trình theo dõi 

Theo dõi sau khi đặt ống silicone 1 tuần, sau đó mỗi tháng. Sau khi rút ống theo dõi 1 
tháng, 3 tháng, 6 tháng. Tại mỗi thời điểm tái khám bệnh nhi sẽ được kiểm tra 3 yếu tố: 

- Triệu chứng cơ năng: chảy nước mắt, chất nhầy ghèn. 
- Dấu hiệu lâm sàng: ấn vùng túi lệ, bơm rửa lệ đạo. 
- Nghiệm pháp mất thuốc nhuộm. 
4. KẾT QUẢ & BÀN LUẬN 
4.1. Tỷ lệ thành công chung 

Khi đối chiếu với các nghiên cứu khác, kết quả nghiên cứu của chúng tôi (tỷ lệ thành công: 
79%) gần tương tự với các tác giả Dortzbach RK (82,5%) (2), tác giả Aggarwal RK (79%) 
(1), tác giả Jihyun Park (82,8%) (7), nhưng thấp hơn so với kết quả của tác giả Po-Liang Chen 
(90%) (19), tác giả Mariya NM (89%) (16). Sự khác biệt này là do toàn bộ mắt trong mẫu 
nghiên cứu của chúng tôi tiến hành đặt ống silicone sau khi đã điều trị thông lệ đạo trước 
đó nhưng thất bại, trong khi nghiên cứu của tác giả Po-Liang Chen tiến hành đặt ống silicone 
ở những trẻ đã thông lệ đạo hoặc chưa thông lần nào, còn tác giả Mariya NM thì can thiệp 
đặt ống silicone nguyên phát cho những trẻ bị tắc lệ đạo bẩm sinh chưa trải qua thông lệ đạo 
lần nào. Bên cạnh đó, còn có sự khác biệt về tuổi của nhóm đối tượng nghiên cứu, trong 
nghiên cứu của chúng tôi độ tuổi phân bố rộng, tuổi cao nhất lên đến 8 tuổi. Trong bệnh lý 
tắc lệ đạo bẩm sinh ở trẻ lớn có sự gia tăng tỷ lệ các dạng tắc nghẽn lệ đạo phức tạp, các bất 
thường vùng mũi đi kèm, gia tăng tình trạng sẹo xơ hóa lệ đạo do quá trình điều trị trước 
đây gây ra, điều này cho thấy những bệnh nhi trong mẫu nghiên cứu được tiến hành đặt ống 
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silicone là những trường hợp tắc nghẽn lệ đạo nặng, phức tạp, không đáp ứng với điều trị 
bảo tồn. 

 
Bảng 1: So sánh tỷ lệ thành công với các tác giả khác 

Tác giả 
Quốc Gia 

Tỷ lệ thành 
công 

Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Dortzbach RK, 
Hoa Kỳ (1982) (2) 

82,5% Tất cả đều đã thông lệ đạo thất bại, thời gian 
lưu ống trung bình 4,3 tháng. 

Aggarwal RK, 
Anh (1993) (1) 

79% Tất cả đã thông lệ đạo ít nhất 1 lần thất bại, 
tuổi từ 11- 108 tháng, thời gian lưu ống trung 
bình 4,35 tháng 

Po-Liang Chen, 
Đài Loan (2004) (19) 

90% Tuổi từ 7 tháng đến 5 tuổi, mẫu gồm những 
trẻ đã thông lệ đạo ít nhất 1 lần thất bại hoặc 
chưa thông lần nào. 

Jihyun Park, 
Hàn Quốc (2011) (7) 

82,8% Nghiên cứu hồi cứu, thời gian lưu ống từ 2 
tuần đến 6 tháng. 

Mariya NM, 
Pakistan (2012) (16) 

89% Đặt ống silicone nguyên phát cho trẻ tuổi từ 
12 - 48 tháng, lưu ống trung bình 6,9 ± 3,4 
tháng. 

N.T.Ngọc Anh 
Việt nam (2015) 

79% Tất cả đều thông lệ đạo ít nhất 1 lần thất bại, 
thời gian lưu ống 3 - 5 tháng. 

 
4.2. Các yếu tố nguy cơ liên quan sự thất bại 

Mối tương quan với độ tuổi tại thời điểm can thiệp 
Độ tuổi thích hợp để tiến hành phẫu thuật đặt ống silicone vẫn còn là một đề tài tranh cãi, 
tuy nhiên đa số các nghiên cứu nhận định rằng tỷ lệ thành công tỷ lệ nghịch với độ tuổi tại 
thời điểm can thiệp phẫu thuật (8),(5).  
  
Nhóm bệnh nhi trên 24 tháng tuổi có 2/8 mắt thành công (25%), trong khi nhóm tuổi dưới 
24 tháng có 20/20 mắt thành công (100%). Nhóm bệnh nhi trên 24 tháng tuổi có nguy cơ 
thất bại cao gấp 57 lần so với nhóm dưới 24 tháng. Đối chiếu với kết quả của các nghiên 
cứu khác trên thế giới, nhận thấy công trình của chúng tôi không có sự khác biệt về tỷ lệ 
thành công theo độ tuổi. Cụ thể: Tác giả Lim và cộng sự báo cáo kết quả nghiên cứu đạt tỷ 
lệ thành công 83-100% ở độ tuổi 1- 4 tuổi và 71-75% ở những trẻ trên 4 tuổi (15).Trong 
nghiên cứu của tác giả Engel và cộng sự tỷ lệ thành công là 97% ở nhóm dưới 24 tháng tuổi, 
và giảm còn 90% ở độ tuổi lớn trên 24 tháng tuổi (5). Tác giả Welsh và Katowitz báo cáo tỷ 
lệ thành công giảm từ 100% ở nhóm tuổi 6 tháng đến 13 tháng xuống còn 79,6% ở nhóm 
trên 2 tuổi (11). Kết quả này cho thấy can thiệp đặt ống silicone ở độ tuổi càng lớn cho tỷ lệ 
thành công thấp hơn vì tắc ống lệ mũi lâu ngày gây viêm nhiễm kéo dài làm cho ống lệ mũi 
hẹp lại bởi thâm nhiễm, phù nề, tiết tố nhầy mủ đọng nhiều trong túi lệ dẫn đến giãn túi lệ, 
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mất trương lực làm giảm hiệu quả của bơm nước mắt, một số trường hợp có biến chứng áp 
xe vùng túi lệ cũng gây biến đổi mô tế bào, chèn ép vào đường lệ. Các yếu tố trên làm cho 
việc điều trị tắc lệ đạo bẩm sinh lâu ngày trở nên khó khăn và không hiệu quả. 

4.3. Mối tương quan với số lần thông lệ đạo trước đây 
Số lần thông lệ đạo trước đó ảnh hưởng đến kết quả của phương pháp đặt ống silicone. 
Những mắt đã thông lệ đạo trước đó trên 2 lần có tỷ lệ thất bại là 100%, trong khi những 
mắt đã thông lệ đạo trước đó dưới 2 lần thì tỷ lệ thất bại thấp hơn chiếm 8,3%, nguy cơ thất 
bại cao gấp 42 lần. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê.  
  
Thông lệ đạo là một trong những phương pháp điều trị tắc lệ đạo bẩm sinh.Tuy nhiên nếu 
quá trình thông lệ đạo lập lại nhiều lần sẽ làm tổn thương gây xơ sẹo hệ thống lệ đạo làm 
cho các phương pháp điều trị tiếp theo sẽ gặp nhiều khó khăn và tỷ lệ thành công thấp hơn. 
Do đó, những trường hợp đã thông lệ đạo 2 lần thất bại nên chỉ định đặt ống silicone theo 
phác đồ điều trị.  

4.4. Mối tương quan với biến chứng trong thời gian lưu ống 
Các biến chứng có thể gặp trong quá trình lưu ống silicone bao gồm chảy máu mũi, nhiễm 
trùng, rách điểm lệ, loét lệ quản, phản ứng tạo u hạt, tuột ống.  

 
Kết quả nghiên cứu nhận thấy có 8/28 mắt bị tuột ống (chiếm tỷ lệ 28,6%), những biến 
chứng khác không xảy ra trong nghiên cứu của chúng tôi do đa số bệnh nhi trong mẫu 
nghiên cứu được lưu ống 3 tháng, đây là thời gian lưu ống được nhiều tác giả ứng dụng lâm 
sàng vì vừa an toàn ít tái phát, tỷ lệ xảy ra biến chứng không nhiều (7)(9). 
 
Biến chứng tuột ống trong thời gian lưu ống không liên quan đến sự thất bại của phương 
pháp đặt ống silicone. Tương tự tác giả Engel (2007) nhận định rằng tuột ống không làm 
ảnh hưởng sự thành công (8). 

5. KẾT LUẬN 
Phương pháp đặt ống silicone nối thông lệ mũi mang lại hiệu quả trong điều trị tắc 

lệ đạo bẩm sinh. Can thiệp đặt ống silicone sớm sau khi thất bại với phương pháp điều trị 
bảo tồn và tránh nguy cơ phải can thiệp phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ mũi xâm lấn về sau. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo định nghĩa của Tổ chức y tế thế giới WHO, Khúc xạ nhãn khoa là ngành chăm sóc 
sức khỏe tự chủ, được đào tạo bài bản và được quản lý bởi Sở, Bộ. Khúc xạ nhãn khoa là 
những người chăm sóc sức khỏe mắt ban đầu, cung cấp dịch vụ khám mắt toàn diện, bao 
gồm phát hiện, chẩn đoán và điều trị các vấn đề liên quan đến khúc xạ và phục hồi các vấn 
đề của hệ thống thị giác, chuyển tuyến khi cần thiết [1]. 

 
Theo tổ chức chống mù lòa IAPB, tật khúc xạ là một chương trình về y tế công cộng đang 
thực hiện trên toàn thế giới với gần 88.4 triệu người bị suy giảm thị lực ở khoảng cách xa 
hoặc trung bình hoặc bị mù do tật khúc xạ không được chỉnh kính và 826 triệu người bị suy 
giảm thị lực gần do viễn thị không được điều chỉnh. Con số này nằm trong số 1 tỷ người bị 
mù hoặc suy giảm thị lực có thể tránh được. Khúc xạ nhãn khoa là những người chăm sóc 
sức khỏe mắt, phụ trách về mảng tật khúc xạ trên toàn thế giới. Nguyên nhân chính bệnh 
nhân tìm đến các nhà khúc xạ nhãn khoa là để được khám và đo cắt kính, kể cả kính gọng 
hoặc kính tiếp xúc hoặc cần xử lý các vấn đề về thị giác hai mắt. Ngày càng nhiều người 
cần đến khúc xạ nhãn khoa vì sự gia tăng đáng báo động của tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị 
trong vài năm trở lại đây. Các nghiên cứu cho thấy rằng sự gia tăng cận thị này có ý nghĩa 
liên quan đến sự thay đổi trong lối sống của trẻ em và người lớn để đối phó với đại dịch 
Covid-19 [1] 

 
Đối với trẻ em, nhiều lúc vấn đề về thị lực không có triệu chứng rõ rệt, vì vậy dễ dẫn đến 
tình trạng khúc xạ chưa được chẩn đoán và điều trị cũng như các rối loạn thị giác khác ở trẻ 
em, điều này dẫn đến những thách thức về phát triển, học thuật và xã hội, và trong một số 
trường hợp bị mất thị lực vĩnh viễn gây ảnh hưởng đến suốt cuộc đời. Trong nhóm trẻ mẫu 
giáo, mối quan tâm là chẩn đoán sớm và điều trị tật khúc xạ, nhược thị, lé và bệnh lý mắt 
[2]. 

2. NỘI DUNG 
Hiện nay có khoảng 331.743 Khúc xạ Nhãn Khoa trên thế giới. Số lượng Khúc xạ Nhãn 
Khoa cần thiết ở ở Nigeria là khoảng 440.000, ở Ấn Độ là 2500 tính đến năm 2030.  Dựa 
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vào tỉ lệ 1:600 của tổ chức Y tế thế giới WHO, Việt Nam cần 150.000 Khúc xạ Nhãn 
Khoa phục vụ cho hơn 90 triệu dân.  
 
Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch là cơ sở đầu tiên đào tạo Khúc xạ Nhãn Khoa tại Việt 
Nam, khóa học bắt đầu vào năm 2014 với chương trình học do tổ chức Brien Holden cung 
cấp. Hiện đã có 04 khóa tốt nghiệp, số lượng Khúc xạ Nhãn Khoa hiện tại tại TP.HCM là 
khoảng 100. Bên cạnh đó, Bộ môn Khúc xạ Nhãn Khoa được sự hỗ trợ thêm từ các tổ chức 
phi chính phủ như tổ chức Brien Holden, tổ chức chăm sóc mắt Hà Lan ECF, tổ chức FHF, 
Optometry giving sight, Hội nhãn khoa Việt Nam và các giảng viên quốc tế.  
 
Khúc xạ nhãn khoa là những nhà chăm sóc mắt tuyến đầu. Bằng cách thực hiện khám mắt 
toàn diện, khúc xạ nhãn khoa giúp cải thiện sức khỏe mắt, giảm mù lòa có thể chữa trị được 
trong xã hội.  

 
Đối với trẻ em, thị lực tốt là điều cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các nhà 
khúc xạ nhãn khoa khám mắt toàn diện để đánh giá cấu trúc, chức năng và sức khỏe của 
mắt và hệ thống thị giác. Qua đó, giúp phụ huynh hiểu về tình trạng và cách điều trị của trẻ, 
giúp trẻ phát triển tốt hơn.  
 
Vai trò của KXNK trong điều trị nhãn nhi bao gồm:  

- Đánh giá tình trạng khúc xạ  
- Thị giác hai mắt, bao gồm lé, nhược thị, rối loạn điều tiết, quy tụ  
- Khiếm thị 
- Kiểm soát cận thị 
- Đánh giá sức khỏe mắt và sức khỏe toàn thân liên quan ảnh hưởng đến mắt  
- Chẩn đoán xác định 
- Lên kế hoạch điều trị 
- Tư vấn và giáo dục bệnh nhân/phụ huynh biết cách chăm sóc mắt, bao gồm phòng 

ngừa và điều trị 
3. KẾT LUẬN 

Tình trạng rối loạn thị giác hai mắt và tật khúc xạ ngày càng phổ biến và đáng kể ở trẻ nhỏ. 
Một vài nghiên cứu đã chứng minh rằng việc phát hiện và can thiệp sớm đặc biệt quan trọng 
ở trẻ em bởi trẻ có khoảng thời gian vàng trong những năm đầu đời để phát triển và hình 
thành hệ thống thị giác bình thường.  
 
Khi có bất kỳ rối loạn nào ảnh hưởng đến sự phát triển thị giác hai mắt, ví dụ như nhược 
thị, lé hiện, lé ẩn, khúc xạ không được chỉnh kính, thì hậu quả lâu dài có thể dẫn đến giảm 
thị lực đáng kể, ảnh hưởng đến việc học và chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, chi phí điều trị 
tình trạng mắt lúc mới phát hiện sẽ thấp hơn so với chi phí điều trị tình trạng kéo dài. Do 
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đó, trẻ em nên được khám mắt toàn diện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời các vấn đề 
về mắt [2]. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bước đầu tiên trong chẩn đoán và điều trị lé là xác định và điều chỉnh tật khúc xạ. Sau đó 
sẽ tiến hành những khám nghiệm thị giác hai mắt phù hợp. [2] Việc đánh giá thị giác hai 
mắt sẽ định hướng điều trị cho rối loạn thị giác hai mắt tìm thấy và thường ghi nhận trên 
lâm sàng có những phương pháp không phẫu thuật hay thuốc giúp cải thiện tình trạng và 
thẩm mỹ của người bệnh. Những phương pháp điều trị lé không phẫu thuật và không sử 
dụng thuốc bao gồm việc điều chỉnh tật khúc xạ; kê lăng kính và huấn luyện thị giác hai 
mắt. Nhưng trên lâm sàng, việc đánh giá chức năng thị giác hai mắt và sự kết hợp những 
phương pháp điều trị trên chưa được thực hiện rộng rãi do nhiều yếu tố tác động. 

2. NỘI DUNG 
2.1. Phương pháp điều trị lé bằng điều chỉnh tật khúc xạ 

Theo Scheiman và Wick (2015), bước đầu tiên trong chẩn đoán và điều trị lé là điều chỉnh 
tật khúc xạ chính xác; cân bằng hai mắt phù hợp (nếu có thể). Trên lâm sàng việc điều chỉnh 
tật khúc xạ là một phần quan trọng trong quá trình chẩn đoán tình trạng lé. [2] 

 
Hình 1: Hình ảnh minh hoạ cho điều trị lé trong do điều tiết bằng kê kính điều chỉnh 

2.2. Phương pháp điều trị lé bằng kê lăng kính: 
Việc kê lăng kính có thể là giải pháp điều trị tạm thời hoặc kéo dài, thời gian áp dụng 
phương pháp này tuỳ vào tình trạng lé của người bệnh. [7] 
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Hình 2: Hình ảnh minh hoạ cho lăng kính dán Fresnel 
Nguồn: https://nypost.com/2013/01/25/hillary-clintons-special-eyeglasses-to-stop-

double-vision/ 

2.3. Phương pháp điều trị lé bằng huấn luyện thị giác hai mắt: 
Huấn luyện thị giác bao gồm tập bằng những dụng cụ căn bản như dây Brock, miếng tập 
dự trữ hợp thị (xanh/đỏ hoặc phân cực), v.v. 

 
Hình 3: Bộ bài tập Thị giác hai mắt của Bernell 

Nguồn: https://www.bernell.com/product/VTSSP/Index_P 
 
Ngoài ra còn có phần mềm tập thị giác hai mắt như HTS2. Ghi nhận sử dụng phù hợp cho 
trường hợp yếu qui tụ và tăng dự trữ hợp thị, duy trì điều tiết. Lợi điểm của tập phần mềm 
so với tập thủ công là không bị sai số do người tập biết trước kết quả, có thể theo dõi từ xa 
và thông số ghi nhận của bài tập đáng tin cậy (ghi nhận độ lăng kính trung hoà được trong 
một khoảng thời gian) [1] 
 

 
Hình4: Phần mềm tập thị giác hai mắt tại nhà HTS2 

3. KẾT LUẬN  
Đánh giá tình trạng lé hay chi tiết hơn là đánh giá tình trạng thị giác hai mắt là rất quan 
trọng. Sau khi đã khai thác bệnh sử và loại trừ những nguyên nhân nguy hiểm và lé do cảm 
thụ. Việc xác định tật khúc xạ và can thiệp độ lé bằng kính nên là bước đầu tiên và thường 
quy trong điều trị lé. Ngoài ra việc kết hợp hợp lý giữa kê lăng kính và huấn luyện thị giác 
hai mắt là một phần quan trọng phục vụ việc điều trị tình trạng lé.  
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Việc áp dụng những phương pháp không phẫu thuật giảm thiểu những biến chứng của phẫu 
thuật. Đồng thời việc huấn luyện thị giác để tăng dự trữ hợp thị không tách biệt với phẫu 
thuật mà còn hỗ trợ trước và sau phẫu thuật. Nhưng việc áp dụng những phương pháp điều 
trị trên vẫn còn gặp nhiều khó khăn như việc thiếu nhân lực có chuyên môn cao; vật tư cho 
điều trị; thời gian điều trị kéo dài và không phù hợp với sự đang quá tải ở các bệnh viện 
tuyến đầu; sự hợp tác, điều kiện tài chính của người tập. Đồng thời việc điều trị tình trạng 
lé cần được can thiệp chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp giữa bác sĩ nhãn khoa chuyên khoa 
lé, chuyên viên khúc xạ nhãn khoa, điều dưỡng nhãn khoa, kỹ thuật viên khúc xạ và sự hợp 
tác của người bệnh nhằm đạt được kết quả tối ưu. 
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NHƯỢC THỊ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ MỚI 
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 Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 
 

 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhược thị là một tình trạng gây ra giảm thị lực có thể chữa trị nếu phát hiện sớm và điều trị 
đúng cách. Một thống kê chỉ ra có tới 2-4% dân số trên thế giới có nhược thị, tuy số phần 
trăm là nhỏ nhưng nếu tính trên tổng dân số thế giới thì có tới 156 triệu người bị nhược thị. 
Một tin mừng là nhược thị là một trong những nguyên nhân gây giảm thị lực có thể chữa 
khỏi với chi phí thấp. Việc điều trị nhược thị hiện nay đa số là dùng phương pháp che mắt, 
đó là một phương pháp được sử dụng từ lâu và đã chứng minh được sự hiệu quả trong điều 
trị. Tuy nhiên vẫn còn tồn đọng những vấn đề phát sinh khiến điều trị nhược thị theo phương 
pháp truyền thống giảm bớt hiệu quả, hiện nay ngày càng có nhiều bằng chứng cho hiệu 
quả điều trị nhược thị bằng các phương pháp tập luyện mắt khác. 

2. NỘI DUNG 
Nội dung trình bày bao gồm hai phần lớn: 

• Phần một nói về tổng quan về nhược thị và điều trị nhược thị phổ biến hiện 
nay. Ở phần này sẽ cung cấp thông tin cơ bản về nhược thị, cách tiếp cận trên 
lâm sàng và phương pháp điều trị nhược thị theo phát đồ do MOTAS và 
PEDIG phát hành. 

• Phần hai sẽ bàn luận về một số hạn chế của phương pháp điều trị nhược thị 
hiện hành và giới thiệu một số phương pháp điều trị mới cùng với hiệu quả và 
tồn tại của phương pháp đó. Một số phương pháp mới được đề cập trong bài 
là: 

- Kính tinh thể lỏng: Vẫn cho hiệu quả trong điều trị nhược thị ở một nghiên 
cứu năm 2010, nhưng kết quả khi so sánh với che mắt truyền thống thì không 
tốt bằng. 

- Kích thích từ tính xuyên sọ: chỉ mới cho kết quả ban đầu là cải thiện thị lực 
tương phản tạm thời, chưa có nghiên cứu trong điều trị nhược thị thực tế. 

- Châm cứu: có nghiên cứu nhỏ về hiệu quả điều trị nhược thị trên một nhóm 
nhỏ, kết quả ban đầu có khả quan, nhưng phương pháp này chưa phổ biến ở 
phương Tây và cần thêm nghiên cứu trên mẫu lớn hơn. 
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- Phẫu thuật khúc xạ: Ở những trẻ có bất đông nhược thị lớn hay độ khúc xạ lớn 
được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật khúc xạ, kết quả quan sát thấy có 
cải thiện thị lực sau phẫu thuật. 

- Học hỏi nhận thức: Là tiền đề để phát triển các ứng dụng phần mềm điều trị 
nhược thị sau này. 

- Trò chơi điện tử và huấn luyện thị giác phân li: cho kết quả rất khả quan, vừa 
điều trị cải thiện thị lực ở mắt nhược thị vừa cải thiện các khía cạnh khác về 
thị giác hai mắt 

3. KẾT LUẬN 
Tuy phương pháp điều trị nhược thị hiện tại cho thấy hiệu quả cao trong điều trị nhưng còn 
một vài hạn chế như là sự tuân thủ điều trị và các vấn đề về thị giác hai mắt. Một số phương 
pháp điều trị mới hiện nay cho thấy sự tiềm năng trong điều trị nhược thị khi khắc phục 
được một số nhược điểm của phương pháp chỉ che mắt truyền thống. 
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TỔNG KẾT 12 NĂM CẤY ỐC TAI TẠI  
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 
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Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng 
Trưởng đơn vị Thính lực-Bệnh viện Nhi Đồng 1 

 

 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nghe kém có thể gây ảnh hưởng đến khả năng phát triển lời nói, ngôn ngữ và các kỹ năng 

xã hội của trẻ. Trẻ khiếm thính nếu được can thiệp càng sớm thì càng có nhiều khả năng 

phát huy hết tiềm năng của trẻ. Nghe kém xảy ra khi bất kỳ thành phần nào của bộ máy 

thính giác không hoạt động một cách bình thường. Bao gồm tai ngoài, tai giữa, tai trong, 

thần kinh thính giác hoặc hệ thống thính giác của não bộ. 

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ C̣DC, qua sàng lọc sơ sinh, 

tỷ lệ trẻ nghe kém chiếm 1,7/1000 trẻ sinh sống. Phẫu thuật cấy ốc tai điện tử được chỉ 

định cho trẻ nghe kém mức độ từ nặng đến sâu đã mang máy trợ thính mà không đạt hiệu 

quả.  

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, chúng tôi đã thực hiện tầm soát, chẩn đoán, can thiệp nghe 

kém cho trẻ từ năm 2004 và can thiệp cấy ốc tai điện tử từ năm 2010. Đến 11/2022, chúng 

tôi đã thực hiện cấy ốc tai điện tử cho 69 bệnh nhân. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này 

nhằm đánh giá hiệu quả của phẫu thuật và chia sẽ kinh nghiệm về can thiệp cho trẻ khiếm 

thính qua hơn 18 năm thực hiện. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu hồi cứu, mô tả hàng loạt ca 

- Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu được thực hiện trên 69 bệnh nhân được 

phẫu thuật cấy ốc tai điện tử tại bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 1 năm 2010 

đến tháng 11 năm 2022. 
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- Tiêu chuẩn chọn mẫu:  

+ Bệnh nhân đã phẫu thuật cấy ốc tai điện tử tai bệnh viện Nhi Đồng 1 

+ Cha mẹ hoặc bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu 

- Tiêu chuẩn loại trừ: 

+ Bệnh nhân không tuân thủ theo dõi đánh giá sau phẫu thuật 

+ Cha mẹ không đồng ý phối hợp huấn luyện kỹ năng nghe nói sau phẫu thuật 

- Các bước tiến hành: 
+ Chẩn đoán nghe kém, can thiệp máy trợ thính, chụp CT, MRI 

+ Không đáp ứng với máy trợ thính sau 3 tháng, tiến hành cấy ốc tai điện tử 

+ Khám tâm lý, âm ngữ trị liệu, nội thần kinh, tim mạch, tiêm ngừa,… 

+ Phẫu thuật cấy ốc tai phải, trái hoặc 2 tai bằng phương pháp mở vào ốc tai ở những 

năm đầu hay mở vào màng cửa sổ tròn các năm gần đây. 

+ Sau phẫu thuật cấy ốc tai, bệnh nhân được thiết lập kết nối với thiết bị đeo ngoài, 

cân chỉnh, học âm ngữ trị liệu, học hòa nhập,… 

2.2. Kết quả & bàn luận 

2.2.1. Sự phân bố nhóm tuổi theo thời điểm cấy tai đầu tiên của mẫu: 

Tổng cộng có 69 bệnh nhân thực hiện cấy ốc tai tại bệnh viện Nhi Đồng 1 trong thời 

gian nghiên cứu. Nhóm trẻ dưới 2 tuổi chiếm 21,7%; nhóm 2-5 tuổi chiếm cao nhất đến 

hơn 65%. Như vậy, hơn 86% trẻ thực hiện cấy ốc tai, tai đầu tiên trong mẫu nghiên cứu 

có độ tuổi dưới 5. Một số trẻ được mổ sau 6 tuổi vì đã được thực hiện cấy 1 tai ở bệnh 

viện khác hoặc mang máy trợ thính nhưng nói ngọng. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Tai phẫu thuật:  

21.7

66.7

8.7 2.9

<2 2 đến 5 6 đến 10 11 đến 16
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Trong số 69 bệnh nhân được thu dung, 78% thực hiện cấy tai bên phải, 13% cấy tai bên 

trái vài và 8,7% cấy cả 2 tai. 

 
2.2.3. Phân loại nghe kém theo thời điểm chẩn đoán:  

Chỉ duy nhất 1 trường hợp điếc sâu 2 tai sau ngôn ngữ được cấy ốc tai trong mẫu 

 

 
2.2.4. Số trường hợp phẫu thuật qua các năm: 

Số lượng tai phẫu thuật theo từng năm, nếu bệnh nhân cấy 2 tai mà khác năm 

thì tính mỗi năm 1 tai. 

 

 

2.2.5. Tai biến – biến chứng: 

- Trường hợp nhiễm trùng:1 trong đó mổ lấy điện cực ra 
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- Trường hợp mổ thay điện cực: 1 vì mất kết nối, do tai nạn sinh hoạt 

2.2.6. Kết quả phục hồi ngôn ngữ 

Kết quả sau cấy đối với nhóm bệnh nhân mổ trước năm 2020, liên lạc được với thân nhân 

bệnh nhân, n=48: 

TÌNH TRẠNG HOÀ NHẬP CẤY 1 TAI CẤY 2 TAI 

Học trường bình thường 27 (56,25%) 7 (14,58%) 

Học trường khuyết tật 10 (20,8%) 2 (4,16%) 

Học tiết cá nhân - chưa hoà nhập 2 (4,16%) 
 

 

- >70% bệnh nhân sau cấy từ sau 2 năm học hoà nhập trường bình thường 

- 25% bệnh nhân sau cấy 2 năm vẫn học trường khuyết tật, đay là các trường hợp có 

kèm chậm phát triển tâm thần, vận động hoặc có bất thường giải phẫu ốc tai như 

thần kinh mảnh,…  
- 4% số bệnh nhân có tình trạng đặc biệt như thần kinh mảnh, khiếm thị - khiếm 

thính 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rối loạn đường hô hấp ở trẻ em có thể do các nguyên nhân bẩm sinh hay mắc phải và có 
thể do các nguyên nhân liên quan đến đường hô hấp trên, dưới hay toàn bộ đường hô hấp 
đặc biệt kể đến các bất thường về thanh quản ở trẻ em có thể đe doạ đến tính mạng của trẻ 
nếu không được phát hiện và xử ly kịp thời, thường biểu hiện bằng các triệu chứng tắc 
nghẽn đường thở, bú kém và thở rít hay giọng nói bất thường…Các bất thường về thanh 
quản và đường hô hấp trên bao gồm: mềm sụn thanh quản, sẹo hẹp hạ thanh môn, màng 
chắn thanh quản, thoát vị thanh quản, u máu hạ thanh môn, liệt thanh quản, viêm thanh 
quản, u nhú thanh quản, hạt dây thanh, dị vật và chấn thương thanh quản.[1] 

 
Đường thở của trẻ em rất khác biệt so với người lớn, đặc biệt ở trẻ sơ sinh. Do đó, các 
biểu hiện lâm sàng và mức độ nặng nề của các bất thường thanh quản cũng thay đổi theo 
tuổi phát triển của trẻ. Việc hiểu rõ quá trình phát triển về cấu trúc giải phẫu và chức năng 
của đường hô hấp trên ở trẻ đóng vai trò quan trọng giúp nhận biết và chẩn đoán chính 
xác được các bệnh lý thanh quản ở trẻ em.[1] 

2. NỘI DUNG 
2.1. Các bất thường thanh quản bẩm sinh: 

Bảng 2.1 Một số bất thường thanh quản bẩm sinh 
 Triệu chứng Chẩn đoán Điều trị 

Mềm sụn thanh 
quản 

Nếp phễu thanh 
thiệt, thanh thiệt 
sụp vào trong khi 
bệnh nhân hít vào.  
 
Triệu chứng khò 
khè, khó thở xuất 
hiện từng cơn, cải 
thiện khi bệnh 
nhân nằm sấp  
 

Nội soi thanh quản Nội khoa + Theo dõi 
Chỉnh hình nếp phễu 
thanh thiệt 
(Epiglottoplasty). 
Mở khí quản 
(Tracheostomy) 
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Sẹo hẹp hạ thanh 
môn 

khó thở 2 thì, có 
thể tử vong lúc 
sanh. 

Xquang cổ, ngực, 
nội soi thanh quản 

Mở khí quản  
Phẫu thuật lấy sẹo 
hẹp 

Màng chắn thanh 
quản 

Khóc yếu khi mới 
sanh, tùy mức độ 
tắc nghẽn đường 
hô hấp 

 

Nội soi thanh quản Theo dõi  
 Cắt màng chắn 
bằng laser 
 Phẫu thuật hở + mở 
khí quản 
 

Thoát vị thanh 
quản 

Có thể hiện diện 
lúc mới sanh – gây 
khò khè 

Khó chẩn đoán, 
cần chụp CT Scan. 

Phẫu thuật nội soi vi 
phẫu hoặc mổ hở. 

U máu hạ thanh 
môn 

Khó thở cả 2 thì Nội soi thanh quản Theo dõi 
Chích corticosteroid 
Phẫu thuật bằng 
Laser CO2 
 

 2.2 Các bất thường thanh quản mắc phải 
Bảng 2.2 Một số bất thường thanh quản mắc phải 

 Triệu chứng Phân loại Điều trị 
Chấn thương 
thanh quản 

Khò khè, khó thở Chấn thương trực tiếp.  
Chấn thương xuyên 
thấu  
Bỏng 
Dị vật đường thở 
Chấn thương do đặt 
nội khí quản 

Nghỉ ngơi, theo 
dõi 
 
Phẫu thuật nội 
soi vi phẫu  
Phòng ngừa 
 

Liệt dây thanh Khò khè, khó thở Vị trí liệt dây thanh : 
-Đường giữa, 
-Cạnh đường giữa 
-Trung gian, 
 

Luyện giọng 
 
Luyện giọng 
phối hợp phẫu 
thuật. 
 
Mở khí quản 
Phẫu thuật triệt 
để: cắt dây 
thanh phía sau ( 
1 bên hay 2 bên 
), cắt sụn phễu, 
treo dây thanh 
sụn phễu. 

Viêm thanh quản Ho, khàn giọng 
Khó thở, khò khè 

Viêm thanh quản do 
virus 
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Viêm thanh quản cấp 
hoặc co thắt. 
Viêm thanh quản dưới 
thanh môn. 
Viêm thanh thiệt. 
 

U nhú thanh quản Khàn tiếng và khó 
thở thanh quản 
ngày càng tăng.  
Nếu không được 
điều trị sẽ gây bít 
tắc đường thở, có 
thể tử vong. 
 

 Phẫu thuật cắt u 
nhú . 
 
Kết hợp điều trị 
nội khoa. 
 
 

Hạt dây thanh Khàn tiếng  Hạt dây thanh 
trẻ em có thể tự 
lành khi đến 
tuổi dậy thì. 
 
Điều trị luyện 
giọng đối với 
trường hợp mới 
có hạt và phẫu 
thuật khi luyện 
giọng thất bại 
và hạt xơ hóa. 
 

3.  KẾT LUẬN 
Khàn tiếng là một triệu chứng thường gặp trong các bệnh lý liên quan bất thường thanh 
quản, một số lưu ý:  

• Cần loại trừ : dị dạng thanh quản, nhiểm trùng cấp, nói sai do điếc, chẻ vòm, 
tâm lý. 

• Các nguyên nhân thường gặp:  
- Vỡ tiếng tuổi dậy thì  
- Mất tiếng do tâm lý: còn tiếng ho 
- Rối lọan giọng tuổi dậy thì. 
- Tổn thương mắc phải: Hạt dây thanh, polyp dây thanh, nang thanh dịch, u nhú 

thanh quản. 
- Tổn thương bẩm sinh: sẹo dính mép trước, nang biểu bì, rãnh dây thanh, cầu 

niêm mạc 
• Việc chẩn đoán phải được thực hiện tuần tự tránh bỏ sót: 
- Bệnh sử: thời gian phát hiện bệnh, mức độ khàn… 
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- Tiền sử cá nhân: bệnh TMH, dị ứng, hen, GERD, nghe kém, có đặt nội khí 
quản. 

- Tiền sử gia đình: có người khàn tiếng, môi trường.. 
- Đánh giá giọng nói về Cường độ, biên độ, âm sắc. 
- Nội soi thanh quản: ống mềm, ống cứng, stroboscope. 
- Khám TMH: nội soi tai, mũi, họng. 
• Điều trị nội khoa và giữ giọng ( vocal hygiene) 
• Điều trị bằng ANTL: đối với các bệnh mắc phải 
- Lưu ý tuổi và nguyên nhân 
- Cần sự tham gia của gia đình, trường học 
- Nếu thất bại, tìm nguyên nhân nội khoa khác 
- Cần tập đều và đánh giá định kỳ. 
• Điều trị bằng vi phẫu thuật thanh quản: ít áp dụng khi trẻ  < 10 tuổi, cần tập 

theo Âm ngữ trị liệu trước và sau phẫu thuật ./.  
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THANH KHÍ QUẢN Ở TRẺ EM 
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Phó chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng -ĐHYD 

 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Điều trị sẹo hẹp thanh khí quản (SHTKQ) ở trẻ em là một thách thức vì nhiều lý do, không 
những khó khăn về mặt kỹ thuật ở một số tái tạo đường thở, mà còn lựa chọn đưa ra quyết 
định phương pháp điều trị thích hợp nhất cho trẻ mắc bệnh đòi hỏi sự đánh giá cách tinh tế. 
Vì vậy, quyết định thực hiện để chọn phương pháp điều trị tốt nhất SHTKQ nên dựa trên 
tình trạng chung cũng như tại chỗ của người bệnh, không nên dựa trên khả năng hạn chế của 
phẫu thuật viên với một sôt kỹ thuật tái tạo. Vì lợi ích tốt nhất của trẻ mắc bệnh, bác sĩ phẫu 
thuật trên đường thở nhi phải thành thạo tất cả các kỹ thuật nội soi và phẫu thuật mở để có 
thể sẵn sàng giải quyết từng tình huống cụ thể từ đơn giản đến phức tạp nhất. Về bản chất, 
điều này thể hiện tính nghệ thuật y học thực sự trong lĩnh vực này.      
Bài báo này nhằm cung cấp một cách khái quát về quá trình đưa ra quyết định để đưa ra 
quyết định để lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất cho một bệnh nhân cụ thể, đồng thời 
mô tả một số kỹ thuật nội soi và phẫu thuật mở đối với các bệnh lý hẹp thanh khí quản bẩm 
sinh cũng như mắc phải.    
2. NỘI DUNG 

2.1. Phát triển đường thở trẻ em 
2.1.1 Phát triển thanh quản 

Khi sinh ra thanh quản trẻ sơ sinh ở vị trí cao hơn so với người lớn, sụn nhẫn ở ngang mức 
đốt sống cổ thứ 4, thanh quản trẻ em thì hơi chúi vế phía trước để đáp ứng cho nhu cầu vừa bú 
và vừa thở của em bé. Khoảng cách giữa xương móng và sụn giáp là rất nhỏ, nếp phễu nắp 
thanh thiệt ở trẻ em dày hơn người lớn và sụn nhẫn thì rộng hơn. Trong quá trình phát triển, 
thanh quản đi dần xuống phía dưới vùng cổ, lúc 2 tuổi, sụn nhẫn ở ngang mức đốt sống cổ 
thứ 5 và tới tuổi thiếu niên thì ngang mức đốt sống cổ 6,7. Trẻ càng lớn thì khoảng trống 
giữa sụn giáp và xương móng ngày càng rộng ra.   

2.1.2 Phát triển khí quản 
Khí quản trẻ em về tổng thể giống khí quản của người lớn chủ yếu khác về kích thước. Đến 
tuổi thanh niên, khí quản trẻ tăng gấp đôi chiều dài, tăng 3 lần về đường kính và tăng 6 lần 
diện tích tính theo diện cắt ngang.  
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Hình 1: Chiều dài và đường kính khí quả từ sơ sinh đến người lớn 

2.2 Phân loại hẹp thanh khí quản 
Hẹp thanh khí quản bao gồm bẩm sinh và mắc phải. Ở trẻ em, hẹp hạ thanh môn – khí quản 
do mắc phải chiếm tỷ lệ khá cao khoảng 95% các trường hợp, trong khi đó hẹp do bẩm sinh 
chỉ 5%. 
Hẹp thanh khí quản bẩm sinh thường gây ra tình trạng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh (nhuyễn sụn 
thanh khí quản, liệt dây thanh, hẹp hạ thanh môn…). Một số dị tật có thể tự giới hạn, trong 
khi một số khác gây đe doạ tính mạng cần được điều trị tích cực ngay lập tức.  
Hẹp thanh khí quản mắc phải thường do những vấn đề về chấn thương hoặc những can thiệp 
y khoa khác. Thuật ngữ “sẹo hẹp thanh khí quản” có thể được sử dụng thay thế để phản ánh 
bản chất của tổn thương. 

2.3 Đánh giá trước điều trị 
Đánh giá cẩn thận trước phẫu thuật là điều cần thiết để điều trị thành công SHTKQ. Đánh 
giá này cũng cung cấp thông tin hữu ích để tiên lượng kết quả khi thảo luận về can thiệp với 
gia đình người bệnh. Nó cũng có thể giúp xác định những trẻ không có lợi ích từ phẫu thuật. 
Bốn yếu tố quan trọng nhất trong đánh giá trước phẫu thuật là: Bệnh sử; Đánh giá lâm sàng; 
Cận lâm sàng trước phẫu thuật; Mức độ SHTKQ.  

2.3.1 Bệnh sử 
Khai thác tiền căn can thiệp đường thở, đặt nội khí quản kéo dài hoặc mở khí quản trước đây. 
Trong hầu hết những trường hợp hẹp do chấn thương thanh khí quản hoặc do đặt nội khí 
quản lâu ngày phải ghi lại thời gian rõ ràng, những phẫu thuật đã điều trị cho bệnh nhân trước 
đây, số lần rút nội khí quản thất bại… 

2.3.2 Đánh giá lâm sàng 
Dấu hiệu lâm sàng chính của hẹp thanh khí quản là 2 triệu chứng nổi bật khó thở thanh quản 
và tiếng rít.  
Khó thở thanh quản được chia làm ba mức độ như sau:  

• Độ I (khó thở nhẹ): Khó thở khi gắng sức, có thể thở lớn tiếng với khó thở 
nhẹ đến trung bình và co rút các cơ hô hấp phụ nhẹ. Ở trẻ lớn không thấy 
biểu hiện lo lắng hay bồn chồn. Ăn uống bình thường, trẻ thích thú chơi đùa. 

• Độ II (khó thở trung bình): Thở lớn tiếng kèm theo khó thở và co rút các cơ 
hô hấp phụ nhiều. Lo lắng và bồn chồn. Không ăn uống, không quan tâm 
chuyện chơi đùa. 

• Độ III (khó thở nặng): Trẻ kiệt sức, giảm tiếng rít và giảm vận động co rút 
cơ liên sườn. Thở chậm, nhịp tim chậm. Da sậm và đổ mồ hôi nhiều, giọng 
nói yếu ớt. Nếu không còn khó thở chậm nữa sẽ khó thở nhanh nông, tri giác 
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lơ mơ, tím tái, suy hô hấp và nguy cơ tử vong. 
Phân chia độ thở rít dựa vào bảng sau:  
• Độ I: thở rít khi gắng sức, khi BN nghỉ ngơi không có triệu chứng, thở rít 

khi trẻ khóc hoặc tập thể dục 
• Độ II: thở rít khi nghỉ ngơi, triệu chứng sẽ nặng hơn khi hoạt động thể lực 

hoặc khóc. 
• Độ III: thở rít triệu chứng rõ, lúc nghỉ ngơi, giảm lượng khí vào, rút lõm 

hõm ức và khoảng liên sườn, BN kích thích và khó thở, tưới máu ngoại biên 
có thể bình thường hoặc giảm nhẹ. 

• Độ IV: Thở rít với giảm oxy máu, trao đổi khí tối thiểu, ngoài những triệu 
chứng độ 3, bệnh nhân tím tái, có thể mất tri giác. 

2.3.3 Đánh giá cận lâm sàng 
Nội soi có giá trị trong chẩn đoán hẹp thanh khí quản, trong đó nội soi ống cứng có gây mê 
vừa có thể chẩn đoán vừa kết hợp can thiệp phẫu thuật, còn nội soi ống mềm có giá trị chẩn 
đoán là chủ yếu và khó thực hiện ở trẻ em. 
CT Scan vùng thanh khí quản: chẩn đoán xác định hẹp thanh khí quản và thu được nhiều kết 
quả. Dựa vào các mốc giải phẫu trên CT Scan, xác định được các tầng của thanh quản và khí 
quản. Xác định các kích thước trung bình của thanh khí quản như đường kính thanh môn, hạ 
thanh môn, khí quản. 

2.3.4 Mức độ sẹo hẹp thanh khí quản 
Bảng 1: Phân độ hẹp thanh khí quản của Myer-Cotton 

 
 

Bảng 2: Phân loại sẹo hẹp thanh khí quản European Laryngological Society 

 
2.4 Lựa chọn điều trị 
2.4.1 Phẫu thuật nội soi  
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Phẫu thuật nội soi chủ yếu bao gồm: laser CO2, bóng nong và áp dụng mitomycin C (MMC).  
- Laser CO2 giữ vai trò to lớn trong phẫu thuật vi phẫu thanh quản, nhưng có 

vài hạn chế như giá thành khá cao, khó xử lý những tổn thương sâu hoặc ở 
góc. Ngoài ra, nó không đi sâu vào mô được, độ sâu trung bình chỉ 0.1-0.3 
mm.  

-  Chọn bóng nong phù hợp dựa vào chọn nội khí quản phù hợp cho bệnh nhân 
đó trước, kích cỡ ống nội khí quản được chọn sao cho nhỏ nhất ít gây tổn 
thương niêm mạc đường thở nhưng cũng đủ lớn để đảm bảo nong hiệu quả và 
không gây ra tai biến sau khi nong. 

- Sử dụng MMC trong điều trị SHTKQ trẻ em cần đảm bảo: (1) liều lượng tối 
ưu, (2) thời gian bôi thuốc, (3) mức độ thích hợp của việc rửa sạch vùng da 
bằng nước muối sau khi bôi MMC, (4) rủi ro tiềm ẩn liên quan đến nhiều ứng 
dụng, và (5) chỉ định và chống chỉ định trong phẫu thuật đường thở trẻ em.  

2.4.2 Phẫu thuật mở 

Điều cần thiết là phẫu thuật viên điều trị SHTKQ ở trẻ em phải có khả năng lựa chọn 
kỹ thuật tốt nhất dựa trên chuyên môn về điều trị nội soi và các kỹ thuật tái tạo khác 
nhau.  

a. Stens thanh khí quản  
Stent thanh khí quản mang tính tạm thời để giữ cho đường thở được mở rộng sau phẫu 
thuật tái tạo thanh khí quản. Stent tối ưu nhất là stent phù hợp với kích thước đường 
thở và áp lực lên niêm mạc hô hấp dưới 30mmhg.  
 
Ngoài ra, stent còn chống lại lực nén, duy trì cấu trúc giải phẫu đường thở, di chuyển 
cùng với thanh quản trong quá trình hít thở, đồng thời phải tương thích sinh học.    

b. Phẫu thuật tái tạo thanh khí quản với sụn mở rộng (Laryngotracheal 
reconstruction with cartilage expansion - LTR) 

Chỉ định cho các mức độ sẹo hẹp hạ thanh môn mức độ nhẹ hoặc trung bình . LTR 
với mảnh ghép trước đơn thuần được sử dụng như một phẫu thuật một giai đoạn để 
giải quyết chứng hẹp cấp II. Hẹp độ III mức độ nhẹ có thể cần ghép trước với đường 
cắt ngang sau được hỗ trợ bởi stent nội mạc, trong khi hẹp độ III nặng cần ghép cả 
thành trước và sau với stent.  

c. Phẫu thuật cắt bán phần sụn nhẫn  khí quản (Partial cricotracheal resection 
– PCTR) 

Ở trẻ sơ sinh và trẻ em, PCTR là kỹthuật được lựa chọn để điều trị hẹp hạ thanh môn nặng 
(> 70% tắc nghẽn) do nguyên nhân bẩm sinh hoặc mắc phải. Kinh nghiệm gần đây với PCTR 
đã chỉ ra rằng nó có thể được thực hiện một cách an toàn ở trẻ sơ sinh cân nặng dưới 10 kg 
trái ngược với quan điểm ban đầu, vốn khuyên rằng nên đợi trẻ đạt được 10 kg thể trọng 
trước khi thực hiện bất kỳ tái cấu trúc đường thở.  

d. Phẫu thuật  cắt bán phần sụn nhẫn khí quản mở rộng (Extended Partial 
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cricotracheal resection – EPCTR) 
Ở nhóm tuổi trẻ em, khi hẹp hạ thanh môn được kết hợp với sự tham gia của thanh môn hoặc 
khi khung thanh quản bị phá hủy do LTRs trước đó đã thất bại, một PCTR được bổ sung 
bằng tách sụn sau và ghép sụn sườn. EPCTR được khuyến nghị. 

e. Cắt nối khí quản tận - tận  
Chỉ định phổ biến ở trẻ em có biểu hiện sẹo hẹp khí quản: Xẹp và hẹp trên khí quản, dị dạng 
khí quản khổng lồ hoặc chữ A sau mở khí quản, sẹo do nội khí quản.  

f. Mở khí quản  
Gần đây, khoảng 2/3 các trường hợp mở khí quản được thực hiện ở tre dưới 1 tuổi do thường 
nằm tại chỗ trong thời gian dài (vài tuần, vài tháng, thậm chí vài năm). Các chỉ định chính 
bao gồm SHTKQ bẩm sinh hoặc mắc phải, hỗ trợ thở máy kéo dài, vệ sinh đường hô hấp 
thường xuyên.  

3. KẾT LUẬN 
Điều trị thanh công toàn bộ các SHTKQ gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ em cần dựa trên các vấn đề 
sau:  

- Đào tạo đầy đủ về phẫu thuật thanh khí quản và nội soi đường hô hấp trên  
- Đánh giá kỹ lưỡng tình trạng bệnh lý và tình trạng sẹo hẹp của trẻ trước khi can thiệp 

để lựa chọn phương pháp và thời điểm phẫu thuật tốt nhất. 
- Thành thạo các lựa chọn phẫu thuật khác nhau. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong chuyên ngành Tai mũi họng nói chung và đặc biệt là Tai mũi họng Nhi nói riêng, 
kháng sinh và kháng viêm là những nhóm thuốc được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên 
khi chỉ định cần lưu ý sự phù hợp về chỉ định, liều lượng, thời gian, đồng thời cân nhắc 
giữa tác dụng có lợi của thuốc với những ảnh hưởng, biến chứng có thể xảy ra để đảm bảo 
hiệu quả điều trị và an toàn cho bệnh nhi. 

2. NỘI DUNG 
2.1. Nhắc lại một số bệnh lý thường gặp: 

Theo thuyết thống nhất đường thở, bệnh lý nhiễm trùng ở đường hô hấp trên nếu không được 
điều trị triệt để có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp dưới. Theo thứ tự giải phẫu từ trên xuống, 
các bệnh lý thường gặp trong nhiễm trùng đường hô hấp trên (thuộc Tai mũi họng) bao gồm 
viêm mũi họng viêm tai giữa, viêm mũi xoang, viêm họng, viêm amiđan, viêm thanh thiệt, 
viêm thanh quản, viêm thanh khí phế quản và viêm phế quản, viêm phổi (đường hô hấp 
dưới). 
 
Các nghiên cứu đa trung tâm trên thế giới đều ghi nhận virus là tác nhân chủ yếu gây ra bệnh 
lý nhiễm trùng đường hô hấp trên.  80% các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp là do 
virus gây ra, trong đó  khoảng 25-30 % là Rhinovirus, 25-30% RSV, Para infulenza, 
Influenza, Adenovirus, 10% còn lại lả  do Corona và các virus khác. 
Chỉ có khoảng 20% trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp trên là do vi khuẩn gây ra, trong 
đó một số tác nhân thường gặp bao gồm Streptococuss pneumoniae, Haemophilus influenza, 
Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis… Việc nắm rõ tác nhân và cơ chế bệnh sinh 
đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định lựa chọn thuốc điều trị. 

2.2. Tình hình sử dụng kháng sinh, kháng viêm trong Tai mũi họng: 
Mặc dù chỉ có 20% tác nhân gây bệnh trong đường hô hấp trên là vi khuẩn nhưng trên thực 
tế, kháng sinh được chỉ định khá nhiều. Một số nghiên cứu gần đây đã ghi nhận  38% bệnh 
nhân  người lớn được chỉ định kháng sinh trong đó có 46% không đúng chỉ định. Tương tự 
như vậy, có 74% trẻ em dùng kháng sinh khi nhiễm trùng đường hô hấp trên nhưng có đến 
hơn 50% các trường hợp này không có chỉ định dùng kháng sinh hoặc được chỉ định kháng 
sinh không phù hợp. Bên cạnh việc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi, quản lý nhiễm 
khuẩn trong bệnh viện và vệ sinh môi trường kém, chậm phát minh thuốc mới thì việc lạm 
dụng kháng sinh, không tuân thủ điều trị là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đề 
kháng kháng sinh trở thành vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu. Ở năm 2020, có khoảng 
700.000 người tử vong do nhiễm vi khuẩn kháng thuốc thì ước tính ở năm 2050, mỗi năm 
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trên thế giới sẽ có 10.000.000 người tử vong vì những vấn đề liên quan đến đề kháng kháng 
sinh. Lý do này cao hơn hẳn tỷ lệ người bệnh tử vong do các nguyên nhân khác như ung thư, 
tiểu đường, tiêu chảy, tai nạn giao thông…Theo WHO, “đề kháng kháng sinh là một trong 
những mối đe doạ khủng khiếp nhất đối với sức khoẻ con người”. 
 

 
 

Biểu đồ 1. Dự đoán số người tử vong năm 2050 do đề kháng kháng sinh 
 
Do các đặc tính kháng viêm, thuốc kháng viêm được sử dụng khá rộng rãi trong chuyên 
ngành Tai mũi họng. Thuốc kháng viêm được chia làm ba nhóm chính là kháng viêm  non-
steroids (NSAIDs), corticosteroids (steroids) và thuốc kháng viêm dạng men. Theo cơ chế 
tác dụng của từng nhóm, thuốc kháng viêm được chỉ định trong nhiều bệnh lý tai mũi họng 
khác nhau với mục đích để cải thiện triệu chứng, kháng viêm, giảm đau (bao gồm cả trước, 
trong và sau phẫu thuật), giảm phù nề mô mềm… và chứng minh hiệu quả thực tế trên lâm 
sàng khá rõ rệt. Tuy nhiên việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định, thời điểm, liều lượng và 
thời gian có thể gây nhiều biến chứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của người 
bệnh. 

Bảng 1. Một số biến chứng khi sử dụng kháng viêm steroids 
G Glaucoma Tăng nhãn áp 
L Limp muscle atrophy Teo cơ 
U Ulcer peptic Loét tá tràng 
C Cataract Cườm  
O Osteoporosis  Loãng xương 
C Cushing syndrome Hội chứng Cushing 
O Osteonecrosis  Hủy xương 
R Retardation of growth Chậm phát triển 
T Thinning of skin Teo da 
I Infections Nhiễm trùng 
C Changes in mood/psyches Thay đổi tâm/sinh lý 
O Oedema Phù 
I Impaired hearing  Nghe kém 
D Diabetes mellitus Đái tháo đường 
S Suppression of HPA-axis Ức chế trục hạ đồi tuyến yên 

 
Do vậy để đạt hiệu quả điều trị, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, chúng ta cần lưu ý tiêu chí 
5 Đúng (5R) khi chỉ định thuốc: (1) đúng bệnh nhân, (2) đúng thuốc, (3) đúng thời điểm, (4) 
đúng liều lượng , (5) đúng thời gian.  
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2.3. Cập nhật khuynh hướng sử dụng kháng sinh: 
2.3.1. Tiêu chí lựa chọn kháng sinh: 

Khi trẻ thật sự có chỉ định dùng kháng sinh, để đảm bảo hiệu quả điều trị, chúng ta cần lưu 
ý để có thể đáp ứng được các tiêu chí khi lựa chọn kháng sinh như thuốc phải phù hợp với 
tác nhân gây bệnh, lứa tuổi và tình trạng bệnh lý của bệnh nhi; chi phí điều trị và khả năng 
chi trả của phụ huynh dành cho việc điều trị cho trẻ cũng là một trong những vấn đề cần phải 
lưu tâm. Ngoài ra do đối tượng sử dung thuốc là bệnh nhi nên cần phải lựa chọn thuốc dễ 
uống, dễ sử dụng, có thời gian sử dụng ngắn để tăng tối đa sự tuân thủ, hợp tác điều trị của 
trẻ và phụ huynh. 
 
Khi lựa chọn kháng sinh để điều trị, chúng ta cần lưu ý đến phổ điều  trị của thuốc. Trong 
viêm đường hô hấp trên thì Streptococcus pneumoniae, Haemophilus Influenza, Moraxella 
cataharis là những tác nhân chủ yếu. Trên thực tế, do việc điều trị thường bắt đầu khi chưa 
có kết quả cận lâm sàng, xét nghiệm vi sinh do vậy việc điều trị chủ yếu sẽ dựa trên kinh 
nghiệm. Khi đó, cần lưu ý sử dụng kháng sinh có phổ kháng khuẩn có thể tiêu diệt được các 
vi khuẩn gây bệnh trên. 
 

2.3.2. Sử dụng kháng sinh: 
Trước đây, một số người thường có thói quen sẽ cho trẻ sử dụng kháng sinh ngay từ đầu khi 
trẻ có biểu hiện bệnh với hi vọng sẽ nhanh chóng tiêu diệt được tác nhân gây bệnh và trẻ sẽ 
sớm hồi phục hơn. Tuy nhiên điều này chính xác. Bởi lẽ, như chúng ta đã biết thì 80% trường 
hợp viêm đường hô hấp, đa phần các trường hợp nhiễm khuẩn đường hô hấp thường thứ phát 
sau khi nhiễm siêu vi. Do đó việc sử dụng kháng sinh hoàn toàn có thể trì hoãn bằng cách 
đánh giá lâm sàng kỹ và hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, theo dõi trẻ cẩn thận. Kháng sinh 
có thể không cần thiết phải chỉ định trong 2-3 ngày đầu trừ khi có bằng chứng nhiễm trùng 
rõ ràng hoặc có biến chứng. 
 
Theo các phác đồ điều trị được cập nhật trong vòng 03 năm gần đây, kháng sinh được khuyến 
cáo sử dụng trong các nhiễm khuẩn chủ yếu thuộc tai mũi họng là Amoxicillin/clavulanic 
(tính theo liều của amoxicillin: 90mg/kg/ngày). Ngoài ra có thể sử dụng một số nhóm khác 
như cephalosporin (cefuroxim, cefodoxime, cefdinir…) hay macrolide (azithromycin, 
clarithromycin). Trong trường hợp nặng có thể cân nhắc sử dụng kháng sinh dạng chích sau 
đó xuống thang sử dụng kháng sinh đường uống khi tình trạng bệnh cải thiện. Bên cạnh các 
thuốc trên, trong trường hợp bệnh nhân dị ứng với nhóm Betalactam hoặc thường hay rối 
loạn tiêu hoá khi dùng kháng sinh thì có thể sử dụng ampicillin/subactam (sultamicin- liều 
25-50mg/kg/ngày; trẻ từ 30kg trở lên sẽ dùng liều như người lớn 750mg-1.500mg/ngày). 
Thời gian sử dụng kháng sinh trung bình trong đa số các trường hợp là 5-7 ngày. Đôi khi có 
thể kéo dài 10-14 ngày tuỳ theo diễn tiến của bệnh. 
 
Trên thực tế, cần lưu ý thời điểm chỉ định kháng sinh trong điều trị viêm tai giữa cấp. Thời 
điểm dùng kháng sinh hoàn toàn có thể trì hoãn nếu khám và theo dõi sát ngoại trừ một số 
trường hợp đặc biệt như trẻ dưới 6 tháng tuổi; trẻ >6 tháng có biểu hiện nặng (đau tai mức 
độ từ trung bình trở lên kéo dài 48 giờ, sốt cao trên 38,5 C), nghi ngờ có biến chứng nội sọ, 
viêm tai giữa cấp xảy ra cả hai tai hoặc ghi nhận có tình trạng chảy mủ tai. Kháng sinh đường 
tĩnh mạch chỉ định trong trường hợp nặng, có biến  chứng xương nội sọ, nhiễm trùng 
huyết.Thời gian sử dụng kháng sinh có thể từ 5-7 ngày, riêng đối với trẻ < 2 tuổi thì  10 ngày. 
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Ở trẻ em, ngoài việc lựa chọn thuốc phù hợp với tác nhân gây bệnh và tình trạng bệnh, thì 
dạng thuốc dễ uống, số lần dùng thuốc trong ngày ít và thời gian dùng thuốc ngắn cũng là 
một trong những yếu tố giúp tuân thủ điều trị và nâng cao hiệu quả điều trị. Do đó có thể sử 
dụng azithromycin như một giải pháp thay thế (liều 12mg/kg/ngày, một lần duy nhất trong 
ngày, trong 3-5 ngày) cho thuốc được khuyến cáo đầu tay amoxicillin. Các nghiên cứu trước 
đây đã chứng minh, hiệu quả 3-5 ngày điều trị bằng azithromycin tương tự 7-10 ngày điều 
trị bằng amoxicillin hay các thuốc khác trong các bệnh lý nhiễm khuẩn tai mũi họng. 

 
Lược đồ tóm tắt việc sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm trùng đường hô hấp trên 

 
2.4. Cập nhật khuynh hướng sử dụng kháng viêm: 
2.4.1. Tổng quan về qúa trình viêm và thuốc kháng viêm: 
• Quá trình viêm:  

Viêm là quá trình đáp ứng của cơ thể để bảo vệ mô khỏi tổn thương, nhiễm trùng hoặc bệnh. 
Mục tiêu chính của viêm là để khu trú và loại bỏ các tác nhân gây kích thích và sửa chữa 
vùng mô thương tổn xung quanh. Cần lưu ý viêm không đồng nghĩa với nhiễm trùng (ngay 
cả khi viêm được gây ra do nhiễm trùng) và nếu không có quá trình viêm thì vết thương hay 
tình trạng nhiễm trùng sẽ không đạt được sự chữa lành. 
 
Tác nhân gây viêm có thể là bên ngoài (vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, chấn thương, các tác 
nhân vật lý, hoá học…) hay bên trong (rối loạn miễn dịch, hoại tử, xuất huyết, tắc mạch, 
phức hợp kháng nguyên- kháng thể…).  
 
Quá trình đáp ứng viêm gồm có 03 giai đoạn: giai đoạn mạch máu (giãn mao mạch, tăng lưu 
lượng máu đến mô; đáp ứng viêm, sản sinh và phóng thích các hoá chất trung gian; giãn mao 
mạch, thoát các protein huyết tương ra khỏi mạch máu), giai đoạn tế bào (di chuyển bạch 
cầu qua nội mạc; hoá hướng động bạch cầu đến vị trí viêm) và giai đoạn tái tạo (tăng tổ chức 
liên kết, sửa chữa và làm lành tổn thương). 

• Cơ chế tác dụng của thuốc kháng viêm: 
Các thuốc kháng viêm có tác dụng điều hoà phản ứng miễn dịch, giảm đau, hạ sốt, giảm 
viêm, giảm phù nề do ức chế quá trình tạo Acid arachidonic do bất hoạt men Phospholipase 
A2 (corticosteroids) hay quá trình sinh tổng hợp Prostaglandin do ức chế có hồi phục men 
cylooxygenase (NSAIDs), giảm hoạt động của các hoá chất trung gian gây viêm và quá trình 
huy động, tái tạo mô liên kết (kháng viêm dạng men).  

• Thuốc NSAIDs và kháng viêm dạng men: 
Trong nhóm NSAIDs, Ibupfofen là thuốc thường được sử dụng nhất với mục đích để hạ sốt 
hoặc giảm đau. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, việc chỉ định Ibuprofen để giảm đau sau 
các phẫu thuật tai mũi họng có hiệu qủa tương tự việc giùm acetaminophen kết hợp với 
codein, đồng thời không có sự khác biệt đáng kể về nguy cơ chảy máu sau phẫu thuật khi sử 
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dụng Ibuprofen để giảm đau trong thời gian ngắn so với các thuốc khác. Tuy nhiên cần lưu 
ý thận trọng khi sử dụng đối với bệnh nhân có tiền sử viêm loét, xuất huyết dạ dày tá tràng, 
bệnh lý tim mạch, hen suyễn… 
 
Các thuốc kháng viêm dạng men như alphachymotrypsin, serratiopeptidase, lysozym thường 
được sử dụng hỗ trợ để giảm đau, giảm viêm, giảm phù nề, tăng pha loãng dịch nhầy đường 
hô hấp trong điều trị các bệnh lý nhiễm trùng, chấn thương phần mềm, phẫu thuật tai mũi 
họng- đầu mặt cổ. Khi sử dụng cần lưu ý thận trọng đối với những bệnh nhân có tiền sử viêm 
loét, xuất huyết dạ dày tá tràng và không sử dụng chung với các thuốc loãng đàm hoặc kháng 
viêm khác 

2.4.2. Kháng viêm steroids: 
• Đặc điểm dược học cơ bản: 

Tác dụng kháng viêm của steroids đạt được là do kích hoạt các thụ thể glucocorticoids, ức 
chế sự phóng thích các hoá chất trong gian gây viêm (ở mức độ phân tử) và giảm số lượng 
tế bào bạch cầu viêm như bạch cầu đa nhân trung tính, lympho T, bạch cầu ái toan, tương 
bào và tế bào gậy (ở mức độ tế bào). Corticosteroids  có thể sử dụng theo đường uống, chích 
tĩnh mạch, dùng tại chổ hoặc tiêm trực tiếp vào vùng tổn thương. Thuốc được chuyển hoá 
qua gan và đào thải qua thận. Cortisteroids xịt mũi có thời gian bán huỷ thấp, quá trình 
chuyển hoá qua gan nhanh nên khả năng ức chế vùng hạ đồi tuyến yên thấp. 

• Phân loại: 
Bảng 2.Phân loại theo thời gian tác dụng, mức độ kháng viêm và giữ muối nước 

Thời gian 
 tác dụng Hoạt  chất 

Hàm lượng 
 tương đương 

(mg) 

Tác dụng 
 kháng viêm 

Khả năng 
giữ muối 

nước 
Ngắn 

(<12 giờ) 
Hydrocortisone 20 0,8 2+ 
Cortisone 25 1 2+ 

Trung bình 
(<36 giờ) 

Prednisone 5 4 1+ 
Prednisolone 5 4 1+ 
Methylprednisolone 4 5 0 
Triamcinolone 4 5 0 

Dài 
(36-72 giờ) 

Dexamethasone 0.6 20-30 0 
Betamethasone 0,6-0,75 20-30 0 

 
Trên lâm sàng thường sử dụng thuốc có thời gian có thời gian tác dụng trung bình, tác dụng 
kháng viêm ở mức độ trung bình và khả năng giữ muối nước ở mức độ thấp hoặc bằng không. 

- Phân loại theo thế hệ (steroids xịt mũi): 
Steroids thế hệ 1 có độ khả dung sinh học cao hơn steroids thế hệ 2. Trên lâm sàng, khuyến 
cáo nên sử dụng các thuốc thuộc thế hệ 2 hơn thế hệ 1 do có nguy cơ gây ra tác dụng phụ lên 
đường toàn thân thấp hơn, đồng thời cần lưu ý chỉ định của từng thuốc theo lứa tuổi. 

 
Bảng 3. Phân loại  steroids  tại chổ theo thế hệ 

Thế hệ/hoạt chất Độ khả dung 
sinh học (%) 

Chỉ định 
theo tuổi 

Betamethasone diprionate 17 >6 
Flunisolide 20-25 >6 
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Thế 
hệ 
1 

Triamcinolone acetonide 22 >6 

Thế 
hệ 
2 

Budesonide 11 >6 
Fluticasone propionate <2 >4 
Fluticasone furoate <2 >2 
Mometasone furoate <0,2 >2 

2.4.3. Sử dụng kháng viêm steroids trên lâm sàng: 
• Chấn thương:  

Steroids được chỉ định rất phổ biến trong các chấn thương tai mũi họng. Việc chỉ định sớm 
ngay từ những ngày đầu sau chấn thương kín vùng đầu mặt cổ có tác dụng giảm phù nề, giảm 
chèn ép đường thở, thần kinh và các cấu trúc lân cận. Việc chỉ định  steroids sớm đối với 
những trường hợp chấn thương tai do áp lực hay tiếng ồn giúp cải thiện đáng kể sức nghe.  
Sử dụng steroids trước khi đặt nội khí quản, trước và sau khi rút nội khí quản giúp hạn chế 
phù nề thanh quản và giảm nguy cơ sẹo hẹp do tổn thương thanh quản trong quá trình đặt, 
lưu và rút nội khí quản.  
Các nghiên cứu được công bố năm 2021-2022 đã chứng minh hiệu quả rõ rệt của steroids 
trong điều trị chấn thương thanh quản do sử dụng giọng nói quá độ (người thường xuyên sử 
dụng âm thanh với cường độ, tần số cao như ca sĩ hát nhạc rock). 

• Phẫu thuật: 
Chỉ định steroids 1-3 ngày đầu sau phẫu thuật giúp giảm đau và giảm ói sau phẫu thuật cắt 
amidan.  
Sử dụng steroids trước phẫu thuật mũi xoang giúp giảm lượng máu mất, giảm phù nề, dễ 
dàng thao tác và rút ngắn thời gian phẫu thuật. Tiếp tục dùng sau phẫu thuật giúp cải thiện 
triệu chứng và hạn chế tái phát. 
Việc sử dụng steroids trong phẫu thuật nội soi lấy sỏi, điều trị hẹp các ống tuyến nước bọt 
giúp giảm sưng nề vùng mặt và hạn chế tái phát. 
Các  nghiên cứu đa trung tâm trong thời gian gần đây đã ghi nhận đối với các phẫu thuật tai 
mũi họng và đầu mặt cổ, việc sử dụng steroids phù hợp có thể giảm lượng máu mất trong 
phẫu thuật, rút ngắn thời gian phẫu thuật, giảm đau, giúp bệnh nhân sớm hồi phục và quay 
trở lại với sinh hoạt hàng  ngày. 

• Bệnh lý tai mũi họng: 
Bên cạnh chỉ định trong chấn thương và các phẫu thuật, steroids còn được chỉ định để phối 
hợp điều trị trong các bệnh lý nhiễm trùng như viêm họng, viêm tai giữa cấp, viêm mũi 
xoang, áp xe cạnh cổ, áp xe thành sau họng….Tuỳ theo từng bệnh lý, mức độ mà liều lượng 
và thời gian sử dụng sẽ khác nhau: 

Bảng 4. Sử dụng steroids trong bệnh lý tai mũi họng 

Bệnh lý Thời điểm  
sử dụng 

Liều lượng 
Thời gian 
sử dụng 

Lưu ý 
 Thấp Trung 

bình 
Cao 

Viêm tai giữa cấp 3 ngày đầu x x  1-3 ngày  
Viêm mũi xoang cấp 5-7 ngày đầu  x x 5 ngày Không cần giảm 

liều trước khi 
ngưng 

Viêm mũi xoang mạn 7-14 ngày 
trước phẫu 
thuật 

 x x 5-10 ngày 

Viêm họng/amiđan 1-3 ngày đầu x x  1 ngày Hạn chế chỉ định ở 
trẻ <5 tuổi 



 54 

Viêm thanh quản 1 ngày đầu   x 1 ngày Khuyến cáo  dùng 
Dexamethasone 
Betamethasone 

Viêm thanh khí phế 
quản 

1  ngày đầu   x 1 ngày 

Viêm đường hô hấp 
dưới 

     Hạn chế chỉ định 
ngoại trừ trường 
hợp có suyễn đi 
kèm 

 
Về liều lượng, trên lâm sàng thường tính theo liều của Prednisone hoặc Methylprednisone vì 
có liều dùng và hiệu quả tương tự nhau: liều thấp 0,1-0,2mg/kg/ngày, tối đa không quá 10 
mg/ngày; liều trung bình 0,5mg/kg/ngày, tối đa không quá 25mg/ngày; liều cao 
1mg/kg/ngày, tối đa không quá 60mg/ngày. Đối với các hoạt chất còn lại có thể tính liều dựa 
theo hàm lượng tương đương với Prednisone hoặc Methylprednisone (có thể sử dụng ứng 
dụng/trang web để chuyển đổi liều tương đương: https://www.mdcalc.com/steroid-
conversion-calculator).  
 
Trên thực tế, thuốc thường chỉ định vào buổi sáng 01 lần duy nhất trong ngày. Trường hợp 
liều lượng cao, khó sử dụng thì có thể cân nhắc chia làm 02 lần trong ngày: buổi sáng 2/3 
tổng liều và buổi chiều 1/3 tổng liều của ngày. 
 
Cần lưu ý vấn đề tương tác thuốc khi sử dụng corticoids đường toàn thân. Về dược động học, 
tương tác thuốc liên quan đến sự tương tác của cytochrome P450 3A4 isoenzyme. Corticoid 
chuyển hoá tiền chất cho 3A4 do đó những yếu tố ức chế hay thúc đẩy hoạt động của 3A4 sẽ 
làm tăng hoặc giảm hiệu quả của corticoids. Khi dùng chung với nhóm quinolone, corticoid 
có nguy cơ làm tăng tác dụng phụ, độc tính của thuốc đặc biệt là viêm gân, đứt gân cơ ; giảm 
nồng độ khi dùng chung với ripamicin và tăng nồng độ khi dùng chung với kháng sinh thuộc 
nhóm macrolide. 

• Steroids xịt mũi trong điều trị viêm mũi dị ứng: 
Corticoid xịt mũi là lựa chọn hàng đầu trong điều trị viêm mũi dị ứng ngắt quãng mức độ 
vừa hoặc nặng và viêm mũi dị ứng dai dẳng (ở tất cả các mức độ).  Hiệu quả thuốc đạt được 
rõ rệt thường sau 1-3 ngày sử dụng  với sử cải thiện đáng kể của cả 4 triệu chứng ngứa mũi, 
nhảy mũi, chảy mũi và ngạt mũi. Bên cạnh điều trị viêm mũi dị ứng, Steroid tại chổ còn được 
chỉ định trong điều trị polyp mũi.Thời gian sử dung thường kéo dài khoảng 4 tuần sau đó 
đánh giá lại tình trạng lâm sàng để ngừng sử dụng hay tăng liều.  
 
Do các thuốc corticoids xịt mũi có độ khả dung sinh học thấp do vậy rất hiếm khi gây tác 
dụng toàn thân ngoại ý (như ức chế trục hạ đồi tuyến yên và sự phát triển của trẻ). Tuy nhiên 
đôi khi có thể gây cảm giác khó chịu, rát mũi, khô mũi, chảy máu mũi hay thủng vách ngăn 
(rất hiếm). 

2.4.4. Lưu ý sử dụng steroids khi COVID-19 lưu hành: 
Khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp cần cân nhắc chỉ sử dụng steroids khi 
thật sự cần thiết như liệt mặt ngoại biên do Bell hoặc Hepes; điếc đột ngột, có tình trạng 
thính lực giảm hơn 60 dB và hạn chế sử dụng trong các bệnh lý nhiễm trùng đơn thuần thuộc 
tai mũi họng.Đối với các chấn thương tai mũi họng, đầu mặt cổ thì cần cần nhắc để chỉ định 
tuỳ theo từng trường hợp, mức độ nguy hiểm của người bệnh. 
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Đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19, không dùng steroids trong trường hợp không có triệu 
chứng hoặc mức độ nhẹ, chỉ sử dụng trong trường hợp mức độ từ trung bình trở lên với liều 
trung bình đến liều cao trong 7-10 ngày. Có thể giảm còn ½ liều điều trị ở 05 ngày sau. 
 
Có thể tiếp tục sử dụng các steroids tại chổ trong điều trị viêm mũi dị ứng, Polyp mũi, hen 
phế quản, COPD nếu có chỉ định (ngay cả khi đang nhiễm COVID-19). Cần lưu ý, sử dụng 
steroids tại chổ có thể cải thiện tình trạng giảm khứu ở bệnh  nhân bị viêm mũi xoang hay 
polyp mũi. Tuy nhiên thuốc sẽ không hiệu quả trong trường hợp bệnh nhân giảm hoặc mất 
khứu do COVID-19 
 

3. KẾT LUẬN 
Khi sử dụng kháng sinh, kháng viêm trong điều trị các bệnh lý nhiễm trùng thuộc Tai mũi 
họng cần lưu ý đến tiêu chí 5 Đúng để đảm bảo hiệu quả điều trị để  hạn chế nguy cơ kháng 
thuốc, tác dụng phụ và biến chứng cho bệnh nhi. 
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HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC  

BỆNH NHI SAU MỞ KHÍ QUẢN TẠI NHÀ 
 

TS.BSCK2. Phú Quốc Việt 
Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhi Đồng 1 

 

 
1. TỔNG QUAN 

Phẫu thuật mở khí quản và thay ống mở khí quản là một phẫu thuật, thủ thuật rất phổ 
biến của chuyên khoa Tai Mũi Họng Nhi, mỗi năm tại khoa Tai mũi họng BV Nhi Đồng 
1 thực hiện trung bình khoảng 30 ca mới mở khí quản đồng thời thay ống mở khí quản 
cho những bệnh nhân đã MKQ trước đó trung bình 15- 20 ca và cho những bệnh nhi có 
mang ống mở khí quản xuất viện về nhà tự chăm sóc. 
Cụ thể: 

- Năm 2019, thay ống mở khí quản cho 19 trường hợp 
- Năm 2020, thay ống mở khí quản cho 18 trường hợp 
- Trong 2 năm 2019, 2020 có 4 trường hợp tụt ống mở khí quản cần phải cấp 

cứu 
Việc mở khí quản và thay ống mở khí quản là công việc chuyên môn của bác sỹ nhưng 
vấn đề quan trọng nhất là việc chăm sóc và xử lý những tình huống tại nhà của thân nhân 
bệnh nhi đối với với những trẻ mang ống mở khí quản. 
Khi trẻ đeo ống mở khí quản được xuất viện, bác sĩ và điều dưỡng luôn luôn hướng dẫn 
cụ thể những vấn đề chăm sóc cũng như xử lý những tình huống tại nhà nhưng đôi khi 
sẽ hướng dẫn không thể đầy đủ và người nhà bệnh nhi cũng không thể nhớ toàn bộ thông 
tin được truyền tải. 
 
Việc hướng dẫn cũng như tạo ra một bảng ghi chú đẹp, đầy đủ thông tin cần thiết, dễ 
nhìn, dễ thực hiện để thân nhân đem về nhà là một việc hết sức cần thiết giúp cho thân 
nhân yên tâm chăm sóc trẻ và có những thông tin này, giúp thân nhân xử lý những tình 
huống tại nhà tốt hơn hoặc gíup ích cho những cơ sở y tế địa phương nơi bệnh nhi cư 
ngụ. 

2. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THÂN NHÂN 
2.1. Nhận diện các dấu hiệu cấp cứu: 
2.1.1.Trẻ suy hô hấp 

- Co kéo khoảng liên sườn và hạ sườn khi thở 
- Vả mồ hôi 
- Da tím tái 
- Thở mệt 
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- Môi và giường móng tay sẫm màu, nhợt nhạt 
- Kích thích, hồi hộp, lo lắng. 
- SpO2 <90 

2.1.2. Bị rớt ống mở khí quản ra ngoài 
2.1.3. Bị đứt dây cố định ống mở khí quản 
2.1.4. Hút đàm trong lòng ống 

• Mục đích hút đàm 
- Lấy đàm trong đường thở của trẻ ra bớt 
- Giúp trẻ thở dễ dàng hơn 

(Đàm giúp bảo vệ hệ hô hấp bằng việc lọc bụi, chất dơ và những mầm bệnh hít phải. Trẻ 
sẽ tăng tiết đàm trong một vài tuần đầu sau mở khí quản do ống nội khí quản kích thích 
vào niêm mạc. Tăng tiết đàm nhớt còn do trẻ cảm hoặc nhiễm siêu vi, vi khuẩn đường 
thở). 

• Thời điểm hút đàm: khi thân nhân thấy 
- Đàm ở ống mở khí quản (có thể nghe thấy âm thổi thô ở đường thở trẻ) 
- Thở gắng sức hơn và tăng tần số thở. 
- Lõm ngực  
- Phập phồng cánh mũi 
- Thay đổi môi, miệng tái, xám hoặc xanh 
- Thay đổi hoạt động thường ngày như : cáu kỉnh, khó tập trung và ngủ gà 
- Ho nhiều. 
• Thời gian hút đàm: Trước khi ăn và trước, sau khi ngủ.  
• Dụng cụ hút đàm: 
- Dụng cụ cấp cứu 
- Nước muối sinh lý: khi đàm đặc hoặc có lẫn máu 
- Ống hút đàm 
- Máy hút, dụng cụ hút cầm tay. 
- Nguồn oxy 
- Bình chứa ống hút đàm 
• Kỹ thuật hút đàm: 
- Rửa tay sạch với xà phòng và nước 
- Mở bộ dụng cụ hút đàm và chuẩn bị nước muối 
- Mang găng từ bộ dụng cụ hút đàm. 
- Gắn ống hút với máy hút 
- Hút thử vào nước muối: nhằm thử lực hút và làm ẩm uớt phần đầu ống hút 
- Chú ý: nên ước lượng trước chiều dài của ống hút đưa vào, bằng việc đo với 1 ống 

mở khí quản cùng loại, cùng kích cỡ, có thể đo dựa vào ống nòng trong của ống 
mở khí quản đó. Cộng thêm 1 -1.5mm, đây là chiều dài của ống hút chúng ta cần 
đưa vào ống mở khí quản. 
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- Để hờ ngón cái tại lỗ van của dây hút đàm và đưa dây hút nhẹ nhàng vào trong 
ống mở khí quản. 

- Dùng ngón cái chặn lỗ van, xoay nhẹ ống hút và rút ra từ từ, mỗi lần hút khoảng 
5 giây. 

- Theo dõi màu sắc da trẻ và khả năng thở của trẻ. 
- Thực hiện tối đa 3 đợt hút đàm/ mỗi lần đến khi nghe trẻ thở êm và giảm lượng 

đàm khi hút. 

   
Đưa ống hút đàm vô                      Vừa hút vừa xoay tròn và rút ra 

- Nếu đàm đặc, có thể nhỏ 2-3 giọt nước muối sinh lý NaCl 0.9% để làm loãng đàm, 
khi nhỏ nước muối sẽ làm trẻ ho nên phải sẵn sàng để hút ngay lập tức. 

- Giúp thở cho trẻ bằng bóng 2-3 lần giữa những lần hút đàm (nếu được). 
- Khi kết thúc, dùng ống hút hút nước để l sạch đường ống dẫn trước khi tháo toàn 

bộ để bỏ đi. 
• Chú ý: 
- Nếu có lẫn máu trong đàm, lưu ý chiều dài của ống hút đàm đưa vào và nhỏ nước 

muối sinh lý NaCl 0.9% để đánh giá lại, nếu lượng máu trong đàm vẫn còn trong 
24h thì phải báo BS để có thể xem xét can thiệp. 

- Khi thực hiện hút đàm: thấy thay đổi màu của đàm, tăng độ đặc hoặc tăng số lượng 
đàm, có máu đỏ tươi khi hút đàm phải báo BS lập tức. 

- Đo ống hút đàm trước khi hút, mục đích là hút sạch ống, chứ không phải sạch 
đường thở. 

• Một số mẹo để nhớ: chỉnh máy hút đàm 
- Trẻ 4 tuần tuổi: 60-80 mmHg  
- Trẻ 4 tuần đến 3 tuổi: 80-100 mmHg 
- Trẻ lớn hơn 3 tuổi: 100 -120 mmHg 
- Kích thước ống hút đàm= kích thước ống mở khí quản x 2 

2.2. Thay dây cố định 
2.2.1. Mục đích 

- Giúp không tổn thương vùng da quanh cổ và nhiễm trùng tại chỗ 
- Tránh việc đứt dây do sử dụng lâu ngày. 

2.2.2.Quy trình: 
- Chuẩn bị dây cố định 
- Rửa tay sạch 
- Bỏ dây cũ, chú ý vẫn giữ cố định ống mở khí quản bằng 1 tay. 
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- Sát trùng vùng lỗ mở khí quản, sát trùng theo 1 hướng 
- Có thể lau sạch bằng nước ấm và xà phòng trước. 
- Lau khô vùng da quanh cổ 
- Thay dây cố định mới. 
- Cố định dây cột (để 1 ngón tay giữa cổ và dây trước khi cố định) 
- Rửa tay. 
• Chú ý: 
- Nếu cố định bằng dây cố định có khoá dán thì có thể sử dụng lại, giặt chúng trong 

nước xà phòng ấm và để khô hoàn toàn trước khi dùng lại. Nhưng cần kiểm tra 
chất lượng khoá dán trước khi dùng lại. 

- Nếu trẻ tiết dịch nhiều, nên để 1 miếng gạc ngay chân lỗ MKQ, gạc nên thay mỗi 
2h. 

- Chú ý sử dụng gạc nguyên miếng, không cắt gạc vì các sợi vải từ việc cắt ra có 
thể bị trẻ hít vô trong lòng đường thở gây suy hô hấp sau này. 

2.3. Thay ống  mở khí quản: 
2.3.1. Mục đích: 

- Đàm đặc làm tắc ống mở khí quản và trẻ rất khó thở 
- Hạn chế nhiễm trùng. 

2.3.2. Thời điểm 
- Thay trước khi trẻ ăn, ngừa việc trẻ sẽ ói gây nguy hiểm 
- Có kế hoạch, không cần vội vàng 
- Trẻ ở trạng thái thoải mái, không quá đói hoặc quá buồn ngủ. 

2.3.3.Quy trình 
- Rửa tay 
- Chuẩn bị bộ dụng cụ thay ống mở khí quản 
- Cột dây cố định sẵn vào ống mở khí quản mới 
- Bỏ nòng trong vào ống mở khí quản 
- Bôi trơn phần đầu ống mở khí quản, để ống mở khí quản ở vị trí sạch sẽ để sẵn 

sàng đặt vào. 
- Nếu cần đặt ống mở khí quản có bóng, phải kiểm tra bóng trước khi đặt 
- Mang găng tay và hút đàm trong ống mở khí quản 
- Đặt gối dưới vai trẻ, đầu trẻ ngửa ra sau, cằm trẻ hướng lên trần nhà. 
- Rút ống mở khí quản cũ ra, hầu hết trẻ có thể thở vào giây trong khi bạn chuẩn bị 

đặt ống mở khí quản mới vào đường thở. 
- Đặt ống mở khí quản mới vào, không dùng lực quá mạnh, sau đó rút nòng trong 

ống mở khí quản ra 
- Cố định ống mở khí quản bằng dây mới quanh cổ trẻ, để 1 ngón tay giữa cổ và 

dây cố định, chú ý, ống mở khí quản nằm chính giữa cổ, không lệch sang bên. 
- Rửa tay 

2.4. Làm gì khi ống nội khí quản không đúng đường 
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- Bình tĩnh và hành động nhanh, không dùng lực cố gắng đẩy ống mở khí quản vào 
trong. 

- Chỉnh lại vị trí bệnh nhi cho đúng, bôi trơn lại đầu ống ống mở khí quản và cố 
gắng đặt lại ống mở khí quản. 

- Khi đặt lại mà ống mở khí quản mới vẫn không vô thì đặt lại ống mở khí quản cũ. 
- Nếu ống mở khí quản cũ vẫn không đặt được thì sử dụng ống mở khí quản nhỏ 

hơn, lưu ý trong quá trình thay nên gíup thở thêm cho trẻ bằng bóp bóng qua 
đường mũi miệng, trong quá trình bóp bóng nếu không hiệu quả, nên che lỗ mở 
khí quản lại. 

- Nếu đặt ống nhỏ vẫn không được thì phải báo động liền, trong thời gian này vẫn 
phải bóp bóng giúp thở và thực hiện những thủ thuật hồi sức có thể. 

- (thân nhân bệnh nhi sẽ được photo bảng hồi sức cơ bản để ở chỗ ngủ của trẻ) 

  
 

2.5. Một số lưu ý khác tại nhà 
2.5.1. Tắm: 
- Không để trẻ tắm 1 mình. 
- Không để nước vô ống mở khí quản mở khí quản. 
- Không sử dụng bột hoặc dạng xịt gần trẻ. 
2.5.2. Quần áo 
- Tránh mặc áo cổ lọ che lên ống mở khí quản. 
- Không đeo dây chuyền, chuỗm hạt cổ, quần áo có dây gần vùng ống mở khí quản. 
2.5.3. Môi trường  
- Không hút thuốc gần trẻ. 
- Nuôi thú nuôi bên ngoài nhà, chắc chắn vật nuôi không bị rụng lông. 
2.5.4. Chơi đùa 
- Tránh các trò thể thao đối kháng, lao động gắng sức. 
- Chơi ở nơi có nước và cát phải được theo dõi kỹ vì dễ nguy cơ dị vật. 
2.5.5. Ngủ 

Nên theo dõi nồng độ bão hoà oxy máu bằng máy hoặc khi không thể theo dõi trẻ 
trực tiếp được. 
2.5.6. Du Lịch 

Cần phải mang thiết bị cấp cứu và thiết bị hút đàm cầm tay, nên có 1 người ngồi 
cạnh trẻ để có thể vừa theo dõi và xử trí cấp cứu nếu cần.  
2.6. Vật dụng và trang thiết bị nên chuẩn bị tại nhà 
�  Số điện thoại cấp cứu khi cần thiết 
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�  Tờ hướng dẫn chăm sóc tại nhà 
�  Máy hút đàm 
�  Bóng giúp thở và mặt nạ giúp thở 
�  Ống nối gắn vô máy hút 
�  Ống mở khí quản mới cùng kích thước 
�  Ống mở khí quản mới nhỏ hơn 1 đơn vị 
�  Dây cố định ống mở khí quản cắt sẵn trước 
�  Dây hút đàm các kích cỡ 
�  Nước muối sinh lý NaCl 0.9% 
�  Kéo, gạc, ống tiêm 
�  Chất bôi trơn ống mở khí quản. 
Vài trường hợp cần thêm: 
� Máy thở cầm tay đi du lịch  
� Bộ phận làm ấm không khí gắn vô ống mở khí quản. 
� Bộ lọc khuẩn cho máy thở  
� Máy đo độ bão hoà oxy máu  
� Dây nguồn  
� Pin dự phòng � Bình oxy 
2.7. Sáng kiến cải tiến của Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2022: 
“TỜ HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC BỆNH NHÂN MỞ KHÍ QUẢN” 
Nội dung tờ bướm gồm 5 phần: 

- Phần thông tin cơ bản về bệnh nhi, về ống mở khí quản, thông tin liên lạc. 
- Phần nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm cần xử lý. 
- Hướng dẫn chăm sóc ống mở khí quản. 
- Cách xử trí vài trường hợp hay gặp liên quan đến ống mở khí quản 
- Những trang bị thiết yếu cần có tại nhà. 

BS và ĐD sẽ giới thiệu tờ hướng dẫn này cho thân nhân bệnh nhi trước khi bệnh nhi xuất 
viện, BS và ĐD sẽ ghi những thông tin cần thiết vào tờ hướng dẫn bằng viết không phai. 
 
Sản phẩm này có phạm vi ảnh hưởng đến các khoa phòng khác có bệnh nhi đang mang 
ống mở khí quản như: Hô hấp, Nhiễm, Nội Thần kinh, Sơ sinh, các khoa khối hồi sức. 
Tờ hướng dẫn được đăng trên trang web bệnh viện Nhi Đồng 1 ngày 11/7/2022 với đường 
link: https://nhidong.org.vn/cau-lac-bo-ba-me/cham-soc-benh-nhi-mo-khi-quan-tai-nha-
c55-2401.aspx để mọi người có thể tham khảo. 

 
Tờ hướng dẫn sẽ ảnh hưởng rộng bên ngoài bệnh viện, đó là các bệnh viện có bệnh nhi 
mở khí quản: bệnh viện quận, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Tp, Bệnh viện 
tai mũi họng Tphcm (các BV này cũng thường xuyên tiếp nhận bệnh nhi mở khí quản 
trong nhiều tình huống, vấn đề chăm sóc và xử trí chỉ được hướng dẫn trực tiếp, nhóm 
nghiên cứu đã rà soát và được biết hiện tại chưa có tờ bướm hướng dẫn chăm sóc trẻ mở 
khí quản tại nhà tại các BV. 
 



 63 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Black country Heathcare (2019). Tracheostomy Care for a Child with an 

Established Tracheostomy  
2. Brendan A McGrath (2020). Guidance fo tracheostomy care 
3. Children ‘s Hospital Greenville Health System (2017) Guide to pediatric 
4. St George’s Healthcare NHS Trust (2012). Guidelines for the care of patients with 

tracheostomy tubes 
5. Tracheostom care at home Paediatric critical care (2019). Paediatric 

Tracheostomy Guidelines. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 64 

 
 

 

 
SINH LÝ THÍNH GIÁC- NGÔN NGỮ TRẺ EM 

 
BSCK2.Nguyễn Tuấn Như 

Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhi Đồng 1 

 

     
1. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

Trẻ em cần học ÂM THANH NGÔN NGỮ trước khi học NÓI 
Trẻ nghe kém : 

- Chậm phát triển ngôn ngữ  
- Khó khăn trong giao tiếp xã hội 
- Khó khăn trong tiếp thu học hành – nhận thức 
2. NỘI DUNG 

 2.1. Tổng quan 
2.1.1.Giải phẫu cơ quan thính giác : 

• Tai ngoài 
Tai ngoài có loa tai và ống tai ngoài. Loa tai ở người có những nếp lồi lõm, có tác dụng 
thu nhận âm thanh từ mọi phía mà không cần xoay như một số động vật.  

 
Hình 1: Cấu tạo của tai người. 

• Tai giữa 
Tai giữa gồm có hòm nhỉ nằm trong phần đá của xương thái dương, trong đó có 3 xương 
con: xương búa, xương đe và xương bàn đạp. Tai giữa thông với các xoang chũm, có thể 
gây viêm tai xương chũm. Bên trong là cửa sổ tròn (cửa sổ tiền đình) liên hệ với tiền đình 
tai trong. Nền của xương bàn đạp đậy lên cửa sổ tiền đình. 

• Tai trong 
Tai trong có cơ quan thính giác và bộ máy thăng bằng gồm có mê đạo xương và mê đạo 
màng. Mê đạo xương chứa ngoại dịch còn mê đạo màng chứa nội dịch, nằm trong phần đá 
của xương thái dương. Cấu tạo của mê đạo (mê lộ) gồm 2 phần: Tiền đình và ống khuyên. 

- Ốc tai: 
Ốc tai nằm trong mê đạo xương, có ống ốc tai đó là một ống dài 32mm, xoắn hình trôn ốc 
2 vòng rưỡi nằm trong ốc tai. Ốc tai được chia làm 3 phần nhỏ có 2 màng chạy suốt từ đầu 
đến cuối ốc tai. Đó là vịnh tiền đình ở phía trên bên phải, vịnh màng nhỉ ở dưới và vịnh ốc 
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tai hay vịnh trung tâm trong ốc tai. Vịnh tiền đình liên hệ với cửa sổ bầu dục còn vịnh 
màng nhĩ liên hệ với cửa sổ tròn. Vịnh ốc tai có cơ quan Corti, đó là bộ máy thính giác. 
Đuôi của những tế bào Corti là những sợi thần kinh sẽ tạo thành thần kinh ốc tai (thính 
giác ). 

- Dây thần kinh VIII: 
Gồm có hai thành phần: tiền đình là các sợi trục bắt nguồn từ tiền đình và các ống khuyên, 
nhánh ốc tai bắt nguồn từ các tế bào Corti trong ốc tai. Cả hai nhập lại với nhau thành dây 
VIII, nhưng các bó vẫn riêng lẻ và có nhiệm vụ khác nhau. Dây VIII cùng chạy chung một 
lỗ với dây VII (mặt) trong ống tai rồi thoát ra khỏi lỗ ống tai để vào hố sọ sau. Tại đây nó 
tách thành 2 rễ: rễ tiền đình và rễ ốc tai, chui vào thân não ở rãnh hành cầu để vào các 
nhân ở cầu não rồi chúng được phân chia đường đi khác nhau theo chức năng. 

- Dây thần kinh VIII ốc tai: 
2.1.2.Sinh lý thính giác : 

• Chức năng thăng bằng 
Tiền đình và các ống bán khuyên là nơi có các đầu mút sợi thần kinh nhận cảm về sự thay 
đổi áp suất chất nội dịch trong tai rồi truyền theo thần kinh tiền đình lên các phần thần 
kinh trung ương để thực hiện chức năng thăng bằng. Magnus chia thành hai loại thăng 
bằng: 

• Chức năng thính giác 
Người ta có thể phân biệt được 34000 âm thanh khác nhau, nhưng quy ra 3 loại chính: 
Âm độ: là độ cao của âm, tính tần số dao động bằng Herzt (Hz) trong 1 giây. 
Cường độ: tính bằng Watt/cm2. Đơn vị của cường độ sóng âm là bel = 10-6 Watt/cm2.  
Âm sắc: là âm thanh phát ra do nhiều nguồn khác nhau như khi chơi nhạc: tiếng sáo, kèn, 
violon..., cho nhiều âm sắc khác nhau. Nhờ âm sắc khác nhau đó mà người ta có thể phân 
biệt được giọng nói của người quen hay lạ.  
Đường dẫn truyền âm thanh và cơ chế dẫn truyền: 
Dẫn truyền tiếng động bằng con đường bình thường: 
Khi sóng âm lọt vào tai thì nó rung màng nhĩ, cán búa bị rung nên đập vào xương đe, 
xương đe thúc vào xương bàn đạp, xương bàn đạp đạp vào cửa sổ bầu dục. Cửa sổ bầu 
dục bị rung với tần số giống như của màng nhĩ và âm thanh sẽ được dẫn truyền trong chất 
dịch nằm trong vịn tiền đình làm rung màng Reissner và màng đáy gây biến đổi điện thế 
ở tế bào Corti và theo dây thần kinh ốc tai vào trung ương ở thuỳ thái dương 
2.1.3. Tuổi phát triển ngôn ngữ trẻ em : 

- 1 – 3 tháng : khóc và phát âm thanh 
- 3– 6 tháng : tạo ra nhiều âm sắc khác nhau (rù, thở dài, khóc ré…) 
- 6 – 9 tháng : tự phát nhiều âm tiết và có thể bắt chước vài âm lời nói 
- 1 – 2 tuổi : bắt đầu nói được và từ đơn và từ đôi từ khoảng 18 tháng 2 – 3 tuổi: nói 

được câu ngắn 4 -5 từ. Trẻ em có thể nhận biết và xác định hầu hết các đồ vật và 
hình ảnh thông thường, cũng như sử dụng các đại từ (tôi, tôi, anh ấy, cô ấy) và một 
số số nhiều. Người lạ có thể hiểu trẻ nói 

- -5 tuổi : các cuộc trò chuyện trở nên dài hơn, trừu tượng hơn và phức tạp hơn 
- Khi trẻ lên 5 tuổi, trẻ thường có vốn từ vựng 2.500 từ và nói những câu hoàn chỉnh, 

đúng ngữ pháp. Họ hỏi rất nhiều câu hỏi ‘tại sao?’, ‘Cái gì?’ Và ‘ai?’. 
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Tuổi phát triển từ trẻ Nam – Nữ - Nghe kém 

 
2.2.Hệ thống xử lý âm thanh- lời nói: 
2.2.1.Cơ chế phát âm- tiếng nói: 

 
- Cơ quan hô hấp từ Phổi : tạo luồn hơi 
- Cơ quan thanh quản : Tạo rung thanh  
- Cơ quan Mũi xoang – Hầu họng : tạo cộng hưởng 

à Là 1 trong 3 đặc điểm nhận dạng cá nhân 
 
 

 
 

- Vùng Broca # vùng ngôn ngữ - lời nói 
- Vùng Wernicke # vùng hiểu nghĩa lời nói 
- Vùng thính giác – thùy thái dương 
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2.2.2.Cơ chế hình thành lời nói- ngôn ngữ 

- Là hiện tượng phát âm đặt trưng riêng của xã hội loài người. 
- Tai : Hấp thu âm thanh – tiếng nói từ môi trường 
- Não : chắt lọc, điều chỉnh, tích lũy. 
- Cơ chế hình thành lời nói – ngôn ngữ : 
- Thực thể : não, tai, hệ thống phát âm 
- Môi trường Xã Hội : gia đình, trường học, quan hệ giao tiếp hàng ngày 

2.3. Các chuyên khoa liên quan nghe- nói: 
 

 
 

3. KẾT LUẬN: 
Quan hệ Nghe –Nói là Hệ thống phức tạp và là cơ sở để phát triển: 

- Tư duy học tập, trưù tượng, kiến thức 
- Công cụ chủ yếu trong giao tiếp 
- Phản ánh đời sống và phát triển xã hội 
- Quan trọng đối với trẻ em 
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ĐẶC ĐIỂM ÂM LỜI NÓI CỦA TRẺ BỊ RỐI LOẠN ÂM LỜI NÓI 

ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 &  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 

 
ThS.Hoàng Văn Quyên 

Phó trưởng khoa VLTL-PHCN Bệnh viện Nhi Đồng 1 
Cố vấn ANTL Phòng khám Đa khoa ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 

 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rối loạn âm lời nói ở trẻ em (Speech Sound Disorders) là tình trạng xảy ra khi trẻ vẫn duy 

trì lỗi cấu âm khi đã qua mốc chuẩn tuổi lĩnh hội lời nói. Hiện nay việc can thiệp lời nói 

cho trẻ bị rối loạn âm nời nói được nhiều chuyên gia y tế hoặc nhiều chuyên gia giáo dục 

thực hiện tại nhiều cơ sở y tế và cơ sở giáo dục. Tuy nhiên để nâng cao tính hiệu quả can 

thiệp lời nói cho trẻ một cách khoa học và hiệu quả kinh tế, với vai trò là Nhà trị liệu về 

lời nói, bắt buộc chúng ta cần phải thực hiện lượng giá lời nói một cách thật chính xác và 

khoa học. Điều này, đòi hỏi Nhà chuyên môn như chúng ta cần có một công cụ lượng giá 

về âm lời nói của trẻ em. Rất tiếc đến thời điểm này cho chúng ta và cho chính bản thân 

trẻ bị rối loạn âm lời nói là hiện tại Việt Nam chưa thể có được một bộ công cụ lượng giá 

chuẩn về âm lời nói của trẻ em Việt Nam nói tiếng Việt.  

2. NỘI DUNG 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu:  

Mô tả đặc điểm lâm sàng âm nời nói của trẻ bị rối loạn âm lời nói ở độ tuổi từ 4 đến 7 tuổi 

đang can thiệp tại bệnh viện Nhi đồng 1 và Phòng khám đa khoa thuộc Trường Đại học Y 

khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2018. 

2.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 

• Đối tượng nghiên cứu:  

Hồi cứu trên 65 trẻ em nói tiếng Việt ở độ tuổi từ 4 đến 7 tuổi thông qua bộ số liệu thứ cấp 

đó là 65 hồ sơ bệnh án chuyên khoa Âm ngữ trị liệu đã và đang can thiệp trong thời gian 

từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2018. Loại trừ các bệnh lý khác đi kèm được thể hiện trong hồ 
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sơ bệnh án như tim bẩm sinh, đa dị tật, chậm phát triển 

hoặc các rối loạn phát triển khác đi kèm. Tất cả 65 trẻ đã được chẩn đoán là rối loạn âm 

lời nói với phần trăm phụ âm trẻ phát âm đúng dưới 60% với kết quả thính lực 2 tai bình 

thường. 

• Phương pháp nghiên cứu:  
Hồi cứu trên bộ số liệu thứ cấp đó là 65 hồ sơ bệnh án chuyên khoa Âm ngữ trị liệu Một 
nghiên cứu, mô tả lại các đặc điểm âm lời nói của trẻ được thể hiện trong hồ sơ bệnh án 
chuyên khoa. Tiến hành phân tích kết quả của 65 bảng lượng giá phát âm từ đơn bằng hình 
ảnh gồm 48 từ đơn (Hoàng Văn Quyên, Đỗ Thị Bích Thuận 2013) có kèm theo hình ảnh 
với tiêu chí là dựa vào hệ thống âm vị tiếng Việt hiện đại, mỗi âm đầu có hai từ để thử, 
những từ trong bài trắc nghiệm này chúng tôi đã chọn những từ rất gần gũi và thông dụng 
ở trẻ em miền Nam - Việt Nam thường dùng. Chúng tôi cũng phân tích điểm phần trăm 
của 65 bảng câu hỏi của 65 trẻ thông qua bộ số liệu thứ cấp về “Tính dễ hiểu trong phạm 
vi ngữ cảnh”, Intelligibility in Context Scale (ICS) được sử dụng cho phụ huynh của từng 
trẻ tự đánh giá tính dễ hiểu trong lời nói của trẻ, McLeod, S. 2011. 

2.3. Kết quả nghiên cứu & bàn luận: 
Kết quả ghi nhận được có đến 5/9 quy trình âm vị xuất hiện. Đó là các quy trình tắc hóa, 
trượt hoá, thay âm hầu, sau hóa và trước hóa. Những quy trình còn lại là mất phụ âm đầu 
19/65, mũi hóa 9/65, giảm âm hữu thanh 2/65. Các quy trình âm vị tìm thấy trong nghiên 
cứu hồi cứu của 65 trường hợp đã được đề cập tương đồng với nghiên cứu của Tang 
Barlow, 2005 nếu chỉ xét về vấn đề phụ âm. Tính dễ hiểu trong phạm vi ngữ cảnh điểm 
trung bình lời nói của trẻ đối với cha mẹ 3,65; với các thành viên trong gia đình 3,22; với 
họ hàng của trẻ 3,12; với bạn bè của cha mẹ 2, ; với giáo viên của trẻ 4,14 và cuối cùng 
đối với bạn của trẻ chỉ đạt 2,75. Những kết quả vừa nêu cũng khá điển hình so với nghiên 
cứu của McLeod, S., 2012 trên 120 trẻ ở độ tuổi tiền học đường tại Úc. 
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3. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu dạng hồi cứu thông qua bộ số liệu thứ cấp trên 65 hồ sơ chuyên khoa Âm ngữ 
trị liệu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đã cung 
cấp cho chúng ta một bức tranh về những lỗi phát âm và các quy trình âm vị được tìm thấy 
trong lời nói của trẻ Việt Nam nói tiếng Việt. Vấn đề rối loạn âm lời nói có thể ảnh hưởng 
đến chất lượng giao tiếp, chất lượng học tập của trẻ đặc biệt là chất lượng của môn học 
đọc - viết tại trường tiểu học. Và trẻ thiếu tự tin trong giao tiếp bằng lời nói như Felsenfeld, 
Broen & McGue,1992, 1994 đã mô tả. 
 
Với kết quả nghiên cứu hồi cứu này và trong tương lai sẽ có nhiều nghiên cứu tiến cứu với 
mẫu nghiên cứu lớn hơn, toàn diện hơn sẽ khảo sát được nhiều mẫu quy trình âm 
vị lỗi ở trẻ em bị rối loạn âm lời nói sẽ cung cấp nguồn tư liệu giảng dạy, nghiên cứu và 
can thiệp. Chắc chắn sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và tính hiệu quả trong 
công việc can thiệp của các chuyên gia y tế - giáo dục khi làm việc với trẻ em bị rối loạn 
âm lời nói tại Việt Nam. Đặc biệt giúp phụ huynh rút ngắn thời gian can thiệp và giảm 
được chi phí can thiệp cho trẻ. Cao hơn nữa điều mà chúng tôi muốn hướng tới đó là nâng 
cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em bị rối loạn âm lời nói sau khi được can thiệp. 
 
Một số nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng trẻ có lới nói không rõ ràng thường bị 
bắt nạt, theo Knox & Conti-Ramsden, 2003; thất vọng do người khác không hiểu, theo 
McCormack, McLeod, Harrison & McAllister, 2009; tách khỏi bạn đồng trang lứa, theo 
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Fujiki, Brinton, Isaacson & Summers, 2001; có thành tích kém hơn về mặt xã hội, theo 
Felsenfeld, Broen & McGue, 1992, 1994.  
 
Trong tương lai cần có bộ công cụ lượng giá âm lời nói toàn diện cho trẻ em Việt 
Nam nói tiếng Việt ở miền Nam. Có nhiều nghiên cứu về lời nói của trẻ em từ các nhà 
khoa học, nhà thực hành y tế và giáo dục. Cần phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia y tế, 
chuyên gia giáo dục làm việc trên lĩnh vực lời nói của trẻ và phụ huynh có trẻ bị rối loạn 
âm lời nói trong quá trình thăm khám lượng giá, theo dõi và can thiệp, nhằm cải thiện tốt 
về chất lượng cuộc sống cho trẻ em bị rối loạn âm lời nói. 
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