
       Rối Loaṇ Về Hô Hấp Của Trẻ Sơ Sinh. 
     * Nhảy mũi: Trẻ sơ sinh thường nhảy mũi luôn, nhảy mũi không có nghiã là 

dấu hiêụ trẻ bi ̣cảm năṇg, trừ khi nào trẻ bắt đầu bi ̣chảy mũi nước. Nhảy mũi 

thường là nguyên nhân do buị và những niêm mac̣ khô đông laị ở trong mũi khiến 

em nhảy mũi vì bi ̣ nhôṭ nếu những mũi khô làm em khó thở baṇ có thể làm mềm 

bằng cách lấy gòn thấm nước hoăc̣ tăm quấn gòn rồi thấm nước và làm mềm chất 

niêm mac̣ khô rồi lấy ra làm thâṭ nhanh cố tránh làm trẻ nổi giâṇ. 

     *Thở yếu: Các bà me ̣có con đau thường hay lo lắng cho trẻ khi thấy trẻ thở 

yếu, đôi khi rất nhe,̣ lắm khi quá nhe ̣khiến ta không thể nghe hoăc̣ thấy đươc̣. Đôi 

khi me ̣cũng có thể nghe trẻ ‘ngáy’ nho nhỏ khi em đang ngủ điều đó khiến me ̣lo 

lắng nữa. Tuy vâỵ cả hai viêc̣ thở yếu và ngáy của trẻ sơ sinh cũng đều bình 

thường cả. 

     *Trẻ ngáy thường xuyên trong giấc ngủ: Trường hơp̣ này chỉ thấy ở môṭ số trẻ 

sơ sinh. Trường hơp̣ thường hay thấy là tiếng ngáy phát ra ở phiá sau mũi của trẻ. 

Điều đó chứng tỏ là trẻ có lớn đôi chút (trừ trường hơp̣ trẻ thức mà me ̣vâñ nghe 

trong hơi thở của trẻ như có tiếng ngáy). 

     *Trẻ thở ‘ồn ào’ như vâỵ thường là do nguyên nhân ở thanh quản. Phần lưỡi 

gà (cấu taọ ở phía trên thanh quản dùng để đẩy khí quản khi nuốt thức ăn) quá 

mềm ở môṭ vài trẻ sơ sinh do đó có thể bi ̣ hút vào và taọ nên tiếng rung. 

     *Tiếng ‘ồn ào’ càng tăng khi trẻ thở vào. Âm thanh nghe đôi khi tưởng như 

trẻ có thể bi ̣ ngôp̣ thở nhưng thâṭ ra trẻ vâñ có thể tiếp tuc̣ thở như thế hoài hoài. 

Không có môṭ sư ̣tri ̣ liêụ nào hữu hiêụ trong trường hơp̣ này cả. Khi trẻ lớn tư ̣

nhiên se ̃hết. 

     Trong trường hơp̣ năṇg hơn, đăc̣ biêṭ ở các trẻ đã lớn hoăc̣ trẻ ở tuổi vi ̣thành 

niên thì đó là trường hơp̣ khác biêṭ, có thể đưa đến tình traṇg khó thở thâṭ sư,̣ 

suyêñ, hoăc̣ môṭ sư ̣nhiêm̃ trùng nào đó. Bêṇh nhân phải đươc̣ đưa đến bác si ̃tri ̣

liêụ. 

     Nói tóm laị, trong trường hơp̣ baṇ thấy trẻ thở ‘ồn ào’ như vâỵ dầu là thường 

xuyên hay không, baṇ cũng nên cho em đi bác si ̃để khám hầu tìm ra nguyên nhân 

và kip̣ thời tri ̣ liêụ cho em. 

     *Thở ngất từng cơn: Có môṭ số trẻ sơ sinh thường nổi giâṇ khi khóc và giữ 

hơi thở thâṭ lâu đôi khi làm cho trẻ xanh tím. Mới thoaṭ đầu xaỹ ra như thế thường 

làm cho cha me ̣em hoảng sơ.̣ Điều này không có gì đáng ngaị lắm ngoài môṭ viêc̣ 

đứa trẻ hay có tính nóng giâṇ, thường thấy ở những trẻ ít vui vẻ suốt ngày. Tuy 

nhiên điều đó cũng nên cho bác si ̃hay để trong lần khám sau bác si ̃có thể giám 

điṇh em bé có hoàn toàn khoẻ maṇh hay không? Cũng không cần phải làm gì cả - 

nếu baṇ có thể để em khóc đươc̣ thì cứ để còn không thì ẵm em dâỵ. Tuy nhiên baṇ 

phải coi chừng nếu không em trở thành ‘hư’ và cứ đòi ẵm hoài thì lúc đó baṇ laị 

đâm ra bưc̣ mình. 



              Môṭ vài rối loaṇ chung về thần kinh hê ̣của trẻ. 

 
     *Trẻ hay bi ̣giâṭ mình: Trẻ sơ sinh thường hay giâṭ mình vì những tiếng đôṇg 

maṇh và thay đổi thế nằm trong khi ngủ. Đó là những trẻ có bô ̣thần kinh dê ̃bi ̣ kích 

thích hơn những trẻ khác. Khi baṇ đăṭ em nằm trên măṭ phẳng cứng em hầu như 

lúc nào cũng cuc̣ cưạ tay chân và baṇ gần như lúc nào cũng phải ru em môṭ chút 

trước khi đăṭ em nằm xuống và sư ̣di đôṇg nhỏ này cũng đủ để em giâṭ mình thức 

giấc và khóc môṭ cách sơ ̣hãi. Em có thể ghét những buổi tắm vì em bi ̣ giữ không 

chăṭ trong tay của me.̣ Em lúc nào cũng muốn quấn thâṭ chăṭ và di chuyển thâṭ nhe ̣

nhàng. Em se ̃vươṭ qua tình traṇg này khi em lớn hơn. Tuy nhiên baṇ cũng nên 

nhắc đến vấn đề này với bác si ̃của em để em đươc̣ khám nghiêṃ và chắc chắn là 

em đươc̣ bình thường. 

     *Trẻ em hường bi ̣run: Có đôi khi trẻ em bi ̣ run rẩy, nhất là trong những tháng 

đầu tiên. Cằm run đánh cap̣ trông thấy và tay chân rung đôṇg, nhất là khi em bi ̣cởi 

hết áo. Sư ̣run rẩy này không có gì đáng lo lắng lắm. Đó là dấu hiêụ ca thần kinh 

em còn non nớt. Tình traṇg này se ̃hết khi trẻ lớn hơn. 

     Ngoài ra những đứa trẻ lớn hơn trẻ sơ sinh thỉnh thoảng laị có những tâṭ la ̣là 

lắc đầu, đâp̣ đầu. Thâṭ là khó khăn cho các bà me ̣có các em có thói quen như thế. 

Em hầu như không thấy đau gì cả nhưng me ̣thì thấy xót và lo lắng quá. Em dâp̣ 

đầu em vào nôi, em lăn từ bên này qua bên kia, còn nữa, em chống hai tay và đầu 

gối rồi nhip̣ nhàng em lắc đầu và người em. Me ̣chẳng biết em muốn gì, nhưng sau 

đó em có thể ngủ yên lành. Trong những trường hơp̣ như thế, me ̣có thể bao quanh 

nôi em bằng các loaị vải mềm để tránh làm tổn thương đầu em. Và trong bất cứ 

trường hơp̣ nào me ̣cũng không nên la mắng em hoăc̣ cố gắng sửa đổi em vì tất cả 

đều chỉ làm cho tinh thần em càng căng thẳng hơn. 

 

       


