
No. 47. The Anxious Child 
Số  47: Trẻ Em Bị Chứng Lo Âu 
 
Reviewed by Theresa Bui Dec 2016 
 
Tất cả trẻ em đều trải nghiệm sự lo sợ. Sự lo sợ ở trẻ em là điều được dự kiến sẽ xảy 
ra và là điều bình thường trong những thời điểm cụ thể của quá trình phát triển. Ví dụ, 
từ khoảng 8 tháng tuổi cho đến những năm đi vườn trẻ, những trẻ em bình thường, 
khỏe mạnh có thể có những biểu hiện khổ sở (lo lắng) mỗi khi xa cha mẹ hoặc người 
thân mà chúng gần gũi. Trẻ nhỏ có thể có những nỗi sợ hãi ngắn hạn, như sợ bóng tối, 
bão tố, thú vật, hay người lạ. Những trẻ em bị chứng lo âu thường bị căng thẳng quá 
mức. Một số em có thể cần được trấn an nhiều, và sự lo sợ của chúng có thể ảnh 
hưởng tới sinh hoaṭ. Cha mẹ không nên bỏ qua sự lo sợ của con mıǹh. Những đứa trẻ 
bị chứng lo âu cũng có thể có biểu hiện bình tĩnh, vâng lời và mong muốn làm hài lòng 
cha mẹ, do đó người lớn có thể không nhận biết được những khó khăn của chúng. Cha 
mẹ nên cảnh giác với những dấu hiệu của nỗi lo âu nghiêm trọng để can thiệp sớm 
nhằm ngăn ngừa những biến chứng. Có nhiều loại lo âu khác nhau ở trẻ em. 
 
Những triệu chứng của sự lo âu khi xa cách gồm có: 

• Suy nghĩ liên tục và sợ hãi cao độ về sự an toàn của cha mẹ và người chăm sóc 
• Không chịu đến trường 
• Thường xuyên than đau bụng và những đau bệnh khác 
• Lo lắng cực độ về việc phải ngủ xa nhà 
• Đeo bám thái quá 
• Hốt hoảng hay giâṇ dữ mỗi lần xa cha mẹ 
• Khó ngủ hoặc bị ác mộng 

 
Những triệu chứng của sự ghê sợ gồm có: 

•    Sợ hãi cùng cực về một điều gì hay một tình huống cụ thể (ví dụ như sợ chó, côn 
trùng, hoặc kim tiêm) 

• Nỗi sợ hãi làm cho trẻ khổ sở nhiều và cản trở những sinh hoaṭ thường ngày 
 
Những triệu chứng của lo sợ giao tiếp gồm có: 

• Sợ gặp gỡ hoặc nói chuyện với người khác 
• Trốn tránh những dịp giao tiếp người khác 
• Có ít bạn bè bên ngoài gia đình 

 
Những triệu chứng lo sợ khác của trẻ em: 

• Lo lắng nhiều mặc dù sự việc chưa xảy ra 
• Liên tục lo lắng hay bận tâm về gia đình, học đường, bạn bè, hoặc những hoạt 

động   
•    Có những suy nghĩ (obsessions) hoặc hành động (compulsions) lẫn quẫn, lặp đi 

lặp lại mà bản thân không muốn  
• Sợ bị xấu hổ hoặc sợ mắc những lỗi lầm 
• Lòng tự trọng kém và thiếu tự tin 

 



Những vấn đề nghiêm trọng về lo sợ ở trẻ em có thể điều trị được. Việc điều trị sớm có 
thể ngăn ngừa những khó khăn trong tương lai, chẳng hạn như mất bạn bè, không đạt 
được những tiềm năng trong viêc̣ giao tiếp và học hành, và lòng tự trọng kém. Phương 
pháp điều trị có thể là sự kết hợp của những điều sau đây: liệu pháp tâm lý cá nhân, 
liệu pháp tâm lý gia đình, dùng thuốc men, điều trị về hành vi, và tham khảo với trường 
học. 
 
Nếu sự lo âu trở nên nghiêm trọng và bắt đầu gây ảnh hưởng tới những hoạt động 
thường ngày của trẻ, (ví dụ khi xa cha mẹ, đi học và làm quen bạn mới) cha mẹ nên 
nghĩ đến việc tìm sự thẩm định từ một nhà chuyên môn về sức khỏe tâm thần hay từ 
một bác sĩ tâm thần chuyên khoa về trẻ em và thanh thiếu niên. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


