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Số 50: Chứng Hoảng Sợ Ở Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên 
 
Reviewed by Theresa Bui Feb 2017 
 
Chứng hoảng sợ là một rối loạn thường gặp và điều trị được. Trẻ em và thanh thiếu 
niên bị chứng hoảng sợ có những giai đoạn sợ hãi hoặc khó chịu cao độ, bất chợt và 
lặp đi lặp lại, cùng với các triệu chứng khác như tim đập nhanh hoặc cảm thấy khó thở. 
Những giai đoạn này gọi là "cơn hoảng sợ", và kéo dài từ vài phút đến vài giờ. Những 
cơn hoảng sợ thường xuyên bộc phát mà không có báo trước. 
Các triệu chứng của cơn hoảng sợ bao gồm: 

•  Sợ hãi tột độ (cảm giác rằng một điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra) 
•  Tim đập nhanh hoặc mạnh 
•  Chóng mặt hoặc đầu lâng lâng 
•  Thở hụt hơi hoặc cảm giác bị ngộp thở 
•  Run rẩy  
• Cảm giác hư ảo 

 • Cảm giác như sắp chết, mất kiểm soát, hoặc mất trí   
 
Hơn 3 triệu người Mỹ sẽ trải nghiệm chứng hoảng sợ vào một lúc nào đó trong cuộc 
đời của họ. Chứng hoảng sợ thường bắt đầu trong thời niên thiếu, nhưng cũng có thể 
bắt đầu trong thời thơ ấu, và thường có yếu tố di truyền. 
 
Nếu không được phát hiện và điều trị, chứng hoảng sợ và các biến chứng của nó có 
thể gây nhiều tổn hại. Những cơn hoảng sợ có thể làm ảnh hưởng đến những mối liên 
hệ của trẻ, bài vở ở trường, và sự phát triển bình thường. Những cơn hoảng sợ có thể 
không chỉ dẫn đến sự sợ hãi nghiêm trọng, mà cũng có thể ảnh hưởng đến những 
phần khác về tâm trạng hoặc chức năng của một đứa trẻ. Trẻ em và thanh thiếu niên bị 
chứng hoảng sợ có thể hầu như lúc nào cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, ngay cả khi họ 
không trong cơn hoảng sợ. Một số em bắt đầu tránh những tình huống mà họ sợ rằng 
cơn hoảng sợ có thể xảy ra, hoặc những tình huống không có ai giúp đỡ. Ví dụ, đứa trẻ 
có thể không muốn đi học hoặc rời xa cha mẹ. Trong những trường hợp nghiêm trọng, 
trẻ em hoặc thanh thiếu niên có thể sợ hãi khi phải rời khỏi nhà. Giống như những 
chứng lo sợ khác, tıǹh traṇg tránh những nơi hoặc những tình huống cụ thể này được 
gọi là "chứng sợ đám đông." Một số trẻ em và thanh thiếu niên bị chứng hoảng sợ có 
thể phát bệnh trầm cảm nghiêm trọng và có nguy cơ đi đến hành vi tự sát. Một số thanh 
thiếu niên bị chứng hoảng sợ sẽ xử dụng rượu hoặc ma túy như một cách để giảm sự 
lo lắng. 
  
Chứng hoảng sợ ở trẻ em có thể khó chẩn đoán được. Điều này có thể dẫn đến việc 
phải đi gặp bác sĩ và trải qua các xét nghiệm y tế nhiều lần, gây tốn kém và mệt mỏi. 
Khi được thẩm định và chẩn đoán đúng, việc điều trị thường có kết quả tốt với chứng 
chứng hoảng sợ. Trẻ em và thanh thiếu niên có các triệu chứng của cơn hoảng sợ nên 
được thẩm định bởi bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ nhi khoa trước. Nếu không tìm thấy 
nguyên nhân do bệnh tật hoặc tình trạng thể lý khác, nên đến một bác sĩ tâm thần 
chuyên môn về trẻ em và thanh thiếu niên để được thẩm định toàn diện. 



  
Có một số phương pháp điều trị hiệu quả. Một số loại thuốc cụ thể có thể ngăn chặn 
các cơn hoảng sợ. Tâm lý trị liệu cũng có thể giúp đỡ cho trẻ em và gia đình học được 
cách làm giảm căng thẳng hay xung đột để tránh dẫn đến cơn hoảng sợ. Cùng với 
những kỹ thuật học được trong "liệu pháp nhận thức hành vi," trẻ em cũng có thể tìm 
hiểu những cách thức mới để kiểm soát sự lo lắng hay cơn hoảng sợ khi chúng xảy ra. 
Nhiều trẻ em và thanh thiếu niên bị chứng hoảng sợ đáp ứng tốt với sự kết hợp giữa 
thuốc men và tâm lý trị liệu. Nếu được điều trị, những cơn hoảng sợ thường có thể hết. 
Việc điều trị sớm có thể ngăn ngừa các biến chứng của chứng hoảng sợ như sợ đám 
đông, trầm cảm và lạm dụng chất gây nghiện. 
 
Để biết thêm thông tin về chứng hoảng sợ, xin hãy tìm kiếm trên trang mạng của Viện 
Sức Khoẻ Tâm Thần Quốc Gia là www.nimh.nih.gov hoặc gọi 1-800-64-PANIC. 
 
Ngoài ra còn có: Trang mạng Thoát Khỏi Nỗi Sợ Hãi là www.freedomfromfear.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


