
Tật Nghiến Răng 

 

 

 

 

 

 Nghiến răng là dạng rối loạn giấc ngủ thường gặp đứng hàng thứ 3 sau nói mớ 

và ngáy. Những người bị tật nghiến răng lúc ngủ có nguy cơ ngáy và ngưng thở 

lúc ngủ cao hơn bình thường. 

 

Tật nghiến răng là hiện tượng thường xuyên nghiến chặt hàm răng, có thể phát ra 

tiếng ken két hoặc không, trong khi ngủ hoặc trong những trường hợp bạn cảm 



thấy lo âu căng thẳng. Triệu chứng có thể nhẹ và thường xuyên, thỉnh thoảng nặng 

lên. Nghiến răng hay xảy ra khi mới bắt đầu ngủ, thường phát ra tiếng kêu lớn mà 

bình thường lúc thức hay lúc thư giãn, họ không thể tạo ra được như vậy. Một số 

người nghiến răng nhưng không phát ra âm thanh. 

 

Hiện tượng nghiến răng thường xuyên có thể không làm ảnh hưởng gì đến sức 

khỏe của bạn. Tuy nhiên, khoảng 5-10% trường hợp nghiến răng mạnh đến mức 

có thể làm gãy răng, nhức đầu, đau mặt, rối loạn cơ và khớp thái dương hàm, gây 

khó khăn cho việc nhai hay nói chuyện,… 

 

Các triệu chứng 

 

Nghiến hoặc cắn chặt răng (có thể gây ra tiếng ken két) trong lúc ngủ hoặc lúc lo 

âu căng thẳng hay stress. 

 

Mặt tiếp xúc của răng bị bào mòn, phẳng dẹt hoặc bị nứt vỡ. 

 

Men răng bị mòn, để lộ phần bên trong. 

 

Tăng nhạy cảm răng. 

 

Co, căng và đau cơ hàm. 



 

Rối loạn khớp thái dương hàm (cử động khó hoặc phát tiếng kêu). 

 

Có thể gây đau tai do co thắt mạnh cơ hàm (không phải do bệnh của tai). 

 

Đau vùng mặt mạn tính. 

 

Đau đầu âm ỉ mỗi sáng thức dậy. 

 

Có thể có vết thương mô mặt trong má (bị cắn vô thức khi ngủ). 

 

Phụ nữ thường mắc bệnh này nhiều hơn nam giới. 

 

Tại sao bị nghiến răng? 

 

Phần lớn các trường hợp mắc tật này là do nguyên nhân tâm sinh lý hay giải phẫu 

học: Khớp cắn (giữa răng hàm trên và hàm dưới) bị lệch, lo âu, căng thẳng hay bị 

stress, kích động hay xúc cảm quá mức. Nghiến răng thường xảy ra trên mẫu 

người có tính cách mạnh, hiếu động và không cân bằng. Chất gây kích thích như 

cà phê, thuốc lá có thể làm tăng thêm tật nghiến răng có sẵn. 

 

Đôi khi nghiến răng là biến chứng của một thương tổn nặng ở não (như bệnh thần 



kinh cơ có ảnh hưởng mặt); cũng có thể do tác dụng phụ của một số thuốc thần 

kinh (như thuốc chống trầm cảm). 

 

Tật nghiến răng xảy ra ở trẻ con thường liên quan đến sự tăng trưởng và phát 

triển như răng phát triển không đều, đau tai, mọc răng... Tuy thời gian nghiến 

răng ở trẻ thường không dài nhưng có thể làm ảnh hưởng vĩnh viễn đến sự phát 

triển của răng. Hầu hết trẻ bị tật này lúc 3-10 tuổi, hơn một nửa hết tự nhiên lúc 

khoảng 13 tuổi. 

 

Các biến chứng có thể xảy ra là: Tổn thương răng và hàm; làm phát triển hoặc 

xấu thêm những tình trạng rối loạn khớp thái dương - hàm có sẵn. 

 

Mục tiêu điều trị là ngăn ngừa tổn thương vùng răng miệng và giảm đau các cơ 

nhai và cơ vùng mặt. Nếu bạn bị stress, chủ yếu điều trị bằng tâm lý liệu pháp và 

thư giãn (thể dục, thiền tâm). Có thể sử dụng thuốc gây giãn cơ để tạm thời giảm 

co thắt cơ hàm. 

 

Nếu có những vấn đề về răng, cần khám ở một bác sĩ răng hàm mặt, có thể sẽ phải 

làm chỉnh hình răng để có khớp cắn tốt hơn. Bác sĩ cũng có thể cho dùng dụng cụ 

bảo vệ răng, tránh tổn thương trong trường hợp nghiến quá nặng. 

 



Nghiến răng do bệnh lý thần kinh cơ hay tổn thương não rất khó điều trị, chủ yếu 

là dùng các biện pháp bảo vệ răng và khớp cắn. 



Tật ngủ ngáy 

 

 

Khoảng hơn 70% đàn ông có tật ngáy khi ngủ, và hơn 50% đàn bà có cùng tật 

này. Thống kê này được đưa ra trong cuộc nghiên cứu trên 2.000 người tại 

Canada. 

Hiện tượng ngáy tạo nên do sự rung động của những cơ ở phần sau cổ họng khi 

có không khí lưu thông qua đó. Lúc tỉnh, tuy vẫn thở đều nhưng người ta không 

ngáy vì những cơ này bị bộ óc kiềm chế. Khi ngủ, các cơ được thả lỏng, và tạo 

thành tiếng khi có hơi thở đi qua. 

Muốn dứt bỏ triệu chứng này?... Không khó lắm đâu. Những phương pháp dưới 

đây nếu không thể làm hết hoàn toàn thì cũng có thể giảm bớt phần lớn chứng 

này. 

Hãy giảm cân 

Những người ngáy nhiều, ngáy lớn thường là đàn ông mập ở tuổi trung niên. Ở 

đàn bà, bệnh ngáy thường đến sau thời kỳ tắt kinh. Trong những nghiên cứu tại 

Canada, người ta nhận thấy rằng nguyên nhân của bệnh ngáy thường phát xuất từ 

một thân thể quá trọng lượng trung bình. Các thí nghiệm tại đây cũng cho thấy, 

một người bị bệnh ngáy sẽ ngáy nhỏ hơn hoặc thậm chí không còn ngáy nữa sau 

khi được làm gầy bớt đi. 

Bác sĩ Philip, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu những triệu chứng bất thường 



trong giấc ngủ ở Mayryland, cho biết, đàn ông bắt đầu ngáy khi họ có số cân nặng 

hơn trọng lượng lý tưởng chừng 1%. Đối với đàn bà, con số này vào khoảng 1/3. 

Đây cũng là lý do có ít đàn bà bị bệnh ngáy hơn đàn ông. 

Hãy sắm một chiếc gối ôm 

Bạn chỉ ngáy khi nằm ngửa. Nếu bạn nghĩ tiếng ngáy của mình làm người khác 

phải khó chịu, hãy tập thói quen nằm nghiêng. Cách tốt nhất để tập thói quen nằm 

nghiêng này là sắm một chiếc gối ôm. 

Giường và gối 

Việc nằm gối thường làm bạn ngáy nhiều hơn. Nếu muốn giảm tiếng ngáy, hãy bỏ 

gối đi. 

Việc nâng cao đầu giường lên chừng một hai tấc cũng giúp bạn bớt ngáy 

 


