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VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH 
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TS.BS. Phan Thế Phước Long – Chủ nhiệm đề tài 

TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn – Thành viên 

ThS.BS. Hồ Xuân Tuấn – Thành viên 

BS. Phạm Thị Phương Chi – Thành viên 

ThS.BS. Võ Thị Hương Phú – Thành viên 

BSCKII. Đỗ Văn Thành – Thành viên 

TS.BS. Nguyễn Quang Hải – Thành viên 

TS.BS. Trần Thiện Thuần – Thành viên 

BS. Văn Ngọc Kỳ – Thành viên 

ThS. Lê Kim Thanh – Thành viên 
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 Bệnh viện Chỉnh hình & Phục hồi Chức năng – TP Đà Nẵng 

 Tổ chức DEVIEMED – Cộng hòa Liên bang Đức 

 Trung tâm Y khoa – Đại học Đà Nẵng 
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

 

ACPA: 

 

BN: 

CH & PHCN:  

DEVIEMED: 

ICD 10: 

 

KH: 

KHM: 

KHVM: 

POSAs: 

 

American for Cleft Palate Association 

(Hiệp hội khe hở hàm ếch Hoa Kỳ) 

Bệnh nhân 

Chỉnh hình và Phục hồi chức năng 

Tổ chức hỗ trợ Y tế Đức – Việt 

International Classification of Diseases 10 

(Bảng phân loại bệnh Quốc tế) 

Khe hở 

Khe hở môi 

Khe hở vòm miệng 

The Patient and Observer Scar Assessement scale 

(Thang điểm đánh giá độ hài lòng sẹo của bệnh nhân và người quan sát) 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

      ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

      

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Thông tin chung 

- Tên đề tài: Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng chương trình chăm sóc toàn diện sứt môi, hở 

hàm ếch cho trẻ em dị tật 

- Mã số: B2016-ĐNA-07 

- Chủ nhiệm: TS.BS. Phan Thế Phước Long 

- Thành viên tham gia: 

TS.BS. Phan Thế Phước Long – Chủ nhiệm đề tài 

TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn – Thành viên 

ThS.BS. Hồ Xuân Tuấn – Thành viên 

BS. Phạm Thị Phương Chi – Thành viên 

ThS.BS. Võ Thị Hương Phú – Thành viên 

BSCKII. Đỗ Văn Thành – Thành viên 

TS.BS. Nguyễn Quang Hải – Thành viên 

TS.BS. Trần Thiện Thuần – Thành viên 

BS. Văn Ngọc Kỳ – Thành viên 

ThS. Lê Kim Thanh – Thành viên 

- Cơ quan chủ trì: Đại học Đà Nẵng 

- Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2016 đến 31/12/2017 

2. Mục tiêu 

- Đánh giá được phương pháp mổ thích hợp cho tạo hình môi và hàm ếch trên trẻ dị tật có chỉ 

định mổ. 

- Đề xuất được giải pháp chăm sóc toàn diện nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ bị dị tật 

sứt môi, hở hàm ếch. 

- Tăng cường năng lực điều trị toàn diện sứt môi, hở hàm ếch cho bác sĩ. 

3. Tính mới và sáng tạo 

- Xác định giá trị của việc điều trị liên chuyên khoa như Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Chỉnh 

nha, Phát âm và thính lực, Nhi khoa, Dinh dưỡng tại Trung tâm phẫu thuật khe hở môi, khe hở hàm 

ếch của Bệnh viện CH & PHCN Đà Nẵng. 
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- Nêu được ưu điểm của phương pháp Tennison cải tiến với vạt tam giác tại cửa mũi để tái tạo 

nền mũi tốt hơn. 

4. Tóm tắt kết quả nghiên cứu 

Chăm sóc trẻ sứt môi, hở hàm ếch là một quá trình điều trị lâu dài và nhiều giai đoạn từ khi 

trẻ sinh ra cho đến khi trưởng thành. Vì vậy, quy trình chăm sóc toàn diện đòi hỏi phối hợp nhiều 

chuyên gia trong các lĩnh vực y khoa cũng như xã hội. Việc điều trị phẫu thuật khe hở nhằm đem lại 

thẩm mỹ và chức năng trong khi phải xem xét đến việc phát triển xương hàm trên của trẻ. Việc phân 

tích mỗi một biến dạng cho phép chọn lựa phương pháp phẫu thuật thích hợp nhằm can thiệp da, môi 

đỏ, cơ vòng môi, niêm mạc miệng, sàn mũi, vách ngăn mũi, đỉnh mũi cũng như cơ vùng khẩu cái 

mềm, vạt cuống mạch khẩu cái lớn, xương lá mía, màng xương của xương hàm trên, xương tiền hàm. 

Mặc dù còn nhiều mâu thuẫn, các nhà ngoại khoa thống nhất tiếp cận chuẩn hóa, tôn trọng 

thực tế lâm sàng để bảo đảm kết quả điều trị lâu dài.  

Tại Bệnh viện CH & PHCN Đà Nẵng, chúng tôi bước đầu hoàn thiện dần quy trình chăm 

sóc toàn diện trẻ sứt môi, hở hàm ếch phối hợp với đoàn bác sĩ chuyên gia từ Tổ chức DEVIEMED 

– CHLB Đức. Các y bác sĩ bệnh viện trong quá trình làm việc chung với đoàn DEVIEMED đã được 

truyền đạt kinh nghiệm cũng như nâng cao khả năng thực hành trong các lĩnh vực: tư vấn trẻ sứt môi, 

hở hàm ếch, điều trị chỉnh nha, răng miệng trước phẫu thuật, gây mê nhi khoa, đặt ống dẫn lưu tai 

giữa dưới kính hiển vi, chăm sóc vết thương môi và hàm ếch sau phẫu thuật, bước đầu điều trị phát 

âm cho trẻ hở hàm ếch. Về phẫu thuật, chúng tôi sử dụng phương pháp Tennison cho khe hở môi 1 

bên, phương pháp Veau cho trẻ hở hàm ếch và Delaire cho khe hở môi 2 bên. 

5. Tên sản phẩm 

- 01 Báo cáo đánh giá phương pháp mổ thích hợp cho tạo hình môi và hàm ếch trên trẻ dị tật 

có chỉ định mổ. 

- 01 Giải pháp chăm sóc toàn diện nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ bị dị tật sứt môi, hở 

hàm ếch. 

- 01 Giáo trình 

- 01 Bài báo quốc tế 

- 02 Bài báo trong nước 

- 01 Đào tạo thạc sĩ 

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng 

Về Giáo dục và Đào tạo 

- Nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai về dị tật sứt môi hở hàm 

ếch ở trẻ nhỏ. Từ đó có các biện pháp phòng ngừa cũng như kỹ năng chăm sóc trẻ mang các dị tật này. 

- Tỉ lệ dị tật sứt môi, hở hàm ếch hiện nay vẫn còn cao, do đó nhu cầu phẫu thuật là rất lớn. 

Đề tài này sẽ giúp bước đầu xây dựng được trung tâm điều trị sứt môi, hở hàm ếch tại Bệnh viện 

Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng gồm các chuyên khoa Răng Hàm Mặt, tạo hình thẩm 

mỹ, Tai mũi họng, Nhi khoa, thính học, chỉnh nha, phát âm, di truyền học…là nơi điều trị và đào tạo 

sinh viên y khoa và bác sĩ. 
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

 

1. General information: 

- Project title: Researching, establishing and applying the multidisciplinary management of 

children with cleft lip and palate 

- Code number:  B2016 – ĐNA - 07 

- Project Leader: Phan The Phuoc Long MD.DDS.PhD 

- Coordinator: 

1. Nguyen Dang Quoc Chan MD. PhD. Assoc.Prof 

2. Ho Xuan Tuan MD. MSc 

3. Pham Thi Phuong Chi MD 

4. Vo Thi Huong Phu MD. MSc 

5. Do Van Thanh MD 

6. Nguyen Quang Hai MD. PhD 

7. Tran Thien Thuan MD. PhD 

8. Van Ngoc Ky MD 

9. Le Kim Thanh MSc 

- Implementing institution:  

1. Orthopedics and Rehabilitation Hospital – Da Nang 

2. Medical center of Da Nang University 

3. DEVIEMED Organization 

- Duration: From 1/2016 to 12/2017 

2. Objectives 

1. Evaluate the most effective surgical technique for children with cleft lip and palate. 

2. Establish the multidisciplinary management of children with cleft lip and palate to raise 

their living standards. 

3. Improve the doctor’s qualification on multidisciplinary treatment for cleft lip and palate 

children. 

3. Creativeness and innovativeness: 

- Determine the role of multidisciplinary treatment at The Center of treatment for cleft lip 

and palate children, including Odonto – Maxillo – Facialogy, Otorhinolaryngology, Speech and 

Hearing Pathology, Pediatrics and Nutrition. 

- Point out the adventages of modified Tennison technique by using triangle flap at the nostril 

to reproduce the nasal floors better. 
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4. Research results 

Management of the children with cleft lip and palate involves a breadth that spans multiple 

disciplines and a course that lasts from infancy to adulthood. This multidisciplinary care co-ordinates 

amongst medical specialists and social specialists. Surgical treatment of clefts seeks to produce 

lasting form and function while considering growth and development of maxillary. Thoughtful 

analysis of each deformity allows selection of appropriate interventions to address skin, vermilion, 

muscle, mucosa, nasal floor, nasal sidewall, nasal septum, nasal tip and also muscles of soft palate, 

flap with big palatal artery, vomer, maxillary and premaxillary bone. Although controversies persist, 

surgeons need to have a standardized approach with a mechanism for clinical audit to ensure ongoing 

optimal care. 

With the coordination of DEVIEMED organization, we keep doing multidisciplinary 

treatment in the Orthopedics and Rehabilitation Hospital – Da Nang. Hospital staffs have improved 

their qualifications such as: giving professional advices for the cleft children, orthodontics before 

surgery, pediatric anaesthetics, lip and palate wound care, speech therapy. Tennison technique is 

used for unilateral cleft lip, Delaire technique is used for bilateral cleft lip and Veau technique is used 

for cleft palate. 

5. Products 

- A report of evaluating suitable surgical techniques of cheiloplasty and palatoplasty. 

- A multidisciplinary management program of children with cleft lip and palate. 

- A textbook for medical students of The school of Medicine and Pharmacy – Da Nang 

University. 

- An international article 

- Two national articles 

- Training a Master of science. 

6. Effects, transfer alternatives of research results and applicability 

Effects: 

Training and Education: 

- Improving the awareness of cleft lip and palate defects, especially for pregnant women. 

- Helping to build The center of treatment children with cleft lip and palate in the Orthopedics 

and Rehabilitation Hospital, Da Nang, including Odonto – Maxillo – Facialogy, Plastic 

surgery, Otolaryngology, Pediatrics, Speech therapy, Orthodontics, Genetics… 

- Contributing specific textbook for medical students. 

- Supporting post- graduated training for doctors of odonto-maxillo-facialogy. 
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Economics and Social: 

- With the supporting of DEVIEMED – a voluntary organization, children with cleft lip and 

palate who grown up in difficult family circumstances, have chance to be treated. 

- Children with cleft lip and palate have many problems such as: rejection by others family 

members, personal worthlessness and public attitudes. Our programs could help children and 

their family learn how to overcome stressful social situations. 

 Transfer alternatives of research results and applicability: 

- This research shows the adventages of modified Tennison technique of cheiloplasty by 

using triangle flap at the nostril to reproduce the nasal floor, this technique helps to reduce the 

contracted scar over years. When the cleft palate is so wide, the big palatal artery should be elevated, 

Hamulus process should be fragtured or special vicryl 2.0 stiches at the soft palate should be used. 

These results will be published on Clinical Medicine magazines and taught in The school of medicine 

and pharmacy – Da Nang university. 

- This research indicates the role of multidisciplinary treatment children with cleft lip and 

palate, helps to develop the role of The center of treatment children with cleft lip and palate in the 

Orthopedics and Rehabilitation Hospital, Da Nang with the supporting of DEVIEMED organization. 

This model will be deployed in Da Nang and provinces in central region. 

- Applicability address: Orthopedics and Rehabilitation Hospital - Da Nang, Mother and 

Children Hospital - Da Nang, specific textbook for medical students. 
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MỞ ĐẦU 

 

Tỷ lệ sứt môi hở hàm ếch tại Việt Nam còn cao, chiếm 1/500 trẻ sinh ra. Nhiều tổ chức quốc 

tế như Operation Smile và Smile Train đã tích cực tham gia phẫu thuật cho trẻ bị dị tật này, nhưng 

số lượng trẻ sứt môi1, hở hàm ếch2 vẫn còn nhiều trong cộng đồng.  

Sứt môi hở hàm ếch là dị tật gây ảnh hưởng thẩm mỹ; chức năng ăn, uống, phát âm và thính 

lực của trẻ cũng như ảnh hưởng gián tiếp về tâm lý của trẻ em. Chính vì vậy, việc tiến hành phẫu 

thuật sẽ giúp giải quyết được tình trạng này, làm giảm gánh nặng cho bản thân trẻ và gia đình cũng 

như xã hội. Hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể về tình hình sứt môi, hở hàm ếch của trẻ tại Đà 

Nẵng và các tỉnh lân cận, chính vì thế nghiên cứu này sẽ góp phần đánh giá hiện trạng của dị tật đồng 

thời xây dựng kế hoạch tổng thể (từ việc phòng ngừa, tư vấn phẫu thuật…) nhằm giảm tỷ lệ dị tật 

này. 

Việc thành lập trung tâm phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch gồm nhiều chuyên khoa như Răng 

Hàm mặt, chỉnh nha, Tai mũi họng, phát âm và thính lực, nhi khoa, dinh dưỡng rất cần thiết để nâng 

cao việc điều trị giúp trẻ tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Người mẹ lúc mang thai được tư vấn về 

sinh hoạt, ăn uống, sử dụng thuốc nhằm giảm tỉ lệ dị tật bẩm sinh này. Trẻ sinh ra được điều trị chỉnh 

nha phòng ngừa bằng tấm môi, khẩu cái để thuận lợi cho việc dinh dưỡng và chuẩn bị cho việc phẫu 

thuật vào lúc 6 tháng tuổi. Tình trạng viêm tai giữa, phát âm kém, giảm thính lực được cải thiện nhiều 

sau khi phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch kèm đặt ốc dẫn lưu tai giữa. Lệch lạc răng ở trẻ sứt môi hở 

hàm ếch được bác sĩ chỉnh nha xử lý cũng như khuyết sóng hàm được phẫu thuật ghép xương sau 12 

tuổi rồi được phục hình răng bằng implant hoặc cầu răng bởi bác sĩ phẫu thuật hàm mặt kết hợp bác 

sĩ phục hình răng. Do vậy, việc điều trị toàn diện phối hợp nhiều chuyên khoa rất bức thiết để đạt kết 

quả cao. 

Tại Việt Nam, đa số trẻ sứt môi được phẫu thuật bằng phương pháp Millard nhưng tại Bệnh 

viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, chúng tôi thường sử dụng phương pháp Tennison 

cải tiến với vạt tam giác tại cửa mũi để tái tạo nền mũi tốt hơn. Sẹo vết mổ với phương pháp này 

không bị co kéo sau thời gian dài theo dõi. Phương pháp Millard được áp dụng rộng rãi vì kỹ thuật 

đơn giản hơn, nhưng kết quả lâu dài, sẹo thường co kéo. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo sử dụng 

phương pháp Tennison đối với những phẫu thuật viên kinh nghiệm. 

Do đó, chúng tối tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng chương 

trình chăm sóc toàn diện sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ dị tật” với mục tiêu: 

1. Đánh giá được phương pháp mổ thích hợp cho tạo hình môi và hàm ếch trên trẻ dị tật có chỉ 

định mổ. 

2. Đề xuất được giải pháp chăm sóc toàn diện nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ bị dị tật sứt 

môi, hở hàm ếch. 

3. Tăng cường năng lực điều trị toàn diện sứt môi, hở hàm ếch cho bác sĩ. 

  

                                                           
1 Sứt môi = khe hở môi  
2 Hở hàm ếch = khe hở hàm ếch = khe hở vòm miệng = khe hở khẩu cái 

   Hàm ếch = khẩu cái = vòm miệng 
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CHƯƠNG 2  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng 

Trẻ em sứt môi: trên 6 tháng tuổi, cân nặng trên 6kg, trong trường hợp đặc biệt trẻ có tổng 

trạng khỏe, không có bệnh lý toàn thân có thể mổ từ 5 tháng tuổi.  

Trẻ hở hàm ếch: trên 18 tháng tuổi, trên 10 kg 

 Sẽ được mổ trong năm 2016 và năm 2017. 

2.1.2. Tiêu chuẩn lựa chọn 

- Tất cả các bệnh nhân đã được khám và chẩn đoán xác định tại Bệnh viện 

- Tuổi bệnh nhân từ 6 tháng tuổi – 16 tuổi 

- Không phân biệt giới, thể giải phẫu 

- Hồ sơ bệnh án đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của nghiên cứu 

- Tự nguyện tham gia vào nghiên cứu (có sự đồng ý của cha mẹ) 

2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ 

- Hồ sơ bệnh án không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu của nghiên cứu. 

- Không tự nguyện tham gia vào nghiên cứu (không có sự đồng ý của cha mẹ) 

2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. 

2.2.2. Thời gian nghiên cứu 

Từ 01/01/2016 đến 31/12/2017  

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 

Sử dụng nghiên cứu mô tả cắt ngang có can thiệp. 

2.3.2. Cỡ mẫu 

Sử dụng phương pháp chọn mẫu toàn bộ. Tất cả trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 16 tuổi được 

người thân đăng kí mổ sứt môi, hở hàm ếch tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà 

Nẵng trong 2 năm 2016, 2017. Đối tượng nghiên cứu và người thân sau khi được mời đã đồng ý 

tham gia vào nghiên cứu. 

Cỡ mẫu thực tế: 200 trẻ. 

2.3.3. Phương pháp chọn mẫu 

Chọn mẫu toàn bộ  

- Các bước thực hiện 

+ Số liệu được nhóm nghiên cứu thu thập dựa trên mẫu phiếu bệnh án. 

+ Mỗi trường hợp trẻ sứt môi hở hàm được tiến hành với quy trình sau: thu thập thông tin, 

khám thực tế, khám sàng lọc và phẫu thuật, theo dõi hậu phẫu và đánh giá tình trạng sau phẫu thuật, 

theo dõi việc tái khám định kỳ 3 tháng/1 lần.  

        + Tất cả các dữ kiện được ghi chép vào hồ sơ hay phiếu nghiên cứu. 

+ Xử lý số liệu và phân tích bằng phần mềm thống kê y học SPSS 22 

2.3.4. Thu thập số liệu 

2.3.4.1. Công cụ thu thập thông tin 

- Sử dụng Mẫu bệnh án Tiếng Việt (Phụ lục 2) và Mẫu bệnh án điện tử Deviemed tiếng 

Đức (Phụ lục 3). 

2.3.4.2. Người thu thập thông tin 

Bác sĩ thuộc Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng trực tiếp khám và điền 

thông tin vào bệnh án. 

2.3.4.3. Tiến trình thu thập thông tin 

 Các trẻ sứt môi, hở hàm ếch sẽ được mổ vào tháng 03/2016, 09/2016 và 03/2017 phối hợp 

giữa Bệnh viện CH&PHCN Đà Nẵng và Tổ chức DEVIEMED. Mỗi đợt mổ sẽ tiến hành theo các 

giai đoạn sau: 
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Giai đoạn 1: 

 Lập mẫu phiếu điều tra (mẫu bệnh án) và tiến hành thu thập thông tin về các trường hợp trẻ 

sứt môi, hở hàm ếch thông qua các hình thức 

+ Tổ chức các đoàn khám tại các địa phương (Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, 

Kon Tum) 

+ Thông qua việc bệnh nhi và gia đình đến khám tại bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức 

năng Đà Nẵng (thông qua phương tiện báo đài) 

- Tổng hợp, phân tích và đánh giá các thông tin thu được (về phân bố địa lí, phân bố về giới, 

tuổi, mức độ dị tật, tỉ lệ các loại dị tật và các dị tật khác đi kèm) 

- Tổ chức tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, dùng thuốc cho phụ nữ mang thai và cách 

chăm sóc trẻ sứt môi, hở hàm ếch và sau phẫu thuật. 

- Tiến hành sàng lọc các trường hợp trước khi đưa vào phẫu thuật:  

• Bác sĩ phẫu thuật hàm mặt: khám và đánh giá mức độ nặng nhẹ của sứt môi, hở hàm ếch 

theo mẫu bệnh án. 

• Bác sĩ nhi khoa: khám sức khỏe toàn thân, phát hiện các bệnh lý về hô hấp, tim mạch.  

• Bác sĩ gây mê: khám sức khỏe tổng quát quyết định chuẩn bị cho phẫu thuật.  

• Bác sĩ tai mũi họng: khám phát hiện tình trạng viêm tai giữa, đánh giá khả năng nghe và 

phát âm. Tiến hành đặt ống dẫn lưu tai giữa trước khi phẫu thuật sau khi trẻ đã được gây mệ cho các 

trường hợp cần thiết như: tăng tiết dịch tai, chảy mũ, nhiều ráy tai. Nghiên cứu đặc điểm nhĩ lượng 

đồ trên bệnh nhân được phẫu thuật. 

• Bác sĩ chỉnh nha: xác định các trường hợp cần làm khí cụ chỉnh hình sớm hoặc máng bịt. 

• Nhân viên bệnh viện: chụp ảnh trước và sau phẫu thuật. 

- Xây dựng tiêu chuẩn phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch, cụ thể:  

+ Bệnh nhi phẫu thuật sứt môi 

• Trên 6 tháng tuổi, cân nặng ≥ 6 kg đối với sứt môi toàn bộ 

• Trên 5 tháng tuổi, cân nặng ≥ 6 kg đối với sứt môi không toàn bộ 

+ Bệnh nhi phẫu thuật hở hàm ếch 

• Trên 18 tháng tuổi, cân nặng ≥ 10 kg đối với hở hàm ếch toàn bộ 

• Trên 12 tháng tuổi, cân nặng ≥ 9 kg đối với hở hàm ếch mềm 

+ Phương pháp phẫu thuật 

Sứt môi: 

• Phương pháp Tennison. Dùng cho khe hở môi 1 bên 

Yêu cầu: đo đạc cẩn thận trước khi phẫu thuật, phẫu thuật viên kinh nghiệm. thuận lợi cho 

việc giảng dạy. 

• Phương pháp Millard. Dùng cho khe hở môi 1 bên 

Đơn giản, cần kinh nghiệm không cần đo đạc nhiều 

• Phương pháp Pffeifer: dùng cho khe hở môi 1 bên 

Đơn giản dùng cho khe hở môi 1 phần 

• Phương pháp Delaire: dùng cho khe hở môi 2 bên 

Dựa trên giải phẩu chức năng của môi 

Hở hàm ếch: 

• Phương pháp Veau (Push back): vạt tại chỗ có 1 chân nuôi dưỡng với động mạch khẩu cái 

lớn, đối với hở hàm ếch toàn bộ 

• Phương pháp Von Langenbeck: vạt cầu tại chỗ có 2 chân nuôi dưỡng, đối với hở hàm ếch 

1 phần. 

Giai đoạn 2 

- Chuẩn bị trang thiết bị, thuốc men, nhân lực và tiến hành phẫu thuật (các thông tin được 

lưu trong bệnh án mổ của Bệnh viện cũng như bệnh án điện tử của Tổ chức DEVIEMED): trẻ sứt 

môi hở hàm ếch được khám sàng lọc và phẫu thuật tại Bệnh Viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng. 

Tháng 3 và tháng 9 trong năm 2016, 2017 sẽ có đợt mổ tập trung nhiều trẻ với sự trợ giúp của tổ 

chức Deviemed. 
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- Theo dõi hậu phẫu và đánh giá tình trạng bệnh nhi ngay sau phẫu thuật, trước khi xuất viện. 

Giai đoạn 3 

- Theo dõi việc tái khám định kỳ của các bệnh nhi mỗi 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Nội dung 

kiểm tra tái khám bao gồm: 

+ Đánh giá sự cải thiện các chức năng: phát âm, ăn nhai, nuốt, hô hấp của trẻ. 

+ Đánh giá chất lượng vết mổ: tỉ lệ bục chỉ sau mổ, co kéo sẹo, thẩm mỹ… 

(Bệnh nhi sẽ được chụp hình lưu giữ sau tái khám) 

+ Khám sàng lọc để điều trị chỉnh nha cho một số trẻ. 

- Xây dựng chương trình điều trị toàn diện sứt môi hở hàm ếch bao gồm 

+ Bác sĩ nhi khoa chuyên ngành dinh dưỡng: Tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, dùng 

thuốc cho phụ nữ mang thai và cách chăm sóc trẻ sứt môi, hở hàm ếch trước và sau phẫu thuật 

+ Bác sĩ Tai mũi họng: khám đo thính lực, phối hợp đặt dẫn lưu ốc tai nhằm ngăn ngừa và 

điều trị viêm tai giữa trước phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch. 

+ Bác sĩ phẫu thuật hàm mặt: áp dụng phương pháp Tennison để tạo hình môi và phương 

pháp Push Back để tạo hình hàm ếch với các cải tiến phù hợp như: bóc tách cuống mạch, bẻ gãy mấu 

Hamulus, tăng cường chỉ Vicryl 2.0 ở vùng cơ khẩu cái trong hở hàm ếch rộng. Phẫu thuật kết hợp 

xương điều trị khuyết sóng hàm. 

+ Bác sĩ chỉnh nha: điều trị lệch lạc răng 

+ Bác sĩ phục hình: phục hình răng, implant, tái tạo răng thiếu. 

- Tổ chức hội thảo khoa học về điều trị toàn diện sứt môi hở hàm ếch. 

2.4. BIẾN SỐ VÀ LƯỢNG HÓA 

2.4.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu 

- Tuổi: phân bố theo nhóm tuổi 

- Giới: nam, nữ. 

- Cân nặng (kg) 

- Nghề nghiệp của cha, mẹ. 

- Tiền sử gia đình: người thân trong gia đình bị dị tật khe hở môi, hàm ếch. 

2.4.2. Đặc điểm bệnh nhân trước phẫu thuật 

Bệnh nhân đã từng bị bệnh lý gì chưa?                                       

Bệnh nhân có phải dùng thuốc thường xuyên hay không?         

  Bệnh nhân đã từng phải nằm viện do lý do nào khác ngoài khe hở môi, hàm ếch chưa? 

 Bệnh nhân nghe kém?                                                                    

Bệnh nhân có thường bị đau tai hay viêm tai không?                    

Ở trẻ lớn: 

Bệnh nhân nói có dễ hiểu với người khác hay không?                 

2.4.3. Nghiên cứu lâm sàng sứt môi, hở hàm ếch  

- Khe hở môi:  

• Trên lâm sàng, biểu hiện nhẹ nhất là khuyết lõm ở vùng môi đỏ, thông thường gặp ở bên 

trái nhiều hơn bên phải ở thể loại khe hở môi 1 bên. Ở mức độ nặng hơn, sẽ thấy khiếm khuyết kéo 

dài từ môi đỏ đến hết môi trên đến tận nền mũi, có thể khiếm khuyết lan đến xương ổ răng, sóng 

hàm. Ở mức độ nặng nhất là khe hở môi toàn phần, khiếm khuyết lan đến lỗ răng cửa. Ngoài ra, có 

thể gặp khe hở môi 2 bên, các dạng hiếm gặp là khe hở môi trên giữa và khe hở môi dưới. 

• Ghi nhận tình trạng co kéo cánh mũi của môi bên dị tật, nhân trung lệch, cánh mũi bám 

thấp, chiều cao môi ngắn bên dị tật. 

- Khe hở hàm ếch:  

• Trên lâm sàng, biểu hiện nhẹ nhất là lưỡi gà bị chẻ đôi, ở mức độ nặng hơn, khe hở lan 

đến toàn bộ khẩu cái mềm gọi là khe hở hàm ếch 1 phần. Mức độ nặng nhất là khe hở hàm ếch toàn 

bộ với khe hở đến toàn bộ khẩu cái cứng tận lỗ răng cửa. 

• Tùy theo xương lá mía dính với phần khẩu cái đối diện khe hở mà ta có khe hở hàm ếch 

phải hoặc trái. Trường hợp xương lá mía nằm tự do ở giữa, đó là khe hở hàm ếch toàn bộ 2 bên. 

• Trẻ hở hàm ếch sẽ được đánh giá phát âm, khả năng nuốt và tình trạng sặc với thức ăn, 
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chất lỏng. 

- Các mức độ nặng nhẹ trên lâm sàng sẽ được phân loại theo bảng sau đây: 

L A H S H A L 

 Sơ đồ gồm có 7 ô, 3 ô bên trái tượng trưng cho vùng miệng bên phải, 3 ô bên phải tượng 

trưng cho vùng miệng bên trái. 2 vùng được ngăn cách bở 1 ô chính giữa 

 Trong đó: 

L = Lip (môi) 

A = Alveolus (xương ổ răng) 

H = Hard palate (khẩu cái cứng) 

S = Soft palate (khẩu cái mềm) 

 Cách viết sơ đồ cũng chỉ ra trên bệnh nhân mức độ trầm trọng của bệnh: 

L, A, H, S: khe hở toàn bộ 

l, a, h, s: khe hở một phần 

l*,a*,h*,s* : khe hở dạng nhỏ 

Nếu không có khe hở thì ô đó được bỏ trống 

- Bệnh lý ráy tai phải, tai trái của bệnh nhân? (Ráy tai ít, ráy tai nhiều, chất dịch, chất dịch 

kết hợp màng nhầy, màng nhầy) 

- Bệnh lý co kéo màng nhĩ tai phải, tai trái của bệnh nhân? (Tăng tiết dịch, tăng tiết ráy tai 

đặc, tăng tiết dịch nhầy đặc). 

2.4.4. Nghiên cứu cận lâm sàng sứt môi, hở hàm ếch  

- Toàn bộ trẻ có chỉ định phẫu thuật sẽ được chỉ định xét nghiệm: 

• Chức năng máu toàn phần 

• Nước tiểu toàn phần 

• X quang tim phổi 

Trong trường hợp nghi ngờ có bệnh lý tim mạch, trẻ sẽ được làm điện tâm đồ. 

2.4.5. Nghiên cứu trong quá trình phẫu thuật 

- Bệnh nhân có đặt nông lỗ tai (dẫn lưu tai giữa không?) 

- Phương pháp mổ được áp dụng:  

BN sứt môi: phương pháp Tennisson, Millard, Pfeifer, Delaire 

BN hở hàm ếch: phương pháp Veau, phương pháp Von Langenbeck. 

Mô tả phương pháp phẫu thuật 

+ Chuẩn bị bệnh nhân trước mổ: 

- Điều trị ổn định các bệnh nội khoa toàn thân nếu có. 

- Nhập viện trước phẫu thuật 1 ngày, nhịn ăn trước phẫu thuật 08 tiếng. 

- Vệ sinh toàn thân, sát trùng da vùng môi và khẩu cái. 

+ Phương pháp vô cảm 

- Gây mê nội khí quản qua đường miệng 

+ Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện 

- Bộ dụng cụ đặt dẫn lưu tai giữa của bác sĩ Tai Mũi Họng 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật môi với các dụng cụ vi phẫu 

- Bộ dụng cụ phẫu thuật hàm ếch với banh miệng Dingman. 

- Chỉ phẫu thuật Vicryl 3.4, 4.0, 5.0 khâu niêm mạc và cơ. 

- Chỉ Prolene 5.0, 6.0 dùng để khâu da trong phẫu thuật khe hở môi. 

+ Kỹ thuật mổ (Phụ lục 4) 

+ Dùng thuốc:  

Trong khi mổ dùng 1 liều kháng sinh tĩnh mạch và sau đó dùng 5 ngày kháng sinh 

Clindamycin hay Amoxicillin đường uống. Corticoid dùng trong khi mổ phòng sưng nề tắt nghẽn 

đường thở.  

+ Chế độ chăm sóc: 

Bênh nhân được phép dùng thức ăn lỏng vào ngày phẫu thuật và 3 ngày sau đó, nhưng không 

được phép dùng sữa, rồi 3 tuần ăn mềm. 
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Khoang miệng được súc rửa bằng nước súc miệng, tránh xì mũi trong 3 tuần, quấy khóc 

nhiều làm bục chỉ. 

Bênh nhân ăn tạm được, bảo đảm dinh dưỡng thì xuất viện khoảng 2-3 ngày sau mổ. 

+ Thời gian phẫu thuật 

- Được tính bằng phút. Chúng tôi tính thời gian bắt đầu từ khi rạch da bệnh nhân cho đến khi 

kết thúc mũi khâu da cuối cùng. 

- Sử dụng kháng sinh (trong khi phẫu thuật) 

2.4.6. Nghiên cứu sau phẫu thuật 

- Đánh giá vết mổ:  

+ Tốt: không có tai biến và biến chứng trong khi phẫu thuật. Trong thời 

gian hậu phẫu không cần điều trị kháng viêm; đau vết mổ nhẹ không cần dùng thuốc giảm đau sau 

24 giờ. 

+ Nhiễm trùng 

+ Bục chỉ vết mổ môi, hàm ếch. 

- Số ngày sử dụng kháng sinh sau khi phẫu thuật được tính bằng ngày 

- Thời gian nằm viện kể từ khi mổ? (số ngày) 

- Đánh giá mức độ đau sau phẫu thuật: 

Chúng tôi đánh giá đau dựa vào thang đánh giá mức độ đau FLACC (Face, Legs, Activity, 

Cry, Consolability) cho trẻ dưới 3 tuổi và thang đánh giá mức độ đau qua biểu hiện trên mặt dành 

cho trẻ > 3 tuổi [126]. 

Bảng 2.1. Thang đánh giá mức độ đau FLACC 

 0 1 2 

Mặt Không có biểu hiện 

gì hoặc không cười 

Thi thoảng nhăn nhó hoặc 

nhíu mày, thu mình hoặc thờ 

ơ 

Thường xuyên đến 

liên tục nhíu mày, 

nghiễn răng, cằm run 

lên 

Cẳng chân Tư thế bình thường 

hoặc thoải mái 

Bứt rứt không yên, căng 

thẳng 

Đạp hoặc co rút chân 

Hoạt động Nằm yên, tư thế 

bình thường, cử 

động dễ dàng 

Nằm không yên, ngoáy ngó, 

căng thẳng 

Cong, cứng người lại, 

hoặc co giật 

Khóc Không khóc  

(lúc tỉnh hay ngủ) 

Kêu rên rỉ hoặc khóc thút 

thít, thi thoảng kêu đau 

Khóc không dứt, kêu 

thét lên hoặc khóc 

nức nở, thường xuyên 

kêu đau 

Đáp ứng khi 

được dỗ dành 

Thoải mái, thư thư 

giãn 

Thấy an tâm khi thi thoảng 

được vỗ về, ôm ấp, hoặc “nói 

chuyện”. Có thể làm cho 

quên đau 

Khó dỗ dành hoặc vỗ 

về 

 Thang FLACC được dùng cha cha mẹ trẻ tự đánh giá con của mình theo các mục: Mặt, cẳng 

chân, hoạt động, khóc, đáp ứng từ 0 đến 2 điểm. Sau đó ghi lại tổng điểm thể hiện mức độ đau từ 0 

đến 10. 
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Hình 2.1: Thang đánh giá mức độ đau qua biểu hiện trên mặt 

 Hình mặt người ngoài cùng ở bên trái cho thấy mức độ không đau, các hình mặt người tiếp 

theo cho thấy cơn đau tăng dần và hình mặt người ngoài cùng bên phải là thể hiện đau dữ dội. Trẻ 

chỉ vào khuôn mặt cho thấy mức độ đau của trẻ, các khuôn mặt tương ứng với số điểm thể hiện mức 

độ đau từ 0 đến 10 ở bên dưới 

Bảng 2.2: Đánh giá mức độ đau 

Mô tả bằng lời Điểm Mức độ đau 

Không đau - Đau rất nhẹ 0 - 2 Không đáng kể, không cần dùng giảm đau 

Đau nhẹ 3 – 4 Chịu được, chỉ cần dùng thuốc giảm đau dạng uống 

Đau vừa 5 – 6 
Khó chịu, cần dùng thuốc giảm đau dạng tiêm 

không gây nghiện 

Đau nhiều 7 – 8 
Khó chịu, cần dùng thuốc giảm đau dạng tiêm gây 

nghiện 

Đau rất nhiều 9 - 10 
Không chịu nổi, dù đã dùng thuốc giảm đau gây 

nghiện 

 - Đánh giá mức độ ngứa sau phẫu thuật  

 Chúng tôi sử dụng Thang đánh giá mức độ ngứa dành cho trẻ em của Blakeney và Marvin 

[28] 

 

 
Hình 2.2: Thang đánh giá mức độ ngứa dành cho trẻ em của Blakeney và Marvin 

Bảng 2.3: Đánh giá mức độ ngứa 

0 Thoải mái, không ngứa 

1 Ngứa nhẹ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của trẻ 
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2 Ngứa vừa, thỉnh thoảng ảnh hưởng đến hoạt động của trẻ 

3 Ngứa nhiều, trẻ ít tập trung, không ngồi yên 

4 Ngứa rất nhiều, trẻ không thể ngồi yên hay tập trung 

 

2.4.7. Theo dõi định kì sau phẫu thuật 

Để hạn chế tối đa thất lạc số bệnh nhân được hẹn tái khám định kỳ sau 

mổ trung hạn trong thời gian 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Chúng tôi tiến hành theo dõi để đánh giá kết 

quả sau mổ bằng 3 cách: 1) Điện thoại trực tiếp hỏi bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. 2) Gửi thư 

mời đến tái khám tại Bệnh viện chỉnh hình Phục hồi chức năng. 3) Yêu cầu trả lời các câu hỏi của 

phiếu đánh giá, các câu hỏi 

này được trả lời nhờ vào sự giúp đỡ của cán bộ y tế địa phương nơi bệnh nhân 

đang sống. Sau đó gửi trả lại cho chúng tôi.  

Một số vấn đề cần được đánh giá như: 

- Màu sẹo 

- Độ cứng sẹo 

Tiêu chí đánh giá: 

Bảng 2.4: Thang điểm POSAs cải tiến đánh giá độ hài lòng về màu sẹo và độ cứng sẹo 

Có, rất khác biệt 1  2  3  4  5 Không, như da bình thường 

Màu sẹo khác với màu da bình thường 

hiện nay? 

O O O O O  

Độ cứng của sẹo khác với da bình thường 

hiện nay? 

O O O O O  

Sẹo bất thường hơn da bình thường hiện 

nay? 

O O O O O  

Rất khác biệt 1  2  3  4  5 Như da bình thường 

Quan điểm chung của bạn về sẹo so với da 

bình thường 

O O O O O  

 

- Thẩm mỹ môi 

- Thẩm mỹ sẹo mổ môi 

- Thẩm mỹ mũi 

- Khả năng nói 

- Khả năng ăn uống 

- Khả năng thở 

Tiêu chí đánh giá: 

Sử dụng thang đo Likert 5 mức độ (1 điểm = Hoàn toàn không hài lòng, 2 điểm = Không hài 

lòng, 3 điểm = Không ý kiến, 4 = Hài lòng, 5 điểm = Hoàn toàn hài lòng) 

2.5. XỬ LÝ SỐ LIỆU  

Các phiếu điều tra được xử lý thô trước khi nhập máy để tránh các lỗi sai sót khi ghi phiếu. 

Nhập số liệu qua phần mềm Epidata 3.1, một phần mềm có tính ưu việt có thể phát hiện được 

những lỗi khi các thông tin điền phiếu không chính xác. 

Sau khi nhập xong, dùng phần mềm Star transfer 7 chuyển sang phần mềm SPSS 22 để xử 

lý và phân tích số liệu. 

- Áp dụng các phương pháp phân tích mô tả: tính tỷ lệ phần trăm, giá trị trung bình, độ lệch 
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chuẩn. 

2.6. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được tiến hành với sự chấp nhận của Hội đồng y đức Bệnh viện. Gia đình bệnh 

nhân tham gia nghiên cứu được thông báo rõ về mục đích nghiên cứu và tự nguyện tham gia vào 

nghiên cứu. 

Gia đình bệnh nhân tham gia nghiên cứu được thông báo và giải thích về tình trạng bệnh và 

mức độ bệnh, các giải pháp và lựa chọn cho bệnh nhân, được tư vấn và tiên lượng về khả năng điều 

trị và được kí giấy cam đoan trước khi tiến hành phẫu thuật. 

Mọi thông tin nhạy cảm riêng tư về cá nhân đều được giữ bí mật.  

2.7. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU, SAI SỐ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 

Nghiên cứu với cỡ mẫu không lớn lắm (n =200), các trẻ được phẫu thuật theo định kỳ 2 đợt 

trong năm, cách nhau 6 tháng nên thời gian theo dõi, đánh giá kết quả phẫu thuật chưa đủ dài. Đa số 

trẻ em sống ở vùng nông thôn, nghề nghiệp chủ yếu của cha mẹ là lao động phổ thông nên còn hạn 

chế về kinh tế, do đó việc tái khám tại Bệnh viện sau phẫu thuật gặp nhiều khó khăn. Đánh giá kết 

quả sau phẫu thuật chủ yếu qua phiếu đánh giá và điện thoại trực tiếp nên kết quả còn thiếu yếu tố 

khách quan. Chăm sóc toàn diện cho trẻ dị tật sứt môi, hở hàm ếch được khởi đầu từ lúc mẹ mang 

thai cho đến khi trẻ được 18 tuổi, do đó cần phải theo dõi trong thời gian dài mới đánh giá hết được 

tầm quan trọng của chăm sóc toàn diện. 

Vì vậy, cần thiết kế nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn, tập trung nhiều bệnh nhân phẫu thuật 

vào một đợt, thời gian theo dõi dài hơn. 
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CHƯƠNG 3  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

3.1.1. Tuổi 

Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi (N=200) 

Nhóm tuổi N % 

6 tháng - <1 tuổi 14 7,0 

1 – <5 tuổi 123 61,5 

5 – <10 tuổi 37 18,5 

≥ 10 tuổi 26 13,0 

Tổng 200 100 

Nhận xét:  

Bệnh nhân trong độ tuổi từ 1 - < 5 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất 61,5%.  

Bệnh nhân từ 6 tháng - <1 tuổi chiếm tỷ lệ thấp nhất 7,0%. 

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 6 tháng tuổi, lớn nhất là 15 tuổi. 

3.1.2. Giới 

 
Biểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân theo giới 

 

Nhận xét:  

Bệnh nhân nam (56,0%) chiếm tỷ lệ nhiều hơn bệnh nhân nữ (44,0%). 

 

  

Nam

Nữ

56.0%

44.0%
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3.1.3. Nghề nghiệp của cha, mẹ 

 
Biểu đồ 3.2. Phân bố nghề nghiệp cha bệnh nhân (N=200) 

 
Biểu đồ 3.3. Phân bố nghề nghiệp mẹ bệnh nhân (N=200) 

Nhận xét:  

Nghề nghiệp của cha đa số là nhóm lao động phổ thông (81,5%). Thấp nhất là Công nhân 

(2,5%) và Cán bộ công chức (3,0%). 

Nghề nghiệp của mẹ đa số là nhóm lao động phổ thông (76,0%). Thấp nhất là nhóm Công 

nhân (2,0%) và Cán bộ công chức (3,0%). 

3.1.4. Cân nặng 

Bảng 3.2. Phân bố cân nặng của bệnh nhân phẫu thuật 

Cân nặng (kg) 

Cân nặng thấp 

nhất 

Cân nặng cao 

nhất 

Cân nặng 

trung bình 
Độ lệch chuẩn 

5 kg 63 kg 13,4 kg 7,4 

Nhận xét:  

Cân nặng thấp nhất là 5kg, cân nặng cao nhất là 63kg. 

3.2. BỆNH SỬ TỔNG QUÁT 

3.2.1. Bệnh sử tổng quát của bệnh nhân phẫu thuật 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Cán bộ công 

chức

Công nhân Nông dân Lao động phổ 

thông

6 5

26

163

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Cán bộ 

công chức

Công nhân Nông dân Lao động 

phổ thông

Khác

6 4

32

152

6
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Bảng 3.3. Bệnh sử tổng quát của bệnh nhân phẫu thuật 

BỆNH SỬ TỔNG QUÁT N=200 % 

Bệnh lý từng mắc 
Có 4 2,0 

Không 196 98,0 

Dùng thuốc thường xuyên 
Có 4 2,0 

Không 196 98,0 

Từng nằm viện vì lí do khác 
Có 5 2,5 

Không 195 97,5 

Người thân bị sứt môi, hở hàm ếch 
Có 4 2,0 

Không 196 98,0 

Bệnh nhân bị dị tật khác 
Có 3 1,5 

Không 197 98,5 

Nhận xét:  

Đa số trẻ không mắc bệnh lý nào trước đây và không dùng thuốc thường xuyên (98,0%). 

Phần lớn chưa từng nằm viện (97,5%).  

Tỷ lệ trẻ không có người thân bị sứt môi, hở hàm ếch là 98,0%. 

Đa số trẻ không có dị tật khác kèm theo (98,5%).  

3.2.2. Bệnh sử tai mũi họng – phát âm của bệnh nhân phẫu thuật 

Bảng 3.4. Bệnh sử tai mũi họng – phát âm của bệnh nhân phẫu thuật 

Bệnh sử tai mũi họng – phát âm N=200 % 

Nghe kém 
Có 1 0,5 

Không 199 99,5 

Đau tai, viêm tai 
Có 5 2,5 

Không 195 97,5 

Phát âm 

Rõ 52 26,0 

Không rõ 132 66,0 

Chưa biết nói 16 8,0 

Nhận xét:  

Chỉ có 1 trẻ được ghi nhận nghe kém chiếm 0,5%.. 2,5% trẻ có tiền sử đau tai, viêm tai. 

Đa số trẻ phát âm không rõ, chiếm 66,0%. Trẻ chưa biết nói chiếm 8,0%. 

3.2.3. Bệnh lý ráy tai phải ở bệnh nhân  

Bảng 3.5. Đặc điểm ráy tai phải ở bệnh nhân phẫu thuật 

Ráy tai phải N % 

Bình thường 164 82,0 

Bệnh lý 36 18,0 

Tổng 200 100 

Bệnh lý n=36 % 

Ráy tai ít 1 2,8 

Ráy tai nhiều 10 27,8 

Chất dịch 12 33,3 

Chất dịch kết hợp màng nhầy 6 16,7 

Màng nhầy 7 19,4 

 Nhận xét:  

 Có 36 trường hợp có bệnh lý về ráy tai phải, chiếm 18,0%. Trong đó, nhiều nhất là có 

chất dịch với 12 trường hợp (33,3%), ít nhất là ráy tai ít với 1 trường hợp (2,8%). 

3.2.4. Bệnh lý co kéo màng nhĩ tai phải ở bệnh nhân 

Bảng 3.6. Đặc điểm co kéo màng nhĩ tai phải ở bệnh nhân phẫu thuật 
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Co kéo màng nhĩ tai phải N % 

Bình thường 188 94,0 

Bệnh lý 12 6,0 

Tổng 200 100 

Bệnh lý n=12 % 

Tăng tiết dịch 9 75,0 

Tăng tiết ráy tai đặc 1 8,3 

Tăng tiết dịch nhầy đặc 2 16,7 

Nhận xét:  

 6,0% bệnh nhân có bệnh lý co kéo màng nhĩ tai phải (12 trường hợp). Trong đó, phần lớn là 

tăng tiết dịch chiếm 75,0% với 9 trường hợp. Chỉ có 1 trường hợp tăng tiết ráy tai đặc (8,3%).  

3.2.5. Bệnh lý ráy tai trái ở bệnh nhân 

Bảng 3.7. Đặc điểm ráy tai trái ở bệnh nhân phẫu thuật 

Ráy tai trái N % 

Bình thường 160 80,0 

Bệnh lý 40 20,0 

Tổng 200 100 

Bệnh lý n=40 % 

Ráy tai ít 1 2,5 

Ráy tai nhiều 13 32,5 

Chất dịch 9 22,5 

Chất dịch kết hợp màng nhầy 5 12,5 

Màng nhầy 12 30,0 

 

Nhận xét:  

 Tỷ lệ bệnh nhân có bệnh lý ráy tai trái là 20% với 40 trường hợp. Trong đó, nhiều nhất là 

ráy tai nhiều với 13 trường hợp (32,5%), ít nhất là ráy tai ít với 1 trường hợp (2,5%) 

3.2.6. Bệnh lý co kéo màng nhĩ tai trái ở bệnh nhân 

Bảng 3.8. Đặc điểm co kéo màng nhĩ tai trái ở bệnh nhân phẫu thuật 

Co kéo màng nhĩ tai trái N % 

Bình thường 193 96,5 

Bệnh lý 7 3,5 

Tổng 200 100 

Bệnh lý n=7 % 

Tăng tiết dịch 4 57,1 

Tăng tiết dịch nhầy đặc 3 42,9 

 Nhận xét:  

 Có 7 bệnh nhân có bệnh lý co kéo màng nhĩ tai trái, chiếm 3,5%. Trong đó, bệnh nhân tăng 

tiết dịch (57,1%) nhiều hơn bệnh nhân có tăng tiết dịch nhầy đặc (42,9%). 

3.3. QUÁ TRÌNH PHẪU THUẬT  

3.3.1. Phẫu thuật đã thực hiện trước đây 

Bảng 3.9. Phẫu thuật bệnh nhân đã thực hiện trước đây 

TRƯỚC PHẪU THUẬT N=200 % 

Đã từng phẫu thuật đóng khe hở môi 
Có 29 14,5 

Không 171 85,5 

Đã từng phẫu thuật khe hở hàm ếch 
Có 49 24,5 

Không 151 75,5 

Nhận xét:  

Tiền sử phẫu thuật đóng khe hở môi có 29 bệnh nhân (14,5%). Tiền sử phẫu thuật hàm ếch 
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có 49 bệnh nhân (24,5%) 

3.3.2. Phẫu thuật đã thực hiện trong nghiên cứu này 

Bảng 3.10. Phân bố các loại phẫu thuật đã thực hiện trong nghiên cứu này 

Phẫu thuật đã thực hiện trong nghiên cứu này N % 

Tạo hình môi phải 
Nam 15 7,5 

Nữ 6 3,0 

Tạo hình môi trái 
Nam 18 9,0 

Nữ 12 6,0 

Tạo hình môi 2 bên 
Nam 1 0,5 

Nữ 5 2,5 

Sửa sẹo môi 
Nam 1 0,5 

Nữ 0 0 

Tạo hình khẩu cái 
Nam 40 20,0 

Nữ 32 16,0 

Lỗ thủng hành lang & Tạo hình khẩu cái 
Nam 17 8,5 

Nữ 4 2,0 

Lỗ thủng khẩu cái cứng 
Nam 28 14,0 

Nữ 7 3,5 

Lỗ thủng khẩu cái mềm 
Nam 9 4,5 

Nữ 5 2,5 

Tổng 200 100 

 Nhận xét:  

 Phẫu thuật môi lần đầu là 57 bệnh nhân, chiếm (28,5%). Trong đó, nhiều nhất tạo hình môi 

trái là 30 bệnh nhân (15,0%), ít nhất là tạo hình môi 2 bên, 6 bệnh nhân chiếm 3,0%. Có 1 trường 

hợp sửa sẹo môi, chiếm 0,5%. Tạo hình môi 1 bên ở nam (16,5%) nhiều hơn nữ (9,0%), tạo hình môi 

2 bên ở nữ (2,5%) nhiều hơn ở nam (0,5%). Phẫu thuật trên hàm ếch là 142 bệnh nhân, chiếm 71,0%. 

Trong đó, nhiều nhất là phẫu thuật tạo hình khẩu cái lần đầu có 72 bệnh nhân (36,0%). Phẫu thuật lỗ 

thủng khấu cái là 49 bệnh nhân (24,5%), nam có 37 bệnh nhân (18,5%) nhiều hơn ở nữ (12 bệnh 

nhân chiếm 6,0%). Có 17 bệnh nhân nam phẫu thuật lỗ thủng hành lang và tạo hình khẩu cái (8,5%) 

trong khi đó chỉ có 4 bệnh nhân nữ (2,0%) 

3.3.3. Phương pháp phẫu thuật đã sử dụng 

Bảng 3.11. Phân bố phương pháp phẫu thuật đã thực hiện trên bệnh nhân 

LOẠI PHẪU THUẬT N % 

Sứt môi 

Tennisson 24 12,0 

Millard 19 9,5 

Pfeifer 8 4,0 

Delaire  6 3,0 

Sửa sẹo môi 1 0,5 

Hở hàm ếch 

Veau (Push back) 114 80,3 

Vạt thành hầu 19 13,4 

Von Langenbeck 9 6,3 

Tổng 200 100 

Nhận xét:  
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Đối với sứt môi: Phương pháp phẫu thuật thực hiện nhiều nhất là Tennison với 24 bệnh nhân, 

chiếm 12,0%.  Có 1 trường hợp phẫu thuật dính môi chiếm 0,5%. 

Đối với hở hàm ếch: Phương pháp Veau được thực hiện nhiều nhất với 114 bệnh nhân, chiếm 

80,3%. Có 19 bệnh nhân được sử dụng vạt thành hầu chiếm 13,4%. 

3.3.4. Thời gian phẫu thuật 

Bảng 3.12. Phân bố thời gian phẫu thuật của bệnh nhân 

Thời gian 

 phẫu thuật (phút) 
Số trường hợp phẫu thuật Tỷ lệ (%) 

≤ 30 23 11,5 

31 – 90 129 64,5 

91 – 150 26 13,0 

>150 22 11,0 

Tổng 200 100 

X ± SD 82,38 ± 50,855  

Nhận xét:  

Thời gian phẫu thuật phần lớn từ 31 -90 phút, chiếm 64,5 % với 129 trường hợp. Thời gian 

phẫu thuật >150 phút chiếm 11%, thời gian phẫu thuật ≤30 phút chiếm 11,5%. Thời gian phẫu thuật 

trung bình 82,38 ± 50,855 phút.  

3.3.5. Biến chứng sau phẫu thuật 

Bảng 3.13. Biến chứng sau phẫu thuật của bệnh nhân 

Biến chứng sau phẫu thuật N=200 % 

Có 7 3,5 

Không 193 96,5 

Tổng 200 100 

Loại biến chứng n=7 % 

Nhiễm trùng  
Sứt môi 1 14,2 

Hở hàm ếch 3 42, 9 

Bục vài múi chỉ  
Sứt môi 2 28, 7  

Hở hàm ếch 0 0 

Bục chỉ toàn bộ 
Sứt môi 1 14, 2  

Hở hàm ếch 0 0 

Nhận xét:  

Có 7 trường hợp xuất hiện biến chứng sau phẫu thuật, chiếm 3,5%. 

Trong đó có 3 trường hợp phẫu thuật hàm ếch bị nhiễm trùng (42,9%) và 3 trường hợp phẫu 

thuật sứt môi bị bục chỉ, trong đó có 1 trường hợp bị bục chỉ toàn bộ (14,2%). 

3.4. DIỄN BIẾN SAU PHẪU THUẬT 

3.4.1. Thời gian nằm viện 

Bảng 3.14. Phân bố thời gian nằm viện 

Số ngày nằm viện 

Số ngày  

nằm viện  

 tối thiểu 

Số ngày  

nằm viện  

 tối đa 

Số ngày  

nằm viện  

trung bình 

Độ lệch chuẩn 

2 ngày 17 ngày 8,5 ngày 2,8 
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 Nhận xét:  

 Số ngày nằm viện ít nhất là 2 ngày, số ngày nằm viện nhiều nhất là 17 ngày. Số ngày nằm 

viện trung bình là 8,5 ngày. 

3.4.2. Sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật 

Bảng 3.15. Sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật ở bệnh nhân 

Sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật N % 

Có 19 9,5 

Không 181 90,5 

Tổng 200 100 

Số ngày sử dụng kháng sinh n = 19 % 

1 ngày 1 5,3 

2 ngày 4 21,0 

3 ngày 6 31,6 

4 ngày 2 10,5 

5 ngày 6 31,6 

 

 Nhận xét:  

 Hầu hết bệnh nhân không dùng kháng sinh sau phẫu thuật (90,5%). Chỉ có 19 trường hợp sử 

dụng kháng sinh, chiếm 9,5%. 

 Số ngày sử dụng kháng sinh ngắn nhất là 1 ngày (5,3%) có 1 bệnh nhân, số ngày sử dụng 

kháng sinh nhiều nhất là 5 ngày (31,6%) có 6 bệnh nhân. 

3.5. THEO DÕI SAU XUẤT VIỆN 

3.5.1. Đánh giá mức độ đau sau phẫu thuật 

Bảng 3.16. Phân bố mức độ đau của bệnh nhân ngày đầu sau phẫu thuật và  

khi xuất viện 

Thời gian theo dõi Ngày đầu sau phẫu thuật Khi xuất viện 

 Số trường hợp 

Mức độ đau 
N (%) N (%) 

Không đau 0 0 37 18,5 

Đau nhẹ 140 70,0 117 58,5 

Đau vừa 47 23,5 37 18,5 

Đau nhiều 13 6,5 9 4,5 

Đau rất nhiều 0 0 0 0 

Tổng 200 100 200 100 

 Nhận xét:  

 Ngày đầu sau phẫu thuật, có 140 bệnh nhân đau nhẹ, chiếm tỷ lệ cao nhất (70,0%), có 13 

bệnh nhân đau nhiều, chiếm tỷ lệ thấp nhất (6,5%). Không có bệnh nhân đau rất nhiều hay không 

đau. 

 Khi xuất viện, bệnh nhân đau nhẹ chiếm tỷ lệ cao nhất (58,5%) với 117 trường hợp. Có 9 

trường hợp đau nhiều chiếm 4,5%. 
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3.5.2. Đánh giá mức độ ngứa sau phẫu thuật 

Bảng 3.17. Phân bố mức độ ngứa vết phẫu thuật của bệnh nhân khi xuất viện 

 

Thời gian theo dõi Khi xuất viện 

        Số trường hợp 

Mức độ ngứa 
N (%) 

Không ngứa 127 63,5 

Ngứa nhẹ 46 23 

Ngứa vừa 20 10 

Ngứa nhiều 7 3,5 

Ngứa rất nhiều 0 0 

Tổng 200 100 

Nhận xét:  

Tỷ lệ bệnh nhân bị ngứa sau phẫu thuật là 36,5% với 73 trường hợp. Trong đó, đa số là ngứa nhẹ 

có 46 bệnh nhân (23,0%), có 7 bệnh nhân ngứa nhiều chiếm 3,5%. 

3.6. THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRUNG HẠN 

3.6.1. Tổng số bệnh nhân phẫu thuật và theo dõi 

Bảng 3.18. Tổng số bệnh nhân phẫu thuật vào theo dõi qua từng năm 

Thời gian phẫu thuật 
Tháng 

3/2016 

Tháng 

9/2016 

Tháng 

3/2017 
Tổng số % 

Số trường hợp 

phẫu thuật 

Sứt môi 26 17 55 58 29,0 

Hở hàm ếch 62 38 42 142 71,0 

Tổng số 88 55 57 N = 200 100 

Nhận xét: Tổng số bệnh nhân phẫu thuật khe hở hàm ếch qua 3 đợt là 142 trường hợp (71,0%) 

nhiều hơn số bệnh nhân phẫu thuật sứt môi là: 58 trường hợp (29,0%). Tháng 3/2016 có số lượng 

bệnh nhân phẫu thuật nhiều nhất là 88 trường hợp. 

3.6.2. Đánh giá màu và độ cứng sẹo sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng 

Bảng 3.19. Đánh giá màu và độ cứng sẹo sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng 

Thời gian theo dõi 

% Điểm > 3 (1 = Có, rất khác biệt,  

5 = Không, như da bình thường) 

3 tháng  6 tháng 12 tháng 

Số trường hợp phẫu thuật                n = 200 n = 143 n = 88 

Số trường hợp theo dõi                      

 

N % N % n % 

200 100 143 100 88 100 



18 

 

 

Vấn đề theo dõi 

Màu sẹo 81 40,5 78 54,5 62 70,5 

Độ cứng sẹo 79 39,5 68 47,6 53 60,2 

Nhận xét:  

 Với 200 trường hợp được theo dõi sau 3 tháng, về màu sẹo có 81 trường hợp >3 điểm, chiếm 

40,5%, độ cứng sẹo có 79 trường hợp >3 điểm, chiếm 39,2% 

 Với 143 trường hợp theo dõi sau 6 tháng, có 78 trường hợp có màu sẹo >3điểm (54,5%), 68 

trường hợp có độ cứng sẹo >3 điểm (47,6%). 

 Với 88 trường hợp theo dõi sau 12 tháng, về màu sẹo có 62 trường hợp >3 điểm chiếm 

70,5%, về độ cứng sẹo có 53 trường hợp >3 điểm chiếm 60,2%. 

3.6.3. Đánh giá thẩm mỹ môi, sẹo phẫu thuật môi, mũi sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng ở 

bệnh nhân phẫu thuật sứt môi 

Bảng 3.20. Đánh giá thẩm mỹ môi, sẹo phẫu thuật môi, mũi sau 3 tháng, 6 tháng,  

12 tháng  

Thời gian theo dõi 

% Điểm > 3 (1 = Hoàn toàn không hài lòng,  

5 = Hoàn toàn hài lòng) 

3 tháng 6 tháng 12 tháng 

Số trường hợp phẫu thuật 58 43 26 

Số trường hợp theo dõi   

 

Vấn đề theo dõi 

n % N % n % 

58 100 43 100 26 100 

Thẩm mỹ môi 41 70,7 35 81,4 22 84,6 

Thẩm mỹ sẹo phẫu thuật môi 43 74,1 34 79,1 23 88,5 

Thẩm mỹ mũi 44 75,9 35 81,4 23 88,5 

Nhận xét:  

 Với 58 trường hợp theo dõi sau 3 tháng, có 41 trường hợp hài lòng về thẩm mỹ môi (70,7%), 

43 trường hợp hài lòng về thẩm mỹ sẹo (74,1%), 44 trường hợp hài lòng về thẩm mỹ mũi (75,9%). 

Với 43 trường hợp theo dõi sau 6 tháng, có 35 trường hợp hài lòng về thẩm mỹ môi cũng 

như thẩm mỹ mũi (81,4%), 34 trường hợp hài lòng về thẩm mỹ sẹo (79,1%). 

 Với 26 trường hợp theo dõi sau 12 tháng, có 22 trường hợp hài lòng về thẩm mỹ môi 

(84,6%), có 23 trường hợp hài lòng về thẩm mỹ sẹo cũng như thẩm mỹ mũi (88,5%). 

3.6.4. Đánh giá chức năng sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng ở bệnh nhân phẫu thuật hở 

hàm ếch 
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Bảng 3.21. Đánh giá chức năng sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng ở bệnh nhân  

phẫu thuật hở hàm ếch 

Thời gian theo dõi 

% Điểm > 3 (1 = Hoàn toàn không hài lòng,  

5 = Hoàn toàn hài lòng) 

3 tháng 6 tháng 12 tháng 

Số trường hợp phẫu thuật 142 100 62 

        Số trường hợp          

theo dõi   

Vấn đề theo dõi 

N % N % n % 

142 100 100 100 62 100 

Khả năng nói 69 48,6 50 50,0 33 53,2 

Khả năng ăn uống 112 78,9 80 80,0 52 83,8 

Khả năng thở 72 50,7 57 57,0 37 59,7 

Nhận xét:  

 Với 142 trường hợp theo dõi sau 3 tháng tỷ lệ hài lòng về khả năng ăn uống là cao nhất 

(78,9%) với 112 trường hợp, thấp nhất là tỷ lệ hài lòng về khả năng nói (48,6%) với 69 trường hợp. 

 Với 100 trường hợp theo dõi sau 6 tháng, cao nhất là tỷ lệ hài lòng về khả năng ăn uống với 

80 trường hợp (80%), thấp nhất là tỷ lệ hài lòng về khả năng nói (50%). 

 Với 62 trường hợp theo dõi sau 12 tháng, tỷ lệ hài lòng cao nhất là khả năng ăn uống với 52 

trường hợp chiếm 83,8%, tỷ lệ hài lòng thấp nhất là khả năng nói với 33 trường hợp chiếm 53,2%. 
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CHƯƠNG 4 

BÀN LUẬN 

 Chăm sóc toàn diện sứt môi hở hàm ếch cho trẻ dị tật là xu hướng hiện tại với ưu điểm 

mang lại kết quả điều trị tốt hơn về mọi mặt giúp trẻ dị tật tái hòa nhập cộng đồng giảm gánh nặng 

cho xã hội và gia đình cũng như bản thân trẻ. Các phương pháp phẫu thuật môi đều mang lại thẩm 

mỹ và chức năng cho trẻ khi kỹ thuật phẫu thuật tôn trọng giải phẩu và chức năng. Việc bóc tách cơ 

vòng môi và khâu tái tạo đúng vị trí giải phẩu được chú trọng trong các phương pháp. Kỹ thuật đóng 

khe hở môi theo phương pháp Tennison, Millard cho khe hở môi 1 bên và Delaire cho khe hở môi 2 

bên đều bảo đảm khâu tái tạo cơ vòng môi đúng vị trí giải phẫu đồng thời đóng niêm mạc miệng. Sự 

khác biệt là phần đóng da theo vạt tam giác của Tennison, vạt xoay trượt của Millard, Delaire. Tuy 

nhiên phương pháp Tennison được ưa chuộng tại bệnh viện CH & PHCN bởi sự đo đạc toán học nên 

giúp người học dễ tiếp thu giúp việc giảng dạy cho các phẩu thuật viên mới dễ dàng. 

Quy trình chăm sóc toàn diện tại Bệnh viện CH & PHCN Đà Nẵng bước đầu đã được xây 

dựng. Theo định kỳ hằng năm, các cơ sở y tế địa phương ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng 

Nam, Gia Lai..v..v.. tập hợp bệnh nhân sứt môi, hở hàm ếch và sẽ được đội ngũ bác sĩ Bệnh viện CH 

& PHCN Đà Nẵng khám và tư vấn tại chỗ. Ngoài ra, thông qua phương tiện báo đài, các bệnh nhi và 

gia đình đến khám trực tiếp tại Bệnh viện, sau đó, các trẻ có chỉ định phẫu thuật được chuyển về Đà 

Nẵng. Tại đây, trẻ sẽ được thăm khám tổng quát về Nhi khoa để điều trị các bệnh toàn thân nếu có. 

Bác sĩ Tai Mũi Họng sẽ thăm khám các bệnh lý như viêm tai giữa, viêm họng, viêm amydales. Bác 

sĩ Răng Hàm Mặt điều trị sâu răng, nhổ các răng nhiễm trùng. Trong trường hợp cần thiết, sẽ điều trị 

chỉnh nha tiền phẫu thuật với máng bịt khẩu cái. Các bệnh nhi sẽ được tập trung phẫu thuật vào tháng 

3 và tháng 9 hằng năm cùng với đoàn bác sĩ của Tổ chức DEVIEMED – CHLB Đức. Vào đợt phẫu 

thuật, các bác sĩ gây mê, bác sĩ nhi khoa phối hợp với bác sĩ phẫu thuật hàm mặt đưa ra chỉ định phẫu 

thuật theo tiêu chuẩn (Trẻ sứt môi> từ 6 tháng tuổi, cân nặng > 6kg. Trẻ hở hàm ếch: từ 12 tháng 

tuổi, cân nặng > 10kg). Sau phẫu thuật, các trẻ được khám định kỳ mỗi 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng, 

trong đó, một số trẻ được luyện phát âm. Do số lượng trẻ sứt môi, hở hàm ếch hằng năm còn nhiều 

nên chưa tiến hành phẫu thuật ghép xương ổ răng (cho trẻ 9 – 11 tuổi) cũng như phẫu thuật chỉnh 

hình xương hàm trên, xương hàm dưới (cho trẻ > 16 tuổi). 

Vào các đợt phẫu thuật, đoàn DEVIEMED bao gồm: các bác sĩ phẫu thuật hàm mặt, bác sĩ 

gây mê, bác sĩ nhi khoa, bác sĩ Tai mũi họng, bác sĩ chỉnh nha, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ và chuyên 

gia tâm lý phối hợp cùng với các bác sĩ Bệnh viện CH & PHCN tiến hành điều trị và xây dựng quy 

trình chăm sóc toàn diện cho trẻ. Đồng thời tổ chức các buổi hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm, 

nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện. Mỗi y bác sĩ bệnh viện có cơ hội làm 

việc, học tập cùng với bác sĩ chuyên gia CHLB Đức trong lĩnh vực chuyên môn của mình. 

 Trong nghiên cứu này chúng tôi đã phẫu thuật cho 200 trẻ vào 3 đợt, tháng 3/2016, tháng 

9/2016 và tháng 3/2017. Trong đó, phẫu thuật môi lần đầu cho 57 bệnh nhân bao gồm: 34 bệnh nhân 

nam và 23 bệnh nhân nữ. 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Đẩu [2] và các tác giả nước ngoài như Triin J và cộng sự 

[109], Mossey P.A [82] thì số bệnh nhân nam bị khe hở môi nhiều hơn nữ từ 1,5 đến 2 lần. 

4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT 

4.1.1. Tuổi 

Bệnh nhân được phẫu thuật nhiều nhất trong độ tuổi từ 1 đến 5 với 123 trường hợp, sớm nhất 

là khi trẻ được 6 tháng tuổi. Theo Phạm Văn Liệu [8] thì trẻ sứt môi được phẫu thuật khi 6 tháng 

tuổi, cân nặng tối thiểu 6kg. Theo Nguyễn Văn Đẩu [2] thì trẻ sứt môi được phẫu thuật sớm ngay từ 

2 tháng tuổi. Theo Khoa tạo hình sọ mặt – Bệnh viện Nhi trung ương [124] thì độ tuổi phẫu thuật 

sớm nhất là 22 ngày tuổi, muộn nhất là 45 ngày tuổi. 

4.1.2. Giới 

Bệnh nhân nam (56,0%) chiếm tỷ lệ nhiều hơn bệnh nhân nữ (44,0%). 

4.1.3. Nghề nghiệp của cha mẹ bệnh nhân 

Đa số nghề nghiệp của cha mẹ các trẻ là lao động phổ thông, cha (81,5%), mẹ (76%), nên 

không có điều kiện về kinh tế. Do vậy, chúng tôi gặp khó khăn trong việc tái khám trực tiếp tại Bệnh 

viện vì gia đình trẻ sống ở vùng nông thôn, cách xa bệnh viện, bố mẹ lao động phổ thông, không có 
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thời gian đưa trẻ quay lại tái khám. Vì vậy, nghiên cứu của chúng tôi phải sử dụng phiếu đánh giá 

cũng như điện thoại trực tiếp là chủ yếu cho việc tái khám, ngoại trừ khám trực tiếp sau phẫu thuật 

và trước khi xuất viện. 

4.1.4. Cân nặng của bệnh nhân khi phẫu thuật 

Cân nặng của bệnh nhân khi phẫu thuật thấp nhất là 5kg, cân nặng cao nhất là 63kg. 

Tại Bệnh viện chúng tôi, đặc thù không có Khoa Hồi sức Nhi đồng thời để bảo đảm an toàn 

cho gây mê và hậu phẫu trẻ nhỏ cũng như cần có đủ mô mềm để đóng khe hở môi thẩm mỹ hơn nên 

chỉ những trẻ từ 6 tháng tuổi, cân nặng từ 6kg có chỉ định phẫu thuật đóng khe hở môi. Tiêu chuẩn 

này giống với Phạm Văn Liệu [8]. 

4.2. BỆNH SỬ TỔNG QUÁT CỦA BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT 

 Trong nghiên cứu của chúng tôi, các trẻ sứt môi, hở hàm ếch được phẫu thuật không có 

kèm theo hội chứng khác, người thân bị sứt môi, hở hàm ếch là 4 trường hợp. Theo Nguyễn Văn Đẩu 

[2] không có thống kê về người thân bị sứt môi, hở hàm ếch nhưng có 4,1% các trẻ có hội chứng 

khác kèm theo. 

Yếu tố gia đình có người thân bị sứt môi, hở hàm ếch ảnh hưởng đến trẻ không xác định rõ 

trong nghiên cứu vì cỡ mẫu nhỏ (N = 200). 

4.3. BỆNH LÝ Ở TAI CỦA BỆNH NHÂN NGAY TRƯỚC PHẪU THUẬT 

Trong chương trình chăm sóc toàn diện sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ bị dị tật tại Bệnh viện 

CH & PHCN Đà Nẵng, vai trò của bác sĩ Tai mũi họng rất quan trọng. Nghiên cứu này chỉ ra tình 

trạng bệnh lý ở tai của bệnh nhân ngay trước phẫu thuật. Bệnh lý ráy tai bao gồm: ráy tai ít, ráy tai 

nhiều, chất dịch, chất dịch kết hợp màng nhầy, màng nhầy. Có 36 bệnh nhân có bệnh lý ráy tai phải 

chiếm 18,0%, ít hơn tai trái với 40 trường hợp chiếm 20,0%. Trong đó, đa số là ráy tai nhiều và chất 

dịch. 

Bệnh lý co kéo màng nhĩ bao gồm: Tăng tiết dịch, tăng tiết ráy tai đặc, tăng tiết dịch nhầy 

đặc. Có 12 bệnh nhân có bệnh lý có kéo màng nhĩ phải chiếm 6,0% nhiều hơn tai trái với 7 trường 

hợp chiếm 3,5%. Trong đó, nhiều nhất là tăng tiết dịch. 

Tình trạng bệnh lý của màng nhĩ và ống tai ngoài được đánh giá ngay trước khi phẫu thuật 

dưới gây mê toàn thân trong quy trình chăm sóc trẻ toàn diện tại Bệnh viên CH & PHCN Đà Nẵng. 

Các trẻ được đặt dẫn lưu tai giữa để điều trị cũng như phòng ngừa bệnh lý viêm tai giữa. 

Trẻ hở hàm ếch rất dễ bị viêm tai giữa do việc tắc nghẽn vòi Eustachian, khi chúng tôi tiến 

hành khám trẻ chuẩn bị cho phẫu thuật thường có mặt Bác sĩ Tai mũi họng nhằm phát hiện sớm tình 

trạng bệnh lý tai để điều trị trước khi phẫu thuật đóng khe hở. Sau khi trẻ đã được gây mê toàn thân, 

Bác sĩ Tai mũi họng sẽ kiểm tra tai ngoài và tình trạng màng nhĩ căng bóng, tăng tiết dịch nhầy để 

quyết định đặt dẫn lưu tai giữa nhằm điều trị hoặc phòng ngừa viêm tai giữa. 

4.4. QUÁ TRÌNH PHẪU THUẬT 

4.4.1. Phẫu thuật đã thực hiện trước đây 

 Trong số 200 trẻ tham gia nghiên cứu, có 29 trẻ đã từng được phẫu thuật đóng khe hở môi, 

trong đó có 21 trẻ biến chứng lỗ thủng ngách hành lang và 1 bệnh nhân sẹo xấu môi. Còn lại 7 trường 

hợp là bệnh nhân sứt môi, hở hàm ếch toàn bộ đã được phẫu thuật môi và lần này là phẫu thuật hàm ếch. 

Có 49 trẻ đã từng được phẫu thuật hàm ếch với biến chứng lỗ thủng khẩu cái cứng và khẩu cái 

mềm tương ứng với 49 trường hợp phẫu thuật trong nghiên cứu này. 

4.4.2. Phẫu thuật đã thực hiện trong nghiên cứu này 

Phẫu thuật tạo hình môi lần đầu là 57 trường hợp (28,5%) và phẫu thuật hàm ếch lần đầu là 

93 trường hợp (46,5%). 

Trong số các phương pháp phẫu thuật được sử dụng, trẻ sứt môi 1 bên đa số được phẫu thuật 

bằng phương pháp Tennison (24) và Millard (19) và 8 trường hợp bằng phương pháp Pfeifer. Đối 

với sứt môi 2 bên, chúng tôi chỉ sử dụng phương pháp Delaire. Theo Nguyễn Văn Đẩu [2], Divya 

[37] thì dùng phương pháp Millard cho khe hở môi 1 bên và 2 bên. Theo Linas [69] trong 1 nghiên 

cứu trên 66 trẻ có khe hở môi 1 bên, các phương pháp được sử dụng bao gồm: Tennison 28,8%, 

Millard 30,3% và Pfeifer 40,9%. 

Đối với khe hở hàm ếch, trong nghiên cứu chúng tôi sử dụng phương pháp Veau cho đa số 

trường hợp, chỉ có 9 trường hợp dùng phương pháp Von – Langenbeck và 19 trường hợp dùng phương 
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pháp vạt thành hầu. 

Theo nghiên cứu của Ayanga [17] có 43,8% bệnh nhân khe hở hàm ếch sử dụng phương 

pháp phẫu thuật của Von – Langenbeck và 11,9% sử dụng phương pháp Furlow. Theo Jai và cộng 

sự [58], Nguyễn Văn Đẩu [2] tất cả các bệnh nhân khe hở hàm ếch trong nghiên cứu đều sử dụng 

phương pháp Veau. 

Khi chúng tôi phẫu thuật trẻ sứt môi, hở hàm ếch, có sự hợp tác với đoàn bác sĩ chuyên gia 

của tổ chức DEVIEMED từ CHLB Đức. Phương pháp Tennison cần sự đo đạc toán học, thuận lợi 

cho đoàn DEVIEMED giảng dạy cho phẫu thuật viên ít kinh nghiệm. 

Phương pháp Furlow cần có nhiều kinh nghiệm để tránh biến chứng thủng khẩu cái sau phẫu 

thuật dù có nhiều ưu điểm. Do vậy, chúng tôi không sử dụng phương pháp này. Phương pháp Veau 

với 2 vạt có chân nuôi dưỡng là cuống mạch khẩu cái lớn bảo đảm nuôi dưỡng tốt và kéo dài khẩu 

cái mềm về sau nên được sử dụng rộng rãi. Phương pháp Von Langenbeck có 2 chân nuôi dưỡng, 

giảm được tỷ lệ biến chứng dò khẩu cái sau phẫu thuật nhưng khó kéo dài khẩu cái mềm về sau nên 

chúng tôi chỉ sử dụng cho khe hở hàm ếch 1 phần. 

4.4.3. Thời gian phẫu thuật 

Thời gian phẫu thuật trong nghiên cứu trung bình là 82,38 ± 50,855 phút, ngắn nhất là 30 

phút có 23 trường hợp, thời gian là 150 phút có 22 trường hợp. Theo Khoa tạo hình sọ mặt - Bệnh 

Nhi trung ương [124] thời gian phẫu thuật trung bình 35,36 ± 12,32 phút, ngắn nhất là 20 phút, dài 

nhất là 75 phút. 

Chúng tôi có 6 trường hợp khe hở môi 2 bên với xương tiền hàm nhô ra trước gây khó khăn 

cho việc đóng khe hở và những trường hợp khe hở hàm ếch toàn bộ, rộng cần bóc tách kỹ để đóng 

khe hở không bị căng. Do đó, chúng tôi có 22 trường hợp phẫu thuật trên 150 phút. Đa số trường hợp 

phẫu thuật môi 1 bên và khe hở hàm ếch 1 phần hoặc không rộng chỉ cần từ 31 – 90 phút. Những 

trường hợp khe hở môi 1 phần, chúng tôi phẫu thuật không quá 30 phút. 

4.4.4. Biến chứng sau phẫu thuật 

 Sau phẫu thuật, có 1 trường hợp sứt môi bị bục chỉ toàn bộ, bục chỉ vài múi có 3 trường 

hợp, hở hàm ếch không có trường hợp nào. Nhiễm trùng có 3 trường hợp là khe hở hàm ếch, 1 trường 

hợp là sứt môi. Theo Khoa tạo hình sọ mặt – Bệnh viện Nhi Trung ương [124] có 16/187 trường hợp 

bị viêm và toác vết phẫu thuật phần niêm mạc miệng. 

4.4.5. Thời gian nằm viện 

Thời gian nằm viện trung bình là 8,5 ngày, tối thiểu là 2 ngày, tối đa là 17 ngày. Theo Khoa 

tạo hình sọ mặt – Bệnh viên Nhi Trung ương [124]. Thời gian nằm viện trung bình 2,51 ± 1,5 ngày 

(ngắn nhất 2 ngày – đối với các khe hở môi không toàn bộ, dài nhất 7 ngày đối với khe hở môi toàn 

bộ hai bên). 

4.4.6. Sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, sử dụng 1 liều kháng sinh trong khi phẫu thuật (single shot). 

Có 19 trường hợp dùng kháng sinh sau phẫu thuật, thời gian ngắn nhất là 1 ngày, nhiều nhất là 5 

ngày. Theo Anishka Wylwaraarachchi [125], đối với khe hở môi phẫu thuật lần đầu, chỉ dùng 1 liều 

kháng sinh duy nhất trong khi phẫu thuật với tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật là 2,66%, đa số là bục 

chỉ, toác vết phẫu thuật. 

Trẻ sứt môi, hở hàm ếch trước phẫu thuật được điều trị loại bỏ các yếu tố nguy cơ nhiễm 

trùng nên chúng tôi chỉ dùng 1 liều kháng sinh đường tĩnh mạch (theo cân nặng) trong khi phẫu thuật 

(single shot). Sau phẫu thuật, nếu trẻ có sốt cao, vết thương bẩn chúng tôi sẽ dùng kháng sinh đường 

uống cho trẻ lớn và đường tĩnh mạch cho trẻ nhỏ (Amoxicillin) nhằm hạn chế sử dụng kháng sinh, 

thống nhất với đoàn chuyên gia bác sĩ DEVIEMED. Trẻ sau phẫu thuật được khuyến cáo uống nhiều 

nước, giữ vết phẫu thuật hàm ếch sạch bằng bơm rửa sau ăn lỏng và giữ vết phẫu thuật môi sạch, khô. 

Chúng tôi có 1 trường hợp bục chỉ hoàn toàn, toác vết phẫu thuật môi, 3 trường hợp nhiễm 

trùng vết phẫu thuật hàm ếch, sau đó đáp ứng tốt với kháng sinh. Đối với các trẻ sống gần bệnh viện, 

ổn định, chúng tôi cho xuất viện sớm 2 ngày sau phẫu thuật và hẹn quay lại tái khám cắt chỉ sau 5 

ngày với trường hợp khe hở môi 1 bên, 7 ngày đối với khe hở môi 2 bên. Đa số bệnh nhân sống xa 

thành phố, nên chúng tôi theo dõi trẻ sau phẫu thuật trung bình 7 - 10 ngày đến khi bệnh ổn định mới 

cho xuất viện. Đặc biệt với bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, sống ở miền núi xa, có bệnh lý kèm 
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theo như tiêu chảy, viêm phế quản thì số ngày nằm viện kéo dài đến 17 ngày. 

4.5. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐAU VÀ NGỨA SAU PHẪU THUẬT 

 Ngay sau phẫu thuật, có 140 bệnh nhân đau nhẹ, đau vừa là 47, đau nhiều là 13 trường 

hợp. Khi xuất viện, còn 9 trường hợp vẫn còn đau nhiều. 

Tỷ lệ bệnh nhân bị ngứa sau phẫu thuật là 73 trường hợp chiếm 36,5%, trong đó đa số là 

ngứa nhẹ có 46 bệnh nhân chiếm 23%, có 7 bệnh nhân ngứa nhiều chiếm 3,5%. 

Sau phẫu thuật trẻ được sử dụng Efferalgan (tọa dược) để giảm đau, những bệnh nhân khe 

hở hàm ếch toàn bộ, rộng, cần bóc tách nhiều thường đau nhiều sau phẫu thuật, chúng tôi sử dụng 

Efferalgan truyền tĩnh mạch. 

4.6. THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRUNG HẠN 

4.6.1. Đánh giá màu và độ cứng sẹo sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng 

 Việc đánh giá điểm hài lòng về màu và độ cứng của sẹo sau 3 tháng trên 200 bệnh nhân, 

sau 6 tháng với 143 bệnh nhân (88 bệnh nhân phẫu thuật vào tháng 3/2016 và 55 bệnh nhân phẫu 

thuật vào tháng 09/2016). Sau 12 tháng là 88 trường hợp (bệnh nhân phẫu thuật vào tháng 3/2016). 

Trong nghiên cứu chúng tôi dựa trên cải tiến thang điểm đánh giá sẹo của POSAs thì đa số 

gia đình bệnh nhân hài lòng với màu và độ cứng của sẹo gia tăng dần theo thời gian. 

4.6.2. Đánh giá thẩm mỹ môi, sẹo phẫu thuật môi, mũi sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng ở 

bệnh nhân phẫu thuật sứt môi 

Chúng tôi đánh giá sự hài lòng về thẩm mỹ môi, sẹo phẫu thuật môi và mũi. Kết quả sau 3 

tháng bao gồm: 26 bệnh nhân được phẫu thuật vào tháng 3/2016, 17 trẻ được phẫu thuật vào tháng 

9/2016 và 15 trẻ sứt môi được phẫu thuật vào tháng 3/2017. Sau 6 tháng gồm 43 bệnh nhân bao gồm: 

26 bệnh nhân được phẫu thuật vào tháng 3/2016 và 17 bệnh nhân của tháng 9/2016. Sau 12 tháng là 

26 bệnh nhân được phẫu thuật vào tháng 3/2016. Đa số gia đình bệnh nhi hài lòng với vấn đề thẩm 

mỹ theo thời gian. 

Theo Franceline [44] đánh giá chất lượng sẹo sau khi phẫu thuật khe hở môi, thời gian trung 

bình từ khi phẫu thuật đến khi đánh giá sẹo là 5,9 năm ± 4,3 tháng, sớm nhất là 2,5 năm. Đa số gia 

đình bệnh nhân hài lòng với chất lượng sẹo, thẩm mỹ hơn là người quan sát. 

4.6.3. Đánh giá chức năng sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng ở bệnh nhân phẫu thuật hở 

hàm ếch 

Nghiên cứu chúng tôi theo dõi sự hài lòng với việc nói, ăn uống và thở của trẻ thông qua 

phiếu khảo sát dành cho gia đình và bệnh nhi. Đánh giá sau 3 tháng với 142 trẻ phẫu thuật hàm ếch 

bao gồm: 62 trẻ được phẫu thuật vào tháng 3/2016, 38 trẻ được phẫu thuật vào tháng 9/2016, 42 trẻ 

được phẫu thuật vào tháng 3/2017. Đánh giá sau 6 tháng là 100 trẻ bao gồm: 62 trẻ được phẫu thuật 

vào tháng 3/2016, 38 trẻ được phẫu thuật vào tháng 9/2016. Đánh giá sau 12 tháng là 62 trẻ được 

phẫu thuật vào tháng 3/2016. Tỷ lệ hài lòng về khả năng ăn uống là cao nhất sau 3 tháng, 6 tháng và 

12 tháng, tỷ lệ hài lòng về khả năng nói là thấp nhất. Theo Harsha J [47] nghiên cứu trên 20 bệnh 

nhân (từ 18 -36 tháng) được phẫu thuật hàm ếch bằng phương pháp V-Y push back, được theo dõi 6 

tháng sau phẫu thuật, khả năng nói hiểu được cải thiện rõ. 

Trong nghiên cứu theo dõi và đánh giá độ hài lòng về thẩm mỹ môi, sẹo phẫu thuật môi và 

mũi cũng như màu sẹo và độ cứng sẹo đối với trẻ phẫu thuật khe hở môi, chúng tôi dùng phiếu đánh 

giá độ hài lòng và điện thoại phỏng vấn trực tiếp gia đình bệnh nhân. Tỷ lệ hài lòng tương đối cao và 

cải thiện theo thời gian sau 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. 

Đối với trẻ phẫu thuật hở hàm ếch, phiếu đánh giá độ hài lòng được thực hiện sau 3 tháng, 6 

tháng và 12 tháng với tỷ lệ hài lòng về khả năng ăn uống (không bị sặc, nuốt dễ) là cao nhất, tỷ lệ 

hài lòng về khả năng nói không cao, tuy nhiên cải thiện 1 phần theo thời gian. 
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KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 

 

Chăm sóc trẻ sứt môi, hở hàm ếch là một quá trình điều trị lâu dài và nhiều giai đoạn từ khi 

trẻ sinh ra cho đến khi trưởng thành. Vì vậy, quy trình chăm sóc toàn diện đòi hỏi phối hợp nhiều 

chuyên gia trong các lĩnh vực y khoa cũng như xã hội. Việc điều trị phẫu thuật khe hở nhằm đem lại 

thẩm mỹ và chức năng trong khi phải xem xét đến việc phát triển xương hàm trên của trẻ. Việc phân 

tích mỗi một biến dạng cho phép chọn lựa phương pháp phẫu thuật thích hợp nhằm can thiệp da, môi 

đỏ, cơ vòng môi, niêm mạc miệng, sàn mũi, vách ngăn mũi, đỉnh mũi cũng như cơ vùng khẩu cái 

mềm, vạt cuống mạch khẩu cái lớn, xương lá mía, màng xương của xương hàm trên, xương tiền hàm. 

Mặc dù còn nhiều mâu thuẫn, các nhà ngoại khoa thống nhất tiếp cận chuẩn hóa, tôn trọng 

thực tế lâm sàng để bảo đảm kết quả điều trị lâu dài.  

Tại Bệnh viện CH & PHCN Đà Nẵng, chúng tôi bước đầu hoàn thiện dần quy trình chăm 

sóc toàn diện trẻ sứt môi, hở hàm ếch phối hợp với đoàn bác sĩ chuyên gia từ Tổ chức DEVIEMED 

– CHLB Đức. Các y bác sĩ bệnh viện trong quá trình làm việc chung với đoàn DEVIEMED đã được 

truyền đạt kinh nghiệm cũng như nâng cao khả năng thực hành trong các lĩnh vực: tư vấn trẻ sứt môi, 

hở hàm ếch, điều trị chỉnh nha, răng miệng trước phẫu thuật, gây mê nhi khoa, đặt ống dẫn lưu tai 

giữa dưới kính hiển vi, chăm sóc vết thương môi và hàm ếch sau phẫu thuật, bước đầu điều trị phát 

âm cho trẻ hở hàm ếch. Về phẫu thuật, chúng tôi sử dụng phương pháp Tennison cho khe hở môi 1 

bên, phương pháp Veau cho trẻ hở hàm ếch và Delaire cho khe hở môi 2 bên. 

 Chương trình chăm sóc toàn diện trẻ sứt môi, hở hàm ếch tại Bệnh viên CH&PHCN bước 

đầu đã có kết quả tốt. Để đánh giá tổng quát và chi tiết hơn những ưu điểm của chương trình này, 

chúng tôi thiết nghĩ cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các liên chuyên khoa trong một thời gian 

dài nhất định. Do vậy, một nghiên cứu kéo dài hơn như sau 5 năm, với cỡ mẫu lớn hơn nên được tiếp 

tục thực hiện. 

 

 


