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Bạn đã bao giờ bị người thân, bạn bè hay đồng nghiệp phàn nàn về tính lơ đãng, chậm
chạp hay trễ giờ “mãn tính” của mình? Nếu điều này diễn ra quá thường xuyên và dường
như bạn quá quen với những lời buộc tội như vậy thì đã đến lúc bạn nên dừng oán trách
bản thân hay những người xung quanh và đến gặp các bác sĩ tâm lý. Có thể, bạn đã mắc
hội chứng ADHD và cần được điều trị.      

Vấn đề là những người trưởng thành bị hội chứng ADHD thường gánh chịu ảnh hưởng tiêu cực
đến cuộc sống của mình nhưng đôi khi bản thân họ không ý thức được điều này. Chính vì vậy,
những người đang phải chống chọi với ADHD thường không được đánh giá cao cho đến khi họ
nỗ lực khẳng định được khả năng và đạt được thành tích nào đó trong sự nghiệp.

Kiểm tra gì khi có triệu chứng ADHD

  

Cho đến nay, không có một biện pháp nào có thể xác định được bệnh ADHD ngoài việc người
bệnh đã trải qua tất cả các bài kiểm tra của một bác sĩ tâm lý và được bác sĩ khám lâm sàng
cũng như theo dõi kỹ lưỡng. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm tuy không giúp định bệnh
nhưng cũng có một số yếu tố để khẳng định chính xác nhằm chẩn đoán bệnh. Sau đó, thị giác
và thính giác của bệnh nhân cũng sẽ được kiểm tra.

  

  Kết quả X-quang não bộ sẽ giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn. Ảnh: Inmagine    Ngoài việc
thăm khám tại bác sĩ tâm lý, người bệnh sẽ được chỉ định làm một số các xét nghiệm như: xét
nghiệm rối loạn chức năng tuyến giáp, xét nghiệm đếm lượng huyết thanh trong máu CBC…
Bên cạnh đó, người bệnh sẽ được chụp X-quang MRI não bộ. Sau khi được khám lâm sàng, bác
sĩ tâm lý sẽ cho bệnh nhận thực hiện một số bài trắc nghiệm kiểm tra hành vi, các bài toán logic
để kiểm tra sự tập trung chú ý và một số các trắc nghiệm tâm lý khác.
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Bước đầu điều trị ADHD ở người trưởng thành
  

Nếu bạn có những dấu hiệu của bệnh ADHD thì bạn nên chú ý hơn để ý thức điều chỉnh các
hành vi của mình. Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về điều này, hãy tìm hiểu kỹ hơn về các dấu hiệu
và triệu chứng của ADHD để có thể giúp cho bác sĩ có những chẩn đoán hợp lý.

  

  Sự giúp đỡ của một người bạn thân giúp bạn kiểm soát hành vi. Ảnh: Inmagine    

Hiện nay, ADHD đang nhận được nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn nên không quá khó
khăn để bạn tìm đọc những cuốn sách viết về hội chứng này. Đừng quên chia sẻ thông tin với
những người xung quanh vì biết đâu họ cũng đang phiền hà về chứng lơ đãng, bốc đồng của họ
mà không hiểu nguyên do vì sao.

Nhiều người thật sai lầm khi cho rằng ADHD không nghiêm trọng vì nó không phải là một căn
bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và thể chất. Các chuyên gia khuyến cáo rằng bạn
không được lơ là khi bản thân hoặc những người xung quanh có những triệu chứng nghi ngờ
mắc phải ADHD, hãy tìm đến các chuyên gia tâm lý, các bác sĩ chuyên khoa để được chẩn
đoán và nhận được những hỗ trợ kịp thời trước khi tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. 

  

Sự hỗ trợ của các mối quan hệ trong điều trị ADHD
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Sau khi đã qua chẩn đoán và xác nhận rằng bạn đang mắc chứng ADHD, bạn nên làm việc với
các bác sĩ hay chuyên gia trong lĩnh vực này để được điều trị theo từng bước cụ thể, nhất là
trong các hoạt động hàng ngày. Quá trình điều trị sẽ rất phức tạp và cần có sự kết hợp giữa
thuốc trị liệu, huấn luyện kỹ năng và tâm lý. 

Trong quá trình điều trị, bên cạnh những ghi nhận của bác sĩ, bạn nên nhờ những người xung
quanh bạn nhận xét, đánh giá về sự tiến bộ của mình vì họ mới chính là những người chứng
kiến bạn trong các hoạt động và cách cư xử hàng ngày một cách rõ nhất.

Các chuyên gia cho rằng, tốt nhất, bạn nên nhờ một người thân hoặc một người bạn gần gũi
trong cuộc sống hằng ngày theo dõi, quan sát quá trình điều trị cũng như sự cải thiện của bạn
một cách cụ thể. Bác sĩ có thể giúp bạn điều trị hằng ngày nhưng không thể theo sát bạn trong
tất cả mọi hoạt động được. Người cùng hỗ trợ bạn trong quá trình vượt qua ADHD là vô cùng
cần thiết, họ có vai trò quan trọng trong quá trình điều trị của bạn. 

 Các chuyên gia cũng nói thêm, trong một số trường hợp, người điều trị ADHD cũng có thể tự
nhận thấy sự tiến bộ trong khả năng tập trung, ghi nhớ trong công việc hàng ngày và họ cho
rằng tự bản thân có thể vượt qua được với sự hỗ trợ của bác sĩ. Nhưng thực ra, bạn luôn cần đến
một nhân vật thứ ba đồng hành cùng bạn trong quá trình điều trị bởi họ mới là người đưa ra
những phản hồi khách quan và cụ thể nhất.

  

  Bệnh nhân ADHD nên hạn chế thức ăn có nhiều phẩm màu. Ảnh: Inmagine    

Khi bạn đã đạt được những tiến bộ rõ rệt và được mọi người thừa nhận điều đó, bác sĩ sẽ áp
dụng bước tiếp theo trong quá trình điều trị: đó là tập trung vào những hoàn cảnh, tình huống
cụ thể để bạn hoàn thiện những khiếm khuyết về sự tập trung hay trí nhớ của mình. 

Khi nói đến việc điều trị cho những người trưởng thành mắc chứng ADHD, các chuyên gia nhấn
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mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng để người bị ADHD có thể
duy trì hoặc phát triển những mối quan hệ tốt như mong đợi. Kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng
tổ chức công việc hay một vài kỹ năng cần thiết khác sẽ hỗ trợ người bị ADHD trong quá trình
cải thiện các mối quan hệ và cả trong công việc của chính mình. 

Mối quan hệ vợ chồng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình điều trị ADHD. Nếu tình cảm
hai người diễn biến tốt và mang lại nhiều hạnh phúc cho bạn, việc điều trị ADHD sẽ dễ dàng
hơn. Ngược lại, kết quả điều trị sẽ không như mong đợi nếu tình cảm vợ chồng bạn không suôn
sẻ và điều này ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của bạn. 

Chính vì vậy, bạn nên chia sẻ và đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của những người xung quanh
trong việc điều trị ADHD. Điều này không chỉ làm cho các mối quan hệ của bạn bớt căng
thẳng mà còn giúp bạn tiến bộ đáng kể nhờ vào những hỗ trợ phù hợp của những người xung
quanh. Bạn hãy cố gắng tập thể dục hoặc làm một việc nào đó đòi hỏi sự chú của cả đầu óc lẫn
vận động cơ thể. Lao động giúp cho quá trình điều trị ADHD nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, nhiều nha khoa học và các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng bạn không
nên ăn nhiều thực phẩm có chứa phẩm màu và chất bảo quản. Các chất hóa học dùng để tạo
ra màu sắc trong thức ăn làm cho chứng bệnh này càng trở nên tồi tệ hơn. 

Điều trị ADHD bằng thuốc

Một số các cuộc nghiên cứu gần đây trên các bệnh nhân bị mắc bệnh ADHD cho thấy pháp y
dược hiệu quả hơn phương pháp điều chỉnh hành vi. Đối với một số bệnh nhân nặng, phương
pháp điều chỉnh hành vi, chăm sóc đặc biệt sẽ được kết hợp cùng với những toa thuốc điều trị
được chỉ định bởi bác sĩ.

Methylphenidate, dextroamphetamine là hai loại thuốc phổ biến nhất hiện nay thường được các
bác sĩ sử dụng trong điều trị ADHD vì nó mang lại hiệu quả cao. Một số các loại thuốc điều trị
sẽ được bác sĩ duy trì liên tục và được cho uống khoảng ba lần một ngày nhằm duy trì mức độ
tập trung của bệnh nhân. Tuy nhiên, các loại thuốc này thường gây ức chế thần kinh và có
những tác dụng phụ hoặc gây nghiện nên các bệnh nhân cần cẩn trọng và cần bàn bạc, phối
hợp kỹ lưỡng với bác sĩ trước khi quyết định sử dụng những loại thuốc này.

Một trong những tác dụng phụ lớn nhất của các loại thuốc điều trị ADHD là chúng có thể gây
mất ngủ, vì vậy giờ uống thuốc của bệnh nhân cần phải cách giờ đi ngủ từ 4 – 5 tiếng. Chán ăn,
giảm cân và hay choáng váng cũng là những tác dụng phụ của các loại thuốc điều trị ADHD
gây nên. Tuy nhiên, các triệu chứng này xảy ra ở mức độ nặng hay nhẹ còn tùy thuộc vào cơ
địa của mỗi bệnh nhân và mức độ đáp ứng với thuốc của mỗi cơ thể bệnh nhân.

Một số các loại thuốc có gốc magie pemoli hay các loại thuốc điều trị trầm cảm cũng được bác
sĩ sử dụng kết hợp trong điều trị ADHD. Tuy nhiên những loại thuốc này thường được hạn chế
sử dụng vì nó ảnh hưởng đến các chức năng của gan và tim.

 4 / 4


