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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Tự k  hay còn gọi là rối lo n phổ tự k , là khuyết tật phát tri n suốt đời, đặc 

trưng bởi những khiếm khuyết trong sự tư ng tác và giao tiếp xã hội, sự h n chế và 

lặp đi lặp l i các ham thích và hành vi. Rối lo n phổ tự k  từng được gọi là tự k  

nhủ nhi, tự    sớm ở trẻ nhỏ, tự k  ở trẻ em, tự k  Kanner [14]. Một số từ ngữ khác 

nhau đã được sử dụng, bao gồm: cả rối lo n tự k , rối lo n Asperger và rối lo n 

phát tri n lan tỏa [45]. 

Trên Thế giới, trước năm 1960 ước tính có khoảng 0,4‰ trẻ rối lo n phổ tự 

k ; năm 2013 khi DSM-5 được ban hành thì có đến khoảng 10‰ trẻ RLPTK [32].  

Ở Việt Nam, trước năm 1980  hái niệm rối lo n phổ tự k  còn rất xa l ; nhưng 15 

năm trở l i đây, có sự gia tăng chẩn đoán cũng như t  lệ rối lo n phổ tự k  [10]. Tác 

giả Lê Thị Vui năm 2019 nghiên cứu về ―Dịch tễ học rối lo n phổ tự k  ở trẻ 18-30 

tháng và rào cản tiếp cận dịch vụ chẩn đoán, can thiệp rối lo n phổ tự k  t i Việt 

Nam, 2017-2019‖ cho kết quả t  lệ trẻ mắc RLPTK là 7,58‰ [26]. Lý giải phần 

nào cho sự gia tăng t  lệ rối lo n phổ tự k  là do thay đổi tiêu chuẩn chẩn đoán; sự 

gia tăng nhận thức và mối quan tâm của xã hội, đồng thời do một số yếu tố tác động 

bất lợi từ môi trường xung quanh. 

Hậu quả của rối lo n phổ tự k  gây nên những khuyết tật rất nặng nề về tâm 

lý, xã hội và kinh tế; khiến rối lo n phổ tự k  trở thành gánh nặng cho gia đình và 

xã hội. Hầu hết trẻ rối lo n phổ tự k  luôn gặp những vấn đề  hó  hăn với cuộc 

sống độc lập, việc làm, các mối quan hệ xã hội [10], [14], [104]. Rối lo n phổ tự k  

mặc dù là bệnh lý xuất hiện từ rất sớm ở thời th  ấu, nhưng các triệu chứng đi n 

hình và có th  chẩn đoán ch nh xác  hi trẻ đủ 24 tháng tuổi, cho nên trẻ rối lo n phổ 

tự k  thường được phát hiện rất muộn [10], [129]. 

Trên Thế giới, trước đây thường sử dụng các tiêu chuẩn chẩn đoán rối lo n 

phổ tự k  theo ICD-10 và DSM-IV TR [130]. Đến năm 2013, tiêu chuẩn chẩn đoán 

rối lo n phổ tự k  theo DSM-5 được ban hành đã qui định rõ ràng h n và cụ th  

h n, từ đó đã tăng hiệu lực trong chẩn đoán rối lo n phổ tự k  [32], [91]. 
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Hiện nay chưa có sự thống nhất về mô hình và phư ng pháp can thiệp trẻ rối 

lo n phổ tự k , vấn đề này còn được tiếp tục nghiên cứu [10], [51]. Trẻ rối lo n phổ 

tự k  thường được can thiệp t i nhiều c  sở khác nhau với các phư ng pháp  hác 

nhau [119], [145]. Hầu hết trẻ rối lo n phổ tự k  được can thiệp t i c  sở chuyên 

biệt nên rất tốn  ém cho gia đình vì phải trả các chi phí: can thiệp, đi l i, ăn 

uống…cho nên những gia đình ở xa thành phố, điều kiện khó khăn thì  t có c  hội 

cho trẻ rối lo n phổ tự k  được can thiệp [154]. 

Khi so sánh các mô hình can thiệp thì mô hình can thiệp trực tiếp t i c  sở can 

thiệp kết hợp với gia đình và cộng đồng có hiệu quả h n [42], [116], [124], [130]; 

và có nhiều phư ng pháp can thiệp, mỗi phư ng pháp có những ưu, nhược đi m 

 hác nhau, nhưng xét về mức độ ứng dụng thực tế đ  can thiệp, đ  chuy n giao cho 

cộng đồng và tính khoa học vì có các công cụ đánh giá theo dõi thì phư ng pháp 

TEACCH có ưu đi m h n [40], [78], [102], [112], [131]. Như vậy, việc xây dựng 

tri n khai mô hình can thiệp trẻ rối lo n phổ tự k  t i môi trường sinh sống của trẻ 

kết hợp với gia đình và cộng đồng theo phư ng pháp TEACCH là hết sức cần thiết 

và cần được nghiên cứu, nhằm giúp trẻ rối lo n phổ tự k  hòa nhập và phát tri n tốt 

h n [110], [129]. 

T i tỉnh Quảng Ngãi, cho đến năm 2016 vẫn chưa có nghiên cứu nào về t  lệ 

và mô hình can thiệp trẻ rối lo n phổ tự k , nhưng trong thời gian này có nhiều bậc 

cha, mẹ liên hệ với cán bộ của bệnh viện Tâm thần tỉnh đ  khám và mong được can 

thiệp rối lo n phổ tự k  cho con em mình. Xuất phát từ thực tế trên, với mong muốn 

xác định t  lệ trẻ rối lo n phổ tự k , đồng thời tri n khai can thiệp trẻ rối lo n phổ 

tự k  t i tỉnh nhằm can thiệp sớm cho trẻ và giảm sự tốn  ém cho gia đình các trẻ, 

cho nên chúng tôi tri n  hai đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ rối loạn phổ tự kỷ và 

hiệu quả chƣơng trình can thiệp dựa vào cộng đồng tại tỉnh Quảng Ngãi”, 

nhằm mục tiêu: 

1. Mô tả đặc điểm và tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ từ 24 đến 72 tháng tuổi tại 

tỉnh Quảng Ngãi năm 2016. 

2. Xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào 

cộng đồng theo thang điểm CARS tại địa điểm nghiên cứu giai đoạn 2017-2019. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. ĐẠI CƢƠNG RỐI LOẠN PHỔ TỰ    

1.1.1.  hái niệm v  lịch sử nghiên cứu rối loạn phổ tự kỷ 

Các  hái niệm rối lo n phổ tự k   RLPTK   hông cố định mà liên tục thay 

đổi  Phân t ch khái niệm RLPTK là một bước cần thiết hướng tới sự đánh giá t  lệ 

mắc phải và đặc đi m lâm sàng của RLPTK qua các thời kỳ [144]. 

RLPTK được mô tả lần đầu tiên vào năm 1943 với tên gọi ―tự    nhũ nhi‖ bởi 

Leo Kanner  Ông đã đưa ra  hái niệm về chẩn đoán RLPTK như một thực th  tâm 

thần riêng biệt. Kanner khi viết về trẻ RLPTK ở Hoa Kỳ đã mô tả những  hó  hăn về 

xã hội, giao tiếp và thói quen mang t nh định hình, thường bắt đầu trong vòng hai 

năm đầu tiên của cuộc đời. Kanner cho rằng RLPTK là do bẩm sinh, nhưng với ảnh 

hưởng m nh mẽ của thuyết phân tâm ở Hoa Kỳ cho nên ông đã nhấn m nh vào các 

yếu tố tâm lý xuất phát từ các bậc cha, mẹ như: ám ảnh, sự l nh nh t và sự thiếu thốn 

tình cảm dành cho trẻ [77]. Năm 1944, nhà tâm thần học người  o là Hans Asperger 

đã mô tả một th  lo i RLPTK với các trường hợp trẻ có rối lo n học tập nhưng có 

những  hả năng cực  ỳ tốt và nhiều trẻ đã có cuộc sống khá tốt sau này. Ông gợi ý 

rằng, trẻ RLPTK sở d  có được những  ỹ năng đặc biệt siêu phàm đó có th  là nhờ sự 

phát tri n b  trừ những thiếu hụt các  ỹ năng  hác do chứng RLPTK gây nên [60], 

[68]  Đến năm 1952, phiên bản DSM-I ra đời đã đề cập đến RLPTK như là một d ng 

―Tâm thần phân liệt‖  Schizophrenia   Trong thời gian này, có một số tác giả gộp rối 

lo n phổ tự    với Tâm thần phân liệt thời th  ấu, chậm phát tri n tâm thần  Năm 

1968, DSM-II ra đời vẫn tiếp tục duy trì khái niệm RLPTK như DSM-I [1], [150]. 

Năm 1980 với sự ra đời DSM-III đã mở ra một cách nhìn thống nhất của các nhà 

nghiên cứu về RLPTK, đồng thời đặt ra công tác chăm sóc, điều trị tâm lý và trị liệu 

ngôn ngữ với sự hợp tác của gia đình [54], [137], [150]   Năm 2000  hi DSM-IV TR 

ra đời đã hoàn thiện h n tiêu chuẩn chẩn đoán RLPTK và xếp RLPTK vào một nhóm 

các rối lo n với ph m vi rộng h n là rối lo n phát tri n lan tỏa (Pervasive 
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Developmental Disorders – PDDs). Khái niệm RLPTK là một chứng rối lo n phát tri n 

thần kinh m n t nh có đặc trưng là sự suy yếu đáng    trong ba l nh vực ho t động cốt 

lõi: những bất thường tư ng tác xã hội, bất thường trong việc giao tiếp bằng lời và 

không lời, các mô hình hành vi hoặc sở thích bị thu hẹp, rập khuôn và lặp l i [14], [31]. 

DSM-5 ra đời vào năm 2013 đã thống nhất ba chẩn đoán: tự k , hội chứng 

Asperger và rối lo n phát tri n không biệt định vào cùng một chẩn đoán là RLPTK 

với các mức độ nghiêm trọng khác nhau [59]. RLPTK là một thuật ngữ ngày nay 

được sử dụng nhiều h n [91] và được khái niệm là khuyết tật phát tri n suốt đời, 

đặc trưng bởi những rối lo n trong hai nhóm triệu chứng: khiếm khuyết sự tư ng 

tác và giao tiếp xã hội, sự h n chế và lặp đi lặp l i các ham thích và hành vi [32]. 

1.1.2. Hậu quả 

RLPTK là một khuyết tật của trẻ em, gây hậu quả nặng nề về tâm lý, kinh tế 

và xã hội, đã  hiến RLPTK trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình và cộng đồng 

[11], bao gồm: 

 nh h ởng v   inh tế  Chăm sóc cho một trẻ RLPTK rất tốn kém về: chi phí 

phi y tế, giáo dục đặc biệt, chi phí xã hội gây nên một gánh nặng kinh tế đối với gia 

đình và cộng đồng [45]. 

 nh h ởng khác: Trẻ RLPTK rất  hó  hăn trong việc phát tri n và hòa nhập 

với nhóm trẻ cùng lứa tuổi vì sự khiếm khuyết về chất lượng trong tư ng tác xã hội, 

khiếm  huyết định tính trong giao tiếp [11], [63]  Trẻ RLPTK có tình tr ng lo n khả 

năng ho t động nặng và sống hoàn toàn gần như dựa dẫm vào người thân hoặc bệnh 

viện. Ở cuối giai đo n vị thành niên, trẻ RLPTK thường có nhu cầu về b n bè, 

nhưng h n chế trong việc đáp ứng những sở thích, tình cảm và cảm xúc của người 

khác cho nên rất  hó đ  phát tri n các mối quan hệ [51]. Vả l i, trẻ RLPTK có bệnh 

lý đi  èm thì cha, mẹ rất vất vả trong việc chăm sóc  

1.2. T  LỆ VÀ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN PHỔ TỰ K  

1.2.1. Tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ 

1.2.1.1. Tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ trên Thế giới 

T  lệ RLPTK thay đổi theo thời gian và t y thuộc vào tiêu chuẩn và công cụ 

chẩn đoán  Trong những năm gần đây, t  lệ RLPTK có sự gia tăng trên toàn Thế 
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giới [34]  Trước thập niên 1960, trên Thế giới người ta ước tính t  lệ RLPTK 

khoảng 0,4‰; năm 2000 chẩn đoán theo DSM-IV TR thì ước tính t  lệ RLPTK là 

0,5‰[31] và đến năm 2005 t  lệ này là khoảng 6‰, tăng đến gấp 15 lần so với thập 

niên 1960 [61]. Theo nghiên cứu thuần tập của Hjordis O. Atladottir t i Đan M ch, 

Phần Lan, Thụy Đi n và Tây Australia cho thấy t  lệ RLPTK có sự gia tăng trong 

20 năm  từ năm 1990 – 2010) [34]  Năm 2013, tác giả Alison Presmanes Hill tổng 

hợp 81 nghiên cứu trên Thế giới thì t  lệ RLPTK khoảng 6,6‰[66]. Theo Tổ chức 

Y tế Thế giới  2013  ước tính trên toàn cầu t  lệ RLPTK khoảng 6,2‰ tư ng đư ng 

1/160 trẻ mắc RLPTK. Sau khi DSM-5 được ban hành đã qui định rõ ràng h n và cụ 

th  h n tiêu chuẩn chẩn đoán RLPTK thì có đến khoảng 10‰ trẻ RLPTK [32]. 

Thống kê của Dhaval M Dave năm 2015 cho thấy t  lệ RLPTK tăng lên từ 0,5‰ 

đến 14,7‰  từ năm 1970 đến năm 2010  [52]. Tuy nhiên, còn một số nghiên cứu 

khác có những t  lệ RLPTK khác nhau; một số nghiên cứu có ki m soát tốt đã báo 

cáo t  lệ cao h n đáng   ; bên c nh đó, các nghiên cứu t  lệ RLPTK ở nhiều quốc 

gia có thu nhập thấp và trung bình vẫn chưa được biết đến [152].  

T  lệ RLPTK ngày càng cao h n so với những nghiên trước đây có th  do: việc 

nâng cao nhận thức; việc sàng lọc và chẩn đoán ch nh xác h n bởi các chuyên gia [85]; 

sự gia tăng bác s  và các nhà tâm lý học đ  chẩn đoán ch nh xác RLPTK; số lượng 

người tham gia hỗ trợ công tác chăm sóc trong và ngoài ngành y tế gia tăng đ  đáp ứng 

công tác phát hiện, can thiệp trẻ RLPTK; đồng thời c  sở phục vụ, cung cấp dịch vụ 

can thiệp cũng tăng rõ rệt từ 9 - 14% [52]. Theo nghiên cứu của Marissa King năm 

2008 t i Hoa Kỳ cho thấy trong thời gian 7 năm từ 1998 - 2005  hi thay đổi phư ng 

pháp chẩn đoán đã tăng t  lệ RLPTK lên 25% [82]. 

1.2.1.1.1.Tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ tại Châu Mỹ 

Các tác giả nghiên cứu t i Châu Mỹ thường sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán 

DSM-IV hoặc DSM-IV TR. 
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Bảng 1.1. Nghiên cứu t  lệ rối lo n phổ tự k  ở các nước Châu Mỹ 

Chủ 

đề 

nghiên 

cứu 

Năm 

Nghiên 

cứu 

Tác giả Nƣớc 
Cỡ 

mẫu 

Độ 

tuổi 

Tỷ lệ 

Nam:Nữ 

Tiêu 

chuẩn 

chẩn 

đoán 

Tỷ lệ 

mắc / 

‰ 

PDD 2006 Fombonne 
[56]

 Canada 27749 5-17 4,8:1 DSM-IV 6,4 

ASD 2007 Kogan 
[85]

 Hoa Kỳ 78037 3-17 4:1 
DSM-

IV-TR 
11 

ASD 2008 CDC 
[47]

 Hoa Kỳ 407578 8 4,7:1 
DSM-

IV-TR 
11,3 

PDD 2008 Nicholas 
[105]

 Hoa Kỳ 47726 8 3,1:1 
DSM-

IV-TR 
6,2 

ASD 2008 Montiel-Nava 
[103]

 Venezuela 254905 3 – 9 3:1 

DSM-

IV-TR 

 thang 

đi m 

CARS 

1,7 

PDD 2008 Lejarraga 
[93]

 Argentina 839 0-5 - 
DSM-IV 

 
1,3 

PDD 2009 Van Balkom 
[36]

 Aruba 13109 0-13 6,4:1 
DSM-IV 

 
5,3 

PDD 2010 Paula 
[114]

 Brazil 1470 7-12 - 
DSM-IV 

 
2,7 

PDD 2010 Lazoff 
[92]

 Canada 23635 5-17 5,4:1 
DSM-IV 

 
7,9 

ASD 2010 Christensen 
[49]

 Hoa Kỳ 58467 4 3,5:1 
DSM-

IV-TR 
13,4 

ASD 2010 CDC 
[46]

 Hoa Kỳ 363749 8 4,5:1 
DSM-

IV-TR 
14,7 

ASD 2014 Baio J
 [35] 

Hoa Kỳ 325.483 8 4,0:1 
DSM-

IV-TR 
16,8 

ASD 2016 Maenner 
[95] 

Hoa Kỳ 275.419 8 4,3:1 DSM-5 18,5 
 

 (Nguồn số liệu: Tổng hợp từ các nghiên cứu đã đ ợc ghi trong Tài liệu tham khảo) 

1.2.1.1.2. Tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ tại Châu Âu 

Các nghiên cứu t i Châu Âu thường sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán phối hợp 

giữa ICD-10 và DSM-IV (hoặc DSM-IV TR , nhưng ở Pháp thường dùng riêng tiêu 

chuẩn chẩn đoán ICD-10.  
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Bảng 1.2. Nghiên cứu t  lệ rối lo n phổ tự k  ở các nước Châu Âu 

Chủ đề 

nghiên 

cứu 

Năm 

Nghiên 

cứu 

Tác giả Nƣớc Cỡ mẫu 
Độ 

tuổi 

Tỷ lệ 

Nam: Nữ 

Tiêu chuẩn 

chẩn đoán 

Tỷ lệ 

mắc / 

‰ 

PDD 1997 Fombonne 
[55]

 Pháp 325.347 6-16 1,8:1 ICD-10 1,63 

PDD 2007 Latif 
[100]

 Anh 39.220 0-17 5,9:1 
ICD-10 

DSM-IV 
6,12 

PDD 2007 Ellefsen 
[53]

 Đan M ch 7.689 8-17 6:1 

DSM-IV 

Gillberg‘s 

Criteria 

5,6 

PDD 2007 Oliveira 
[108]

 Bồ Đào Nha 332.808 6-9 2,9:1 

ADI-R 

 thang 

đi m 

CARS 

DSM-IV 

0,92 

PDD 2007 Oliveira
 [108] 

Bồ Đào Nha 10.910 6-9 2,9:1 

ADI-R 

 thang 

đi m 

CARS 

DSM-IV 

1,56 

PDD 2007 Idring 
[73]

 Thụy Đi n 444.154 0-23 2,6:1 

ICD-10 

DSM-

IVTR 

11,5 

PDD 2009 Baron-Cohen 
[39]

 Anh 8.824 5-9 4,8:1 ICD-10 9,4 

ASD 2013 Roelfsema 
[126]

 

Hà Lan 

(Utrecht) 

(Haarlem) 

(Eindhoven) 

62.505 4-16 

3,7:1 

6,5:1 

3,9:1 

ICD-10 

5,7 

8,4 

22,9 

ASD 2015 Van Bakel 
[174]

 Pháp 307.751 7 4,1:1 

 thang 

đi m 

CARS 

ICD-10 

3,65 

ASD 2017 Laura 
[117] Tây Ban 

Nha 
1.326.666 6-10 4,2:1 ICD-9 11,8 

 

 (Nguồn số liệu: Tổng hợp từ các nghiên cứu đã đ ợc ghi trong Tài liệu tham khảo) 
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1.2.1.1.3.Tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ tại Châu Á 

Bảng 1.3. Nghiên cứu t  lệ rối lo n phổ tự k  ở các nước Châu Á 

Chủ 

đề 

Năm 

NC 
Tác giả Nƣớc Cỡ mẫu 

Độ 

tuổi 

Tỷ lệ 

Nam:Nữ 

Tiêu chuẩn 

chẩn đoán 

Tỷ lệ 

mắc / 

‰ 

PDD 2004 Icasiano 
[72]

 Australia 45.153 2-17 8,3:1 DSM-IV 3,92 

PDD 2005 Zhang 
[153]

 Trung Quốc 7.345 2-6 3,2:1 

CABS, thang 

đi m CARS 

DSM-IV 

1,1 

PDD 2008 Wong 
[151]

 Trung Quốc 4.247.206 0-14 6,5:1 DSM-IV 1,61 

PDD 2008 Kawamura 
[79]

 Nhật Bản 12.589 5-8 2,8:1 DSM-IV 18,11 

PDD 2010 Al-Farsi 
[29] 

 Oman 798.913 0-14 3:1 DSM-IV 0,14 

PDD 2011 Kim 
[80]

 Hàn Quốc 55.266 7-12 2,5:1 DSM-IV 18,9 

ASD 2012 Lai 
[87]

 Trung Quốc 40.44.433 3-17 6,06:1 DSM-IV TR 2 

ASD 2013 Sun
[138] 

Trung Quốc 7.258 6-10  CAST 4,2 

PDD 2014 Huang 
[70]

 Trung Quốc 8.000 
1,5-

3 
4:1 

MCHAT 

DSM-IV 
2,75 

ASD 2016 Poovathinal 
[118]

 Ấn Độ 43.000 0-30 2,1:1 DSM-IV TR 2,33 
 

 (Nguồn số liệu: Tổng hợp từ các nghiên cứu đã đ ợc ghi trong Tài liệu tham khảo) 

1.2.1.2. Tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam 

Nghiên cứu của Nguyễn Lan Trang năm 2012 ở trẻ em từ 18-60 tháng tuổi t i 

thành phố Thái Nguyên cho kết quả t  lệ RLPTK là 5,1‰ [23]. Nguyễn Thị Hư ng 

Giang năm 2012 tiến hành nghiên cứu 6.583 trẻ từ 18-24 tháng tuổi t i 2 huyện Vũ 

Thư và Tiền Hải, tỉnh Thái Bình có t  lệ RLPTK là 4,6‰[9]. 

Nghiên cứu của Nguyễn Trung Kiên và cộng sự sàng lọc 7.316 trẻ 18-60 tháng 

tuổi t i Thái Nguyên năm 2012-2013 cho t  lệ RLPTK là 4,5‰[16]. Nguyễn Thị Hoàng 

Yến năm 2014 thực hiện sàng lọc, chẩn đoán trên 94 186 trẻ từ 18-60 tháng tuổi t i 3 tỉnh 

Thái Nguyên, Thái Bình và Hà Nội đã cho  ết quả t  lệ RLPTK là 4,15‰ [28].  

Nghiên cứu của Hoàng Văn Minh và cộng sự năm 2017 tiến hành sàng lọc 

40.243 trẻ 18-30 tháng tuổi t i 6 tỉnh, thành phố cho thấy t  lệ rối lo n phổ tự k  là 

7,52‰ [67].  

1.2.2. Đặc điểm lâm sàng rối loạn phổ tự kỷ 

Các triệu chứng lâm sàng RLPTK thường xuất hiện trong thời kỳ sớm của trẻ; tuy 

nhiên, một phần lớn trẻ RLPTK trong 1-2 năm đầu đời trải qua giai đo n phát tri n 
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bình thường, tiếp theo là sự mất dần hoặc mất đột ngột các kỹ năng đã có trước đó, một 

hiện tượng gọi là thoái lui [89]. T  lệ của sự thoái lui các kỹ năng thường là 32,1%, xảy 

ra ở độ tuổi trung bình 1,78 tuổi. T  lệ sự thoái lui các kỹ năng là ngôn ngữ: 24,9%; 

ngôn ngữ/xã hội: 38,1%; hỗn hợp: 32,5%; sự thoái lui các kỹ năng  hông xác định: 

39,1%  Nguy c  sự thoái lui các kỹ năng cân bằng đối với nam và nữ [38]. 

Theo nghiên cứu của Trần Văn Công năm 2015 ở trẻ RLPTK t i Việt Nam, 

cho thấy các triệu chứng lâm sàng xuất hiện nhiều là: ngôn ngữ chậm trễ hoặc 

không có ngôn ngữ, thiếu khả năng bắt đầu và duy trì cuộc hội tho i, hiếu động 

không chú ý, không th  thiết lập mối quan hệ xã hội …[50]. 

1.2.3. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn phổ tự kỷ 

1.2.3.1. Tuổi 

RLPTK mặc dù là bệnh lý xuất hiện từ rất sớm ở thời th  ấu nhưng các triệu 

chứng thường đi n hình và có th  chẩn đoán ch nh xác  hi trẻ đủ 24 tháng tuổi. Tuy 

nhiên, trên thực tế hầu hết các trẻ thường được chẩn đoán sau 48 tháng tuổi, chậm 

h n lứa tuổi bi u hiện các triệu chứng; vả l i những trẻ RLPTK mức độ nhẹ thường 

được phát hiện muộn h n,  hi trẻ đi học ti u học [45]  Độ tuổi của trẻ khi nhận 

được chẩn đoán dao động từ 17 tháng đến 8 tuổi [50]. Nghiên cứu của Pringle năm 

2012 cho thấy: mặc dù RLPTK xuất hiện các triệu chứng trước 3 tuổi, nhưng chỉ có 

khoảng 1/5 được chẩn đoán ch nh xác RLPTK trong 3 năm đầu đời, hầu hết được 

xác nhận đến 5 tuổi và có h n 20% sau 5 tuổi vẫn chưa được xác định RLPTK 

[119]. Tuổi trung bình được chẩn đoán là 4,5 tuổi [43]. 

Nghiên cứu của Laura Pérez-Crespo và cộng sự t i Tây Ban Nha năm 2009-

2017, khảo sát trên 1.326.666 trẻ em từ 2-17 tuổi, t  lệ mắc RLPTK cao nhất ở lứa 

tuổi 11-7 tuổi với 1,80%  độ tin cậy 95%, khoảng tin cậy 1,76-1,83) [117]. 

Nghiên cứu của Fouad Alshaban và cộng sự t i Qatar, khảo sát 176.960 trẻ 

trong độ tuổi đến trường từ năm 2015 đến năm 2018 thông qua c  sở dữ liệu quốc 

gia, t  lệ mắc RLPTK là 11,4% ở trẻ từ 6-11 tuổi [30]. 

1.2.3.2. Giới tính 

Các nghiên cứu đều cho thấy t  lệ nam giới luôn cao h n rõ rệt so với nữ giới. 

Trẻ em trai được xác định với RLPTK nhiều h n gấp 4-5 lần so với trẻ em gái [31], 
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[36], [108]  Điều này có th  do các nguyên nhân tác động đến RLPTK thường liên 

quan đến yếu tố gen và hormon giới tính [147]. 

1.2.3.3. Yếu tố gia đình 

1.2.3.3.1. Nơi ở của gia đình 

Khi nghiên cứu về RLPTK, các tác giả đều ghi nhận t  lệ giảm dần từ khu vực 

thành thị đến nông thôn  Theo nghiên cứu của Ph m Trung Kiên và cộng sự trên 

7 316 trẻ em, tỉ lệ RLPTK giảm dần từ khu vực trung tâm thành phố đến các huyện 

(trung tâm thành phố: 6,6‰; t i các huyện là 2,3‰  [16]. Theo nghiên cứu của Lê 

Thị Vui và cộng sự năm 2017, t  lệ RLPTK cao h n 2,67 lần ở những trẻ sống t i 

thành thị so với trẻ ở nông thôn [26]. 

T i Đài Loan, tác giả Lai và cộng sự năm 2012 nghiên cứu trẻ 3-17 tuổi từ 

năm 2004 đến năm 2010,  hi phân t ch theo n i ở của gia đình cho thấy t  lệ 

RLPTK ở khu vực thành thị luôn cao h n  hu vực nông thôn; t  lệ RLPTK ở thành 

thị, nông thôn năm 2004 lần lượt là 1,05‰ và 0,39‰, đến năm 2010 tư ng ứng là 

2,37‰ và 1,06‰[87]. 

1.2.3.3.2. Tuổi của mẹ lúc mang thai 

Theo nghiên cứu của Maimburg năm 2006 trên 5 185 trẻ em ở Đan M ch, cho 

thấy có 473 trẻ RLPTK và phát hiện các yếu tố nguy c  RLPTK tăng lên đối với 

các bà mẹ khi lớn h n 35 tuổi sinh con [98]. 

Nghiên cứu của Magdalena Janec a năm 2013 trên 1 490 745 ca sinh một của 

các cặp cha, mẹ người Đan M ch, có mối liên quan giữa cặp cha, mẹ lớn tuổi và 

tình tr ng mắc RLPTK hoặc rối lo n ám ảnh cưỡng chế ở đứa trẻ [74] . 

Nghiên cứu tổng quan có hệ thống của tác giả JongYeob Kim năm 2019 tổng 

hợp từ 46 nghiên cứu khác cho thấy có bằng chứng thuyết phục về mối liên quan 

giữa tuổi của mẹ lớn h n 35 tuổi và tình tr ng RLPTK của trẻ với chỉ số RR=1,31 

 độ tin cậy 95%, khoảng tin cậy 1,18-1,45). [81]  

1.3. CH N ĐOÁN RỐI LOẠN PHỔ TỰ    

1.3.1. Chẩn đoán l m s ng 

Trên Thế giới thường sử dụng các tiêu chuẩn chẩn đoán RLPTK theo tiêu chuẩn 

chẩn đoán DSM-IV TR và tiêu chuẩn ICD-10  Đến năm 2013, tiêu chuẩn chẩn đoán 
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theo DSM-5 được ban hành, trong đó tiêu chuẩn chẩn đoán RLPTK qui định rõ ràng 

h n và cụ th  h n, từ đó đã tăng hiệu lực trong chẩn đoán RLPTK [32], [91], được 

cộng đồng chuyên ngành Tâm thần học trên Thế giới ứng dụng, đã gi p cho việc 

phát hiện sớm trẻ RLPTK [59], [76], [91]. 

Ngày 07/5/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2254/QĐ-BYT về việc 

ban hành Bộ công cụ Phát hiện sớm rối lo n phổ tự k  ở trẻ em; trong đó sử dụng 

các thang đo MCHAT-R, MCHAT-R/F, DSM-IV và DSM-5 [4]. 

1.3.1.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ theo DSM-5 

RLPTK trong DSM-5 được xác định với mã chẩn đoán 299 00 tư ng ứng với 

F84.0 trong ICD-10. Các tiêu chuẩn chẩn đoán RLPTK trong DSM-5 bao gồm 5 

mục (A, B, C, D và E) và có tổng cộng 07 tiêu chí (03 tiêu chí trong mục A và 04 

tiêu chí trong mục B). Chẩn đoán RLPTK theo DSM-5 khi thỏa mãn đầy đủ 3 tiêu 

chí của mục A, ít nhất 2 tiêu chí của mục B và phải thỏa mãn các tiêu chuẩn mục C, 

D và E  Đồng thời các tiêu chí ở mục A và B cần đánh giá mức độ nghiêm trọng đ  

can thiệp, các rối lo n khởi phát trong giai đo n phát tri n ban đầu [32], [94], [146]. 

Cụ th  như sau: 

Bảng 1.4. Mức độ nghiêm trọng của rối lo n phổ tự k  

Mức độ nặng Giao tiếp xã hội 
Hạn chế/các h nh vi 

lặp đi lặp lại 

 

 

 

Mức độ 1: 

―Đòi hỏi có 

sự hỗ trợ‖ 

Nếu  hông có sự hỗ trợ t i chỗ thì trẻ thiếu 

sót trong  ỹ năng giao tiếp xã hội sẽ gây ra 

sự suy giảm đáng ch  ý  Trẻ có sự  hó  hăn 

 hi bắt đầu giao tiếp xã hội rất rõ ràng như 

các v  dụ  hông đi n hình hoặc  hông thành 

công trong vấn đề đáp ứng với sự quan tâm 

từ người  hác  Sự quan tâm trong giao tiếp 

xã hội của trẻ có th  có suy giảm  Ví dụ: 

một trẻ có  hả năng nói những câu đầy đủ 

và tham gia vào giao tiếp, nhưng thất b i 

trong cuộc trò chuyện qua l i với những 

người  hác và trẻ có những nỗ lực thường 

trở nên vụn vặt và  hông thành công  

Trẻ có hành vi thiếu linh 

ho t làm cho can thiệp 

sâu vào các ho t động 

trong một hoặc nhiều bối 

cảnh  Trẻ khó  hăn trong 

chuy n đổi giữa các ho t 

động; các vấn đề về tổ 

chức và  ế ho ch làm 

cản trở sự độc lập  
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Mức độ nặng Giao tiếp xã hội 
Hạn chế/các h nh vi 

lặp đi lặp lại 

 

 

 

 

Mức độ 2: 

―Đòi hỏi có 

sự hỗ trợ đáng 

  ‖ 

Trẻ thiếu sót, suy giảm rõ rệt các  ỹ năng 

giao tiếp xã hội bằng lời và  hông lời, ngay 

cả  hi trẻ có sự hỗ trợ t i chỗ; trẻ bị h n chế 

trong sự  hởi đầu giao tiếp xã hội, giảm 

hoặc phản ứng bất thường hoặc  hông quan 

tâm với sự đề nghị từ các người  hác  Ví dụ, 

một trẻ nói những câu đ n giản và phản ứng 

của trẻ l i bị h n chế,  t có sự quan tâm đặc 

biệt và trẻ có sự giao tiếp  hông lời l c lỏng 

rõ rệt  

Trẻ có hành vi thiếu linh 

ho t, rất  hó đối phó  hi 

giảm hoặc bị h n chế các 

 ỹ năng giao tiếp; hành 

vi lặp đi lặp l i  hác xuất 

hiện thường xuyên 

chúng ta có th  quan sát 

ngẫu nhiên  Sự bận tâm 

của trẻ giảm và/hoặc  hó 

 hăn trong  hi ch  ý hay 

hành động  

Mức độ 3: 

―Đòi hỏi có 

sự hỗ trợ tối 

đa‖ 

Các  ỹ năng giao tiếp xã hội bằng lời hay 

 hông lời của trẻ  ém làm cho trẻ rất  hó 

 hăn trong ho t động giao tiếp, rất h n chế 

trong sự  hởi đầu giao tiếp và  t phản ứng 

với sự đề nghị của những người  hác  Ví dụ, 

một trẻ  hi bắt đầu giao tiếp có lời phát bi u 

 hó hi u và  hi đó trẻ chỉ làm vừa lòng 

người  hác bằng cách tiếp cận bất thường 

hay phản ứng bằng cách tiếp cận trực tiếp  

Trẻ có hành vi thiếu linh 

ho t, rất  hó đối phó 

trong ho t động giao 

tiếp, có hành vi lặp đi lặp 

l i làm cản trở các chức 

năng ho t động rõ rệt, 

giảm sự bận tâm hoặc 

 hó  hăn trong  hi ch  ý 

hay hành động  
 

A. Những thiếu sót dai dẳng trong giao tiếp và t ơng tác xã hội qua nhi u tình 

huống đã xảy ra trong quá khứ hay trong hiện tại (các ví dụ minh họa không diễn 

đạt hết mọi khía cạnh nhìn thấy); nh  các biểu hiện sau đây  

1. Thiếu sót về sự bi u hiện cảm x c trong tư ng tác và giao tiếp xã hội ở mức 

độ khác nhau. 

2. Thiếu sót trong việc sử dụng các hành vi giao tiếp không lời đ  tư ng tác xã 

hội ở các mức độ khác nhau. 

3. Thiếu sót trong việc phát tri n, duy trì và hi u được các mối quan hệ ở mức 

độ khác nhau. 
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Ghi rõ mức độ nặng hiện tại: Mức độ nặng của RLPTK được căn cứ vào các 

hành vi lặp đi lặp l i và sự h n chế cũng như suy giảm trong giao tiếp xã hội (Xem 

Bảng 1 4 mức độ nghiêm trọng của RLPTK   

B. Sự hạn chế cũng nh  sự lặp đi lặp lại các kiểu hành vi, các ham thích hoặc 

các hoạt động đã xảy ra trong hiện tại hay trong quá khứ (các ví dụ minh họa 

không diễn đạt hết mọi khía cạnh nhìn thấy), ít nhất có 2 biểu hiện trong các biểu 

hiện sau đây  

1. Sử dụng các đồ vật, các ho t động hoặc lời nói:  lặp đi lặp l i hoặc rập 

khuôn. 

2. Nhất định không chịu thay đổi, luôn tuân thủ theo thói quen cứng nhắc hoặc 

các ki u đối xử bằng lời hay không lời mang tính nghi thức. 

3  Các ham th ch có t nh quan tâm quá đáng hoặc h n chế quá mức do cường 

độ hoặc sự tập trung bị bất thường. 

4  Tăng hay giảm đối với ho t động được ghi nhận bằng cảm giác hoặc ham 

th ch  hác thường đối với những lo i kích thích cảm giác của môi trường. 

Ghi rõ mức độ nặng hiện tại: Mức độ nặng của rối lo n được căn cứ vào các 

hành vi lặp đi lặp l i và sự h n chế cũng như suy giảm trong giao tiếp xã hội (Xem 

Bảng 1 4 mức độ nghiêm trọng của RLPTK   

C. Các triệu chứng phải xuất hiện trong giai đoạn sớm của sự phát triển (Có 

thể biểu hiện  hông đầy đủ khi nhu cầu xã hội đòi hỏi quá khả năng của trẻ hoặc có 

thể bị che đậy bởi các chiến l ợc học tập đ ợc trong cuộc sống sau này). 

D. V  mặt lâm sàng, các triệu chứng là nguyên nhân gây ra sự suy giảm 

đáng  ể trong hoạt động của l nh vực xã hội, ngh  nghiệp hoặc các l nh vực 

quan trọng khác. 

E. Những rối loạn này  hông đ ợc giải thích rõ bởi khuyết tật v  trí tuệ (rối 

loạn phát triển trí tuệ) hoặc chậm phát triển tâm thần. Khuyết tật v  trí tuệ và 

RLPTK th ờng đi cùng với nhau. Khi RLPTK và khuyết tật v  trí tuệ xuất hiện đồng 

thời, để chẩn đoán đ ợc thì việc giao tiếp xã hội phải d ới mức độ kỳ vọng khi so 

với mức độ phát triển chung. 
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Lưu ý: Các trẻ được chẩn đoán là: tự k , hội chứng Asperger hoặc rối lo n 

phát tri n lan tỏa không biệt định theo ICD-10 và DSM-IV cần được chẩn đoán là 

RLPTK. Các trẻ có sự suy giảm rõ rệt trong giao tiếp xã hội nhưng các triệu chứng 

l i không thỏa mãn các tiêu chuẩn của RLPTK thì nên được đánh giá là rối lo n 

giao tiếp xã hội. 

1.3.1.2. Đánh giá ưu điểm và hạn chế của tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn phổ tự 

kỷ theo DSM-5 

1.3.1.2.1. Ưu điểm 

Theo DSM-5, RLPTK có t nh đặc trưng rõ rệt h n so với tiêu chuẩn của ICD-

10 và DSM-IV TR ở hai l nh vực giao tiếp và tư ng tác xã hội, hành vi và sở thích; 

riêng về rối lo n ngôn ngữ  hông đề cập đến và đưa vào chẩn đoán rối lo n ngôn 

ngữ khác [87]. 

Tiêu chuẩn chẩn đoán RLPTK trong DSM-5 trở nên đ n giản h n trong đánh 

giá lâm sàng, các qui định tiêu chuẩn rõ ràng h n và cụ th  h n; từ đó tăng hiệu lực 

trong chẩn đoán [32], [91]. 

Các tiêu chuẩn RLPTK trong DSM-5 cho phép xem xét các yếu tố lịch sử 

hành vi ngoài các hành vi hiện t i, thay vì chỉ tập trung chủ yếu vào hành vi hiện t i 

như tiêu ch  RLPTK trong DSM-IV TR. 

Nhờ t nh đặc trưng của RLPTK, đã định hướng cho việc đặt ra những phư ng 

pháp can thiệp đặc biệt về tình tr ng khiếm khuyết về giao tiếp, tư ng tác xã hội và 

các rối lo n hành vi [64]. 

Trước đây RLPTK có tiêu chuẩn chẩn đoán riêng biệt, đã dẫn đến sự tác động 

tiêu cực cho bố mẹ và gia đình của trẻ; tuy nhiên khi DSM-5 ra đời xác định 

RLPTK đã giảm bớt áp lực của gia đình và phát tri n các dịch vụ can thiệp cho trẻ 

RLPTK có cùng nhóm triệu chứng chung nhất, đó là các rối lo n về giao tiếp xã hội 

và hành vi; đồng thời định hướng cho phư ng pháp can thiệp giáo dục chuyên biệt. 

Từ đây th c đẩy các nhà Tâm thần học có cách nhìn tổng quát h n đ  phối hợp có 

khoa học giữa điều trị rối lo n tâm thần và các phư ng pháp tiếp cận khoa học xã 

hội mang tính toàn cầu [64]. 
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DSM-5 có t nh đặc hiệu cao so với tiêu chuẩn DSM-IV TR (0,97 so với 0,86), 

sự tăng độ đặc hiệu sẽ giảm các triệu chứng dư ng t nh giả, đồng thời DSM-5 giúp 

cho việc phát hiện sớm trẻ RLPTK [59]. 

1.3.1.2.2. Hạn chế 

Tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-5 do mới được ban hành nên cũng còn rất ít tác 

giả nghiên cứu ứng dụng so với tiêu chuẩn ICD-10 và DSM-IV TR. 

T i Việt Nam, các tác giả nghiên cứu về lâm sàng thường hay sử dụng tiêu 

chuẩn chẩn đoán DSM-5, nhưng trong thực hiện chẩn đoán và báo cáo số liệu theo 

ngành y tế thì sử dụng mã chẩn đoán bệnh theo tiêu chuẩn ICD-10. Chính vì vậy, 

gây h n chế cho việc phổ cập tiêu chuẩn của DSM-5. 

Tiêu chuẩn chẩn đoán RLPTK theo DSM-5 mặc dù có nhiều ưu đi m h n so 

với tiêu chuẩn chẩn đoán của ICD-10 và DSM-IV TR, nhưng do t nh nghiêm ngặt 

phải đầy đủ ba tiêu chí về giao tiếp xã hội; nên có nhiều trẻ đáp ứng tiêu chuẩn chẩn 

đoán của ICD-10 và DSM-IV TR nhưng  hông được chẩn đoán RLPTK theo DSM-

5, những trẻ có các triệu chứng ở mức độ nhẹ hoặc ở d ng RLPTK chức năng cao 

cũng sẽ khó nhận được kết quả chẩn đoán RLPTK theo DSM-5 [44]. 

1.3.2. Một số thang đo sử dụng hỗ trợ trong chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ 

Các thang đo sử dụng hỗ trợ trong chẩn đoán RLPTK có ý ngh a rất lớn trong 

việc sàng lọc các trẻ có dấu hiệu RLPTK, đ  đo lường các bi u hiện của các triệu 

chứng RLPTK nằm giữa bình thường và rối lo n  Do đó,  hoảng cách giữa các giá 

trị của các thang đo này là  hông đồng đều. Tuy nhiên, các thang đo này t o ra động 

lực mới cho mô hình đa biến phù hợp của các phân nhóm RLPTK [149]. 

1.3.2.1. N m   u hiệu  c  đ   ch   áo ngu  c  rối loạn phổ tự kỷ 

Viện Hàn lâm thần kinh học Hoa Kỳ và Hướng dẫn thực hành của Hiệp hội 

thần kinh trẻ em về sàng lọc và chẩn đoán RLPTK  Filipe  PA, 2000  đã  huyến 

cáo và đưa ra các dấu hiệu ―cờ đỏ‖ báo động RLPTK như sau: 

Nhằm sàng lọc ban đầu t i cộng đồng về rối lo n sự phát tri n của trẻ, trong 

đó báo gồm có 05 dấu hiệu, nếu xác định bất k  một dấu hiệu nào thì trẻ sẽ được 

tiếp tục đánh giá bằng các thang đo  hác hoặc tiêu chuẩn chẩn đoán  hác  Các dấu 

hiệu bao gồm:  1  12 tháng  hông nói bập bẹ;  2  12 tháng chưa chỉ ngón trỏ hoặc 
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 hông có cử chỉ điệu bộ giao tiếp ph  hợp;  3  16 tháng chưa nói được từ đ n;  4  

24 tháng chưa nói được câu 2 từ;  5  trẻ bị mất đi  ỹ năng ngôn ngữ hoặc  ỹ năng 

xã hội đã có ở bất  ỳ lứa tuổi nào [48]. 

1.3.2.2. Bảng kiểm tra sàng lọc tự kỷ ở trẻ nh  (M-CHAT: Modified-Checklist for 

Autism in Toddlers) 

M-CHAT bao gồm 23 mục có/ hông được sử dụng cho trẻ từ 18 – 24 tháng 

tuổi; tuy nhiên, vẫn được sử dụng t i cộng đồng đ  sàng lọc trẻ ở lứa tuổi lớn h n  

Với đi m cắt 6 đi m thì M-CHAT có độ đặc hiệu và độ nh y rất cao từ 0,87 - 0,97 

và 0,95 - 0,99 [125]. 

Tác giả Nguyễn Thị Hư ng Giang năm 2010 thực hiện đề tài ―Nghiên cứu 

phát hiện sớm tự    bằng bảng  i m sàng lọc tự    ở trẻ nhỏ  M-CHAT ‖ ở trẻ 18 - 

24 tháng tuổi t i Thái Nguyên cho thấy t  lệ mắc RLPTK là 5,9‰ đồng thời cho 

thấy độ đặc hiệu của thang M-CHAT rất cao  99,9%  [8]. Theo nghiên cứu của Lê 

Thị Vui ở đề tài Dịch tễ học rối lo n phổ tự k  ở trẻ 18-30 tháng và rào cản tiếp cận 

dịch vụ chẩn đoán, can thiệp rối lo n phổ tự k  t i Việt Nam giai đo n 2017-2019 

cho thấy độ nh y và độ đặc hiệu của công cụ M-CHAT là 99% và 80,2% [26]  Đặc 

biệt, vấn đề quan hệ xã hội và giao tiếp có sự phù hợp giữa chẩn đoán theo M-

CHAT và chẩn đoán lâm sàng ph  hợp giữa nhóm có và  hông có RLPTK, đi m 

cắt được t o ra cho các mục rất tốt. Kết quả cho thấy M-CHAT là một công cụ đầy 

hứa hẹn cho việc phát hiện sớm RLPTK [125]. 

1.3.2.3. Thang đánh giá mức độ của rối loạn phổ tự kỷ (thang điểm CARS: 

Childhood Autism Rating Scale) 

Theo Vol mar năm 2005, thang đi m CARS được sử dụng rộng rãi trong 

nhiều môi trường lâm sàng và nhiều nghiên cứu đ  đánh giá mức độ nặng của 

RLPTK dựa trên sự quan sát đánh giá trẻ  Thang đi m CARS đánh giá hành vi 

trong 14 l nh vực mà thường bị ảnh hưởng bởi các vấn đề nghiêm trọng ở trẻ 

RLPTK, cộng với một th  lo i nói chung của những ấn tượng về RLPTK, với mục 

đ ch xác định các trẻ RLPTK, như phân biệt với các rối lo n phát tri n khác. Có 15 

mục là: Quan hệ với mọi người; khả năng bắt chước; th  hiện tình cảm; các động 

tác c  th ; sử dụng đồ vật; thích ứng với sự thay đổi; phản ứng bằng thị giác; phản 

ứng bằng thính giác; phản ứng vị, khứu và xúc giác; sợ hãi và hồi hộp; giao tiếp 
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bằng lời; giao tiếp không lời; mức độ ho t động; mức độ nhất quán của phản x  

thông minh; ấn tượng chung về mức độ RLPTK  Các giám định số đi m từ 1 - 4 cho 

từng h ng mục: 1 đi m cho biết hành vi phù hợp với độ tuổi, trong  hi 4 đi m chỉ ra 

sự lệch l c nghiêm trọng đối với các hành vi bình thường cho độ tuổi  Đi m các 

mục được cộng l i thành tổng số đi m,  ết quả xác định như sau:  hông RLPTK 

 <30 đi m), RLPTK nhẹ hoặc vừa (30-36,5 đi m), RLPTK nặng  ≥37 - 60 đi m). 

Chẩn đoán RLPTK nặng thích hợp nếu các mục ít nhất là 5 đi m  Thang đi m 

CARS là một công cụ hữu ích cho nghiên cứu, cùng một lúc có th  cung cấp thông 

tin mô tả về hành vi bệnh lý của trẻ RLPTK và mức độ trầm trọng  Người ta cũng 

có th  sử dụng thang đi m CARS đ  ứng dụng trong việc thực hiện các chư ng 

trình can thiệp theo phư ng pháp TEACCH [111], [123]. 

1.3.2.4. Thang đo PEP-3 

Sử dụng trắc nghiệm PEP-3 đánh giá  hả năng phát tri n của trẻ RLPTK khi 

ứng dụng chư ng trình can thiệp phối hợp giữa gia đình và nhà trường. PEP-3 được 

phát tri n từ PEP năm 1979 và PEP-R năm 1990, là một công cụ đánh giá được 

chuẩn hóa dựa trên tiếp cận phát tri n. PEP-3 đánh giá trình độ phát tri n của trẻ 

RLPTK, có th  chậm nói, h n chế về kỹ năng ch  ý và  hả năng tập trung kém. 

Công cụ này cung cấp những chỉ báo về khả năng phát tri n kỹ năng và các thông 

tin hữu ích cho việc chẩn đoán, cũng như xác định mức độ nghiêm trọng của triệu 

chứng. Việc đánh giá nhằm thu thập những thông tin từ hai nguồn (bổ sung) quan 

trọng  Đầu tiên, thang đo là một công cụ tiêu chuẩn hóa được thiết kế đ  đánh giá sự 

phát tri n các kỹ năng giao tiếp, vận động và hành vi kém thích nghi của RLPTK, 

nghi ngờ bị RLPTK và trẻ có rối lo n phát tri n lan tỏa khác (PDD). Thứ hai, thang 

đo là một phư ng pháp ch nh thức được sử dụng đ  lấy thông tin hữu ích từ cha, mẹ 

hoặc người chăm sóc trẻ 

1.4. MỘT SỐ NGHI N CỨU RỐI LOẠN PHỔ TỰ K  TR N THẾ GIỚI VÀ 

VIỆT NAM 

1.4.1. Một số nghiên cứu rối loạn phổ tự kỷ trên Thế giới 

Trên Thế giới có rất nhiều nghiên cứu về RLPTK ở các l nh vực: bệnh học, 

dịch tễ học, các yếu tố liên quan, chẩn đoán, đặc đi m lâm sàng… 
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1.4.1.1 Một số nghiên cứu rối loạn phổ tự kỷ tại Châu Mỹ 

Tại Hoa Kỳ: Nghiên cứu của Bilaver năm 2016 dựa trên một cuộc khảo sát 

theo chiều dọc đ i diện toàn quốc về trẻ em tuổi mẫu giáo nhận các dịch vụ giáo 

dục đặc biệt trong năm học 2003-2004. Tất cả trẻ em có cha, mẹ hoặc giáo viên xác 

định RLPTK trong thời gian nghiên cứu 3 năm đã được phân tích. Kết quả bao gồm 

việc sử dụng liệu pháp ngôn ngữ, liệu pháp nghề nghiệp, trị liệu hành vi và các dịch 

vụ sức khỏe tâm thần theo ngành dịch vụ. Phân tích cho thấy t  lệ thấp của các liệu 

pháp hành vi và sức khỏe tâm thần. Cha, mẹ báo cáo rằng đa số các dịch vụ chỉ 

được nhận trong trường. Nghiên cứu này xác định những khoảng trống trong việc 

cung cấp các dịch vụ cho trẻ RLPTK [42]. 

1.4.1.2. Một số nghiên cứu rối loạn phổ tự kỷ tại Châu Âu 

Tại Pháp: Tác giả Fombonne công bố kết quả nghiên cứu năm 1997 với cỡ 

mẫu 325.347 trẻ có độ tuổi từ 6-16, không có sự khác biệt theo khu vực địa lý, tầng 

lớp xã hội [55]. 

Nghiên cứu của Ozonoff năm 1998,  hi thực hiện thang đi m CARS và thang 

PEP đ  đánh giá mức độ trẻ RLPTK, kết quả cho thấy các đối tượng có thang đi m 

CARS trung bình là 40,9. Tuổi trung bình là 53,3 tháng nhưng tuổi phát tri n theo 

thang PEP là 21,4 tháng, mô tả đi m theo tháng phát tri n của thang PEP của đối 

tượng nghiên cứu [110]. 

Tại Thụy Điển: Nghiên cứu của tác giả Idring năm 2007 trên tổng số 444.154 

người từ 4 đến 23 tuổi, dùng ICD-10, DSM-IV-TR đ  chẩn đoán cho  ết quả 5.100 

người RLPTK chiếm t  lệ 11,5‰, t  lệ nam:nữ là 2,6:1, trong đó có 42% RLPTK 

đi  èm với thi u năng tr  tuệ [73]. 

Nghiên cứu tổng quan có hệ thống của Tsai năm 2014 xác nhận t  lệ RLPTK 

là 1,32‰ t i châu Âu[141]. 

T i Ý: Nghiên cứu của tác giả Valenti.M và cộng sự năm 2018 ở trẻ em độ 

tuổi từ 6-8 tuổi, t  lệ RLPTK là 8‰[143]. 
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1.4.1.3. Một số nghiên cứu rối loạn phổ tự kỷ tại Châu Á 

Tại Trung Quốc: Tác giả Zhang X năm 2005 nghiên cứu mẫu phân tầng, bao 

gồm 7.345 trẻ em từ 2-6 tuổi  Trước tiên tất cả các đối tượng được sàng lọc bằng 

thang CABS-CV, nếu đi m số của CABS-CV vượt quá hoặc bằng 7, đối tượng 

được xem là có nghi ngờ về RLPTK và được chẩn đoán ch nh xác bằng cách sử 

dụng thang đi m CARS-CV. Chẩn đoán cuối c ng được xác định bởi sự đồng thuận 

của hai bác s  Nhi  hoa bằng cách sử dụng tiêu chuẩn DSM-IV. Kết quả nghiên cứu 

t  lệ RLPTK là 1,1‰ và t  lệ chậm phát tri n trí tuệ là 10,8‰  Tất cả trẻ em bị rối 

lo n Tâm thần đều bị khuyết tật trí tuệ, trong khi 31,0% trẻ chậm phát tri n tâm thần 

không RLPTK có các khuyết tật khác [153]  Cũng t i Thiên Tân - Trung Quốc, 

Huang J P năm 2014 nghiên cứu t  lệ hiện mắc và dấu hiệu sớm của RLPTK ở 

nhóm tuổi 18-36 tháng, tổng cộng có 8.000 trẻ được sàng lọc bằng Bảng câu hỏi 

theo M-CHAT, phát hiện 367 trẻ có M-CHAT +   Sau đó các trẻ có nguy c  được 

ki m tra l i sau 1,5 năm và trẻ RLPTK được chẩn đoán ch nh xác theo tiêu chuẩn 

DSM-IV. T  lệ mắc của RLPTK là 2,75‰ với tỉ lệ nam:nữ là 4:1 [70]. 

Tại Nhật Bản: Nghiên cứu của Kawamura Y năm 2008 cho t  lệ RLPTK rất 

cao là 18,11‰ trẻ, trong đó t  lệ nam:nữ là 2,8:1 sau  hi nghiên cứu trên 12 589 trẻ 

có độ tuổi từ 5-8 t i Toyota, được sinh ra từ giữa tháng 1 năm 1994 đến hết tháng 

12 năm 1996, chẩn đoán bằng DSM-IV [79]. 

Tại Hàn Quốc: Kim Y  S  năm 2011, nghiên cứu về "Tần suất hiện mắc của 

RLPTK trong một mẫu dân số chung", với 55.266 trẻ em từ 7 - 12 tuổi t i Hàn 

Quốc sử dụng phư ng pháp bộ câu hỏi sàng lọc trẻ RLPTK qua cha, mẹ và sau đó 

đánh giá lâm sàng bằng DSM-IV cho thấy t  lệ RLPTK là 26,4‰, nam t  lệ 37,4‰ 

và nữ là 14,7‰  Ông  ết luận 2/3 trường hợp RLPTK  hông được chẩn đoán và 

điều trị, điều này cho thấy việc điều tra bệnh học dân số là cần thiết đ  đưa ra ước 

tính và thang chuẩn cần thiết cho việc phát hiện, đánh giá và điều trị [80]. 

Tại Đài Loan: Vấn đề RLPTK được nghiên cứu từ năm 1980, tuy nhiên cho 

đến năm 1990 mới được Chính phủ tập trung chú ý nghiên cứu mang tầm chiến 
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lược quốc gia. Tác giả Lai DC nghiên cứu những trẻ từ 3-17 tuổi từ năm 2004 đến 

năm 2010 cho thấy t  lệ giới tính nam: nữ là 5,64:1 đến 6,06:1; t  lệ RLPTK phổ 

biến ở khu vực thành thị dao động từ 1,05‰ năm 2004 lên 2,37‰ năm 2010; t  lệ 

các v ng nông thôn dao động từ 0,39‰ năm 2004 lên 1,06‰ năm 2010; t  lệ mắc ở 

khu vực thành thị và nông thôn tăng liên tục. Tính t  lệ theo nhóm tuổi cho thấy t  

lệ RLPTK ở trẻ từ 3-5 tuổi có t  lệ từ 0,91‰ năm 2004 đến 1,61‰ năm 2010 và 

nhóm tuổi từ 6-11 tuổi chiếm t  lệ 1,12‰ năm 2004 đến 2,52‰ năm 2010;  t  lệ 

chung nam - nữ của lứa tuổi từ 3-17 là 6,06:1 [87]. 

Tại Nhật Bản: Nghiên cứu của Yosu e Kita năm 2015 thực hiện trên 3.852 trẻ 

từ 6-9 tuổi cho thấy t  lệ RLPTK là 19‰  độ tin cậy 95%, khoảng tin cậy 13,0-

25,0) [83]. 

1.4.1.4. Một số nghiên cứu rối loạn phổ tự kỷ tại Châu Úc 

Tại Australia: Nghiên cứu của Melinda Randall năm 2010-2011, nghiên cứu 

thuần tập trên 02 nhóm B (n=5.107) và nhóm K (n=4.983) ở trẻ 6-7 tuổi thông qua 

dữ liệu báo cáo triệu chứng của cha, mẹ, t  lệ RLPTK là 25,2‰[121]. 

1.4.2. Một số nghiên cứu rối loạn phổ kỷ tại Việt Nam 

Tác giả Nguyễn Thị H ơng Giang năm 2010 đã thực hiện đề tài ―Nghiên cứu 

một số đặc đi m lâm sàng của trẻ RLPTK từ 18 tháng đến 36 tháng tuổi‖, nghiên 

cứu cắt ngang ở 251 trẻ RLPTK t i Bệnh viện Nhi Trung ư ng  Kết quả cho thấy 

nam gặp nhiều h n nữ với t  lệ nam: nữ là 6,4:1; t  lệ trẻ RLPTK ở mức độ nặng 

cao (85,7%). Kết luận: Dấu hiệu hay gặp của trẻ RLPTK từ 18 đến 36 tháng gồm: 

Chậm nói, phát âm từ vô ngh a,  hông đáp ứng gọi tên, không giao tiếp mắt, thích 

ch i một mình, th ch quay bánh xe, th ch đi nhón chân [7]. 

Tác giả Nguyễn Thị H ơng Giang năm 2010 thực hiện đề tài ―Nghiên cứu 

phát hiện sớm tự    bằng bảng  i m sàng lọc tự    ở trẻ nhỏ  M-CHAT-23 ‖ ở trẻ 

18 - 24 tháng tuổi t i Thái Bình cho thấy t  lệ mắc RLPTK là 5,9‰, đồng thời cho 

thấy độ đặc hiệu của thang M-CHAT-23 rất cao  99,9%  [8]. 

Tác giả Nguyễn Lan Trang năm 2012 nghiên cứu ―Thực tr ng rối lo n phổ tự 

k  ở trẻ em từ 18 - 60 tháng tuổi t i Thành phố Thái Nguyên‖ theo tiêu chuẩn chẩn 

đoán DSM-IV, cho thấy t  lệ RLPTK ở trẻ là 5,1‰; có các đặc đi m lâm sàng đặc 
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trưng như: giao tiếp bằng hành vi không lời kém (100%), không kết b n (100%), 

ngôn ngữ trùng lập, định hình, lập dị (100%), kém chia sẽ quan tâm thích thú 

(96,6%), không th  hiện tình cảm  96,6% , ch i đa d ng giả vờ kém (96,6%), cử 

động tay chân rập  huôn, định hình (86,2%) [23]. 

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Mai năm 2013 thực hiện nghiên cứu ―Tìm hi u 

phát hiện của cha, mẹ về các dấu hiệu phát tri n bất thường trước chẩn đoán ở trẻ tự 

  ‖ đã cho thấy có sự trì hoãn  trung bình 16 tháng  từ  hi phát hiện các triệu chứng 

bất thường đến  hi trẻ được chẩn đoán RLPTK [17]. 

Tác giả Phạm Trung Kiên  năm 2014 thực hiện ―Nghiên cứu t  lệ hiện mắc và 

kết quả điều trị rối lo n phổ tự k  trẻ em t i tỉnh Thái Nguyên‖ ở 7 316 đối tượng 

trẻ em từ 18 - 60 tháng tuổi t i tỉnh Thái Nguyên với phư ng pháp chẩn đoán bằng 

các công cụ sàng lọc: Năm dấu hiệu cờ đỏ, M-CHAT, Denver; chẩn đoán ch nh xác 

bằng DSM-IV phối hợp thang đi m CARS đã phát hiện 33 trẻ RLPTK, chiếm tỉ lệ 

4,5‰; tỉ lệ nam:nữ là 3,7:1.T  lệ RLPTK giảm dần từ khu vực trung tâm thành phố 

 6,6‰ , phường thuộc thành phố  4,5‰ , xã thuộc thành phố  2,5‰ , xã thuộc 

huyện  2,3‰ , triệu chứng lâm sàng với 100% trẻ đều có triệu chứng của khiếm 

khuyết tư ng tác xã hội, có 93,9% có hành vi bất thường. Mức độ RLPTK trước can 

thiệp: nặng chiếm 59,2%, mức độ nhẹ và trung bình là 40,8% [16]. 

Tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa năm 2014 nghiên cứu ―Bi u hiện lâm sàng và 

các yếu tố liên quan ở trẻ rối lo n tự    t i Bệnh viện Tâm thần Trung   ng 2 Biên 

Hòa‖ đã đưa ra được một số  ết luận: t  lệ nam: nữ là 5:1, tuổi trung bình nam là 4,23 

tuổi, nữ là 4,43 tuổi. RLPTK mức độ nặng là 57,1%, nhẹ - vừa là 42,90%, đi m trung 

bình thang đi m CARS 37,23. Triệu chứng về khiếm khuyết tư ng tác xã hội chiếm t  lệ 

cao (83,3%); nhóm khiếm khuyết tư ng tác xã hội và nhóm khiếm khuyết về hành vi 

liên quan chặt chẽ với mức độ nặng của RLPTK [12]. 

Tác giả Trần Văn Công năm 2015 nghiên cứu về ―Các dịch vụ phát hiện và 

can thiệp sớm cho trẻ rối lo n phổ tự k  ở Việt Nam‖ bằng việc thực hiện điều tra 

t i 6 thành phố ở Việt Nam, với 90 cha, mẹ/người chăm sóc trẻ RLPTK, 115 

chuyên viên làm việc với trẻ RLPTK và 10 giám đốc các c  quan cung cấp dịch vụ 

RLPTK, cho kết quả: Độ tuổi của trẻ khi nhận được chẩn đoán RLPTK dao động từ 
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17 tháng đến 8 tuổi, với tuổi trung bình ở chẩn đoán 2,56 năm  30,63 tháng). Hầu 

hết trẻ em  81%  đều được chẩn đoán t i bệnh viện Nhi. Trong số những trẻ được 

chẩn đoán, 46% trẻ em được bác s  chuyên  hoa  thường là bác s  Tâm thần) chẩn 

đoán RLPTK  Triệu chứng được báo cáo thường xuyên nhất đã bị trì hoãn hoặc 

không có ngôn ngữ (77%), và triệu chứng ít nhất được báo cáo là hành vi tự kích 

thích (18%). Tác giả kết luận các dịch vụ phát hiện và can thiệp sớm RLPTK t i 

Việt Nam tập trung t i các thành phố lớn. Tuy nhiên, thiếu các chuyên gia được đào 

t o tốt, các công cụ được sử dụng đ  đánh giá và chẩn đoán có giới h n, đã lỗi thời 

và không tiêu chuẩn. Quan trọng nhất là  hông có c  sở bằng chứng khoa học cho 

các dịch vụ can thiệp, và thiếu chính sách chính thức của Chính phủ đ  hỗ trợ trẻ 

RLPTK [50]. 

Tác giả Lê Thị Vui năm 2019 nghiên cứu về ―Dịch tễ học rối lo n phổ tự k  ở 

trẻ 18-30 tháng và rào cản tiếp cận dịch vụ chẩn đoán, can thiệp rối lo n phổ tự k  

t i Việt Nam, 2017-2019‖ thực hiện điều tra t i 07 tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái 

Bình, Hòa Bình, Quảng Nam, Đồng Tháp, Đồng Nai và Đắk Lắk; khảo sát 40.243 

trẻ từ 18-30 tháng tuổi. T  lệ trẻ mắc RLPTK là 7,58‰  Độ nh y và độ đặc hiệu của 

thang đo M-CHAT lần lượt là 99% và 80%. Sự phát tri n và sàng lọc sớm RLPTK 

còn là khoảng trống trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyến c  sở[26]. 

Tác giả Đinh Văn Uy và cộng sự năm 2019 nghiên cứu về ―Đặc đi m dịch tễ 

học lâm sàng và kết quả điều trị của trẻ tự k  từ 3-6 tuổi t i Bệnh viện Nhi Thái 

Bình‖ thực hiện khảo sát ở 35 trẻ được chẩn đoán RLPTK theo tiêu chuẩn chẩn 

đoán DSM-5 có thời gian điều trị 1 năm t i Bệnh viện Nhi Thái Bình. Tuổi trung 

bình của trẻ là 43,7±9,3 tháng, t  lệ nam: nữ là 3,4: 1. Sau can thiệp có sự cải thiện 

rõ rệt theo thang đi m Gilliam, cụ th  là sự cải thiện về hành vi định hình, kỹ năng 

giao tiếp, tư ng tác xã hội và mức độ nặng của bệnh. Tuổi càng nhỏ thì can thiệp 

càng có kết quả tốt h n, trẻ đi mẫu giáo có kết quả điều trị tốt h n, trẻ được gia đình 

quan tâm, can thiệp tích cực t i nhà thì cải thiện tốt h n[25]. 

Tác giả Nguyễn Minh Ph ơng năm 2020 nghiên cứu về ―Khảo sát t  lệ trẻ từ 

18-36 tháng có bi u hiện rối lo n phổ tự k  bằng thang đi m M-CHAT t i trường 

mầm non ở thành phố Cà Mau năm 2020‖  Nghiên cứu cắt ngang, giáo viên mầm 
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non thực hiện đánh giá thang đi m M-CHAT cho 528 trẻ 18-36 tháng cho thấy t  lệ 

trẻ dư ng t nh với thang đi m M-CHAT là 6,63%. T  lệ dư ng t nh với thang M-

CHAT ở nhóm trẻ chậm nói (41,79%)[19]. 

Tác giả Lê Thị Kim Dung năm 2021 nghiên cứu về ―Đặc đi m phát tri n Tâm-

vận động ở trẻ tự k  từ 24 đến 72 tháng tuổi t i Thái Nguyên‖  Nghiên cứu chẩn 

đoán tự k  theo tiêu chuẩn DSM-IV, đặc đi m phát tri n tâm-vận động được đánh 

giá bằng test Denver II. Kết quả cho thấy tuổi trung bình được chẩn đoán tự k  

29,87 ± 4,2 tháng, t  lệ nam/nữ là 4,75/1; tự k  mức độ nặng chiếm tỉ lệ khá cao 

70,2% [6] 

Tác giả Trần Thiện Thắng năm 2022 nghiên cứu về ―Đặc đi m lâm sàng rối 

lo n phổ tự k  từ 24 đến 72 tháng tuổi t i thành phố Cần Th ‖  Nghiên cứu tìm ra 

đặc đi m lâm sàng của trẻ dựa trên tiêu chuẩn DSM-5 và thang đi m CARS. Kết 

quả cho thấy tuổi trung bình được chẩn đoán là 31,07 ± 8,3 tháng, tự k  mức độ 

nặng chiếm tỉ lệ 59,4% [22] 

 Nhận xét chung về một số nghiên cứu RLPTK trên Thế giới và Việt Nam 

 Các nghiên cứu RLPTK trên Thế giới và Việt Nam thường đ n thuần chỉ 

thực hiện 01 mục tiêu: hoặc là nghiên cứu t  lệ, đặc đi m hoặc nghiên cứu can thiệp 

trẻ RLPTK; mẫu nghiên cứu nhỏ  Đề tài của chúng tôi thực hiện có sự khác biệt so 

với các nghiên cứu trên, đó là:  Ch ng tôi nghiên cứu cả 2 mục tiêu là xác định đặc 

đi m, t  lệ; đồng thời tri n khai mô hình can thiệp trẻ RLPTK t i một địa phư ng 

với cỡ mẫu nghiên cứu lớn (74.304 trẻ), ph m vi toàn tỉnh  Ch ng tôi xác định t  lệ 

trẻ RLPTK bằng phư ng pháp điều tra và chẩn đoán RLPTK mới, khoa học với bộ 

công cụ gồm: 5 dấu hiệu cờ đỏ, Thang M-CHAT, Thang CARS và DSM-5; đồng 

thời chúng tôi áp dụng  ―Mô hình can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ bằng ph ơng 

pháp TEACCH tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh  kết hợp với gia đình và cộng đồng”. 

1.5. MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH CAN THIỆP TRẺ RỐI LOẠN 

PHỔ TỰ K  

1.5.1. Các nguyên tắc can thiệp 

Đ  cho việc can thiệp trẻ RLPTK hiệu quả thì cần phải thỏa mãn các nguyên 

tắc sau: 
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(1)- Can thiệp sớm rối lo n phổ tự k  [27], [116]. 

(2)- Can thiệp chuyên sâu kết hợp với các phư ng pháp hỗ trợ [14], [135]. 

(3)- Can thiệp  iên trì, đều dặn và lâu dài [29], [118]. 

(4)- Phư ng pháp can thiệp có tính cấu trúc và có th  dự đoán được [116]. 

(5)- Phư ng pháp can thiệp phải được cá nhân hoá cho trẻ và gia đình 

[27], [136]. 

(6)- Phư ng pháp can thiệp có tính ứng dụng xuyên suốt, chuy n giao từ c  sở 

chuyên biệt đến gia đình và cộng đồng [100]. 

(7)- Cần phải có sự tham gia của gia đình [60], [77]. 

(8)- Can thiệp đa ngành: bao gồm Y tế - Giáo dục - Cộng đồng - Xã hội, trong 

đó Y tế đóng vai trò chủ đ o [11], [21], [33], [57]. 

(9)- Các mô hình can thiệp với chi phí thấp nhất nhưng có hiệu quả cao [84]. 

1.5.2. Các phƣơng pháp can thiệp 

1.5.2.1. Phư ng pháp can thiệp bằng giáo dục đặc biệt 

Hiện nay có rất nhiều hướng tiếp cận  hác nhau với các biện pháp đề xuất 

 hác nhau nhằm hỗ trợ cho các trẻ RLPTK như: ABA, TEACCH, PEPS, Floortime; 

các phư ng pháp đã được  i m chứng như: phư ng pháp làm mẫu,  ỹ thuật giảng 

d y tự nhiên, can thiệp ch  ý, các phư ng pháp tiền đề…Tuy nhiên, việc áp dụng 

các phư ng pháp này như thế nào đ  mang l i hiệu quả tốt nhất cho trẻ RLPTK thì 

vẫn còn nhiều điều bàn luận [24]. 

1.5.2.1.1. Ph ơng pháp tác động qua lại TEACCH 

Phư ng pháp TEACCH  Treatment and Education of Autistic and 

Communication Handicapped Children) là một trong những chư ng trình can thiệp 

vững vàng nhất  Nó được xây dựng bởi Eric Schopler, phư ng pháp TEACCH như 

một cách tiếp cận toàn diện dựa trên sự hợp tác giữa cha, mẹ và các chuyên gia 

[99]. Phư ng pháp TEACCH một phần làm tăng hiệu quả trong việc cải thiện các 

triệu chứng cho trẻ RLPTK, ngoài ra còn phù hợp với sự tiếp cận của các thành 

phần tham gia giảng d y can thiệp, bên c nh đó, còn làm tăng chất lượng sống cho 

trẻ và gia đình [131]. Phư ng pháp TEACCH là phư ng pháp giáo dục có cấu trúc 
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và t nh đa d ng, can thiệp toàn diện đa giác quan và sử dụng phư ng pháp trực 

quan; được sử dụng hiệu quả can thiệp cho trẻ RLPTK ngay cả t i trường giáo dục, 

đặc biệt là t i gia đình của trẻ [40], [112]  Đồng thời; đưa cả cha, mẹ vào trong 

chư ng trình can thiệp trẻ; cha, mẹ có th  thực hiện được bằng phư ng pháp 

TEACCH và coi như là những người đồng trị liệu cho trẻ [78]. Trong một nghiên 

cứu mới đây về các phư ng pháp can thiệp cho RLPTK, phư ng pháp TEACCH đã 

đáp ứng các tiêu ch  như một mô hình can thiệp toàn diện cho trẻ RLPTK [107]. 

Các công cụ đánh giá và hỗ trợ cho phư ng pháp TEACCH là: thang đi m 

CARS, PEP-3  Sau  hi đánh giá mức độ phát tri n của trẻ RLPTK sẽ xác định cấu 

trúc giảng d y t i nhà, trường học hoặc n i làm việc. Mục tiêu c  bản của d y học 

có cấu tr c là: a  tăng t nh độc lập và làm giảm t nh bám d nh, b  điều chỉnh các 

hành vi. Một t nh năng quan trọng của phư ng pháp TEACCH là cần thiết có vai trò 

của cha, mẹ như là người đồng trị liệu. Nguyên tắc giáo dục của phư ng pháp 

TEACCH về c  bản: làm việc từ đi m m nh và lợi ích của trẻ nhằm phát tri n kỹ 

năng; ưu tiên đánh giá cẩn thận và liên tục, giúp trẻ hi u được ý ngh a của Thế giới 

với sự hi u biết chủ động, đồng cảm; đ  từ đó biết lý do t i sao giảng d y cấu trúc 

có giá trị đ  can thiệp và mô tả được đặc đi m của RLPTK [102]. 

Việc áp dụng các ―giảng d y có cấu tr c‖ là điều hi n nhiên trong giáo dục 

thiết lập trên toàn Thế giới và đã nhanh chóng trở thành một trong những công cụ 

quan trọng trong giáo dục RLPTK [131]. Các cấu trúc của phư ng pháp TEACCH: 

* Cấu trúc vật lý: phư ng pháp giảng d y cụ th , l nh vực can thiệp cụ th  có 

mục đ ch, mục tiêu rõ ràng (hoàn thành từng bước theo từng bài tập có tính nâng 

cao); cấu trúc trực quan và làm rõ ranh giới trong thực hiện phư ng pháp, giải quyết 

vấn đề bằng cách lo i bỏ cảm giác phiền nhiễu. 

* Lịch: trình bày rõ ràng của chuỗi các ho t động ‗cái gì‘ và ‗ hi nào‘, thường 

được gọi là thời gian bi u trực quan trong lớp học; lịch thực hiện theo sự hi u biết 

từng cá nhân bao gồm các đối tượng, hình ảnh, bi u tượng và lịch trình bằng bảng 

bi u cụ th . 
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* Hệ thống làm việc: cấu trúc trực quan cung cấp thông tin cho người học về 

―công việc gồm những gì‖, ―bao nhiêu công việc‖, ―những gì tiến bộ cần tôi làm‖, 

―Tôi phải làm gì khi tôi đã hoàn thành‖? Chư ng trình bao gồm một chuỗi công 

việc; hình ảnh trình tự, màu sắc, danh sách tác vụ bi u tượng. 

* Cấu trúc và các thông tin rõ ràng: Tổ chức hình ảnh của nhiệm vụ, các khái 

niệm, hướng dẫn trực quan rõ ràng. 

Phư ng pháp TEACCH gi p trẻ sử dụng ngôn ngữ một cách thiết thực nhất. 

Ngoài ra, nó góp phần vào sự hi u biết của các cử chỉ phi ngôn ngữ và giúp trẻ sử 

dụng đ  học tập độc lập  Phư ng pháp TEACCH giáo dục các bậc cha, mẹ và các 

chuyên gia trong các chiến lược của họ. Phư ng pháp TEACCH được xây dựng phù 

hợp cho từng trẻ [128]  Phư ng pháp TEACCH có cấu trúc can thiệp giáo dục trong 

3 giai đo n c  bản sau đây: 

* Đánh giá phát tri n đ  xác định khiếm khuyết các kỹ năng của trẻ trong các 

l nh vực khác nhau. 

* Trên c  sở đánh giá này, các chiến lược giảng d y phù hợp mục tiêu giáo 

dục ngắn h n và dài h n. 

* Các mục tiêu này được thực hiện với chư ng trình giáo dục cá nhân và các 

ho t động giảng d y cụ th . 

Phư ng pháp TEACCH còn có hiệu quả trong việc ứng dụng đ  rèn luyện 

nâng cao th  chất. Mục tiêu chính trong việc giảng d y những trẻ RLPTK trong lớp 

giáo dục th  chất là t o c  hội cho trẻ phát tri n các kỹ năng cần thiết đ  ch i trò 

ch i và các ho t động với b n bè [100]. 

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả cao của Phư ng pháp TEACCH trong 

can thiệp trẻ RLPTK. Một vài nghiên cứu đã so sánh phư ng pháp TEACCH với 

các phư ng pháp can thiệp  hác  Theo S  Panerai  năm 2002,  hi nghiên cứu việc sử 

dụng phư ng pháp TEACCH đối với 2 nhóm trẻ RLPTK có cùng nhóm tuổi, giới, 

mức độ và đi m số theo thang đi m CARS t i Italy, cho thấy rằng: nhóm trẻ áp 

dụng phư ng pháp TEACCH có hiệu quả cao h n rõ rệt so với nhóm trẻ không có 

sự can thiệp chăm sóc cụ th  [111]. Barger BD năm 2013 đã tiến hành một nghiên 
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cứu dọc của 30 trẻ mầm non bị RLPTK đ  đánh giá những lợi ích tiềm năng của 

việc can thiệp và giáo dục RLPTK thông qua phư ng pháp TEACCH  Kết quả 

nghiên cứu cho thấy rằng phư ng pháp TEACCH có th  đem l i lợi ích cho trẻ bằng 

cách giảm các triệu chứng RLPTK và hành vi thích nghi không tốt; h n nữa, cho 

rằng sự tham gia của cha, mẹ trong các chư ng trình phục hồi chức năng là một yếu 

tố rất quan trọng và góp phần rất lớn vào hiệu quả can thiệp [38]. Sally Ozonoff 

nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phư ng pháp TEACCH t i gia đình,  ết quả cho 

thấy trẻ trong nhóm can thiệp cải thiện đáng    nhiều h n so với những trẻ trong 

nhóm chứng về các bài ki m tra của PEP-R về mô hình bắt chước, động c  tinh vi, 

động c  thô và  hông lời, cũng như trong tổng đi m PEP-R. Tiến bộ trong nhóm 

can thiệp cao gấp ba đến bốn lần so với nhóm chứng  Điều này cho thấy sự can 

thiệp theo phư ng pháp TEACCH t i gia đình đã có hiệu quả trong việc th c đẩy sự 

phát tri n trẻ RLPTK [110]. 

1.5.2.1.2. Phân tích hành vi ứng dụng (ABA-Applied Behavior Analysis) 

Phư ng pháp ABA dựa vào hành vi của trẻ, nên có th  áp dụng cho trẻ chậm 

phát tri n và trẻ có rối lo n hành vi  Phư ng pháp này được thành lập ở Hoa Kỳ vào 

năm 1960 và được phổ biến toàn cầu vào năm 1990  Phư ng pháp này dựa trên sự 

nhẫn n i, quan sát, hứng th … giống phư ng pháp TEACCH nhưng cách làm  hác  

Phư ng pháp ABA cũng thiết lập chư ng trình, chia nhỏ từng ho t động. Ho t động 

đầu tiên đ t được mới chuy n sang ho t động thứ 2 và cứ thế tiếp tục. Chú ý khen 

thưởng khi trẻ làm được  Ngoài ra, ch ng ta cũng nên biết những gì trẻ không thích 

đ  củng cố trẻ [2]. 

1.5.2.1.3. Ph ơng pháp giao tiếp qua hình ảnh (PECS: Picture exchange 

communication system) 

Đây là một phư ng pháp d y trẻ tư ng tác với người khác bằng cách trao đổi 

tranh ảnh, bi u tượng hoặc vật thật về những gì trẻ mong muốn  Phư ng pháp PECS 

được sử dụng rộng rãi đ  d y trẻ chậm phát tri n ngôn ngữ, bao gồm những trẻ 

RLPTK, ngôn ngữ chức năng  Một đặc đi m của phư ng pháp PECS là  ết hợp các 
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nguyên tắc mà một số người coi là then chốt, dẫn đến giảm hành vi rộng h n  Phư ng 

pháp PECS có hiệu quả trong hành vi giao tiếp và phát tri n ngôn ngữ [140].  

1.5.2.1.4. Ph ơng pháp M K TON 

Phư ng pháp này chủ yếu qua dấu tay, cử chỉ, điệu bộ (giống trẻ khiếm thính), 

mỗi dấu hiệu kết hợp với một từ. Qua cử chỉ, chúng ta biết trẻ làm gì, muốn gì…dần 

dần kết hợp cử chỉ với miệng đ  phát ra âm thanh, lời nói  Phư ng pháp 

MAKATON d y trẻ RLPTK đ  biết được áp dụng hành vi của một người mẫu [21]. 

1.5.2.1.5. Ph ơng pháp tâm vận động 

Phư ng pháp này hướng vào việc cải thiện những khả năng nhận thức cảm 

giác của não bộ thông qua sự ho t động của tiền đình, x c giác… Việc can thiệp 

thường được phân chia bởi những nhà trị liệu, gồm những ho t động như là: đu đưa 

trên võng, thăng bằng trên dãi ruy băng, vuốt ve c  th … Nhà trị liệu lựa chọn 

những ho t động cho từng trẻ dựa trên nhu cầu về cảm giác của ch ng  Phư ng 

pháp tâm vận động có tác động trực tiếp lên hệ thần kinh chức năng, nâng cao t nh 

mềm dẻo bên trong hệ thống não bộ của trẻ và có kết quả trên sự phát tri n về 

những hành vi thích hợp và gia tăng  hả năng học tập [21]. 

1.5.2.1.6. Ph ơng pháp chơi trên sàn nhà (Floor Time) 

Phư ng pháp này được đề xuất bởi bác s  Greenspon - Giảng viên trường Đ i 

học Washington  Là phư ng pháp tiếp cận dựa trên cảm xúc, tùy theo mức độ phát 

tri n về mặt chức năng, vận động, cảm giác, nhận thức và ngôn ngữ của mỗi trẻ mà 

có cách tiếp cận khác nhau. Nền tảng của phư ng pháp này là dựa trên mối quan hệ 

giữa trẻ và người chăm sóc [21]. 

1.5.2.1.7. Một số ph ơng pháp  hác 

Ngày nay có nhiều tác giả nghiên cứu về các tư ng tác xã hội của trẻ RLPTK 

qua giao tiếp trung gian như qua động vật hoặc qua robot có đặc tính xã hội. Các 

nghiên cứu này cho thấy  hi tư ng tác với động vật và robot có đặc tính xã hội thì 

giảm các hành vi lặp đi lặp l i và rập khuôn của trẻ RLPTK, đồng thời qua đó làm 

gia tăng sự phát tri n ngôn ngữ tự phát trong các buổi trị liệu; từ đây các vật giao 

tiếp trung gian có th  làm cầu nối cho sự phát tri n giao tiếp xã hội với trẻ RLPTK. 
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Tuy nhiên, cũng chưa có tác giả nào nghiên cứu về những tác dụng không mong 

muốn từ những phư ng pháp này [106], [115]. 

Hiện nay có rất nhiều  nhà khoa học nghiên cứu những phư ng pháp can thiệp 

trẻ RLPTK, đặc biệt Bryan M  Gee năm 2013 nghiên cứu phư ng pháp tác động 

điều chỉnh bằng âm thanh cũng có những hiệu quả nhất định trong can thiệp trẻ 

RLPTK [62]. 

1.5.2.2. Phư ng pháp điều trị hóa  ược 

Không có cách chữa hoàn toàn RLPTK, các phư ng pháp điều trị hóa dược 

được sử dụng đ  giảm các triệu chứng liên quan với RLPTK[11]. Các cuộc thử 

nghiệm dược lý tâm thần đang được tiến hành đ  ki m tra sự hiệu quả của các lo i 

thuốc làm tăng tư ng tác xã hội và giảm các hành vi phá ho i ở trẻ và vị thành niên 

bị RLPTK. Không một lo i thuốc đặc hiệu nào là hiệu quả với các triệu chứng 

chính của RLPTK, nhưng các thuốc đã cho thấy là có hứa hẹn trong việc làm bớt 

tăng động, ám ảnh và các hành vi cưỡng bức, cáu kỉnh, giận dữ và các hành vi tự 

gây tổn thư ng [14]. Các nghiên cứu cũng cho thấy một số các triệu chứng về hành 

vi và giao tiếp cũng có liên quan đến hệ thống serotonin, vai trò của thụ th  

serotonin 2A (HTR2A) trong việc điều chỉnh cân bằng serotonin ở trung tâm và 

ngo i vi được xem là vấn đề quan trọng cho rối lo n serotonin trong RLPTK, nên 

vấn đề điều trị hóa dược cũng đã được ứng dụng [69], [149]; các thuốc có tác động 

đến RLPTK như: Risperidone; Methylphenidate; Naltrexone; Lamotrigine; 

Amantadin (thuốc chẹn thụ th  N - methyl - D - aspartate); Các thuốc chống trầm 

cảm: Clomipramine, Venlafaxin, Fluoxetin; Tetrahydrobiopterin; Atomoxetin; 

Donepezil (thuốc ức chế acetylcholinesterase); Levetiracetam (thuốc  háng động 

kinh thế hệ mới). 

Mihir S  Pari h năm 2008 tổng hợp nghiên cứu của các tác giả cho thấy có 5 lo i 

thuốc có hiệu quả trên các triệu chứng của RLPTK so với giả dược: Tianeptine, 

Methylphenidate, Risperidone, Clonidin và Naltrexone. Tuy nhiên chỉ có Risperidone 

và Methylphenidate mới cho thấy có nhiều nghiên cứu h n [113]. 
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Bảng 1.5. Hiệu quả của các nhóm thuốc đến các triệu chứng của rối lo n phổ tự k  

Nhóm thuốc 

Hành vi 

rập 

khuôn 

Tăng động 

bốc đồng 

Hung 

hăng, tự 

hại 

Lo lắng 

SSRI x   x 

Chống lo n thần  hông đặc hiệu  x x x x 

K ch th ch thần  inh   x   

Naltrexone  x x  

Clonidine  x x x 

Chẹn thụ th  β   x  

Chống co giật    x  

Buspirone    x 

Trích nguồn từ: Williemsen – Swinkels SHN, Buitelaar (2002), The autistic spectrum: 

subgroups, boundaries and treatment. Psychiatr Clin North Am ; 25:811-836 [149]. 
 

Nhận xét về các phư ng pháp can thiệp 

Hiện nay có hai phư ng pháp can thiệp RLPTK đó là Phư ng pháp can thiệp 

bằng giáo dục đặc biệt và phư ng pháp điều trị hóa dược (sử dụng thuốc). Tuy 

nhiên, do RLPTK chưa xác định nguyên nhân rõ ràng nên chưa th  nói rằng can 

thiệp RLPTK bằng phư ng pháp điều trị hóa dược, đặc biệt là sử dụng thuốc điều 

trị cho các trường hợp trẻ RLPTK có triệu chứng hoặc bệnh lý đi  èm là hiệu quả. 

Như vậy, sẽ ưu tiên cho việc sử dụng phư ng pháp can thiệp bằng giáo dục đặc biệt 

nhằm cải thiện các triệu chứng và giúp trẻ mau hòa nhập cộng đồng. 

Có nhiều phư ng pháp can thiệp bằng giáo dục đặc biệt cho trẻ RLPTK, 

nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy rằng phư ng pháp TEACCH, ABA và PECS là 

những phư ng pháp can thiệp tối ưu về hiệu quả cải thiện sự khiếm khuyết giao tiếp 

xã hội và điều chỉnh hành vi. 

Mỗi phư ng pháp trên có những ưu, nhược đi m  hác nhau, nhưng xét về mức 

độ ứng dụng thực tế can thiệp đ  chuy n giao cho cộng đồng và tính khoa học vì có 

các công cụ đánh giá theo dõi thì phư ng pháp TEACCH có ưu đi m h n so với các 

phư ng pháp  hác, cụ th : 
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+ Có sự liên kết đánh giá của các thang đi m CARS, thang PEP-3 trong quá 

trình đánh giá và can thiệp, nên tính khách quan và chuẩn xác tốt h n  

+ Có sự tham gia của chuyên gia tâm lý và gia đình, nên thuận lợi cho việc 

áp dụng t i c  sở can thiệp và t i gia đình  

+ Đây là phư ng pháp can thiệp tâm lý có cấu trúc, các bài tập cụ th  rõ ràng theo 

từng mức độ thiếu sót các k  năng, các bài tập dễ thực hiện t i gia đình và cộng đồng. 

+ Các dụng cụ cho mỗi bài tập can thiệp mức độ thiếu sót các chức năng 

trong phư ng pháp TEACCH là những dụng cụ có sẵn t i cộng đồng và gia đình, 

đồng thời với chi phí thấp  như các dụng cụ sinh ho t thông thường trong gia đình, 

đồ ch i thông thường ở trẻ em …   

+ Các nội dung thực hiện phư ng pháp TEACCH dễ theo dõi và đánh giá 

của cộng đồng. 

+ Thực hiện phư ng pháp TEACCH t i c  sở điều trị có sự tham gia của gia 

đình hoặc người chăm sóc sẽ thuận lợi cho việc nâng cao k  năng can thiệp cho gia 

đình hoặc người chăm sóc, từ đó đưa công tác chăm sóc trẻ RLPTK được phổ cập 

trong cộng đồng. 

+ Công tác đào t o và chuy n giao phư ng pháp TEACCH đ n giản h n so 

với phư ng pháp ABA hoặc PECS.  

Chính vì các yếu tố nêu trên, cho nên tính khả thi trong việc ứng dụng phư ng 

pháp TEACCH t i gia đình và cộng đồng sẽ giúp trẻ hòa nhập và thích ứng phù hợp 

với môi trường trẻ đang sống.  

1.5.3. Các mô hình can thiệp trên Thế giới và Việt Nam 

1.5.3.1. Mô hình can thiệp gián tiếp qua mạng internet 

1.4.3.1.1. Trên Thế giới 

T i Hoa Kỳ, Chư ng trình NAS EarlyBird dành cho phụ huynh của trẻ trước 

tuổi đi học, chư ng trình NAS HELP dành cho phụ huynh của trẻ lớn h n và 

chư ng trình ―More than Words‖ từ Trung tâm Hanen [58]. Nghiên cứu của 

Christina Whalen năm 2010,  hi theo dõi thời gian 3 tháng ở các trẻ RLPTK nặng 

từ 3 - 6 tuổi bằng phư ng pháp tiếp cận phần mềm can thiệp trên máy tính khoảng 20 

ph t/ngày đồng thời tham gia can thiệp ngoài môi trường tự nhiên khoảng 20 

phút/ngày cho thấy có hiệu quả trên thang đi m CARS so với nhóm chứng [148]. 
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T i Braxin, tác giả Barbosa năm 2017 nghiên cứu tập trung vào can thiệp ngôn 

ngữ nói cho trẻ RLPTK được thực hiện với sự theo dõi từ xa; trong đó có 40 cha, 

mẹ được hướng dẫn đ  thực hiện các ho t động hàng ngày tập trung vào giao tiếp 

và tư ng tác với con cái của họ ở nhà, trong 06 tuần, cho thấy chỉ có 40% cha, mẹ 

tham gia theo yêu cầu của chư ng trình, còn 60% cha, mẹ có nhiều  hó  hăn tham 

gia thực hiện đ ng yêu cầu của chư ng trình can thiệp đề ra [37]. 

1.5.3.1.2. Tại Việt Nam 

Tác giả Vũ Song Hà và cộng sự phát tri n mô hình A365 (viết tắt của 

Autism365  A365 được phát tri n trong Dự án ―Ứng dụng phần mềm thông minh 

trong phát hiện và chăm sóc trẻ tự k ‖ do Trung tâm Sáng  iến Sức khỏe và Dân số 

(CCIHP) cùng M ng lưới người tự k  Việt Nam (VAN) do các chuyên gia trong 

nước và Quốc tế phối hợp thực hiện - Tổ chức Grand Challenges Canada tài trợ 

chính từ 2014-2016. Mô hình phầm mềm A365 nhằm hỗ trợ cha, mẹ và các thành 

viên  hác trong gia đình, cán bộ y tế, giáo viên và cán bộ chuyên môn khác làm 

việc với trẻ nhỏ thực hiện các chức năng sau: 

- Sàng lọc: Bao gồm các bộ công cụ đánh giá trực tuyến nhằm theo dõi sự phát 

tri n của trẻ và phát hiện sớm trẻ có nguy c  rối lo n phát tri n và RLPTK. 

- Can thiệp: Các nguyên tắc, chiến lược chung giúp cha, mẹ có th  can thiệp 

cho con t i nhà, các bài tập can thiệp và các bộ câu hỏi giúp cha, mẹ tự đánh giá 

tình tr ng chung của trẻ và các kỹ năng cụ th  khi thực hiện can thiệp cho trẻ. Tính 

hiệu quả của việc cha, mẹ can thiệp cho con đã được khoa học ki m chứng. 

- Kiến thức: Kiến thức tổng hợp và cập nhật về các mốc phát tri n, vai trò của sàng 

lọc phát hiện sớm RLPTK và những  hó  hăn của cha, mẹ khi biết con RLPTK. 

Các nội dung được cung cấp trên trang A365.vn có mục đ ch hỗ trợ phát hiện 

sớm và can thiệp sớm và không thay thế cho công tác chẩn đoán cũng như chư ng 

trình can thiệp do các nhà chuyên môn thực hiện. 

1.5.3.1.3. Đánh giá  u điểm và hạn chế của mô hình can thiệp gián tiếp qua mạng 

internet 

a. Ưu điểm 

Phù hợp với thời kỳ tin học phát tri n, điện tho i thông minh, máy vi tính và 

 m ng internet sử dụng rộng rãi, có th  bất kỳ ai từ nông thôn, miền núi, hải đảo 
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cũng có th  tham gia; mô hình này đỡ tốn kém kinh phí, phần nào giảm bớt sự mặc 

cảm của gia đình  

b. Hạn chế 

 Việc chẩn đoán gián tiếp qua m ng internet không chuẩn xác, mang tính chủ 

quan dẫn đến áp dụng các bài tập không hiệu quả, mức độ tư ng tác hỗ trợ của cộng 

đồng và xã hội không có; cha, mẹ trẻ h n chế kỹ năng trong quá trình can thiệp  Đặc 

biệt t  lệ không tuân thủ can thiệp là rất cao. 

1.5.3.2. Mô hình can thiệp trực tiếp tại c  sở can thiệp kết hợp với gia đình 

1.5.3.2.1. Trên Thế giới 

Tác giả Ma rygianni năm 2010 đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp hành vi 

cho trẻ RLPTK có sự tham gia của gia đình trong 14 nghiên cứu trên Thế giới; tác 

giả Oono năm 2013, tổng hợp 17 nghiên cứu từ 6 quốc gia (Hoa Kỳ, Anh, Australia, 

Canada, Thái Lan và Trung Quốc) cho thấy rằng: việc tham gia can thiệp của cha, mẹ 

là rất cần thiết, trong đó làm giảm mức độ trầm trọng, đặc biệt là khả năng giao tiếp, 

hành vi thích ứng và hi u biết ngôn ngữ. Tuy nhiên, cần thiết phải can thiệp kịp thời 

tâm tr ng lo âu, căng thẳng của cha, mẹ trong quá trình can thiệp [99], [109]. 

Tại Hoa Kỳ:  Nghiên cứu của Sally Ozonoff năm 1998, Solomon năm 2007;  ết 

quả cho thấy trẻ trong nhóm can thiệp cải thiện nhiều h n so với nhóm chứng, tăng sự 

hài lòng của cha, mẹ và giảm được chi ph  đáng    [110], [134]. 

Tại Canada:  Nghiên cứu của Fontil năm 2015, cho thấy trẻ RLPTK có sự 

phát tri n tốt h n và hòa nhập h n  hi có sự có sự tham gia phối hợp giữa giáo viên 

tâm lý và gia đình của trẻ [57]. 

Tại Châu Á: Nghiên cứu ở Ấn Độ và Parkistan của tác giả Rahman năm 2006, 

nghiên cứu của Krishnamurthy năm 2008, T Sang năm 2007 t i Trung Quốc đã cho 

thấy hiệu quả rõ rệt về tiến tri n các triệu chứng, đồng thời giảm chi phí trong quá 

trình can thiệp [86], [120], [142]. 

1.5.3.2.2. Tại Việt Nam 

Nghiên cứu của Ph m Trung Kiên năm 2013, cho thấy vấn đề nhân lực tham 

gia công tác can thiệp là h n chế rất nhiều, t  lệ cha, mẹ trẻ RLPTK tham gia can 

thiệp còn thấp, t i Thái Nguyên chưa có chiến lược can thiệp thống nhất [15]. 
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Nghiên cứu của Đinh Văn Uy năm 2019 t i Bệnh viện Nhi Thái Bình cho thấy 

có cải thiện rõ rệt về hành vi định hình, kỹ năng giao tiếp, tư ng tác xã hội, mức độ 

nặng của RLPTK trước và sau can thiệp [25]. 

1.5.3.2.3. Đánh giá  u điểm và hạn chế của mô hình can thiệp trực tiếp tại cơ sở 

can thiệp kết hợp với gia đình 

a. Ưu điểm 

 Có hiệu quả rõ rệt so với mô hình can thiệp chỉ t i c  sở can thiệp. Việc chẩn 

đoán, đánh giá, theo dõi tiến tri n được chính xác và các mức độ can thiệp phù hợp. 

Nâng cao được nhận thức của gia đình, giảm được tâm tr ng lo âu của cha, mẹ, 

giảm bớt những tiêu cực trong mối quan hệ, h n chế sự tốn kém kinh phí can thiệp. 

giúp trẻ mau hòa nhập với cộng đồng. 

b. Hạn chế 

 Các gia đình  hông có điều kiện đưa con đến c  sở can thiệp thì rất  hó  hăn 

tiếp cận chư ng trình  Việc luyện tập kỹ năng can thiệp cho gia đình rất khó thực 

hiện nếu  hông có phư ng pháp tốt. Không có sự đóng góp hỗ trợ của cộng đồng sẽ 

ảnh hưởng đến sự tuân thủ can thiệp của gia đình, h n chế tái hòa nhập cộng đồng 

của trẻ. 

1.5.3.3. Mô hình can thiệp trực tiếp tại c  sở can thiệp kết hợp với gia đình và 

cộng đồng 

Các chuyên gia đ i diện cho nhiều ngành và nhiều hệ thống cung cấp dịch vụ 

đã đề xuất mô hình can thiệp trực tiếp t i c  sở can thiệp kết hợp với gia đình và 

cộng đồng [33]. 

Thông thường các chuyên gia tham gia can thiệp là của m ng lưới, bao gồm 

các dịch vụ: y tế, giáo dục và các dịch vụ khác. Mô hình này cung cấp dịch vụ trực 

tiếp cho trẻ RLPTK và gia đình có sự tham gia của cộng đồng. Các chuyên gia y tế 

bao gồm chuyên gia Tâm thần học, Nhi khoa, các chuyên gia trị liệu (nhà tâm lý 

học, nhà phân tích hành vi, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ, chuyên gia trị liệu nghề 

nghiệp ...) thực hiện chẩn đoán, tư vấn chỉ định can thiệp các rối lo n tâm thần và 
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bệnh lý khác kèm theo, thực hiện các phư ng pháp can thiệp chuyên biệt phù hợp; 

các nhà giáo dục thực hiện các phư ng pháp giáo dục; cộng đồng có giá trị cốt lõi 

hỗ trợ những  hó  hăn của cha, mẹ trẻ và chấp nhận đ  trẻ hòa nhập tốt t i cộng 

đồng; các dịch vụ xã hội khác thực hiện chăm sóc trẻ trong giải tr  thư giãn, rèn 

luyện vận động, hỗ trợ sống độc lập và d y nghề, chăm sóc t i nhà và các dịch vụ 

hỗ trợ  hác cho gia đình  Cha, mẹ trẻ được xem là trung tâm của quá trình can thiệp 

nhằm phù hợp với hoàn cảnh riêng biệt và nguồn lực của gia đình [33]. 

Hiện nay, mặc dù nhiều tác giả cho rằng mô hình can thiệp trực tiếp t i c  sở 

can thiệp kết hợp với gia đình và cộng đồng là cần thiết, đem l i nhiều hiệu quả cho 

việc can thiệp trẻ RLPTK: từ sự tiến tri n triệu chứng theo chiều hướng tốt một 

cách nhanh chóng, trẻ mau được hòa nhập cộng đồng và hiệu quả kinh tế cho gia 

đình  Tuy nhiên, trên Thế giới vẫn chưa có mô hình cụ th  và cũng rất ít nghiên cứu 

mang tính khách quan, các nghiên cứu thường được thực hiện với qui mô nhỏ, rất ít 

trường hợp nghiên cứu trên ph m vi rộng lớn trong cộng đồng. Lý do là có nhiều 

 hó  hăn  hi tri n  hai mô hình như: phải huy động một lực lượng lớn các thành 

phần trong cộng đồng tham gia; công tác tuy n dụng nhân viên, đào t o, giám sát 

tốn kém và mất nhiều thời gian; đối tượng trẻ tham dự cũng  hông đồng đều, có th  

là sự ưu tiên những đối tượng phù hợp với nghiên cứu…Ch nh các yếu tố đó sẽ ảnh 

hưởng đến việc đánh giá nghiên cứu[116]. 

Tuy vậy, cũng có một số nghiên cứu và định hướng thực hiện mô hình can 

thiệp trực tiếp t i c  sở can thiệp kết hợp với gia đình và cộng đồng . 

 

 
 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình 

1: Mô hình tổng quát quá trình can thiệp trong  

hệ thống can thiệp cộng đồng [65]. 

1.5.3.3.1. Trên Thế giới 

Tại Hoa Kỳ: Nghiên cứu Laura A  Schieve năm 2007 cho thấy tình tr ng nặng 

của RLPTK có liên quan đến tuổi của trẻ, tình tr ng thiếu bảo hi m y tế, sự h n chế 

của dịch vụ y tế và đặc biệt đó là sự tham gia can thiệp của chuyên ngành Tâm thần, 

Xã hội và 

môi trường 
 

 

 

 

hánh dịch vụ 

Dịch vụ 

can thiệp RLPTK 
 

Y tế ban đầu 

 

Cá nhân 

RLPTK và gia 

đình 

. Dịch vụ chẩn đoán-đánh giá 

  Chăm sóc y tế chuyên khoa 

  Các chư ng trình hành vi 

chuyên biệt và các liệu pháp 

  Nhóm năng lực xã hội 

  Tư vấn giáo dục 

. Dịch vụ chuy n tiếp 

. Huấn luyện phụ huynh 

. Dịch vụ hỗ trợ gia đình 

  Tài ch nh công và tư 

  Hướng dẫn thực hành 

  Đào t o chuyên nghiệp 

. Luật giáo dục -khuyết tật 

. Sức khỏe và an toàn cộng 

đồng 

. Các yếu tố văn hóa 

 

 

. Giáo dục phổ thông và 

chuyên biệt 

. Dịch vụ chăm sóc và giữ trẻ 

. Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 

tâm thần cộng đồng 

  C  sở điều dưỡng và bệnh 

viện cộng đồng 

. Dịch vụ pháp lý 

. Dịch vụ bảo hộ 

. Các C  quan hỗ trợ nghề 

nghiệp và t o lập 

. Chăm sóc nội trú 

  Nhóm gia đình 

  Chăm sóc sức khoẻ ban đầu 

. Sàng lọc sự phát tri n 

  Chăm sóc điều phối 
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chăm sóc sức khỏe y tế và hỗ trợ xã hội. Vì thế, cần có các chiến lược đ  cải thiện 

hệ thống chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em bị RLPTK, như tăng cường phát tri n các 

c  sở y tế có th  ảnh hưởng tích cực đến tâm lý của cha, mẹ và mức độ trầm trọng 

của trẻ [130]. 

Tại Canada: Tác giả Perry năm 2008, nghiên cứu ở 332 trẻ RLPTK từ 2-7 tuổi 

ở Ontario, Canada tham gia vào một chư ng trình can thiệp hành vi chuyên sâu dựa 

vào cộng đồng. Kết quả cho thấy có sự cải thiện đáng    về mặt thống kê và lâm 

sàng: giảm mức độ RLPTK, tăng mức độ nhận thức và th ch nghi, cũng như  tăng 

gấp đôi t  lệ phát tri n của trẻ; 75% trẻ RLPTK có hiệu quả cao về cải thiện triệu 

chứng và có sự gia tăng đáng    về sức khoẻ. Mặc dù, nghiên cứu có những h n chế 

về phư ng pháp luận (không có nhóm so sánh , nhưng nó cho thấy rằng mô hình 

can thiệp dựa vào hành vi có th  được thực hiện hiệu quả trong một chư ng trình 

lớn dựa vào cộng đồng, có c  sở thực nghiệm m nh h n nhiều so với bất kỳ sự can 

thiệp nào  hác được sử dụng cho trẻ RLPTK và được xem là ―thực hành tốt nhất‖ 

cho trẻ RLPTK [116]. 

Tại Australia: Nghiên cứu Anne L  Ric ards năm 2007 thực hiện can thiệp t i 

nhà có sự hỗ trợ của giáo viên chăm sóc đặc biệt (40 lần/tháng) và kết hợp với t i 

trung tâm chăm sóc chuyên biệt cho trẻ 3 - 5 tuổi bằng phư ng pháp TEACCH cho 

thấy có sự hiệu quả rõ rệt về tiến tri n bệnh và giảm bớt những căng thẳng của cha, 

mẹ so với các nhóm chứng [124]. 

1.5.3.3.2. Tại Việt Nam 

Việt Nam chưa có mô hình can thiệp trực tiếp t i c  sở can thiệp kết hợp với 

gia đình và cộng đồng được thống nhất tri n khai. Hầu hết trẻ RLPTK được nuôi 

dưỡng, chăm sóc, can thiệp t i nhiều đ n vị  hác nhau, như: các Trung tâm chăm 

sóc trẻ khuyết tật thuộc ngành LĐ-TB-XH; các Trung tâm phục hồi chức năng, 

khoa Nhi bệnh viện của các thành phố lớn, các Bệnh viện Tâm thần; các Trung tâm 

can thiệp chuyên biệt tư nhân t i các thành phố lớn trong nước.  

Các nghiên cứu cần hướng đến cộng đồng bằng việc đánh giá thực hiện mô 

hình phù hợp với điều kiện nhất định của hệ thống tham gia t i cộng đồng và thực 

hiện tốt sự chuy n giao công nghệ bằng cách cung cấp đầy đủ các tài liệu, kiến thức 

cho các thành viên và c  quan của cộng đồng  Tuy nhiên, đ  đ t được hiệu quả cao, 
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cùng với sự xác định theo dõi bởi các thang đánh giá và tiêu chuẩn lâm sàng của trẻ 

RLPTK thì sự cần thiết có sự tham gia của chuyên ngành y tế, trong đó vai trò quan 

trọng của các bác s  chuyên ngành Tâm thần [122].  

Hiện nay, t i Việt Nam hệ thống m ng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần đã 

phủ rộng hầu hết đến tận c  sở. Chính vì vậy, mô hình can thiệp trực tiếp t i c  sở 

can thiệp kết hợp với gia đình và cộng đồng có vai trò quan trọng của chuyên ngành 

Tâm thần. 

1.5.3.3.3. Đánh giá  u điểm và hạn chế của mô hình can thiệp trực tiếp tại cơ sở 

can thiệp kết hợp với gia đình và cộng đồng 

a. Ưu điểm 

 Có hiệu quả về mặt cải thiện triệu chứng, trẻ sớm hòa nhập cộng đồng; h n 

chế tốn  ém cho gia đình; các công việc đều được theo dõi, đánh giá, giám sát rõ 

ràng đ  nâng cao tính khoa học và sự tuân thủ can thiệp  Nâng cao được nhận thức 

của gia đình và cộng đồng, t o nên một hệ thống xã hội lan tỏa về nhận thức và 

nâng cao kỹ năng can thiệp trẻ RLPTK; chia sẽ những  hó  hăn, tiêu cực của gia 

đình  Về lâu dài khi m ng lưới đủ m nh sẽ có c  hội cho toàn bộ trẻ RLPTK đều 

được phát hiện sớm, tư vấn, hướng dẫn can thiệp kịp thời. 

b. Hạn chế 

 Các gia đình  hông có điều kiện đưa con đến c  sở chuyên biệt rất  hó  hăn 

tiếp cận mô hình. Việc luyện tập kỹ năng can thiệp cho gia đình rất khó thực hiện 

nếu  hông có phư ng pháp tốt. Tốn kém về các chi phí ho t động cho m ng lưới 

can thiệp cộng đồng. 

1.6. GIỚI THIỆU THÔNG TIN VỀ ĐỊA  ÀN TRIỂN KHAI NGHI N CỨU 

(NĂM 2016) 

1.6.1. Khái quát một số đặc điểm của tỉnh Quảng Ngãi 

Quảng Ngãi có diện tích tự nhiên: 5.153 kilômet vuông;  gần 2/3 diện tích là 

n i, đồi, 1/3 diện t ch là đồng bằng. Khí hậu nhiệt đới và gió mùa. Thời tiết chia làm 

2 mùa rõ rệt: m a mưa và m a nắng. 

Quảng Ngãi có 13 huyện và 01 thành phố với 184 xã, phường, thị trấn. Dân số 

toàn tỉnh đến ngày 01/4/2016 là 1 241 400 người, gồm các dân tộc Kinh, Hrê, Cor, 

X  Đăng    Trẻ em từ 24 - 72 tháng tuổi khoảng 74.500 trẻ [5]. 
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1.6.2. Hệ thống tổ chức y tế 

Tuyến tỉnh: Hệ thống y tế dự phòng gồm 08 đ n vị; Hệ điều trị gồm: 01 Bệnh 

viện đa  hoa và 03 bệnh viện chuyên khoa. 

Tuyến huyện: 14 Bệnh viện đa  hoa/ Trung tâm Y tế 

Tuyến xã: 183 Tr m Y tế/ 184 xã, phường, thị trấn. 100% thôn, tổ dân phố có 

nhân viên y tế ho t động. 

Ngoài ra còn có các c  sở y tế thuộc các Bộ, Ngành và 760 c  sở hành nghề y, 

dược tư nhân ho t động trên địa bàn tỉnh [20]. 

1.6.3.  ệnh viện T m th n tỉnh Quảng Ngãi 

Được thành lập vào tháng 12/2008 gồm 05 phòng và 07  hoa  Khoa Tâm căn - 

Tâm thần trẻ em - Phục hồi chức năng của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi 

được thành lập vào tháng 8/2015 là một đ n nguyên điều trị cho các bệnh lý tâm 

thần trẻ em  

Bệnh viện Tâm thần tỉnh có 11 Bác s  chuyên ngành Tâm thần, 05 cử nhân 

tâm lý, 08 điều dưỡng và cử nhân Phục hồi chức năng đều đã được đào t o k  năng, 

phư ng pháp can thiệp trẻ RLPTK nên có kinh nghiệm can thiệp trẻ RLPTK[3]  

Bệnh viện đã tiếp nhận can thiệp cho 42 trẻ RLPTK trong thời gian qua. 
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Chƣơng 2 

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHI N CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu  

2.1.1.1. Đối tượng đích 

Toàn bộ trẻ từ 24 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi t i thời đi m nghiên cứu trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Chúng tôi chọn nhóm đối tượng này bởi 02 lý do: 

+ RLPTK mặc dù là bệnh lý xuất hiện từ rất sớm ở thời th  ấu nhưng các triệu 

chứng thường đi n hình và có th  chẩn đoán ch nh xác  hi trẻ đủ 24 tháng tuổi [10]. 

+ Việc can thiệp trẻ RLPTK sau 72 tháng tuổi sẽ ít có hiệu quả h n [129]. 

(Với những trẻ đã được chẩn đoán mắc rối lo n phổ tự k  trước đây nếu còn 

trong độ tuổi từ 24 - 72 tháng tuổi vẫn là đối tượng nghiên cứu đ  xác định t  lệ 

RLPTK cho chính xác). 

2.1.1.2. Đối tượng hỗ trợ 

 Trẻ từ 24 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi là đối tượng nghiên cứu. Tuy nhiên, 

đối tượng này còn quá nhỏ chưa th  chủ động trả lời nội dung các phiếu điều tra 

cũng như chưa chủ động thực hiện can thiệp. Vì vậy, chúng tôi phải thông qua đối 

tượng người chăm sóc ch nh   Người chăm sóc chính là cha, mẹ hoặc người giám 

hộ trẻ) đ  hỗ trợ điều tra và hỗ trợ can thiệp. 

2.1.2. Tiêu chuẩn chọn 

- Trẻ từ 24 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi được người chăm sóc ch nh đồng ý 

tham gia nghiên cứu. 

2.1.3. Tiêu chuẩn loại trừ 

- Trẻ từ 24 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi bị: câm, điếc (bẩm sinh), b i não, 

Down, các bệnh rối lo n chuy n hóa… 

- Trẻ từ 24 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi không được người chăm sóc ch nh 

đồng ý (từ chối) tham gia nghiên cứu. 
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2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành t i tỉnh Quảng Ngãi. 

2.2.2. Thời gian nghiên cứu 

- Nghiên cứu cắt ngang: Từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2016. 

- Xây dựng mô hình can thiệp: Từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2017. 

- Nghiên cứu can thiệp: Từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2019. 

2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHI N CỨU 

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 

Đề tài được thực hiện với 02 thiết kế nghiên cứu theo 02 mục tiêu nghiên cứu: 

nghiên cứu cắt ngang và nghiên cứu can thiệp so sánh trước – sau có đối chứng  S  

đồ 2.1). 

2.3.1.1. Nghiên cứu cắt ngang (6 - 12/2016) 

Nghiên cứu toàn bộ trẻ từ 24 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi theo bộ công cụ gồm: 5 dấu hiệu cờ đỏ, M-CHAT, thang đi m CARS 

và DSM-5 (mô tả chi tiết trong mục 2.5.1.2. Tiến hành thu thập thông tin). 

2.3.1.2. Nghiên cứu can thiệp (8/2017 - 8/2019) 

 Tiến hành can thiệp theo: ―Mô hình can thiệp trẻ rối lo n phổ tự k  bằng 

phư ng pháp TEACCH t i Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi kết hợp với gia đình và 

cộng đồng‖: 

+ Nhóm can thiệp: Các trẻ đã được chẩn đoán RLPTK được người chăm sóc 

ch nh đồng ý cho trẻ tham gia can thiệp. 

+ Nhóm chứng: Các trẻ đã được chẩn đoán RLPTK  hông được người chăm 

sóc ch nh cho tham gia vào nhóm can thiệp nhưng cho trẻ tham gia nhóm chứng. 

Đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp so sánh trước – sau có đối chứng theo 

các thời đi m: 

+ T0: Trước khi can thiệp 

+ T1: Sau 6 tháng can thiệp,  

+ T2: Sau 12 tháng can thiệp,  

+ T3: Sau 18 tháng can thiệp,  

+ T4: Sau 24 tháng can thiệp. 
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Nhóm can thiệp 

66 trẻ đã được chẩn đoán RLPTK được 

người chăm sóc ch nh đồng ý tham gia can 

thiệp 

Nhóm chứng 

66 trẻ đã được chẩn đoán RLPTK không được 

người chăm sóc ch nh đồng ý tham gia can thiệp 

nhưng tham gia vào nhóm chứng  

Đánh giá hiệu quả của mô hình sau 6, 12, 18 và 24 tháng can thiệp. 

  (2017 - 2019) 

Xác định t  lệ, đặc đi m của 

trẻ RLPTK 

Mô hình can thiệp trẻ RLPTK bằng phƣơng pháp 

TEACCH tại Bệnh viện Tâm Th n Quảng Ngãi kết hợp  

với gia đình và cộng đồng  

gồm 03 nhóm giải pháp: 

- (1) Nâng cao kiến thức, k  năng tư vấn, can thiệp, theo dõi, 

giám sát trẻ RLPTK cho cán bộ Bệnh viện Tâm Thần tỉnh 

- (2) Đào t o cho người chăm sóc ch nh kiến thức, k  năng can 

thiệp trẻ RLPTK t i hộ gia đình 

- (3) Xây dựng và đào t o m ng lưới cán bộ chuyên trách tâm 

thần tuyến xã về kỹ năng can thiệp, theo dõi và giám sát trẻ RLPTK 

đ  hỗ trợ và giám sát t i các hộ gia đình trong quá trình tri n khai 

can thiệp. 

 

 

So 

sánh 

trƣớc 

và sau 

can 

thiệp 

ở 

từng 

nhóm 

Nhóm can thiệp Nhóm chứng 

Sơ đồ 2.1. Quy trình nghiên cứu  

NGHIÊN CỨU CAN THIỆP 

(8/2017 – 8/2019) 

 

Khảo sát toàn bộ trẻ 24-72 tháng tuổi 

trên địa bàn tỉnh theo bộ công cụ gồm: 

5 dấu hiệu cờ đỏ, M-CHAT, CARS và 

DSM-5 

 

NGHIÊN CỨU MÔ TẢ CẮT NGANG 

(6/2016 – 12/2016) 
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2.3.2. Cở mẫu và kỹ thuật chọn mẫu 

2.3.2.1 Nghiên cứu cắt ngang 

2.3.2.1.1. Cỡ mẫu 

 Tổng số: 74 308 trẻ từ 24-72 tháng tuổi   

2.3.2.1.2. Kỹ thuật chọn mẫu 

 p dụng phư ng pháp chọn mẫu toàn bộ - Toàn bộ trẻ từ 24-72 tháng tuổi 

đang sinh sống t i tỉnh Quảng Ngãi t i thời đi m nghiên cứu   

Theo số liệu của Cục Thống  ê tỉnh Quảng Ngãi thì số trẻ từ 24-72 tháng 

tuổi của tỉnh Quảng Ngãi năm 2016  hoảng 74 500 cháu  mục 1 6 1 , nghiên cứu 

đáp ứng được nhân lực,  inh ph  cũng như thời gian đ  thực hiện nghiên cứu toàn 

bộ trẻ từ 24-72 tháng tuổi  

 Thực tế có 74 308 trẻ từ 24-72 tháng tuổi, tất cả các trẻ đều được người chăm 

sóc ch nh đồng ý tham gia nghiên cứu  

2.3.2.2. Nghiên cứu can thiệp 

2.3.2.2.1. Cỡ mẫu 

Chúng tôi áp dụng công thức tính cỡ mẫu ki m định giả thuyết của nghiên cứu 

định lượng so sánh  hông  ém h n   i m định 1 đuôi ; cỡ mẫu được tính dựa vào 

các tham số đảm bảo tính khoa học, ngo i suy của kết quả nghiên cứu, như sau [19]: 

 

 

 

 

 

Trong đó: 

 n là cỡ mẫu  

  là giá trị giới h n tư ng ứng với , được tra từ Bảng phân phối  Với 

α=0,05; β=0,05; giá trị Z1-α=1,64, Z1-β=0,84 

 σ: là độ lệch chuẩn, σ=3,6 

 d: là ngưỡng  hác biệt, d=5 

n= 
2(Z1-α+Z1-β)

H
2   

H= 
(|1-2|-d)

 σ
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 1: là đi m thang đi m CARS trung bình của nhóm can thiệp. 

 2: là đi m thang đi m CARS trung bình của nhóm đối chứng. 

Thay vào công thức trên, t nh được cỡ mẫu là 65 trẻ. 

Phư ng án chọn nhóm chứng với t  lệ: Can thiệp/Đối chứng = 1/1. Suy ra cỡ mẫu 

cho nhóm chứng là 65 trẻ. 

Trên thực tế, sau  hi tư vấn thì có 66 người chăm sóc ch nh mong muốn cho trẻ 

RLPTK được can thiệp và 66 người chăm sóc ch nh đồng ý cho trẻ RLPTK tham gia 

nhóm chứng. 

Như vậy cỡ mẫu nghiên cứu can thiệp thực tế là 132 trẻ RLPTK, được chia làm 

2 nhóm:  

+ Nhóm can thiệp: 66 trẻ đã được chẩn đoán RLPTK được người chăm sóc 

ch nh đồng ý cho trẻ tham gia chư ng trình can thiệp. 

+ Nhóm chứng: 66 trẻ đã được chẩn đoán RLPTK  hông tham gia vào 

nhóm can thiệp, tham gia nhóm chứng. 

Chọn ghép cặp các trẻ trong nhóm can thiệp và nhóm chứng theo đặc đi m: 

Tuổi, giới tính, khu vực địa lý, thang đi m CARS. 

2.3.2.2.2.Kỹ thuật chọn mẫu 

Sau khi áp dụng công thức tính cỡ mẫu can thiệp, Ch ng tôi đã tổ chức tư vấn 

cho những người chăm sóc ch nh của 280 trẻ RLPTK về: đặc đi m, bệnh nguyên, 

cách chăm sóc và can thiệp trẻ RLPTK…; đồng thời giới thiệu cách thức tổ chức, 

quy trình thực hiện ―Mô hình can thiệp trẻ RLPTK bằng phư ng pháp TEACCH t i 

Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi kết hợp với gia đình và cộng đồng‖ đ  cho những 

người chăm sóc ch nh hi u biết về RLPTK, về mô hình can thiệp trẻ RLPTK, từ đó 

người chăm sóc ch nh sẽ đưa ra quyết định cho trẻ RLPTK tham gia hay không 

tham gia can thiệp. Kết quả như sau: 

(1). Nhóm can thiệp: Trẻ RLPTK, sau  hi tư vấn được người chăm sóc chính 

đồng ý cho trẻ tham gia can thiệp theo mô hình. 

Trẻ được lập danh sách can thiệp và được làm hồ s  bệnh án (theo mẫu Bệnh 

án Tâm thần của Bộ Y tế và Phiếu chấp thuận tham gia can thiệp của người chăm 
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sóc chính (Phụ lục 6). Trẻ RLPTK được can thiệp theo mô hình và được hưởng các 

quyền lợi được quy định theo mô hình  Người chăm sóc ch nh được đào  iến thức, 

k  năng can thiệp trẻ RLPTK t i hộ gia đình, được tham gia các buổi hội thảo, các 

buổi sinh ho t nhóm đ  được trang bị kiến thức, kinh nghiệm. Trong quá trình tham 

gia mô hình can thiệp người chăm sóc ch nh có quyền không cho trẻ tiếp tục can 

thiệp theo mô hình. 

(2). Nhóm chứng: Trẻ RLPTK, sau  hi tư vấn  hông được người chăm sóc 

chính cho tham gia nhóm can thiệp nhưng được cho tham gia vào nhóm chứng. 

Cán bộ Bệnh viện Tâm thần tỉnh lập danh sách trẻ trong nhóm chứng có đầy 

đủ thông tin cá nhân và đặc đi m RLPTK của trẻ. Danh sách nhóm chứng được lưu 

t i Bệnh viện Tâm Thần tỉnh, đồng thời chuy n về cán bộ chuyên trách Tâm thần 

tuyến xã đ  theo dõi và được tiến hành điều tra, đánh giá c ng  ỳ với nhóm can 

thiệp (6 tháng/lần). Trong qua trình tri n khai mô hình nếu người chăm sóc ch nh có 

nhu cầu mong muốn cho trẻ tham gia can thiệp thì được cán bộ bệnh viện Tâm thần 

tỉnh xem xét cho tham gia, nhưng những trường hợp này  hông được tính vào hiệu 

quả của mô hình trong đề tài nghiên cứu. 

(3). Nhóm không tham gia vào mô hình: Là những trẻ RLPTK  hông được 

người chăm sóc ch nh cho tham gia vào nhóm can thiệp cũng như nhóm chứng. 

Danh sách nhóm này cũng được chuy n về cán bộ chuyên trách Tâm thần 

tuyến xã. Trong bất kỳ thời gian nào nếu người chăm sóc ch nh có nhu cầu mong 

muốn hỗ trợ, gi p đỡ cho trẻ thì được cán bộ chuyên trách Tâm thần tuyến xã hỗ 

trợ, gi p đỡ. Nếu người chăm sóc ch nh có nhu cầu mong muốn cho trẻ tham gia 

can thiệp thì được cán bộ bệnh viện Tâm thần tỉnh xem xét cho tham gia, nhưng 

những trường hợp này  hông được tính vào hiệu quả của mô hình trong đề tài 

nghiên cứu. Nếu người chăm sóc ch nh có nhu cầu mong muốn cho trẻ được chăm 

sóc, nuôi dưỡng ở n i  hác thì được giới thiệu đến các Trung tâm chăm sóc nuôi 

dưỡng trẻ em có hoàn cảnh  hó  hăn trên địa bàn tỉnh. 
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2.4. NỘI DUNG BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU 

Nội dung biến số nghiên cứu gồm 4 nhóm chỉ số sau: 

2.4.1. Đặc điểm chung đối tƣợng nghiên cứu 

2.4.1.1. Thông tin về đối tượng nghiên cứu 

2.4.1.1.1. Tuổi của trẻ đ ợc nghiên cứu  

Tính theo tuổi dư ng lịch t i thời đi m điều tra, thời gian sinh theo tháng tuổi. 

Trong phân tích biến số tuổi của đối tượng được phân thành 4 nhóm như sau: 

- 24 - 36 tháng tuổi. 

- > 36 - 48 tháng tuổi. 

- > 48 - 60 tháng tuổi. 

- > 60 - 72 tháng tuổi. 

2.4.1.1.2. Giới tính của trẻ đ ợc nghiên cứu (có 02 giá trị) 

- Nam. 

- Nữ.  

2.4.1.1.3. Dân tộc của trẻ đ ợc nghiên cứu (có 02 giá trị) 

- Kinh. 

- Thi u số. 

2.4.1.2. Thông tin chung về hộ gia đình 

2.4.1.2.1. Nơi ở gia đình của trẻ đ ợc nghiên cứu (có 02 giá trị) 

- Khu vực thành thị: các phường thuộc thành phố Quảng Ngãi và các thị trấn 

thuộc các huyện. 

- Khu vực nông thôn: các xã thuộc thành phố Quảng Ngãi và các xã thuộc các 

huyện. 

2.4.1.2.2. Tuổi của mẹ lúc mang thai trẻ: Trong phân tích biến số tuổi của mẹ lúc 

mang thai trẻ được phân thành 4 nhóm như sau: 

- < 25 tuổi. 

- 25 – <35 tuổi. 

- 35 – <45 tuổi. 

- ≥45 tuổi. 
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Khi nghiên cứu mối liên quan giữa nhóm tuổi của mẹ l c mang thai và RLPTK 

ở trẻ thì tuổi mẹ lúc mang thai trẻ được chia thành 2 nhóm: 

- <35 tuổi. 

- ≥35 tuổi. 

2.4.1.2.3. Tình tr ng hút thuốc lá của mẹ: (có 02 giá trị) 

- Có hút thuốc lá. 

- Không hút thuốc lá. 

Nghiên cứu tình tr ng hút thuốc lá của mẹ:  hông định lượng số lượng điếu 

thuốc lá hằng ngày người mẹ hút. 

2.4.2. Tỷ lệ v  đặc điểm rối loạn phổ tự kỷ   

2.4.2.1. Tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ 

2.4.2.1.1. Tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ (Có 02 giá trị) 

- Có: Thỏa mãn với tiêu chuẩn chẩn đoán rối lo n phổ tự k  theo DSM-5. 

- Không: Không thỏa mãn với tiêu chuẩn chẩn đoán rối lo n phổ tự k  theo 

DSM-5. 

2.4.2.1.2. Mức độ rối loạn phổ tự kỷ theo thang điểm CARS (Có 02 giá trị) 

- Từ 30 đến 36,5 đi m: mức độ nhẹ và vừa 

- Từ 37 đến 60 đi m: mức độ nặng 

2.4.2.2. Đặc điểm của rối loạn phổ tự kỷ 

2.4.2.2.1. Đặc điểm chung 

- T  lệ rối lo n phổ tự k  theo tuổi. 

- T  lệ rối lo n phổ tự k  theo giới tính. 

- T  lệ rối lo n phổ tự k  theo dân tộc. 

- T  lệ rối lo n phổ tự k  theo n i ở gia đình  

- T  lệ rối lo n phổ tự k  theo tuổi của mẹ lúc mang thai. 

2.4.2.2.2. Đặc điểm lâm sàng 

2.4.2.2.2.1.Triệu chứng lâm sàng theo 15 tiêu ch  thang đi m CARS 

- Quan hệ với mọi người: tiêu chí I. 

- Khả năng bắt chước: tiêu chí II. 
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- Th  hiện tình cảm: tiêu chí III. 

- Các động tác c  th : tiêu chí IV. 

- Sử dụng đồ vật: tiêu chí V. 

- Khả năng th ch ứng với sự thay đổi: tiêu chí VI. 

- Khả năng phản ứng bằng thị giác: tiêu chí VII. 

- Khả năng phản ứng bằng thính giác: tiêu chí VIII. 

- Khả năng phản ứng bằng vị, khứu và xúc giác: tiêu chí IX. 

- Sự sợ hãi và hồi hộp: tiêu chí X. 

- Giao tiếp bằng lời: tiêu chí XI. 

- Giao tiếp không lời: tiêu chí XII. 

- Mức độ ho t động: tiêu chí XIII. 

- Mức độ nhất quán của phản x  thông minh: tiêu chí XIV. 

- Ấn tượng chung về mức độ rối lo n phổ tự k : tiêu chí XV. 

Ghi chú: 15 tiêu chí trong các triệu chứng của thang đi m CARS là các biến 

số liên tục (sử dụng mức đi m đã đánh giá trong thang đi m CARS: 1; 1,5; 2; 2,5; 

3; 3,5 và 4). 

2.4.2.2.2.2. Triệu chứng lâm sàng theo DSM-5 

- Khiếm khuyết về cảm x c trong tư ng tác xã hội: tiêu chí 1 mục A (Có 04 

giá trị). 

- Khiếm khuyết hành vi giao tiếp không lời trong tư ng tác xã hội: tiêu chí 2 

mục A (Có 04 giá trị). 

- Khiếm khuyết trong phát tri n duy trì và hi u các mối quan hệ: tiêu chí 3 

mục A (Có 04 giá trị). 

- Tính rập khuôn về lời nói hoặc ho t động: tiêu chí 1 mục B (Có 04 giá trị). 

- Tính cứng nhắc, không chịu giảm trong các ho t động: tiêu chí 2 mục B (Có 

04 giá trị). 

- T nh bám d nh, quan tâm quá đáng vào các đồ vật hoặc các ho t động: tiêu 

chí 3 mục B (Có 04 giá trị). 
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- Tăng hoặc giảm cảm giác, hoặc ham thích bất thường các kích thích cảm 

giác môi trường: tiêu chí 4 mục B (Có 04 giá trị). 

Ghi chú: 04 giá trị của các khiếm khuyết trên được phân thành 04 mức: 

+ Không: Không đáp ứng tiêu chí. 

+ Đòi hỏi có sự hỗ trợ: Đáp ứng tiêu ch  và được đánh giá ở mức độ 1 của 

―Bảng 1 4 mức độ nghiêm trọng của RLPTK‖  

+ Đòi hỏi có sự hỗ trợ đáng   : Đáp ứng tiêu ch  và được đánh giá ở mức độ 

2 của ―Bảng 1 4 mức độ nghiêm trọng của RLPTK‖  

+ Đòi hỏi có sự hỗ trợ tối đa: Đáp ứng tiêu ch  và được đánh giá ở mức độ 3 

của ―Bảng 1 4 mức độ nghiêm trọng của RLPTK‖  

2.4.3. Đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp 

Hiệu quả mô hình can thiệp được đánh giá theo 03 nhóm tiêu chí:  

(1) Hiệu quả cải thiện theo thang điểm CARS,  

(2) Hiệu quả sự tuân thủ can thiệp 

(3) Đánh giá chỉ số hiệu quả tr ớc và sau can thiệp. 

2.4.3.1. Đánh giá hiệu quả cải thiện theo thang điểm CARS 

2.4.3.1.1. Đánh giá hiệu quả cải thiện thang điểm CARS trung bình 

Trước khi can thiệp (T0): T nh thang đi m CARS trung bình cho từng nhóm 

can thiệp và nhóm chứng. 

Trong suốt quá trình can thiệp và khi kết thúc can thiệp, chúng tôi theo dõi tính 

thang đi m CARS trung bình cho từng nhóm can thiệp và nhóm chứng.  

So sánh sự thay đổi thang đi m CARS trung bình của từng nhóm và sự thay 

đổi thang đi m CARS trung bình của hai nhóm can thiệp và nhóm chứng vào các 

thời đi m: T1, T2, T3, T4 so với T0.  

Từ kết quả so sánh này, chúng tôi: Đánh giá hiệu quả cải thiện thang điểm 

CARS trung bình. 

2.4.3.1.2. Đánh giá hiệu quả cải thiện 15 tiêu chí theo thang điểm CARS 

Trước khi can thiệp (T0): T nh đi m 15 tiêu ch  theo thang đi m CARS cho 

từng nhóm: nhóm can thiệp và nhóm chứng, gồm: 
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 (1). Khiếm khuyết trong quan hệ với mọi người 

(2). Khiếm khuyết trong khả năng bắt chước 

(3). Khiếm khuyết trong th  hiện tình cảm 

(4). Khiếm khuyết trong các động tác c  th  

(5). Khiếm khuyết trong sử dụng đồ vật 

(6). Khiếm khuyết trong khả năng th ch ứng với sự thay đổi 

(7). Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng bằng thị giác 

(8). Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng bằng thính giác 

(9). Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng vị, khứu và xúc giác 

(10). Sự sợ hãi và hồi hộp 

(11). Khiếm khuyết trong giao tiếp bằng lời 

(12). Khiếm khuyết trong giao tiếp không lời 

(13). Khiếm khuyết trong mức độ ho t động 

(14). Khiếm khuyết trong mức độ nhất quán phản x  thông minh 

(15). Ấn tượng chung về mức độ RLPTK 

Trong suốt quá trình can thiệp và khi kết thúc can thiệp, chúng tôi theo dõi tính 

đi m 15 tiêu ch  theo thang đi m CARS cho từng nhóm can thiệp và nhóm chứng.  

So sánh sự thay đổi đi m 15 tiêu ch  theo thang đi m CARS của từng nhóm và 

sự thay đổi đi m 15 tiêu ch  theo thang đi m CARS của hai nhóm can thiệp và 

nhóm chứng vào các thời đi m: T1, T2, T3, T4 so với T0.  

Từ kết quả so sánh này, chúng tôi: Đánh giá hiệu quả cải thiện 15 tiêu chí theo 

thang điểm CARS. 

2.4.3.1.3. Đánh giá hiệu quả cải thiện mức độ rối loạn phổ tự kỷ theo thang điểm 

CARS 

Trước khi can thiệp (T0): Tính đi m, đánh giá mức độ RLPTK theo thang 

đi m CARS trên từng trẻ RLPTK của nhóm can thiệp và nhóm chứng:  

* Dưới 30 đi m: không mắc chứng RLPTK, 

* 30-36,5 đi m: mức độ nhẹ hoặc vừa,  

* Từ 37 - 60 đi m: mức độ nặng.  
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Trong suốt quá trình can thiệp và khi kết thúc can thiệp, chúng tôi theo dõi tính 

đi m, đánh giá mức độ RLPTK theo thang đi m CARS trên từng trẻ RLPTK của 

nhóm can thiệp và nhóm chứng.  

So sánh sự thay đổi mức độ RLPTK theo thang đi m CARS của từng nhóm và 

sự thay mức độ RLPTK theo thang đi m CARS trên từng trẻ RLPTK của nhóm can 

thiệp và nhóm chứng vào các thời đi m: T1, T2, T3, T4 so với T0.  

Từ kết quả so sánh này, chúng tôi: Đánh giá hiệu quả cải thiện mức độ rối 

loạn phổ tự kỷ theo thang điểm CARS  

2.4.3.2. Đánh giá hiệu quả sự tuân thủ can thiệp 

2.4.3.2.1. Đánh giá hiệu quả sự tuân thủ can thiệp tại bệnh viện 

Người chăm sóc ch nh đưa trẻ RLPTK đến Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi 

theo thời gian cách nhật (Tuần này là thứ 2, 4, 6 thì tuần tiếp theo là thứ 3, 5 và 

ngược l i  đ  được can thiệp.  

- Trẻ RLPTK: Được cán bộ bệnh viện Tâm thần tỉnh can thiệp các bài tập theo 

mức độ RLPTK và theo tuổi cho phù hợp. 

- Thời gian can thiệp: 01 giờ/trẻ/ngày. (Mỗi tháng là 22 ngày làm việc, can 

thiệp cách nhật nên tính trung bình trẻ được can thiệp t i Bệnh viện là 11 giờ).  

Trẻ được can thiệp từ 50% thời gian trở lên trong một tháng thì đáp ứng các 

bài tập và được đánh giá là tuân thủ; ngược l i là không tuân thủ. Vì vậy, trong 

đánh giá hiệu quả sự tuân thủ can thiệp t i bệnh viện được phân thành 2 giá trị sau: 

+ Nhóm tuân thủ: Tổng thời gian can thiệp t i bệnh viện ≥ 5,5 giờ/tháng. 

+ Nhóm không tuân thủ: Tổng thời gian can thiệp t i bệnh viện <5,5 

giờ/tháng. 

2.4.3.2.2. Đánh giá hiệu quả sự tuân thủ can thiệp tại gia đình 

- Hàng ngày t i nhà, người chăm sóc ch nh thực hiện can thiệp cho trẻ: dựa 

vào từng bài tập theo mức độ khiếm khuyết hiện t i của từng trẻ đã được hướng dẫn 

và kiến tập. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ can thiệp trẻ theo các bài tập đã được hướng dẫn. 

- Trung bình thời gian 03 giờ/ngày. 
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Có 4 giá trị đánh giá mức độ tuân thủ thời gian t i gia đình: 

+ Tuân thủ mức độ tốt: > 03 giờ/ngày, 

+ Tuân thủ mức độ khá:  02 giờ/ngày đến ≤ 03 giờ/ngày, 

+ Tuân thủ mức độ trung bình:  01 giờ/ngày đến ≤ 02 giờ/ngày, 

+ Tuân thủ mức độ  ém:  ≤ 01 giờ/ngày. 

Trẻ được can thiệp t i nhà từ 01 giờ trở lên trong mỗi ngày thì đáp ứng các bài 

tập đã được hướng dẫn và được đánh giá là tuân thủ; ngược l i là không tuân thủ. Vì 

vậy, Khi phân tích sự tuân thủ can thiệp t i gia đình thì chia làm 2 nhóm: 

- Nhóm tuân thủ: bao gồm Tuân thủ mức độ tốt, tuân thủ mức độ khá, tuân 

thủ mức độ trung bình. 

- Nhóm không tuân thủ: Tuân thủ mức độ kém 

2.4.3.2.3. Đánh giá hiệu quả sự tuân thủ tham gia can thiệp cộng đồng (Đánh giá 

cán bộ chuyên trách Tâm thần tuyến xã đến nhà trẻ RLPTK đ  theo dõi, đánh giá và 

hỗ trợ gia đình về thực hiện can thiệp trẻ bằng phư ng pháp TEACCH t i nhà) 

Cán bộ chuyên trách Tâm thần tuyến xã: 2 lần/tháng đến nhà trẻ RLPTK đ  

theo dõi, đánh giá và hỗ trợ gia đình về thực hiện can thiệp trẻ bằng phư ng pháp 

TEACCH t i nhà; bao gồm: tuân thủ về thời gian can thiệp, tuân thủ về dụng cụ đ  

can thiệp, người can thiệp, phư ng pháp can thiệp  Khi người chăm sóc ch nh có 

yêu cầu thì cán bộ chuyên trách Tâm thần tuyến xã hỗ trợ, gi p đỡ. 

Cán bộ chuyên trách Tâm thần tuyến xã tuân thủ tốt thì tác động đến việc cải 

thiện tình tr ng RLPTK của trẻ em. 

Đ  đánh giá hiệu quả sự tuân thủ của cán bộ y tế tham gia can thiệp t i cộng 

đồng thì dựa vào ghi nhận sự hài lòng của người chăm sóc ch nh đối với ho t động 

của cán bộ chuyên trách Tâm thần tuyến xã  Có 5 giá trị: 

+ Rất hài lòng  1 đi m);  

+ Hài lòng  2 đi m);  

+ Không ý kiến  3 đi m);  

+ Không hài lòng  4 đi m);  

+ Rất  hông hài lòng  5 đi m).  
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Trong phân t ch đánh giá hiệu quả sự tuân thủ tham gia can thiệp t i cộng 

đồng được phân thành 2 nhóm như sau: 

+ Nhóm tuân thủ: 1 – 3,40 đi m 

+ Nhóm không tuân thủ: 3,41 – 5,00 đi m 

Nếu người chăm sóc ch nh hài lòng thì có ngh a là cán bộ chuyên trách tâm 

thần xã tuân thủ và hỗ trợ tốt cho việc can thiệp t i gia đình   

2.4.3.3. Đánh giá ch  số hiệu quả trước và sau can thiệp của nhóm can thiệp và 

nhóm chứng 

Sau 24 tháng can thiệp, ch ng tôi đánh giá chỉ số hiệu quả theo thang đi m 

CARS trung bình của nhóm can thiệp và nhóm chứng đ  biết được hiệu quả can 

thiệp đ t kết quả như thế nào  Đ  từ đó đưa ra  ết luận chính thức về tính hiệu quả 

của mô hình mà chúng tôi xây dựng: ―Mô hình can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ bằng 

ph ơng pháp TE CCH tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi kết hợp với gia đình và 

cộng đồng” 

2.5. CÁC  ƢỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU 

2.5.1. Nghiên cứu cắt ngang  

2.5.1.1. Tiến hành tập hu n 

- Số lớp: 11 lớp tập huấn 

- Đối tượng: Cán bộ chuyên trách Tâm thần của 14 huyện, thành phố và 184 

xã, phường, thị trấn; Cộng tác viên y tế thôn bản, tổ dân phố 

- Số lượng học viên: 200 đối tượng/lớp 

- Giảng viên: Cán bộ Bệnh viện Tâm thần và các thành viên tham gia nghiên cứu. 

- Nội dụng: Nhận thức, phát hiện, chẩn đoán sớm trẻ RLPTK và tình hình 

RLPTK trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

2.5.1.2. Tiến hành thu thập thông tin 

 Thực hiện điều tra thu thập số liệu nghiên cứu t  lệ, đặc đi m trẻ RLPTK theo 

các quy trình sau: 

B ớc 1: Sàng lọc trẻ có dấu hiệu nghi ngờ: Nhân viên y tế thôn, bản (đã được 

tập huấn điều tra sử dụng 5 dấu hiệu ―cờ đỏ‖ chỉ báo nguy c  RLPTK) đến nhà các 

trẻ đ  sàng lọc (Phụ lục 1). 
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Sàng lọc 74 308 trẻ, cho  ết quả 2 365 trẻ có 5 dấu hiệu cờ đỏ  + : nghi ngờ 

RLPTK. 

B ớc 2: Sàng lọc ban đầu RLPTK: Các trẻ có 5 dấu hiệu cờ đỏ  +  được tập 

trung t i Tr m y tế xã, phường, thị trấn đ  Cán bộ chuyên trách Tâm thần tuyến xã 

(đã được tập huấn điều tra, sử dụng M-CHAT) đánh giá, ghi nhận các trường hợp 

nghi ngờ (Phụ lục 2). 

Kết luận M-CHAT: 

+ M-CHAT  + :  Có nguy c  mắc RLPTK  hi có  t nhất 2 đi m (*) hoặc/và 3 

đi m tổng 

+ M-CHAT  - : Không có nguy c  mắc RLPTK  hi có < 2 đi m (*) và < 3 

tổng đi m 

Trong 2 365 trẻ có 5 dấu hiệu cờ đỏ nghi ngờ, sau  hi được đánh giá bằng M-

CHAT xác định 898 trẻ M-CHAT (+) 

B ớc 3: Sàng lọc chẩn đoán và đánh giá mức độ RLPTK: Cử nhân tâm lý của 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi đã được tập huấn điều tra, khám, chẩn đoán và 

đánh giá ban đầu mức độ RLPTK bằng thang đi m CARS (Phụ lục 3) sàng lọc trẻ t i 

t i Tr m y tế xã, phường, thị trấn. 

Trong 898 trẻ có nguy c  mắc RLPTK theo M-CHAT  +  được đánh giá bằng 

thang đi m CARS, cho  ết quả có 498 trẻ đánh giá ban đầu mức độ RLPTK bằng 

thang đi m CARS 

B ớc 4: Khám lâm sàng chẩn đoán xác định RLPTK: Bác s  chuyên ngành 

Tâm thần của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi khám và chẩn đoán ch nh xác 

theo tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-5 (Phụ lục 4) t i Tr m y tế xã, phường, thị trấn. 

Từ 498 trẻ đi m  thang đi m CARS dư ng t nh, được Bác s  chuyên ngành 

tâm thần của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi chẩn đoán bằng tiêu chuẩn 

DSM-5, cho  ết quả 280 trẻ mắc RLPTK   
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2.5.2. Xây dựng mô hình can thiệp (1-7/2017) 

2.5.2.1. Phản hồi kết quả nghiên cứu 

Sau khi tri n khai thu thập thông tin xong, chúng tôi tiến hành xử lý và phân 

tích số liệu đ  xác định số lượng cụ th  và t  lệ trẻ RLPTK. Từ kết quả được phản 

hồi này, chúng tôi xây dựng mô hình và lập kế ho ch can thiệp. 

2.5.2.2. Xây dựng mô hình can thiệp 

Tổ chức Hội thảo đ  đề xuất mô hình can thiệp: Qua các cuộc hội thảo, sau khi 

phân tích những ưu đi m và h n chế của các mô hình can thiệp trẻ RLPTK đã được 

Sơ đồ 2.2. Qui trình sàng lọc chẩn đoán phát hiện RLPTK 

 

Trẻ từ 24-72 tháng tuổi 

(74.308) 

 

 

Sàng lọc bằng dấu 

hiệu “Cờ đỏ” 

Loại, kết thúc 

(-) 71.943 

Đánh giá bằng 

M-CHAT 

Đánh giá bằng 

CARS, DSM-5 

Loại, kết thúc 

Kết thúc RLPTK (280) 

(-) 618 

(+) 2.365 

(-) 1.467 

(+) 898 
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tri n  hai trước đây; ch ng tôi chọn mô hình can thiệp trực tiếp t i các c  sở can 

thiệp kết hợp với gia đình và cộng đồng với tên gọi ―Mô hình can thiệp trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ bằng ph ơng pháp TE CCH tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi kết hợp 

với gia đình và cộng đồng‖  Mô hình này được lựa chọn vì những lý do sau: 

(1) Mô hình can thiệp này dựa trên c  sở khoa học:  

- Có sự tư vấn - điều trị hỗ trợ và can thiệp với nguyên lý phối hợp từ c  sở y 

tế đến hộ gia đình   

- Can thiệp dựa vào cộng đồng và có sự tham gia của gia đình, cộng đồng;  

 (2)  So sánh với các mô hình khác thì mô hình can thiệp trực tiếp t i c  sở can 

thiệp kết hợp với  gia đình và cộng đồng có hiệu quả h n [24], [34], [46], [63], [66], 

[69], [71]  Được đánh giá t i mục 1.5.3. Các mô hình can thiệp trên Thế giới và 

Việt Nam, Chư ng 1: Tổng quan). 

(3) Có nhiều phư ng pháp can thiệp bằng giáo dục đặc biệt cho trẻ RLPTK. 

Mỗi phư ng pháp trên có những ưu, nhược đi m  hác nhau, nhưng xét về mức độ 

ứng dụng thực tế đ  can thiệp, đ  chuy n giao cho cộng đồng và tính khoa học vì có 

các công cụ đánh giá, theo dõi thì phư ng pháp TEACCH có ưu đi m h n so với 

các phư ng pháp  hác [24], [59], [75], [79], [82], [97], [98], [104]  Được đánh giá 

t i mục 1.5 2  Các phư ng pháp can thiệp, Chư ng 1: Tổng quan). 

 4   Xác định được 3 thành tố tham gia thực hiện mô hình can thiệp cho trẻ 

RLPTK: 

+ Can thiệp trẻ RLPTK bằng phư ng pháp TEACCH t i Bệnh viện Tâm thần 

Quảng Ngãi: Cán bộ bệnh viện Tâm thần tỉnh  Bác s , Điều dưỡng, Cử nhân tâm lý) có 

kiến thức, k  năng thực hiện tư vấn, theo dõi, giám sát và can thiệp trẻ RLPTK. 

+ Gia đình: Người chăm sóc ch nh đồng ý cho trẻ RLPTK tham gia mô hình 

can thiệp được đào t o kiến thức, k  năng can thiệp trẻ RLPTK t i hộ gia đình 

+ Cộng đồng: bao gồm cán bộ các ngành Y tế, LĐ-TB-XH, Giáo dục - Đào 

t o tuyến xã; trong đó Y tế là những cán bộ chuyên trách Tâm thần tuyến xã đóng 

vai trò chủ đ o. Cán bộ chuyên trách Tâm thần tuyến xã được đào t o kiến thức, k  



57 

 

năng theo dõi, giám sát và can thiệp trẻ RLPTK đ  giám sát và hỗ trợ can thiệp t i 

các hộ gia đình  Cán bộ LĐ-TB-XH tuyến xã hỗ trợ về mặt pháp lý, chính sách cho 

trẻ RLPTK. Cán bộ Giáo dục - Đào t o tuyến xã hỗ trợ giáo dục hòa nhập giúp trẻ 

RLPTK tái hòa nhập cộng đồng, các trẻ theo học các lớp học t i xã. 

 5  Mô hình được tri n  hai vì đảm bảo được các yêu cầu: 

+ Nhân lực: Đảm bảo nhân lực can thiệp trẻ RLPTK t i bệnh viện, gia đình 

và cộng đồng. 

+ C  sở vật chất: Bệnh viện Tâm thần tỉnh là đ n vị can thiệp, c  sở vật chất 

được đảm bảo đ  can thiệp cho trẻ RLPTK. 

+ Dụng cụ, trang thiết bị: Bệnh viện Tâm thần tỉnh thực hiện việc mua sắm 

đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị đ  can thiệp trẻ RLPTK t i bệnh viện  Người chăm 

sóc ch nh đáp ứng khả năng mua sắm thiết bị, dụng cụ phù hợp với từng trẻ theo 

hướng dẫn của cán bộ bệnh viện đ  can thiệp t i nhà. 

 6  Mô hình được tri n khai t i tỉnh nên ít tốn kém thời gian,  inh ph  cho gia đình 

trẻ. Mô hình này thực hiện theo nguyên tắc: chi phí thấp nhất - hiệu quả cao [Phụ lục 

17]. 

2.5.2.3. Lập kế hoạch can thiệp  

 Sau khi xây dựng mô hình can thiệp, ch ng tôi đã tiến hành lập kế ho ch can 

thiệp cụ th , gồm: 

 - Các bước thực hiện can thiệp 

 - Nội dung thực hiện can thiệp 

 - Phân công nhiệm vụ can thiệp 

STT  ƣớc thực 

hiện 

Nội dung thực hiện Phân công nhiệm vụ 

1 

 

 

Tư vấn can thiệp 

- Tư vấn về mô hình can thiệp 

- Nhiệm vụ các thành phần khi 

tham gia can thiệp   

- Lịch trình can thiệp. 

- Quy trình can thiệp. 

Bác s  của Bệnh viện Tâm 

thần tỉnh tư vấn cho người 

chăm sóc ch nh trẻ RLPTK. 
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2 

Lập hồ s  can 

thiệp 

- Thủ tục nhập viện. 

- Khám và lập hồ s  bệnh án. 

Bác s  và điều dưỡng khoa 

TC-TTTE-PHCN của Bệnh 

viện Tâm thần tỉnh 

3 

 

Điều trị sinh học 

Chỉ định thuốc điều trị theo từng 

trẻ, theo từng bi u hiện RLPTK và 

các bệnh lý  èm theo đ ng phác đồ 

của Bệnh viện. 

Bác s   hoa TC-TTTE-

PHCN của Bệnh viện Tâm 

thần tỉnh. 

4 

 

Can thiệp t i bệnh 

viện Tâm thần 

tỉnh 

 

Can thiệp theo phư ng pháp 

TEACCH: 01 giờ/ngày. 

 

 

- Cử nhân tâm lý hoặc      

điều dưỡng can thiệp 

  - Người chăm sóc ch nh 

tham gia kiến tập.  

5 

 

Can thiệp t i gia 

đình 

 

Can thiệp theo phư ng pháp 

TEACCH: 03 giờ/ngày 

- Người chăm sóc ch nh của 

trẻ. 

-  Y, bác s  phụ trách Tâm 

thần tuyến xã tham gia theo 

dõi đánh giá, hỗ trợ. 

6 

 

 

 

Vai trò cộng đồng 

- Theo dõi, đánh giá, hỗ trợ can 

thiệp trẻ RLPTK t i nhà. 

 

- Hỗ trợ pháp lý, chính sách. 

 

 

- Giáo dục hòa nhập. 

- Cán bộ chuyên trách Tâm 

thần tuyến xã 

- Cán bộ LĐ-TB-XH xã 

  - Các Trung tâm chăm sóc 

nuôi dưỡng trẻ em có trên địa 

bàn tỉnh 

  - Hệ thống giáo dục mầm 

non, các nhà trẻ mẫu giáo, 

các nhà giữ trẻ, Trường học 

                        

2.5.3. Nghiên cứu can thiệp (8/2017 - 8/2019) 

Chúng tôi tri n khai mô hình can thiệp với 3 nhóm giải pháp gồm các nội 

dung cụ th  như sau:  

2.5.3.1. Giải pháp1: Nâng cao kiến thức, kỷ n ng tư v n, can thiệp, theo dõi, 

giám sát trẻ RLPTK cho cán bộ Bệnh viện Tâm thần t nh 

* Hoạt động 1   Đào tạo, tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi đã cử 15 cán bộ, bao gồm: 2 bác sỹ, 2 

cử nhân tâm lý, 11 điều dưỡng tham gia các lớp đào t o, cụ th : 
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- Bệnh viện Nhi đồng 1: Tham gia  hóa đào t o "Ph ơng pháp can thiệp trẻ 

RLPTK'' 

- Bệnh viện Trung ư ng Huế: Tham gia  hóa đào t o ''Âm ngữ trị liệu cho trẻ 

RLPTK" 

- Bệnh viện Phục hồi Chức năng Đà Nẵng: Tham gia  hóa đào t o "Ph ơng 

pháp can thiệp trẻ RLPTK'' 

- Bệnh viện Tâm thần Khánh Hòa: Tham gia khóa đào t o "Ph ơng pháp can 

thiệp trẻ RLPTK'' 

- Tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình can thiệp trẻ RLPTK t i Seoul, 

Hàn Quốc. 

Hoạt động 2  T  vấn can thiệp 

- Tư vấn cho người chăm sóc ch nh có trẻ RLPTK. 

- Xác định thống nhất can thiệp (phân theo giờ luyện tập phù hợp với tình hình 

giáo viên, c  sở vật chất của Bệnh viện Tâm thần và khả năng của gia đình   

- Thực hiện đánh giá mức độ khiếm khuyết của trẻ theo thang PEP-3  đánh giá 

đ ng mức độ tuổi phát tri n theo 08 kỹ năng   

- Phân lo i nhóm trẻ RLPTK đ  can thiệp phù hợp. 

* Hoạt động 3: Thực hiện can thiệp tại bệnh viện 

- Can thiệp sinh học. 

- Can thiệp theo phư ng pháp TEACCH, trung bình 60 ph t/ngày  cách nhật 

vào các ngày hành chính trong tuần). bao gồm 275 bài tập cho từng giai đo n tuổi, 

tập trung vào 9 l nh vực: bắt chước, cảm nhận giác quan, vận động thô, vận động 

tinh, phối hợp tay mắt, nhận thức tư duy, ngôn ngữ, tự lập, xã hội hóa.  

- Trẻ RLPTK: Được cán bộ bệnh viện Tâm thần tỉnh can thiệp các bài tập theo 

mức độ RLPTK và theo tuổi cho phù hợp. 

- Tập huấn cho người chăm sóc ch nh về phư ng pháp TEACCH theo từng bài 

tập theo mức độ khiếm khuyết hiện t i của từng trẻ: 

+ Kiến tập theo từng buổi luyện tập trẻ. 

+ Hướng dẫn trước  hi người chăm sóc ch nh đưa trẻ về nhà sau can thiệp t i 

Bệnh viện. 
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* Hoạt động 4  Đánh giá  

Lập, quản lý hồ s  bệnh án trẻ RLPTK tham gia nhóm can thiệp t i bệnh viện 

Tâm thần tỉnh và nhóm chứng  Đánh giá hệu quả mô hình. 

2.5.3.2. Giải pháp 2: Đào tạo cho ngư i ch m sóc chính kiến thức, kỷ n ng can 

thiệp trẻ RLPTK tại hộ gia đình 

* Hoạt động 1:  Tập huấn, hội thảo 

Người chăm sóc ch nh được cử tham gia các lớp tập huấn, hội thảo t i Quảng Ngãi: 

- Chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng 1 và Trường chuyên biệt Khai Trí Thành 

phố Hồ Chí Minh giảng ―Các phư ng pháp can thiệp trẻ RLPTK‖  

- Chuyên gia Trường chuyên biệt Khai Trí Thành phố Hồ Chí Minh giảng 

―Nâng cao nhận thức các kỹ năng can thiệp trẻ RLPTK‖  

- Hội thảo ―Vai trò người chăm sóc ch nh trong can thiệp trẻ RLPTK‖ t i 

Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi 

- Thực hiện kiến tập can thiệp trẻ RLPTK tai bệnh viện Tâm thần tỉnh do các 

chuyên gia và cán bộ bệnh viện Tâm thần tỉnh hướng dẫn 

* Hoạt động 2:  Can thiệp tại nhà theo ph ơng pháp TE CCH 

 - Người chăm sóc ch nh thực hiện các kỹ năng theo từng bài tập theo mức độ 

khiếm khuyết hiện t i của từng trẻ đã được hướng dẫn và kiến tập; trung bình thời 

gian 03 giờ/ngày. 

 - Trang bị đầy đủ các dụng cụ can thiệp trẻ theo các bài tập đã được hướng dẫn. 

- Đánh giá đầy đủ sự tuân thủ can thiệp t i nhà theo Bảng bi u được hướng dẫn. 

2.5.3.3. Giải pháp 3: Xây dựng và đào tạo mạng lưới cán bộ chuyên trách Tâm 

thần tuyến xã về kiến thức, kỷ n ng can thiệp, theo dõi và giám sát trẻ RLPTK để 

giám sát và hỗ trợ tại các hộ gia đình trong quá trình triển khai can thiệp 

* Hoạt động 1   Đào tạo, tập huấn 

Cán bộ chuyên trách Tâm thần tuyến xã tham gia các lớp tập huấn t i Quảng 

Ngãi: 

- Chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng 1 và Trường chuyên biệt Khai Trí Thành 

phố Hồ Chí Minh giảng ―Các phư ng pháp can thiệp trẻ RLPTK‖   

- Chuyên gia Trường chuyên biệt Khai Trí Thành phố Hồ Chí Minh giảng 
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―Nâng cao nhận thức các kỹ năng can thiệp trẻ RLPTK‖  

- Cán bộ bệnh viện Tâm thần tỉnh giảng ― K  năng theo dõi, giám sát, hỗ trợ 

can thiệp trẻ RLPTK‖ 

* Hoạt động 2: Giám sát và hỗ trợ  

-  Đến nhà trẻ trung bình 02 lần/tháng đ  thực hiện việc theo dõi, hướng dẫn, 

hỗ trợ các ho t động can thiệp của người chăm sóc ch nh trong việc thực hiện các 

bài tập can thiệp  Đồng thời, đánh giá theo các Bảng bi u được hướng dẫn về mức 

độ tuân thủ thời gian tham gia can thiệp, dụng cụ can thiệp, hiệu quả can thiệp.  

- 6 tháng một lần đến các gia đình có trẻ RLPTK tham gia nhóm chứng đ  

theo dõi, đánh giá, hỗ trợ. 

- Tham mưu ch nh quyền địa phư ng thực hiện các chế độ chính sách có liên 

quan nhằm hỗ trợ cho gia đình trẻ RLPTK. 

- Phối hợp cùng cán bộ LĐ-TB-XH xã đ  hỗ trợ về mặt pháp lý, chính sách 

- Phối hợp cùng cán bộ Giáo dục - Đào t o xã đ  hỗ trợ trẻ RLPTK hòa nhập 

cộng đồng, tham gia các lớp học t i xã. 
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Sơ đồ 2.3. Phư ng pháp và chỉ số đánh giá hiệu quả Mô hình 

Sau 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng can thiệp. 

Đối tượng tham gia  

Nhóm 1: 

Nhóm can thiệp 

Nhóm 2: 

Nhóm chứng 

 

Chỉ số trước can thiệp 

 

 

Chỉ số cùng thời kỳ 

 

Can thiệp  
Không can 

thiệp 

 

Chỉ số sau can thiệp 

 

Chỉ số sau cùng thời kỳ 

So sánh  

So 

sánh  
So 

sánh  

 

Đánh giá 
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2.6. CÔNG CỤ THU THẬP THÔNG TIN  

Bao gồm các công cụ thu thập thông tin sau đây: 

2.6.1. Phiếu đánh giá Năm dấu hiệu “cờ đỏ” (Phụ lục 1) 

Được trình bày chi tiết t i mục 1 3 2 1  Năm dấu hiệu ―cờ đỏ‖ chỉ báo nguy c  

rối lo n phổ tự k ; phần 1.3.2. Một số thang đo sử dụng hỗ trợ trong chẩn đoán rối 

lo n phổ tự k ; chư ng 1: Tổng quan. 

2.6.2. Phiếu đánh giá theo thang M-CHAT (Phụ lục 2) 

Được trình bày chi tiết t i mục 1.3.2.2. Bảng ki m tra sàng lọc tự k  ở trẻ nhỏ 

(M-CHAT: Modified-Checklist for Autism in Toddlers);  phần 1.3.2. Một số thang 

đo sử dụng hỗ trợ trong chẩn đoán RLPTK; chư ng 1: Tổng quan. 

2.6.3. Phiếu đánh gía theo thang điểm CARS (Phục lục 3) 

Được trình bày chi tiết t i mục 1.3.2.3  Thang đánh giá mức độ của rối lo n 

phổ tự k    thang đi m CARS: Childhood Autism Rating Scale); phần 1.3.2. Một số 

thang đo sử dụng hỗ trợ trong chẩn đoán RLPTK; chư ng 1: Tổng quan. 

2.6.4. Phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn chẩn đoán  DSM-5 (Phụ lục 4) 

Được trình bày chi tiết t i mục 1.3.1.1.Tiêu chuẩn chẩn đoán RLPTK theo 

DSM-5; phần 1.3.1. Chẩn đoán lâm sàng; chư ng 1: Tổng quan. 

2.7. XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 

2.7.1. Xử lý số liệu 

Thông tin thu thập nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và phân tích số liệu bằng 

phần mềm SPSS 20.0. Số liệu được thu thập bởi các điều tra viên đã qua tập huấn 

kỹ về mục tiêu nghiên cứu và cách thức thu thập số liệu. Tất cả số liệu được làm 

s ch trước khi nhập vào phần mềm. Quy trình làm s ch số liệu như  i m tra lỗi tùy 

chọn, mã hóa và chuy n câu sẽ được t o ra trong phần mềm Epidata 3.1. 

2.7.2. Phân tích số liệu 

- Số liệu về t  lệ và đặc đi m của trẻ RLPTK trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

được phân tích và trình bày ở d ng tần số, t  lệ %, trung bình và độ lệch chuẩn, tính 

giá trị OR, hồi quy logistic đ n biến và đa biến. 
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- Đánh giá sự khác biệt về kết quả trước và sau can thiệp với độ tin cậy 95%, 

bằng các phép ki m định Chi bình phư ng, T-test đối với phân phối chuẩn, sử dụng 

phép ki m định Mann-Whitney U đối với phân phối không chuẩn  

 - Chỉ số hiệu quả can thiệp: các kết quả so sánh trước và sau can thiệp giữa 

nhóm can thiệp và nhóm chứng được tính bằng thuật toán thống kê theo công thức 

sau [12]:  

 

 

 

 

 
 

           

Trong đó:  

+ CSHQ: là chỉ số hiệu quả  

+ P1: là đi m thang đi m CARS trung bình t i thời đi m trước can thiệp  

+ P2: là đi m thang đi m CARS trung bình t i thời đi m sau can thiệp  

- Hiệu quả can thiệp  

Đo lường phần trăm  %  hiệu quả can thiệp nhờ chênh lệch chỉ số hiệu quả 

giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng theo công thức  

HQCT (%) = CSHQNCT - CSHQNC 

Trong đó: 

+ HQCT: là hiệu quả can thiệp  

+ CSHQNCT: là chỉ số hiệu quả của nhóm can thiệp  

+ CSHQNC: là chỉ số hiệu quả của nhóm chứng  

2.8. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 

2.8.1. Hạn chế đề tài 

- Đối tượng nghiên cứu đ ch: Là những trẻ từ 24 - 72 tháng tuổi còn quá nhỏ. 

Còn đối với người chăm sóc ch nh: do điều tra trên địa bàn toàn tỉnh có cả người 

dân tộc thi u số, những người này gặp  hó  hăn trong giao tiếp, nên việc thực hiện 

                            

                            P1 – P2     

CSHQ (%) =                        x 100 

           P1 
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thu thập dữ liệu và  hảo sát các bi u hiện triệu chứng bệnh của trẻ thông qua người 

chăm sóc ch nh là người dân tộc thi u số có sự sai số trong thu thập thông tin là có 

th  xảy ra. 

- Thang đi m CARS và bản dịch chẩn đoán RLPTK theo DSM-5, mặc d  đã 

được chuyên ngành Tâm thần hiệu chỉnh đ  áp dụng t i Việt Nam, nhưng ngôn từ 

vẫn còn khó hi u. 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán RLPTK theo DSM-5: hiện rất  t đề tài tri n  hai vì 

DSM-5 chỉ mới được thống nhất năm 2013 và được đưa vào ứng dụng năm 2014 - 

2015 ở các nước tiên tiến, hiện nay rất  t tác giả t i Việt Nam đề cập đ  nghiên cứu  

Vì vậy,  ết quả đề tài nghiên cứu này có những  hó  hăn trong việc đối chiếu bàn 

luận  

- Hiện nay chưa có mô hình can thiệp RLPTK được thống nhất trên Thế giới 

và Việt Nam, h n nữa các phư ng pháp can thiệp chưa có sự thống nhất trong việc 

đào t o và chuy n giao của các c  sở chuyên ngành Tâm thần trong cả nước. Chính 

vì vậy, rất  hó  hăn trong việc xây dựng đội ngũ chuyên ngành thực hiện can thiệp 

t i Bệnh viện Tâm thần. 

- Cha, mẹ các trẻ sau  hi được chẩn đoán RLPTK thường bị nhiều yếu tố tâm 

lý tiêu cực tác động như: phủ định, tránh né bệnh của con mình; sang chấn, khủng 

hoảng tâm lý khi nghe con mình RLPTK, không chấp nhận can thiệp tuyến tỉnh và 

đưa con đi  hám can thiệp t i các c  sở tuyến Trung ư ng hoặc phó mặc hoặc can 

thiệp t i các c  sở tâm linh… 

- Khi người chăm sóc ch nh đồng ý tham gia mô hình can thiệp thì thường 

xuất hiện quan niệm giao phó con mình cho ngành y tế. Vì vậy, việc tri n khai công 

tác can thiệp t i nhà lúc đầu có nhiều  hó  hăn trong. 

- RLPTK là một rối lo n rất phức t p và khó  hăn; ch nh vì vậy, các y, bác s  

tuyến xã trong tỉnh tham gia tích cực và hiệu quả trong việc can thiệp t i cộng đồng 

là rất  hó  hăn  

2.8.2. Giải pháp khắc phục 

- Tập huấn kỹ điều tra viên, bao gồm: nhân viên y tế thôn, bản (k  cả nhân 

viên y tế thôn, bản người dân tộc thi u số đ  điều tra ở v ng đồng bào dân tộc thi u 

số); cán chuyên trách Tâm thần tuyến xã. 
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- Thực hiện thu thập số liệu theo từng đợt của từng phụ lục và đối tượng người 

chăm sóc ch nh nên thực hiện từ người mẹ của trẻ đ  có sự thỏa mái, tăng t nh tập 

trung và t nh ch nh xác của thông tin  

- Trao đổi với người chăm sóc ch nh về mục đ ch của nghiên cứu trước khi lấy 

thông tin đ  người chăm sóc ch nh cung cấp thông tin trung thực. 

- Thiết kế Bảng hỏi với các ngôn từ dễ hi u, thử nghiệm công cụ trước khi tiến 

hành điều tra. 

- Điều tra viên hướng dẫn trực tiếp người chăm sóc ch nh đ  lấy thông tin 

bằng các thang đánh giá là cử nhân tâm lý có chứng nhận đào t o thực hành các 

thang đánh giá tâm lý trong Tâm thần học. 

- Điều tra viên tham gia khám, chẩn đoán ch nh xác RLPTK là các bác s  

chuyên ngành Tâm thần tuyến tỉnh. 

- Tri n  hai công tác đào t o cấp chứng chỉ và đào t o theo chuyên đề liên 

quan đến chẩn đoán, can thiệp RLPTK t i các c  sở chuyên ngành t i tuyến Trung 

ư ng cho đội ngũ bác s , cử nhân tâm lý, điều dưỡng và cử nhân phục hồi chức 

năng của Bệnh viện Tâm thần tham gia trực tiếp mô hình can thiệp. 

- Tri n khai nhiều đợt tập huấn nâng cao nhận thức và k  năng can thiệp  cho 

đội ngũ bác s , cử nhân tâm lý, điều dưỡng và cử nhân phục hồi chức năng của Bệnh 

viện Tâm thần tỉnh tham gia trực tiếp mô hình can thiệp; cho đội ngũ cán bộ chuyên 

trách Tâm thần tuyến xã và đặc biệt cho người chăm sóc ch nh trẻ RLPTK về việc 

phát hiện cũng như tham gia mô hình can thiệp  Các đợt tập huấn được mời các 

chuyên gia t i các c  sở can thiệp tuyến Trung ư ng  

- Thực hiện xây dựng các tờ r i tuyên truyền về RLPTK và tri n khai các 

chư ng trình truyền hình tuyên truyền về kỹ năng  iến thức phát hiện sớm, can 

thiệp kịp thời trẻ RLPTK. 

- Trong quá trình can thiệp t i Bệnh viện Tâm thần tỉnh có sự tham gia kiến 

tập thường xuyên của người chăm sóc ch nh của trẻ nhằm nâng cao kỹ năng can 

thiệp t i gia đình  



67 

 

2.9. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 

- Tất cả người chăm sóc ch nh được thông báo rõ mục đ ch của nghiên cứu và có 

quyền tham gia hoặc từ chối tham gia nghiên cứu  Thông tin cá nhân được giữ bí mật.  

- Người chăm sóc ch nh có th  cho trẻ RLPTK rút khỏi nghiên cứu bất kỳ 

lúc nào. 

- Người chăm sóc ch nh  hông đồng ý cho trẻ RLPTK tham gia can thiệp, nếu 

sau này muốn cho trẻ RLPTK tham gia can thiệp theo mô hình thì sẽ được tiếp nhận 

nhưng  hông được tính kết quả trong đề tài này. 

- Khi bác s  chuyên  hoa Tâm thần khám phát hiện RLPTK thì tư vấn cho 

người chăm sóc ch nh về tình tr ng bệnh của con em mình; đồng thời tư vấn những 

 iến thức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức và c ng xây dựng  ế ho ch đ  can 

thiệp cho trẻ. 

- Đã được Hôi đồng Đ o đức trong nghiên cứu Y Sinh học Trường Đ i học Y 

Dược Huế chấp thuận về các khía c nh đ o đức trong nghiên cứu đối với đề tài 

―Nghiên cứu t  lệ mắc rối lo n phổ tự k  và hiệu quả chư ng trình can thiệp t i tỉnh 

Quảng Ngãi‖ vào ngày 16 tháng 4 năm 2016  

2.10. VAI TRÒ CỦA NGHIÊN CỨU SINH TRONG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

- Đăng  ý với Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về Đề tài nghiên cứu 

- Chủ nhiệm Đề tài. 

- Trong quá trình tri n  hai Đề tài, bản thân Nghiên cứu sinh thực hiện các 

công việc sau: 

+ Tham gia xây dựng đề cư ng Đề tài nghiên cứu 

+ Xây dựng kế ho ch kinh phí tri n  hai Đề tài trình cấp thẩm quyền phê 

duyệt. 

+ Tham mưu phê duyệt nhóm nghiên cứu 

+ Liên hệ với các c  quan, đ n vị chuyên ngành Tâm thần, các chuyên gia 

Tâm thần ngoài tỉnh hỗ trợ nghiên cứu. 

+ Xây dựng kế ho ch tri n  hai các bước cụ th  của Đề tài. 

+ Tổ chức các cuộc Hội thảo, các lớp Tập huấn. 
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+ Tham gia các công việc trong các giai đo n nghiên cứu cắt ngang, nghiên 

cứu can thiệp. 

+ Giám sát, đánh giá việc can thiệp theo mô hình. 

+ Viết báo cáo Đề tài nghiên cứu. Viết Luận án. 
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Chƣơng 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Tuổi của trẻ đƣợc nghiên cứu 

Bảng 3.1. Phân bố về tuổi của trẻ được nghiên cứu 

TT Độ tuổi Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 24 - 36 tháng tuổi 20.358 27,40 

2 > 36 - 48 tháng tuổi 20.284 27,30 

3 > 48 - 60 tháng tuổi 19.693 26,50 

4 > 60 - 72 tháng tuổi 13.973 18,80 

Tổng cộng 74.308 100,00 

 

Tuổi trung bình của trẻ được nghiên cứu là 46,79 tháng tuổi. SD = 13,35. 

Nhóm tuổi từ 24 đến 36 tháng tuổi chiếm t  lệ cao nhất (27,40%), thấp nhất ở nhóm 

tuổi từ trên 60 đến 72 tháng tuổi (18,80%). 

3.1.2. Giới tính của trẻ đƣợc nghiên cứu 

Bảng 3.2. Phân bố về giới tính của trẻ được nghiên cứu 

TT Giới tính Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Nam 39.701 53,43 

2 Nữ 34.607 46,57 

Tổng cộng 74.308 100,00 

 

T  lệ trẻ nam chiếm 53,43%, trẻ nữ chiếm 46,57%. 
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3.1.3. Dân tộc của trẻ đƣợc nghiên cứu 

Bảng 3.3. Phân bố về dân tộc của trẻ được nghiên cứu 

TT D n tộc Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Kinh 60.380 81,26 

2 Thi u số 13.928 18,74 

Tổng cộng 74.308 100,00 
 

Trẻ dân tộc Kinh chiếm t  lệ 81,26%, trẻ dân tộc thi u số chiếm t  lệ 18,74%. 

3.1.4. Nơi ở gia đình của trẻ đƣợc nghiên cứu 

Bảng 3.4. Phân bố về n i ở gia đình của trẻ được nghiên cứu 

TT  hu vực sinh sống Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Thành thị 12.113 16,30 

2 Nông thôn 62.195 83,70 

Tổng cộng 74.308 100,00 
 

T  lệ trẻ sống ở khu vực nông thôn chiếm 83,70%, t  lệ trẻ sống ở thành thị 

chiếm 16,30%. 

3.2. T  LỆ VÀ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN PHỔ TỰ K  

3.2.1. Tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ của trẻ đƣợc nghiên cứu 

3.2.1.1. Tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ 

Bảng 3.5. T  lệ rối lo n phổ tự k  của trẻ được nghiên cứu 

theo tiêu chuẩn chẩn đoán của DSM-5 

TT RLPTK Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Có 280 0,38 

2 Không 74.028 99,62 

Tổng cộng 74.308 100,00 
 

T  lệ rối lo n phổ tự k  của trẻ được nghiên cứu là (0,38%) 3,8‰. 
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3.2.1.2. Mức độ rối loạn phổ tự kỷ theo thang điểm CARS 

Bảng 3.6. T  lệ các mức độ rối lo n phổ tự k  theo thang đi m CARS 

của trẻ được nghiên cứu (n=280) 

TT Mức độ RLPTK Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

1 Nặng 178 63,57 

2 Nhẹ - Vừa 102 36,43 

Tổng cộng 280 100,00 

 

Theo thang đi m CARS trẻ có mức độ RLPTK nặng chiếm t  lệ 63,57%, mức 

độ nhẹ - vừa chiếm t  lệ 36,43%.   

3.2.1.3. Tỷ lệ mắc rối loạn phổ tự kỷ theo độ tuổi 

Bảng 3.7. Phân bố t  lệ rối lo n phổ tự k  theo độ tuổi của trẻ (n=280) 

theo tiêu chuẩn chẩn đoán của DSM-5 

Độ tuổi (tháng) Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

24 – 36 tháng tuổi 79 28,21 

> 36 – 48 tháng tuổi 100 35,71 

> 48 – 60 tháng tuổi 50 17,86 

> 60 – 72 tháng tuổi 51 18,21 

Tổng cộng 280 100 

 

T  lệ mắc RLPTK ở trẻ độ tuổi từ trên 36 đến 48 tháng tuổi chiếm t  lệ cao 

nhất  35,71%), thấp nhất ở nhóm từ trên 48 đến 60 tháng tuổi  17,86%). Độ tuổi 

trung bình của trẻ RLPTK trong nghiên cứu là 45,49 tháng tuổi. 
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3.2.1.4. Tỷ lệ mắc rối loạn phổ tự kỷ theo giới tính 

Bảng 3.8. Phân bố t  lệ rối lo n phổ tự k  theo giới tính 

theo tiêu chuẩn chẩn đoán của DSM-5 

Giới 

Mắc tự kỷ 
Tổng cộng 

Có Không 

SL Tỷ lệ 

(%) 

SL Tỷ lệ 

(%) 

SỐ LƢỢNG 

Nam 219 0,55 39.482 99,45 39.701 

Nữ 61 0,18 34.546 99,82 34.607 

Tổng cộng 280 0,38 74.028 99,62 74.308 
 

T  lệ mắc RLPTK ở trẻ nam là 0,55%, t  lệ mắc RLPTK ở trẻ nữ là 0,18%, t  

lệ nam: nữ là 3,1:1. 

3.2.2. Đặc điểm lâm sàng  

3.2.2.1. Triệu chứng lâm sàng theo thang điểm CARS: 

Bảng 3.9. Triệu chứng lâm sàng của trẻ theo thang đi m CARS (n=280) 

TT Tiêu chí thang điểm CARS 
Điểm 

TB 

Độ lệch 

chuẩn 

1 Khiếm khuyết trong quan hệ với mọi người 2,71 0,55 

2 Khiếm khuyết trong khả năng bắt chước 2,77 0,62 

3 Khiếm khuyết trong th  hiện tình cảm 2,47 0,65 

4 Khiếm khuyết trong các động tác c  th  2,48 0,60 

5 Khiếm khuyết trong sử dụng đồ vật 2,58 0,60 

6 Khiếm khuyết trong khả năng th ch ứng với sự thay đổi 2,62 0,67 

7 Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng bằng thị giác 2,50 0,61 

8 Khiếm khuyết khả năng phản ứng bằng thính giác 2,50 0,63 

9 Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng vị, khứu và xúc giác 2,19 0,61 

10 Sự sợ hãi và hồi hộp 2,43 0,68 

11 Khiếm khuyết trong giao tiếp bằng lời 3,19 0,47 

12 Khiếm khuyết trong giao tiếp không lời 2,84 0,68 

13 Khiếm khuyết trong mức độ ho t động 2,61 0,67 

14 
Khiếm khuyết trong mức độ nhất quán của phản x  thông 

minh 

3,03 0,51 

15 Ấn tượng chung về mức độ RLPTK 2,67 0,73 

Tổng cộng 39,58 6,32 
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- Thang đi m CARS trung bình là 39,58 đi m. Trong đó 3 tiêu chí có số đi m 

cao nhất là Khiếm khuyết trong giao tiếp bằng lời (3,19 đi m); Khiếm khuyết trong 

mức độ nhất quán của phản x  thông minh (3,03 đi m); Khiếm khuyết trong giao 

tiếp không lời (2,84 đi m). 

- Đi m trung bình tiêu chí Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng vị giác, 

khứu giác và xúc giác thấp nhất (2,19 đi m). 

3.2.2.2. Triệu chứng lâm sàng của trẻ rối loạn phổ tự kỷ theo DSM-5 

3.2.2.2.1. Triệu chứng lâm sàng giao tiếp và t ơng tác xã hội (Mục A, DSM-5) 

Bảng 3.10. T  lệ triệu chứng lâm sàng giao tiếp và tư ng tác xã hội 

TT 
Tiêu chí theo 

DSM-5 

Có (mức độ) 

Tổng cộng 
Hỗ trợ Hỗ trợ đáng kể Hỗ trợ tối đa 

SL 
Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 

SỐ LƢỢNG 

 RLPTK 
% 

1 

Cảm x c trong 

tư ng tác xã 

hội 

120 42,86 97 34,64 63 22,50 280 100 

2 
Hành vi giao 

tiếp  hông lời 
102 36,43 122 43,57 56 20,00 280 100 

3 
Phát tri n duy 

trì mối quan hệ 
112 40,00 111 39,64 56 20,00 280 100 

  334 39,76 330 39,29 176 20,95   

 

Trong số 280 trẻ RLPTK, t  lệ theo 3 tiêu chí của mục A trong DSM-5 (tổng số 

lượt tiêu chí khảo sát là 840 lượt) cao nhất ở mức Hỗ trợ (39,76%), thấp h n ở mức 

Hỗ trợ đáng    (39,29%), ở mức Hỗ trợ tối đa  20,95%   Các triệu chứng riêng rẽ 

cũng tư ng tự như trên, ngo i trừ hành vi giao tiếp không lời có mức Hỗ trợ đáng    

(43,57%) chiếm t  lệ cao nhất. 
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3.2.2.2.2. Triệu chứng lâm sàng hành vi, ham thích, hoạt động (Mục B, DSM-5) 

Bảng 3.11. T  lệ triệu chứng lâm sàng của hành vi, ham thích, ho t động 

T

T 

Tiêu chí 

theo DSM-

5 

Không hỗ 

trợ 

Có (mức độ) 

Tổng cộng 
Hỗ trợ 

Hỗ trợ 

đáng kể 

Hỗ trợ tối 

đa 

SL 
Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 

SL 

RLPTK 

% 

1 
T nh rập 

khuôn 
8 2,86 134 47,86 90 32,14 48 17,14 280 100 

2 

Tính cứng 

nhắc, 

 hông chịu 

giảm 

33 11,79 146 52,14 77 27,50 24 8,57 280 100 

3 

Tính bám 

dính, quan 

tâm quá 

mức 

29 10,36 119 42,50 104 37,14 28 10,00 280 100 

4 

Tăng hoặc 

giảm cảm 

giác 

31 11,07 105 37,50 94 33,57 50 17,86 280 100 

  101 9,02 504 45,00 365 32,59 150 13,39   

 

Trong 280 trẻ RLPTK t  lệ theo 4 tiêu chí của mục B trong DSM-5 (tổng số 

lượt tiêu chí khảo sát là 1 120 lượt) cao nhất ở mức Hỗ trợ (45,00%), mức Hỗ trợ 

đáng    (32,59%), Hỗ trợ tối đa  13,39%  và thấp nhất ở mức Không hỗ trợ 

(9,02%). Nhìn chung các triệu chứng riêng rẽ cũng tư ng tự như trên, t  lệ giảm 

dần từ mức Hỗ trợ, Hỗ đáng   , đến Hỗ trợ tối đa  
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3.2.3. Một số yếu tố liên quan rối loạn phổ tự kỷ ở đối tƣợng nghiên cứu 

3.2.3.1. Liên quan gi a giới tính của trẻ và rối loạn phổ tự kỷ 

 ảng 3.12. Liên quan giữa giới t nh của trẻ và rối lo n phổ tự k  

Giới tính 

RLPTK 
Tổng cộng 

χ2, p 
Có Không 

SL Tỷ lệ 

% 

SL Tỷ lệ 

% 

SỐ LƢỢNG 

Nam 219 0,55 39.482 99,45 39.701 
χ

2
 =69,397  

p < 0,001 
Nữ 61 0,18 34.546 99,82 34.607 

Tổng cộng 280 0,38 74.028 99,62 74.308 

T  lệ RLPTK ở trẻ nam  0,55%  cao h n ở trẻ nữ (0,18%), sự khác biệt có ý 

ngh a thống kê (p<0,05). 

3.2.3.2. Liên quan gi a n i ở gia đình của trẻ và rối loạn phổ tự kỷ   

Bảng 3.13. Liên quan giữa n i ở gia đình của trẻ và rối lo n phổ tự k  

Nơi sinh sống 

RLPTK 

Tổng cộng 

χ2, p 
Có Không 

SL Tỷ lệ 

% 

SL Tỷ lệ 

% 

SỐ 

LƢỢNG 

Thành thị 73 0,61 12.040 99,39 12.114 

χ
2
 = 21,121 

p = <0,001 
Nông thôn 207 0,33 61.988 99,67 62.194 

Tổng cộng 280 0,38 74.028 99,62 74.308 

 

T  lệ trẻ RLPTK sống ở khu vực thành thị  0,61%  cao h n trẻ sống ở khu vực 

nông thôn (0,33%), sự khác biệt có ý ngh a thống kê (p<0,05). 
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Bảng 3.14. Liên quan giới tính, n i ở gia đình của trẻ và rối lo n phổ tự k  

(Phân tích hồi quy logistic đa biến) 

Yếu tố (SL =280) Hồi quy logistic đa biến 

OR  hoảng tin 

cậy 95% 

p 

Nơi ở Thành thị 73 1,80 1,38 – 2,35 <0,001 

Nông thôn 207 1 - - 

Giới tính Nam 219 3,13 2,36 – 4,16 <0,001 

Nữ 61 1 - - 

Trong phân tích hồi quy đa biến logistic, trẻ ở thành thị có nguy c  RLPTK 

gấp 1,8 lần so với trẻ ở nông thôn với KTC 95% (1,38 - 2,35; p = 0,000); Nam giới 

có nguy c  RLPTK gấp 3,13 lần so với nữ giới với KTC 95% (2,36 - 4,16; p = 

0,001). 

3.2.3.3. Liên quan gi a dân tộc của trẻ và rối loạn phổ tự kỷ         

Bảng 3.15. Liên quan giữa dân tộc của trẻ và rối lo n phổ tự k    

(Phân tích hồi quy logistic đ n biến)  

Yếu tố  (SL=280) Hồi quy logistic đơn biến 

OR  hoảng tin cậy 

95% 

p 

Dân tộc Kinh 230 1,06 0,78 – 1,44 0,703 

Thi u số 50 1 - - 
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Bảng 3.16. Liên quan giữa dân tộc của trẻ và rối lo n phổ tự k    

D n tộc 

RLPTK 

Tổng cộng 

χ2, p 
Có Không 

SL Tỷ lệ 

% 

SL Tỷ lệ 

% 

SỐ LƢỢNG 

Kinh 230 0,38 60.150 99,62 60.380 

χ
2
 = 0,145 

p = 0,754 

Thi u số 50 0,36 13.878 99,64 13.928 

Tổng cộng 280 0,38 74.028 99,62 74.308 

 

T  lệ RLPTK ở nhóm trẻ dân tộc Kinh  0,38%  cao h n ở nhóm trẻ dân tộc 

thi u số (0,36%), sự khác biệt  hông có ý ngh a thống kê (p>0,05). 

3.2.3.4. Liên quan gi a tuổi mẹ khi mang thai và rối loạn phổ tự kỷ 

Bảng 3.17. Liên quan giữa tuổi mẹ khi mang thai và rối lo n phổ tự k  

(Phân tích hồi quy logistic đ n biến)  

Yếu tố RLPTK 

(n=280) 

Hồi quy logistic đơn biến 

OR  hoảng tin cậy 

95% 

p 

Tuổi mang 

thai của 

mẹ 

<35 tuổi 252 0,78 0,53 – 1,15 0,207 

≥ 35 tuổi 28 1 - - 
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Bảng 3.18. Liên quan giữa tuổi mẹ khi mang thai và rối lo n phổ tự k  

Tuổi mang thai 

của mẹ 

RLPTK 

Tổng cộng 

χ2, p 
Có Không 

SL Tỷ lệ 

% 

SL Tỷ lệ 

% 

Số lƣợng 

< 35 tuổi 252 0,37 68.142 99,63 68.394 

χ
2
 = 1,599 

p = 0,220 

≥ 35 tuổi 28 0,47 5.886 99,53 5.914 

Tổng cộng 280 0,38 74.028 99,62 74.308 

 

T  lệ trẻ RLPTK ở nhóm tuổi mẹ khi mang thai từ 35 tuổi trở lên (0,47%) cao 

h n ở nhóm tuổi mẹ  hi mang thai dưới 35 tuổi (0,37%), sự khác biệt không có ý 

ngh a thống kê (p>0,05). 

3.2.3.5. Liên quan gi a hút thuốc lá của mẹ và rối loạn phổ tự kỷ 

Bảng 3.19. Liên quan giữa hút thuốc lá của mẹ và rối lo n phổ tự k  

(Phân tích hồi quy logistic đ n biến)  

Yếu tố RLPTK 

(n=280) 

Hồi quy logistic đơn biến 

OR  hoảng tin 

cậy 95% 

p 

Mẹ h t 

thuốc 

Không 278 0,26 0,07 – 1,07 0,062 

Có 2 1 - - 
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Bảng 3.20. Liên quan giữa hút thuốc lá của mẹ và rối lo n phổ tự k  

Mẹ hút thuốc 

RLPTK 
Tổng cộng 

χ2, p 
Có Không 

SL Tỷ lệ 

% 

SL Tỷ lệ 

% 

SỐ 

LƢỢNG 

Có 2 1,41 140 98,59 142 
χ2 = 4,034 

p = 0,101 
Không 278 0,37 73.888 99,63 74.166 

Tổng cộng 280 0,38 74.028 99,62 74.308 
 

T  lệ trẻ RLPTK ở nhóm mẹ hút thuốc lá  1,41%  cao h n ở nhóm trẻ mẹ 

không hút thuốc lá (0,37%), sự khác biệt  hông có ý ngh a thống kê (p>0,05). 

3.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH CAN THIỆP  

3.3.1. Đặc điểm chung của nhóm can thiệp và nhóm chứng tại thời điểm bắt 

đ u can thiệp (T0) 

3.3.1.1. Đặc điểm nhân khẩu học nhóm can thiệp và nhóm chứng tại th i điểm 

bắt đầu can thiệp (T0) 

Bảng 3.21. Đặc đi m nhân khẩu học của nhóm can thiệp  

và nhóm chứng t i thời đi m bắt đầu can thiệp (T0) 

Đặc điểm  

Nhóm chứng 
Nhóm can 

thiệp 
Tổng cộng p 

SL 
Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

0,059 

Tuổi 

24-36 tháng 21 43,75 27 56,25 48 36,36 

>36-48 tháng 24 45,28 29 54,72 53 40,15 

>48-60 tháng 11 78,57 3 21,43 14 10,61 

>60-72 tháng 10 58,82 7 41,18 17 12,88 

Giới 

tính  

Nam 51 47,22 57 52,78 108 81,82 
0,259 

Nữ 15 62,50 9 37,50 24 18,18 

Nơi 

ở 

Thành thị 17 39,53 26 60,47 43 32,58 
0,137 

Nông thôn 49 55,06 40 44,94 89 67,42 
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- Trong số trẻ RLPTK được gia đình cho tham gia vào nhóm can thiệp khi 

chọn ghép cặp với các trẻ trong nhóm chứng thì một số đặc đi m về tuổi, giới tính, 

khu vực địa lý còn chênh nhau một ít về số lượng 

- Tổng số trẻ RLPTK tham gia nghiên cứu là 132 trẻ  Trong đó, nhóm trẻ >36 

- 48 tháng có t  lệ cao nhất ở cả hai nhóm 40,15%; nhóm trẻ >48-60 tháng có t  lệ 

thấp nhất (10,61%). 

- Có 81,82% là trẻ nam và 18,18% là trẻ nữ. 

- T  lệ trẻ RLPTK sống ở nông thôn (67,42%  cao h n ở thành thị (32,58%). 

Sự khác biệt về đặc đi m nhân khẩu học nhóm can thiệp và nhóm chứng t i 

thời đi m bắt đầu can thiệp (T0) không có ý ngh a thống kê (p>0,05). 

3.3.1.2. Thang điểm CARS trung bình của nhóm can thiệp và nhóm chứng tại 

th i điểm bắt đầu can thiệp (T0) 

Bảng 3.22. Thang đi m CARS trung bình của nhóm can thiệp 

và nhóm chứng t i thời đi m bắt đầu can thiệp (T0) (n=132) 

Đặc điểm Nhóm chứng Nhóm can thiệp 
p (test Mann-

Whitney U) 

Điểm CARS 

trung bình 
39,89 41,09 

p = 0,224 Trung vị 38,75 39,75 

Giá trị cao nhất 56,00 55,00 

Giá trị thấp nhất 30,00 31,00 

 

Thang đi m CARS trung bình t i thời đi m bắt đầu nghiên cứu (T0) ở nhóm 

can thiệp là 41,09 đi m, ở nhóm chứng là 39,89 đi m, sự khác biệt giữa nhóm can 

thiệp và nhóm chứng về thang đi m CARS trung bình  hông có ý ngh a thống kê 

(p>0,05). 
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3.3.2. Đánh giá hiệu quả của mô hình can thiệp  

3.3.2.1. Đánh giá hiệu quả cải thiện theo thang điểm CARS 

3.3.2.1.1. Đánh giá hiệu quả cải thiện thang điểm CARS trung bình 

a. Hiệu quả cải thiện thang điểm CARS trung bình sau 6 tháng can thiệp (T1) 

Bảng 3.23. Hiệu quả cải thiện thang đi m CARS trung bình sau 6 tháng can thiệp (T1) 

(n=132) 

Phân loại 

Điểm CARS trung bình p (test 

Mann-

Whitney U) 
T0 T1 

Điểm cải 

thiện 

Nhóm chứng 39,89 39,44 0,45 
p<0,001 

Nhóm can thiệp 41,09 38,88 2,21 

 

Sau 6 tháng can thiệp, thang đi m CARS trung bình ở nhóm chứng giảm 0,45 

đi m (từ 39,89 xuống 39,44), ở nhóm can thiệp giảm 2,21 đi m (từ 41,09 xuống 

38,88), sự khác biệt về cải thiện giữa 2 nhóm có ý ngh a thống kê (p<0,05). 

b. Hiệu quả cải thiện thang điểm CARS trung bình sau 12 tháng can thiệp (T2) 

Bảng 3.24. Hiệu quả cải thiện thang đi m CARS trung bình sau 12 tháng can thiệp (T2) 

(n=132) 

Ph n loại 

Điểm CARS trung bình p (test 

Mann-

Whitney U) 
T0 T2 

Điểm cải 

thiện 

Nhóm chứng 39,89 38,55 1,34 
p<0,001 

Nhóm can thiệp 41,09 35,63 5,46 
 

Sau 12 tháng can thiệp, thang đi m CARS trung bình ở nhóm chứng giảm 

1,34 đi m (từ 39,89 xuống 38,55), ở nhóm can thiệp giảm 5,46 đi m (từ 41,09 

xuống 35,63), sự khác biệt về cải thiện giữa 2 nhóm có ý ngh a thống kê (p<0,05). 
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c. Hiệu quả cải thiện thang điểm CARS trung bình sau 18 tháng can thiệp (T3) 

Bảng 3.25. Hiệu quả cải thiện thang đi m CARS trung bình sau 18 tháng can thiệp (T3) 

(n=132) 

Ph n loại 

Điểm CARS trung bình 

p (T-test) 
T0 T3 

Điểm cải 

thiện 

Nhóm chứng 39,89 38,17 1,72 
p<0,001 

Nhóm can thiệp 41,09 34,20 6,89 

 
 

Sau 18 tháng can thiệp, thang đi m CARS trung bình ở nhóm chứng giảm 

1,72 đi m (từ 39,89 xuống 38,17), ở nhóm can thiệp giảm 6,89 đi m (từ 41,09 

xuống 34,20), sự khác biệt về cải thiện giữa 2 nhóm có ý ngh a thống kê (p<0,05). 

d. Hiệu quả cải thiện thang điểm CARS trung bình sau 24 tháng can thiệp (T4) 

Bảng 3.26. Hiệu quả cải thiện thang đi m CARS trung bình sau 24 tháng can thiệp (T4) 

(n=132) 

Ph n loại 

Điểm CARS trung bình 

p (T-test) 

T0 T4 
Điểm cải 

thiện 

Nhóm chứng 39,89 37,77 2,12 
p<0,001 

Nhóm can thiệp 41,09 33,67 7,42 
 

Sau 24 tháng can thiệp, thang đi m CARS trung bình ở nhóm chứng giảm 2,12 

đi m (từ 39,89 xuống 37,77), ở nhóm can thiệp giảm 7,42 đi m (từ 41,09 xuống 

33,67), sự khác biệt về cải thiện giữa 2 nhóm có ý ngh a thống kê (p<0,05). 



83 

 

e. Hiệu quả cải thiện thang điểm CARS trung bình sau 6 tháng, 12 tháng, 18 

tháng và 24 tháng can thiệp ở nhóm can thiệp 

Bảng 3.27. Hiệu quả cải thiện thang đi m CARS trung bình sau 6 tháng, 12 tháng, 

18 tháng và 24 tháng can thiệp ở nhóm can thiệp (n=66) 

Thời gian can thiệp Điểm CARS 

trung bình 

Điểm cải 

thiện 

p (T-test) 

To(Thời đi m bắt đầu can thiệp) 41,09 0  

T1(6 tháng can thiệp) 38,88 2,21 p<0,001 

T2(12 tháng can thiệp) 35,63 5,46 p<0,001 

T3(18 tháng can thiệp) 34,20 6,89 p<0,001 

T4(24 tháng can thiệp) 33,67 7,42 p<0,001 

 

Thang đi m CARS trung bình ở nhóm can thiệp giảm theo thời gian: Sau 6 

tháng 2,21 đi m; sau 12 tháng giảm được 5,46 đi m, sau 18 tháng giảm 6,89 đi m 

và sau 24 tháng giảm 7,42 đi m. Sự khác biệt về giảm thang đi m CARS trung bình 

giữa các thời gian sau 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng can thiệp có ý ngh a 

thống kê với p < 0,05.  

 

Biểu đồ 3.1. Hiệu quả cải thiện thang đi m CARS trung bình sau 6 tháng, 12 tháng, 

18 tháng và 24 tháng can thiệp ở nhóm can thiệp. 
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3.3.2.1.2. Đánh giá hiệu quả cải thiện 15 tiêu chí của thang điểm CARS 

a. Hiệu quả cải thiện 15 tiêu chí của thang điểm CARS sau 6 tháng can thiệp  

Bảng 3.28. Hiệu quả cải thiện 15 tiêu chí của thang đi m CARS sau 6 tháng can thiệp  

TT Tiểu mục thang điểm CARS 

Điểm CARS T  

sau 06 tháng  
p 

(Mann – 

Whitney 

U) 

Nhóm 

chứng 

Nhóm 

can 

thiệp 

1 Khiếm khuyết trong quan hệ với mọi người 0,05 0,19 0,061 

2 Khiếm khuyết trong khả năng bắt chước 0,06 0,19 0,167 

3 Khiếm khuyết trong th  hiện tình cảm 0,09 0,21 0,195 

4 Khiếm khuyết trong các động tác c  th  - 0,06 0,17 0,020 

5 Khiếm khuyết trong sử dụng đồ vật 0,21 0,16 0,918 

6 Khiếm khuyết trong khả năng th ch ứng với sự thay đổi 0,17 0,27 0,110 

7 Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng bằng thị giác 0,05 0,09 0,495 

8 Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng bằng thính giác 0,08 0,06 0,840 

9 Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng vị, khứu và xúc 

giác 

- 0,06 -0,02 0,977 

10 Sự sợ hãi và hồi hộp 0,11 0,15 0,430 

11 Khiếm khuyết trong giao tiếp bằng lời 0,18 0,08 0,272 

12 Khiếm khuyết trong giao tiếp không lời - 0,21 0,14 0,001 

13 Khiếm khuyết trong mức độ ho t động 0,03 0,22 0,014 

14 Khiếm khuyết trong mức độ nhất quán phản x  thông 

minh 

- 0,13 0,09 0,019 

15 Ấn tượng chung về mức độ RLPTK - 0,11 0,17 0,001 

Tổng cộng 0,45 2,21 <0,001 
 

 

Sự cải thiện thang đi m CARS ở các ti u mục 4, 12, 14 và 15 ở nhóm chứng và 

nhóm can thiệp có sự khác biệt, có ý ngh a thống kê với p < 0,05. Cụ th : 

Ở nhóm chứng, sau 6 tháng can thiệp có 10/15 ti u mục cải thiện đi m, tuy 

nhiên có 5/15 ti u mục không cải thiện đi m mà ngược l i tăng đi m đồng ngh a 

với các triệu chứng của RLPTK nặng thêm.  

Ở nhóm can thiệp, có 14/15 ti u mục cải thiện đi m, 1/15 ti u mục tăng đi m 

đó là ti u mục H n chế trong khả năng phản ứng vị, khứu và xúc giác. 
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b. Hiệu quả cải thiện 15 tiêu chí của thang điểm CARS sau 12 tháng can thiệp  

Bảng 3.29.  Hiệu quả cải thiện 15 tiêu chí của thang đi m CARS sau 12 tháng can thiệp 

TT Tiểu mục thang điểm CARS 

Điểm CARS T  

sau 12 tháng can 

thiệp  

p 

(Mann – 

Whitney 

U) 
Nhóm 

chứng 

Nhóm 

can thiệp 

1 Khiếm khuyết trong quan hệ với mọi người 0,07 0,49 <0,001 

2 Khiếm khuyết trong khả năng bắt chước 0,16 0,53 <0,001 

3 Khiếm khuyết trong th  hiện tình cảm 0,19 0,42 0,024 

4 Khiếm khuyết trong các động tác c  th  0,01 0,33 0,003 

5 Khiếm khuyết trong sử dụng đồ vật 0,29 0,29 0,966 

6 Khiếm khuyết trong khả năng th ch ứng với sự 

thay đổi 
0,33 0,45 0,064 

7 Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng bằng 

thị giác 
0,17 0,27 0,285 

8 Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng bằng thính 

giác 
0,25 0,28 0,883 

9 Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng vị, 

khứu và xúc giác 
- 0,13 0,18 0,005 

10 Sự sợ hãi và hồi hộp 0,19 0,31 0,325 

11 Khiếm khuyết trong giao tiếp bằng lời 0,27 0,37 0,135 

12 Khiếm khuyết trong giao tiếp không lời - 0,24 0,50 <0,001 

13 Khiếm khuyết trong mức độ ho t động 0,05 0,38 0,003 

14 Khiếm khuyết trong mức độ nhất quán phản x  

thông minh 
- 0,11 0,29 <0,001 

15 Ấn tượng chung về mức độ RLPTK - 0,16 0,39 <0,001 

Tổng  cộng 1,34 5,46 <0,001 
 

Sự cải thiện thang đi m CARS ở các ti u mục 1- 4, 9, 12-15 ở nhóm chứng và 

nhóm can thiệp có sự khác biệt, có ý ngh a thống kê với p<0,05. Cụ th : 

+ Ở nhóm chứng, sau 12 tháng can thiệp có 11/15 ti u mục cải thiện đi m, 

4/15 ti u mục không cải thiện đi m. 

+ Ở nhóm can thiệp, tất cả 15/15 ti u mục đều cải thiện đi m. Các ti u mục 

cải thiện đi m cao nhất là Khiếm khuyết trong khả năng bắt chước (0,53 đi m), 

Khiếm khuyết trong giao tiếp không lời (0,50 đi m), Khiếm khuyết trong quan hệ 

với mọi người  0,49 đi m), Khiếm khuyết trong khả năng th ch ứng với sự thay đổi 

(0,45 đi m),  đi m số cải thiện thấp nhất là Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng 

vị, khứu và xúc giác (0,18 đi m).  
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c. Hiệu quả cải thiện 15 tiêu chí của thang điểm CARS sau 18 tháng can thiệp 

Bảng 3.30. Hiệu quả cải thiện 15 tiêu chí của thang đi m CARS sau 18 tháng can thiệp 

TT Tiểu mục thang điểm CARS 

Điểm CARS TB 

sau 18 tháng can 

thiệp  

p (Mann 

– 

Whitney 

U) 

 

Nhóm 

chứng 

Nhóm 

can 

thiệp 

1 Khiếm khuyết trong quan hệ với mọi người 0,20 0,57 0,002 

2 Khiếm khuyết trong khả năng bắt chước 0,25 0,52 0,07 

3 Khiếm khuyết trong th  hiện tình cảm 0,14 0,44 0,05 

4 Khiếm khuyết trong các động tác c  th  0,02 0,48 <0,001 

5 Khiếm khuyết trong sử dụng đồ vật 0,36 0,39 0,656 

6 Khiếm khuyết trong khả năng th ch ứng với sự thay đổi 0,37 0,51 0,104 

7 Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng bằng thị giác 0,19 0,39 0,095 

8 Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng bằng thính giác 0,32 0,36 0,971 

9 
Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng vị, khứu và 

xúc giác 

- 0,09 
0,19 

0,014 

10 Sự sợ hãi và hồi hộp 0,13 0,39 0,021 

11 Khiếm khuyết trong giao tiếp bằng lời 0,27 0,49 0,018 

12 Khiếm khuyết trong giao tiếp không lời - 0,27 0,67 <0,001 

13 Khiếm khuyết trong mức độ ho t động 0,09 0,55 <0,001 

14 H n chế trong mức độ nhất quán phản x  thông minh - 0,05 0,43 <0,001 

15 Ấn tượng chung về mức độ RLPTK - 0,21 0,50 <0,001 

Tổng cộng 1,72 6,89 <0,001 

Sự cải thiện thang đi m CARS ở các ti u mục 1- 4, 9 -15 ở nhóm chứng và 

nhóm can thiệp có sự khác biệt, có ý ngh a thống kê với p<0,05.  

Ở nhóm can thiệp, tất cả 15/15 ti u mục đều cải thiện đi m, các ti u mục cải 

thiện đi m cao nhất là Khiếm khuyết trong giao tiếp không lời  0,67 đi m), Khiếm 

khuyết trong quan hệ với mọi người (0,57 đi m), Khiếm khuyết trong mức độ ho t 

động (0,55 đi m), Khiếm khuyết trong khả năng bắt chước (0,52 đi m , đi m số cải 

thi n thấp nhất là Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng vị, khứu và xúc giác  

(0,19 đi m). 
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d.Hiệu quả cải thiện 15 tiêu chí của thang điểm CARS sau 24 tháng can thiệp 
 

Bảng 3.31. Hiệu quả cải thiện 15 tiêu chí của thang đi m CARS sau 24 tháng can thiệp 

TT Tiểu mục thang điểm CARS 

Điểm CARS T  

sau 24 tháng can thiệp  
p 

(Mann – 

Whitney 

U) 

Nhóm 

chứng 

Nhóm 

can 

thiệp 

1 Khiếm khuyết trong quan hệ với mọi người 0,24 0,61 0,001 

2 Khiếm khuyết trong khả năng bắt chước 0,30 0,58 0,007 

3 Khiếm khuyết trong th  hiện tình cảm 0,14 0,43 0,008 

4 Khiếm khuyết trong các động tác c  th  0,03 0,52 <0,001 

5 Khiếm khuyết trong sử dụng đồ vật 0,38 0,41 0,813 

6 Khiếm khuyết trong khả năng th ch ứng với sự 

thay đổi 
0,39 0,54 0,143 

7 Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng bằng thị giác 0,23 0,41 0,195 

8 Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng bằng thính 

giác 
0,33 0,36 0,951 

9 Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng vị, khứu 

và xúc giác 
- 0,09 0,19 0,018 

10 Sự sợ hãi và hồi hộp 0,19 0,41 0,067 

11 Khiếm khuyết trong giao tiếp bằng lời 0,27 0,55 0,003 

12 Khiếm khuyết trong giao tiếp không lời - 0,22 0,69 <0,001 

13 Khiếm khuyết trong mức độ ho t động 0,14 0,57 0,001 

14 Khiếm khuyết trong mức độ nhất quán phản x  

thông minh 
<0,001 0,51 <0,001 

15 Ấn tượng chung về mức độ RLPTK - 0,22 0,65 <0,001 

Tổng cộng 2,12 7,42 <0,001 
 

Sự cải thiện thang đi m CARS ở các mục 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 giữa 

nhóm chứng và nhóm can thiệp có sự khác biệt, có ý ngh a thống kê với p<0,05. 

Ở nhóm can thiệp, tất cả 15/15 mục đều cải thiện đi m, các ti u mục cải thiện 

đi m cao nhất là Khiếm khuyết trong giao tiếp không lời (0,69 đi m), Khiếm khuyết 

trong quan hệ với mọi người (0,61 đi m), Khiếm khuyết trong khả năng bắt chước 
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(0,58 đi m), Khiếm khuyết trong mức độ ho t động (0,57 đi m , đi m số cải thiện thấp 

nhất là Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng vị, khứu và xúc giác (0,19 đi m).  

Dễ nhận thấy, H n chế trong khả năng bắt chước, đặc biệt là Khiếm khuyết 

trong giao tiếp không lời và trong quan hệ với mọi người là những tiêu chuẩn đặc 

trưng đ  chẩn đoán RLPTK theo DSM-5 và đây cũng là trọng tâm trong các bài tập 

can thiệp theo phư ng pháp TEACCH  

Kết quả của chúng tôi, ở nhóm can thiệp sau 24 tháng can thiệp tất cả các ti u 

mục của thang đi m CARS đều có sự cải thiện đi m số, trong đó có 15/15 ti u mục 

cải thiện có ý ngh a thống kê  Điều này cho thấy phổ tác động và mang l i hiệu quả 

toàn diện của phư ng pháp can thiệp  Ngoài ra,  hi đi sâu vào phân t ch, ch ng ta 

nhận thấy các nhóm triệu chứng chính của RLPTK cũng là những nhóm có sự đáp 

ứng m nh mẽ nhất với sự can thiệp  Điều đó cho thấy sự phù hợp của mô hình can 

thiệp mà chúng tôi sử dụng. 

3.3.2.1.2. Đánh giá hiệu quả cải thiện mức độ rối loạn phổ tự kỷ theo thang điểm CARS 

a. Hiệu quả cải thiện mức độ rối loạn phổ tự kỷ theo thang điểm CARS 

sau 6 tháng can thiệp 

Bảng 3.32. Hiệu quả cải thiện mức độ rối lo n phổ tự k  theo thang đi m CARS 

sau 6 tháng can thiệp 

Nhóm 

Cải thiện 
 hông cải 

thiện 
Tổng cộng 

χ2, p 

SL 
Tỷ lệ 

% 
SL Tỷ lệ % SL 

Tỷ lệ 

% 

Nhóm chứng 8 12,12 58 87,88 66 50,00 χ2 = 

0,553 

p = 

0,457 

Nhóm can thiệp 11 16,67 55 83,33 66 50,00 

Tổng cộng 19 14,39 113 85,61 132 100,00 
 

Sau 6 tháng can thiệp, ở nhóm chứng có 12,12% trường hợp có cải thiện mức 

độ RLPTK theo thang đi m CARS và 87,88% trường hợp không cải thiện; t  lệ 

tư ng ứng ở nhóm can thiệp lần lượt là 16,67% và 83,33%; sự khác biệt giữa 2 

nhóm về sự cải thiện mức độ RLPTK theo thang đi m CARS  hông có ý ngh a 

thống kê (p>0,05). 
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b. Hiệu quả cải thiện mức độ rối loạn phổ tự kỷ theo thang điểm CARS sau 

12 tháng can thiệp 

Bảng 3.33. Hiệu quả cải thiện mức độ rối lo n phổ tự k  theo thang đi m CARS 

sau 12 tháng can thiệp 

Nhóm 

Cải thiện 
 hông cải 

thiện 
Tổng cộng 

χ2, p 

SL 
Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 

Nhóm chứng 10 15,15 56 84,85 66 50,00 χ2 = 

25,667 

p 

<0,001 

Nhóm can thiệp 38 57,58 28 42,42 66 50,00 

Tổng cộng 48 36,26 84 63,64 132 100,00 

 

Sau 12 tháng can thiệp, ở nhóm chứng có 15,15% trường hợp có cải thiện mức độ 

RLPTK theo thang đi m CARS và 84,85% trường hợp không cải thiện; t  lệ tư ng 

ứng ở nhóm can thiệp lần lượt là 57,58% và 42,42%; sự khác biệt giữa 2 nhóm về sự 

cải thiện mức độ RLPTK theo thang đi m CARS có ý ngh a thống kê (p<0,05). 

c. Hiệu quả cải thiện mức độ rối loạn phổ tự kỷ theo thang điểm CARS sau 18 

tháng can thiệp 

Bảng 3.34. Hiệu quả cải thiện mức độ rối lo n phổ tự k  theo thang đi m CARS 

sau 18 tháng can thiệp 

Nhóm 

Cải thiện 
 hông cải 

thiện 
Tổng cộng 

χ2, p 

SL 
Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 

Nhóm chứng 15 22,73 51 77,27 66 50,00 χ2 = 

22,509 

p 

<0,001 

Nhóm can thiệp 42 63,64 24 36,36 66 50,00 

Tổng cộng 57 43,18 75 56,82 132 100,00 
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Sau 18 tháng can thiệp, ở nhóm chứng có 22,73% trường hợp có cải thiện mức độ 

RLPTK theo thang đi m CARS và 77,27% trường hợp không cải thiện; t  lệ tư ng ứng 

ở nhóm can thiệp lần lượt là 63,64% và 36,36%, sự khác biệt giữa 2 nhóm về sự cải thiện 

mức độ RLPTK theo thang đi m CARS có ý ngh a thống kê (p<0,05). 

d. Hiệu quả cải thiện mức độ rối loạn phổ tự kỷ theo thang điểm CARS sau 

24 tháng can thiệp 

Bảng 3.35. Hiệu quả cải thiện mức độ rối lo n phổ tự k  theo thang đi m CARS 

sau 24 tháng can thiệp 

Nhóm 

 

Cải thiện 
Không cải 

thiện 
Tổng cộng 

χ2, p 

SL 
Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 
SL % 

Nhóm chứng 17 25,76 49 74,24 66 50,00 χ2 = 

29,128 

p 

<0,001 

Nhóm can thiệp 48 72,73 18 27,27 66 50,00 

Tổng cộng 65 49,24 67 50,76 132 100,00 

 

Sau 24 tháng can thiệp, ở nhóm chứng có 25,76% trẻ cải thiện mức độ RLPTK 

theo thang đi m CARS và 74,24% trường hợp không cải thiện; t  lệ tư ng ứng ở nhóm 

can thiệp lần lượt là 72,73% và 27,27%; sự khác biệt về sự cải thiện mức độ RLPTK 

theo thang đi m CARS giữa 2 nhóm có ý ngh a thống kê (p<0,05) 
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e. Hiệu quả cải thiện mức độ rối loạn phổ tự kỷ theo thang điểm CARS sau 

6 tháng, 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng can thiệp ở nhóm can thiệp 

Bảng 3.36. Hiệu quả cải thiện mức độ rối lo n phổ tự k  theo thang đi m CARS 

sau 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng can thiệp ở nhóm can thiệp (n=66) 

Thời gian 

Mức độ RLPTK  

P 
Nặng Nhẹ-Vừa Không 

SL 
Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 

T0 (Bắt đầu can thiệp) 50 75,75 16 24,25 0 0,0  

T1 (6 tháng can thiệp) 39 59,09 27 40,91 0 0,0 <0,001 

T2 (12 tháng can thiệp) 17 25,76 44 66,67 5 7,58 <0,001 

T3 (18 tháng can thiệp) 13 19,70 47 71,21 6 9,099 <0,001 

T4  24 tháng can thiệp  10 15,15 45 68,18 11 16,67 <0,001 

 

Hiệu quả cải thiện mức độ RLPTK theo thang đi m CARS tăng theo thời gian 

can thiệp: Sau 6 tháng can thiệp số trẻ RLPTK mức độ nặng giảm là 11 trẻ; sau 12 

tháng can thiệp số trẻ RLPTK mức độ nặng giảm là 33 trẻ, có 5 trẻ thang đi m 

CARS dưới 30 tức là không còn triệu chứng RLPTK; sau 18 tháng can thiệp số trẻ 

RLPTK mức độ nặng giảm là 37 trẻ, có 6 trẻ thang đi m CARS dưới 30; đặc biệt, 

sau 24 tháng can thiệp số trẻ RLPTK mức độ nặng giảm là 40 trẻ, có 11 trẻ thang 

đi m CARS dưới 30. Sự khác biệt về giảm mức độ RLPTK theo thang đi m CARS 

giữa các thời gian sau 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng can thiệp có ý ngh a 

thống kê với p < 0,05. 
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Biểu đồ 3.2. Hiệu quả cải thiện mức độ rối lo n phổ tự k  theo thang đi m CARS 

sau 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng can thiệp ở nhóm can thiệp. 

3.3.2.2. Đánh giá hiệu quả sự tuân thủ can thiệp 

3.3.2.2.1. Đánh giá hiệu quả sự tuân thủ can thiệp tại bệnh viện 

a. Hiệu quả cải thiện thang điểm CARS theo sự tuân thủ can thiệp tại 

bệnh viện 

Bảng 3.37. Hiệu quả cải thiện thang đi m CARS giữa nhóm tuân thủ và nhóm 

không tuân thủ can thiệp t i Bệnh viện Tâm thần tỉnh sau 24 tháng can thiệp 

(n=66) 

Ph n loại 

Điểm CARS trung bình 

p (T-test) 
T0 T4 

Điểm cải 

thiện 

Nhóm không tu n thủ 41,59 36,50 5,09 
p=0,013 

Nhóm tu n thủ 40,92 32,69 8,23 

 

Sau 24 tháng can thiệp, sự cải thiện thang đi m CARS ở nhóm tuân thủ can 

thiệp t i Bệnh viện Tâm thần đ t 8,23 đi m; nhóm không tuân thủ can thiệp t i 

Bệnh viện đ t 5,09 đi m; sự khác biệt có ý ngh a thống kê với p<0,05. 
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b. Hiệu quả cải thiện mức độ rối loạn phổ tự kỷ theo thang điểm CARS theo 

sự tuân thủ can thiệp tại bệnh viện 

Bảng 3.38. Hiệu quả cải thiện mức độ rối lo n phổ tự k  theo thang đi m CARS 

giữa nhóm tuân thủ và nhóm không tuân thủ can thiệp t i Bệnh viện Tâm thần tỉnh 

sau 24 tháng can thiệp 

Tuân thủ 

can thiệp tại Bệnh 

viện 

Cải thiện 
 hông cải 

thiện 
Tổng cộng 

χ2, p 

SL 
Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 
SL % 

Nhóm không tu n thủ 6 35,29 11 64,71 17 25,76 χ2 = 

16,176 

p <0,001 
Nhóm tu n thủ 42 85,71 7 14,29 49 74,24 

Tổng cộng 48 72,73 18 27,27 66 100,00  
 

 
 

 

Sau 24 tháng can thiệp, sự cải thiện mức độ RLPTK theo thang đi m CARS ở 

nhóm tuân thủ can thiệp t i Bệnh viện là 85,71% và nhóm không tuân thủ can thiệp 

t i Bệnh viện là 35,29%; sự khác biệt có ý ngh a thống kê với p<0,05.  

3.3.2.2.2. Đánh giá hiệu quả sự tuân thủ can thiệp tại gia đình: 

a. Hiệu quả cải thiện thang điểm CARS theo sự tuân thủ can thiệp tại gia đình 

Bảng 3.39. Hiệu quả cải thiện thang đi m CARS giữa nhóm tuân thủ và nhóm không tuân 

thủ can thiệp t i gia đình sau 24 tháng can thiệp (n=66) 

Ph n loại 

Điểm CARS trung bình 

p (T-test) 
T0 T4 

Điểm cải 

thiện 

Nhóm không tu n thủ 40,60 38,55 2,05 
p<0,001 

Nhóm tu n thủ 41,18 32,80 8,38 

Sau 24 tháng can thiệp, sự cải thiện thang đi m CARS ở nhóm tuân thủ can 

thiệp t i gia đình đ t 8,38 đi m; nhóm không tuân thủ can thiệp t i gia đình đ t 2,05 

đi m; sự khác biệt có ý ngh a thống kê với p<0,05. 
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b. Hiệu quả cải thiện mức độ rối loạn phổ tự kỷ theo thang điểm CARS theo 

sự tuân thủ can thiệp tại gia đình 

Bảng 3.40. Hiệu quả cải thiện mức độ rối lo n phổ tự k  theo thang đi m CARS 

giữa nhóm tuân thủ can thiệp và nhóm không tuân thủ can thiệp t i gia đình sau 24 

tháng can thiệp 

Tuân thủ 

 can thiệp tại gia 

đình 

Cải thiện Không giảm Tổng cộng 

p 

SL 
Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 

Nhóm tu n thủ 46 82,14 10 17,86 
56 84,85 

0,009 
Nhóm không tuân 

thủ 
2 20,00 8 80,00 

10 15,15 

Tổng cộng 48 72,73 18 27,27 
66 100 

 

Sau 24 tháng can thiệp, sự cải thiện mức độ RLPTK theo thang đi m CARS ở 

nhóm tuân thủ can thiệp t i gia đình là 82,14% và nhóm không tuân thủ can thiệp 

t i gia đình là 20,00%; sự khác biệt có ý ngh a thống kê với p<0,05. 

3.3.2.2.3. Đánh giá hiệu quả sự tuân thủ can thiệp tại cộng đồng: 

a. Hiệu quả cải thiện thang điểm CARS theo sự tuân thủ can thiệp cộng 

đồng 

Bảng 3.41. Hiệu quả cải thiện thang đi m CARS giữa nhóm tuân thủ  

và nhóm không tuân thủ can thiệp cộng đồng sau 24 tháng can thiệp (n=66) 

Ph n loại 

Điểm CARS trung bình 

p (T-test) 
T0 T4 

Điểm cải 

thiện 

Nhóm không tu n thủ 37,82 34,58 3,24 
p<0,001 

Nhóm tu n thủ 42,41 33,30 9,11 

 

Sau 24 tháng can thiệp, sự cải thiện thang đi m CARS ở nhóm tuân thủ can 

thiệp cộng đồng đ t 9,11 đi m; nhóm không tuân thủ can thiệp cộng đồng đ t 3,24 

đi m; sự khác biệt có ý ngh a thống kê với p<0,05. 
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b. Hiệu quả cải thiện mức độ rối loạn phổ tự kỷ theo thang điểm CARS theo 

sự tuân thủ can thiệp cộng đồng 

c. Bảng 3.42. Hiệu quả cải thiện mức độ rối lo n phổ tự k  theo thang đi m CARS 

giữa nhóm tuân thủ và nhóm không tuân thủ can thiệp cộng đồng sau 24 tháng 

can thiệp 

Tuân thủ 

can thiệp tại cộng 

đồng 

Cải thiện 
 hông cải 

thiện 
Tổng cộng 

χ2, p 

SL 
Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 
SL % 

Nhóm không tu n thủ 10 52,63 9 47,37 19 28,79 χ2 = 

5,432 

p =0,020 
Nhóm tu n thủ 38 80,85 9 19,15 47 71,21 

Tổng cộng 48 72,73 18 27,27 66 100,00  
 

Sau 24 tháng can thiệp, sự cải thiện mức độ RLPTK theo thang đi m CARS ở 

nhóm tuân thủ can thiệp cộng đồng là 80,85% và nhóm không tuân thủ can thiệp 

cộng đồng là 52,63%; sự khác biệt có ý ngh a thống kê với p<0,05. 

3.3.3. Đánh giá chỉ số hiệu quả can thiệp 

Bảng 3.43. Chỉ số hiệu quả theo thang đi m CARS trung bình trước và sau can thiệp 

(n=132) 

Ph n loại 

Điểm CARS trung bình Hiệu 

quả can 

thiệp 

(%) 

p (T-test) 
T0 T4 

Chỉ số  

hiệu quả 

(%) 

Nhóm chứng 39,89 37,77 2,12 
12,75 p<0,001 

Nhóm can thiệp 41,09 33,67 7,42 
 

 

Sau 24 tháng can thiệp, chỉ số hiệu quả theo thang đi m CARS trung bình của 

nhóm can thiệp cao gấp 3,5 lần so với nhóm chứng, sự khác biệt có ý ngh a thống 

kê với p<0,05. Hiệu quả can thiệp đ t 12,7%. 
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Chƣơng 4 

BÀN LUẬN 

 

Đề tài ―Nghiên cứu t  lệ trẻ rối lo n phổ tự k  và hiệu quả chư ng trình can 

thiệp dựa vào cộng đồng t i tỉnh Quảng Ngãi‖ được thực hiện từ tháng 6/2016 đến 

tháng 8/2019: 

- Nghiên cứu cắt ngang: Từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2016. 

- Xây dựng mô hình can thiệp: Từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2017. 

- Nghiên cứu can thiệp: Từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2019. 

Vì vậy, khi bàn luận về kết quả nghiên cứu của Đề tài; đặc biệt là bàn luận về 

t  lệ và đặc đi m trẻ từ 24-72 tháng tuổi mắc RLPTK t i địa bàn nghiên cứu, chúng 

tôi tham khảo những tài liệu khoảng 5 năm gần nhất so với thời đi m nghiên cứu 

(2016); cho nên, có những tài liệu tham khảo chúng tôi sử dụng đến thời đi m viết báo 

cáo kết quả đề tài thì thời gian đã lâu  Tuy nhiên, ch ng tôi vẫn sử dụng những tài liệu 

tham khảo này đ  bàn luận về kết quả t  lệ và đặc đi m trẻ từ 24-72 tháng tuổi mắc 

RLPTK, vì phù hợp thời đi m 2016 với đề tài nghiên cứu của chúng tôi. Bên c nh đó, 

chúng tôi đã bổ sung một số tài liệu tham khảo mới từ năm 2018 đến nay. 

4.1. T  LỆ VÀ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN PHỔ TỰ K  

4.1.1. Tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ của trẻ đƣợc nghiên cứu 

4.1.1.1 Tỷ lệ mắc rối loạn phổ tự kỷ 

T i Bảng 3.5, t  lệ RLPTK trong nghiên cứu của chúng tôi t i tỉnh Quảng 

Ngãi là 3,8‰. Kết quả này nằm trong khoảng trung bình so với các kết quả nghiên 

cứu khác t i Việt Nam và các nước trên Thế giới. Cụ th : 

T i Việt Nam, kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp h n: Tác giả Nguyễn Thị 

Hư ng Giang năm 2010 sàng lọc bằng thang M-CHAT-23 ở trẻ 18 - 24 tháng tuổi 

t i tỉnh Thái Bình cho t  lệ mắc RLPTK là 5,9‰ [8]; Nghiên cứu của Nguyễn Lan 

Trang năm 2012 ở trẻ em từ 18 - 60 tháng tuổi t i Thành phố Thái Nguyên, chẩn 

đoán theo tiêu chuẩn DSM-IV, t  lệ RLPTK là 5,1‰ [23]  Cũng t i tỉnh Thái 

Nguyên, tác giả Ph m Trung Kiên năm 2014 ―Nghiên cứu t  lệ hiện mắc và kết quả 

điều trị RLPTK trẻ em t i tỉnh Thái Nguyên‖ ở 7 316 đối tượng trẻ em từ 18 – 60 
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tháng tuổi với phư ng pháp chẩn đoán bằng các công cụ sàng lọc: Năm dấu hiệu cờ 

đỏ, M-CHAT, Denver; chẩn đoán ch nh xác bằng DSM-IV phối hợp thang đi m 

CARS đã phát hiện 33 trẻ RLPTK, chiếm tỉ lệ 4,5‰ [16]. Kết quả chúng tôi thấp 

h n các nghiên cứu trên, bởi trong nghiên cứu của chúng tôi, sau khi sàng lọc bằng 

M-CHAT, chúng tôi tiến hành chẩn đoán ch nh xác bằng DMS-5  Điều này phù hợp 

bởi M-CHAT có chức năng sàng lọc. Mặt khác DSM-5 làm cho các tiêu chuẩn chẩn 

đoán của RLPTK rõ ràng h n mà cũng có th  làm tăng hiệu lực của chẩn đoán [32], [91]. 

Một số nghiên cứu đã so sánh đánh giá chẩn đoán giữa tiêu chuẩn chẩn đoán của DSM-

IV TR và DSM-5, cho thấy t  lệ RLPTK giảm rõ rệt  hi xác định theo tiêu chuẩn DSM-

5 [1], [65], [101]. 

Tuy nhiên, so với một số nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dư ng thì 

kết quả nghiên cứu của chúng tôi nằm trong khoảng trung bình, thấp h n ở 

Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc, cao h n các quốc gia khác. Cụ th , t i Australia, 

theo Icasiano năm 2004 t  lệ hiện mắc RLPTK ở trẻ có độ tuổi từ 2-17 là 3,92‰ 

[72], t i Nhật Bản nghiên cứu trẻ có độ tuổi từ 5-8 của Kawamura Y năm 2008 cho 

thấy t  lệ hiện mắc rất cao là 18,11‰ trẻ [79], t i Hàn Quốc năm 2011 tác giả 

Kim.Y.S nghiên cứu t  lệ RLPTK cao nhất so với các nghiên cứu ở khu vực Châu 

Á với t  lệ là 18,9‰ [80]. T i Oman, năm 2010, tác giả Al-Farsi chỉ ghi nhận 113 

trẻ 0-14 tuổi bị RLPTK, chiếm t  lệ 0,14‰ [29]. T i Ấn Độ nghiên cứu của 

Poovathinal (2016) cho thấy t  lệ RLPTK là 2,33‰ [118]. T i Trung Quốc t  lệ 

RLPTK từ 1,1- 2,75‰ [70], [153]. Tất cả các nghiên cứu trên đều dựa vào tiêu 

chuẩn DSM-IV  Điều này có th  giải thích theo xu hướng tăng t  lệ RLPTK qua các 

nghiên cứu theo thời gian, cũng như sự khác biệt về cỡ mẫu và phư ng pháp nghiên 

cứu, tiêu chuẩn chẩn đoán  Khi so sánh với kết quả nghiên cứu của chúng tôi với 

các nghiên cứu khác ở khu vực Châu Âu, châu Mỹ cũng cho nhận định tư ng tự, 

khi kết quả của chúng tôi nằm trong khoảng trung bình. Với các nghiên cứu ở các 

quốc gia phát tri n (Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ, Anh, Hà Lan, Đan 

M ch) cho kết quả RLPTK cao h n các quốc gia còn l i, điều này có th  phù hợp 

với giả thuyết cho rằng rối RLPTK có liên quan đến mức độ đô thị hóa, lối sống 

công nghiệp, ô nhiễm môi trường. 
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4.1.1.2. Mức độ của rối loạn phổ tự kỷ theo thang điểm CARS 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi theo Bảng 3.6 cho thấy mức độ RLPTK 

nặng chiếm 63,57%, mức độ nhẹ - vừa chiếm 36,43%. 

Kết quả của Nguyễn Thị Hư ng Giang năm 2010 nghiên cứu RLPTK ở nhóm 

trẻ 18 - 36 tháng tuổi có mức nặng chiếm t  lệ 85,7% [7]. Kết quả của Ph m Trung 

Kiên năm 2014 ở trẻ RLPTK từ 18 - 60 tháng tuổi t i tỉnh Thái Nguyên với mức độ 

nặng chiếm 59,2%, mức độ nhẹ - vừa là 40,8% [16]. Tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa 

năm 2014 nghiên cứu ở trẻ RLPTK 2-15 tuổi, mức độ RLPTK nặng chiếm t  lệ 

57,1%; nhẹ - vừa chiếm t  lệ 42,9% [12]. Như vậy, khi so sánh các nghiên cứu trên 

và nghiên cứu của chúng tôi thì: mức độ nặng luôn chiếm t  lệ cao h n mức độ nhẹ 

- vừa, h n nữa t  lệ mức độ nặng trong nghiên cứu của ch ng tôi tư ng đư ng với 

kết quả của tác giả Ph m Trung Kiên và Nguyễn Thị Kim Hòa; tuy nhiên thấp h n 

tác giả Nguyễn Thị Hư ng Giang, điều này có th  giải th ch do độ tuổi nghiên cứu 

của Nguyễn Thị Hư ng Giang nhỏ h n, trẻ em càng lớn thì mức độ nặng của 

RLPTK càng thuyên giảm có th  do trẻ được can thiệp, do trẻ được học tập, hòa 

nhập với xã hội cộng đồng. 

Các nghiên cứu trên Thế giới cho thấy, mức độ RLPTK của tác giả Eric 

Schopler (1980) từ nhẹ, vừa đến nghiêm trọng là 49%, 33% và 18% [132]. Còn theo 

tác giả Husein H (2011) ghi nhận bệnh nhân RLPTK ở Ai Cập mức độ nặng chiếm 

10%, vừa 85% và nhẹ là 5%; bệnh nhân RLPTK ở Ả Rập mức độ nặng là 17,4%, 

vừa là 34,8% và nhẹ là 47,7% [71]  Đặc biệt h n  hi tất cả các nghiên cứu ở Việt 

Nam đều cho ra kết quả t  lệ RLPTK mức độ nặng cao h n mức độ nhẹ - vừa. Sự 

khác biệt so với kết quả ở Việt Nam và các nước khác có th  do yếu tố về địa lý, 

phong tục tập quán, kinh tế xã hội, các dịch vụ chăm sóc can thiệp…ở các quốc gia 

khác nhau. 

4.1.1.3. Tỷ lệ mắc rối loạn phổ tự kỷ theo độ tuổi 

Trong nghiên cứu của chúng tôi theo Bảng 3.7, cho thấy t  lệ RLPTK ở nhóm 

tuổi từ trên 36 đến 48 tháng tuổi chiếm t  lệ cao nhất, tuy nhiên t  lệ chênh lệch 

giữa các nhóm không quá lớn. 
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Về độ tuổi trung bình của trẻ RLPTK trong nghiên cứu của chúng tôi là 45,49 

tháng tuổi  Điều này phù hợp với kết quả của Blenner năm 2014 và Ozonoff năm 

1998 khi tác giả cho rằng tuổi trung bình được chẩn  đoán ở trẻ RLPTK lần lượt là 

54 và 53,3 tháng tuổi [43], [110]; Tác giả Đinh Văn Uy và cộng sự năm 2019 

nghiên cứu về ―Đặc đi m dịch tễ học lâm sàng và kết quả điều trị của trẻ tự k  từ 3-

6 tuổi t i Bệnh viện Nhi Thái Bình‖ thì tuổi trung bình của trẻ. RLPTK là 43,7±9,3 

tháng [27] 

4.1.2. Đặc điểm lâm sàng 

4.1.2.1. Triệu chứng lâm sàng theo thang điểm CARS 

Trong nghiên cứu của chúng tôi theo Bảng 3.9, thang đi m CARS trung bình 

ở trẻ RLPTK là 39,58 đi m, tư ng đư ng với nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Hòa 

 37,23 đi m) [12], Ozonoff  40,9 đi m) [110]  Điều này phù hợp với các kết luận 

của các nghiên cứu khác khi cho rằng thang đi m CARS là một công cụ đặc biệt 

hữu ích cho nghiên cứu; cùng một lúc, có th  cung cấp thông tin mô tả về hành vi 

bệnh lý của trẻ RLPTK và mức độ nặng. Thang đi m CARS được đánh giá thuộc 

vào nhóm có độ m nh tư ng đối, được thực hành tốt và sử dụng rộng rãi [107]. 

Theo kết quả t i Bảng 3.9, thì nhóm tiêu chí có số đi m cao nhất là Khiếm 

khuyết trong giao tiếp bằng lời (3,19 đi m); Khiếm khuyết trong mức độ nhất quán 

của phản x  thông minh (3,03 đi m); Khiếm khuyết trong giao tiếp không lời (2,84 

đi m   Điều này có th  giải th ch do đây là những nhóm triệu chứng chính của 

DSM-5 (giao tiếp và hành vi) nên sự phổ biến và đặc trưng của nó đư ng nhiên nổi 

bật h n các nhóm tiêu ch   hác của thang đi m CARS. Mặt khác, bất thường trong 

giao tiếp bằng lời là triệu chứng dễ nhận biết nhất đối với gia đình và cán bộ y tế, 

các nhà chuyên môn. Phần lớn trẻ RLPTK thường đi  èm với các bất thường khác 

về rối lo n phát tri n, thường là chậm phát tri n tâm thần, các bệnh  èm theo như 

động kinh, rối lo n tăng động giảm ch  ý…nên ở đây nhóm triệu chứng này có 

đi m số cao. 

Ở chiều ngược l i, đi m trung bình tiêu chí Khiếm khuyết trong khả năng phản 

ứng vị giác, khứu giác và xúc giác thấp nhất (2,19 đi m). Có th  do đây là  hiếm 

khuyết về các giác quan mà thông thường ở lứa tuổi nhỏ, mức độ bi u hiện chưa được 
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phong phú và tinh tế như giao tiếp bằng lời. Ngay cả ở lứa tuổi lớn h n, việc khám và 

phát hiện các bất thường về những giác quan trên cũng gặp nhiều  hó  hăn  

4.1.2.2. Triệu chứng lâm sàng của trẻ rối loạn phổ tự kỷ theo DSM-5 

Hai nhóm triệu chứng chúng tôi khảo sát ở đối tượng nghiên cứu là đặc trưng của 

RLPTK mục A (Giao tiếp và tư ng tác xã hội) và mục B (Hành vi, ham thích và ho t 

động) của DSM-5. Theo Bảng 3.10 và 3.11, nhìn chung mức độ Hỗ trợ chiếm t  lệ cao 

nhất, tiếp đến mức độ Hỗ trợ đáng   , thấp nhất ở mức Hỗ trợ tối đa  

4.1.3. Một số yếu tố liên quan rối loạn phổ tự kỷ ở đối tƣợng nghiên cứu 

4.1.3.1. Liên quan gi a giới tính và rối loạn phổ tự kỷ 

Theo các nghiên cứu được chúng tôi tổng hợp, t i châu Mỹ t  lệ RLPTK với 

nam:nữ là 4,3:1, t i Châu Âu là 2,9:1, ở Châu Á 5,6:1. Trẻ em nam được xác định 

với RLPTK nhiều h n gấp 4-5 lần so với trẻ em nữ [31], [32], [85]. Tác giả Werling 

và cộng sự cho rằng RLPTK ảnh hưởng đến nữ giới  t h n nam giới có th  do một 

số yếu tố gen và hormon giới tính [145]. 

Kết quả của chúng tôi t i Bảng 3.12, cho thấy t  lệ RLPTK ở trẻ nam (0,55%) 

cao h n ở trẻ nữ (0,18%), t  lệ RLPTK nam: nữ là 3,1:1, sự khác biệt có ý ngh a 

thống  ê  Điều này phù hợp với các nghiên cứu  hác  hi đều cho thấy t  lệ nam 

giới RLPTK luôn cao h n rõ rệt so với nữ giới  Đặc biệt h n  hi  ết quả của chúng 

tôi phù hợp với các nghiên cứu ở khu vực Châu Âu, có phần thấp h n so với các 

nghiên cứu ở khu vực Châu Á. 

4.1.3.2. Liên quan gi a n i ở gia đình và rối loạn phổ tự kỷ 

Khi nghiên cứu về RLPTK, các tác giả đều ghi nhận t  lệ mắc giảm dần từ 

khu vực thành thị tới khu vực nông thôn. Tác giả Ph m Trung Kiên năm 2014 ghi 

nhận t  lệ RLPTK giảm dần từ khu vực trung tâm thành phố  0,66% , phường thuộc 

thành phố (0,45%), xã thuộc thành phố (0,25%), xã thuộc huyện (0,23%), [15]. T i 

Đài Loan, tác giả Lai và cộng sự năm 2012 nghiên cứu trẻ trong độ tuổi từ 3-17 từ 

năm 2004 đến năm 2010 cho thấy  hi phân t ch theo n i sinh sống của gia đình thì 

t  lệ RLPTK ở khu vực thành thị luôn cao h n  hu vực nông thôn, t  lệ mắc ở 

thành thị, nông thôn năm 2004 lần lượt là 1,05‰ và 0,39‰, đến năm 2010 tư ng 

ứng với 2,37‰ và 1,06‰ [87]. 
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Nghiên cứu của chúng tôi theo Bảng 3.13, kết quả phù hợp với các nghiên cứu 

trên, khi t  lệ RLPTK ở trẻ thuộc khu vực thành thị là 0,61% cao h n ở nông thôn 

với 0,33%, sự khác biệt có ý ngh a thống kê. 

Điều này có th  giải th ch do môi trường đô thị hóa cao nên ở v ng đô thị có 

sự đòi hỏi về giao tiếp và hành vi của trẻ cao h n so với môi trường nông thôn, điều 

này sớm làm bộc lộ các khiếm khuyết trong quá trình phát tri n của trẻ, dẫn tới việc 

được chẩn đoán sớm h n  Ngoài ra còn có th  có nguyên nhân do nhận thức của bậc 

cha, mẹ ở vùng thành thị cũng cao h n cha, mẹ ở vùng nông thôn. Một số giả thuyết 

khác có th  nhắc tới đó là yếu tố môi trường [41]. 

4.1.3.3. Liên quan giữa dân tộc và rối loạn phổ tự kỷ 

Các dân tộc luôn gắn liền với các nền văn hóa, mô hình  inh tế - xã hội khác 

nhau. Theo một số nghiên cứu thì RLPTK xảy ra ở tất cả các nhóm chủng tộc, dân 

tộc và các mô hình kinh tế - xã hội khác nhau [10], [14]. Mặc dù vậy, bối cảnh văn 

hóa có th  ảnh hưởng đáng    đến tuổi phát hiện bệnh, tuổi bắt đầu can thiệp; sự 

quan tâm của gia đình về các vấn đề phát tri n thần kinh của trẻ có tác động quan 

trọng về việc phát hiện các triệu chứng lâm sàng và mức độ nghiêm trọng của 

RLPTK  Văn hoá cũng ảnh hưởng đáng    đến cách thức điều tra và can thiệp 

RLPTK [71]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi theo Bảng 3.17 không có sự khác biệt mang ý 

ngh a thống kê về t  lệ RLPTK theo dân tộc; dân tộc Kinh (0,38%), dân tộc thi u số 

 0,36%   Điều này phù hợp với các kết quả và nhận định của các nghiên cứu khác, 

cũng như nhận định chung về nguyên nhân cho rằng RLPTK là một rối lo n phát 

tri n có nền tảng sinh học. 

4.1.3.4. Liên quan gi a tuổi mẹ khi mang thai và rối loạn phổ tự kỷ 

Theo tác giả Maimburg năm 2006 và cộng sự các yếu tố nguy c  RLPTK tăng 

lên đối với các bà mẹ lớn h n 35 tuổi [98]. Trong nghiên cứu của chúng tôi theo 

Bảng 3.17 t  lệ trẻ RLPTK ở nhóm có tuổi mẹ khi mang thai từ 35 tuổi trở lên 

 0,47%  cao h n ở nhóm có tuổi mẹ  hi mang thai dưới 35 tuổi (0,37%), tuy nhiên 

sự khác biệt không có ý ngh a thống kê. Trong nghiên cứu của ch ng tôi đ i đa số 

bà mẹ  hi mang thai có độ tuổi dưới 35 (92%), chỉ có số ít bà mẹ khi mang thai có 
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độ tuổi từ 35 trở lên  8% , điều này ảnh hưởng đến việc khảo sát mối liên quan giữa 

tuổi mẹ khi mang thai và tình tr ng RLPTK ở trẻ. 

4.1.3.5. Liên quan gi a tình trạng hút thuốc lá của mẹ và rối loạn phổ tự kỷ 

Theo một nghiên cứu ở Phần Lan, phụ nữ h t thuốc lá suốt trong giai đo n 

mang thai có liên quan đến nguy c  RLPTK của đứa con sinh ra sau này [139]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi theo Bảng 3.20, t  lệ trẻ RLPTK ở nhóm có mẹ hút 

thuốc lá  1,41%  cao h n ở nhóm có mẹ không hút thuốc (0,37%), tuy nhiên, sự 

khác biệt  hông có ý ngh a thống  ê  p>0,05   Đi m đặc biệt trong nghiên cứu này 

t  lệ Phụ nữ hút thuốc lá chỉ chiếm 0,2%, nhưng xác suất sinh ra trẻ RLPTK cao 

gấp 3,8 lần so với bà mẹ không hút thuốc lá. Chúng ta cần có những nghiên cứu 

chuyên sâu về đối tượng phụ nữ hút thuốc lá. 

4.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH CAN THIỆP 

4.2.1. Đánh giá hiệu quả cải thiện theo thang điểm CARS 

4.2.1.1. Đánh giá hiệu quả cải thiện thang điểm CARS trung bình 

Sau 6 tháng can thiệp chúng tôi nhận thấy: thang đi m CARS trung bình nhóm 

chứng giảm 0,45 đi m (từ 39,89 xuống 39,44), ở nhóm can thiệp giảm 2,21 đi m 

(từ 41,09 xuống 38,88), sự khác biệt về cải thiện thang đi m CARS trung bình giữa 

2 nhóm can thiệp và nhóm chứng có ý ngh a thống kê với p<0,05 (Bảng 3.23). Tuy 

nhiên, một nghiên cứu khác của tác giả Ph m Trung Kiên năm 2013 sau 6 tháng can 

thiệp cho thấy thang đi m CARS trung bình có giảm nhưng vẫn chưa có ý ngh a 

thống kê so với trước can thiệp [15]. 

Sau 12 tháng can thiệp, t i Bảng 3.24 thang đi m CARS trung bình nhóm 

chứng giảm 1,34 đi m (từ 39,89 xuống 38,55), ở nhóm can thiệp giảm 5,46 đi m 

(từ 41,09 xuống 35,63), sự khác biệt về sự cải thiện thang đi m CARS trung bình 

giữa 2 nhóm can thiệp và nhóm chứng có ý ngh a thống kê (p<0,05). Kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả của tác giả Nguyễn Thị Hư ng Giang 

năm 2012 [9]. 

Sau 18 tháng can thiệp thang đi m CARS trung bình nhóm chứng giảm 1,72 

đi m (từ 39,89 xuống 38,17), ở nhóm can thiệp giảm 6,89 đi m (từ 41,09 xuống 

34,20), sự khác biệt về cải thiện thang đi m CARS trung bình giữa 2 nhóm can 

thiệp và nhóm chứng có ý ngh a thống kê với p<0,05 (Bảng 3.25). Nghiên cứu của 
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chúng tôi phù hợp với kết quả nghiên cứu của tác giả Adrienne Perry năm 2008, có 

thời gian can thiệp bằng chúng tôi là sau 18 tháng tiến hành can thiệp thang đi m 

CARS trung bình lúc bắt đầu can thiệp từ 36,09 giảm còn 31,26 đi m (giảm 4,83 

đi m, p<0,001) [116]. 

Sau 24 tháng can thiệp, t i Bảng 3.26 thang đi m CARS trung bình giảm ở 

nhóm chứng 2,12 đi m (từ 39,89 xuống 37,77), ở nhóm can thiệp 7,42 đi m (từ 

41,09 xuống 33,67), sự khác biệt về cải thiện thang đi m CARS trung bình giữa 2 

nhóm can thiệp và nhóm chứng có ý ngh a thống kê (p<0,05). 

T i Bảng 3.27, thang đi m CARS trung bình ở nhóm can thiệp giảm theo thời 

gian can thiệp: Sau 6 tháng can thiệp (T1) giảm 2,21 đi m, sau 12 tháng can thiệp 

(T2) giảm được 5,46 đi m, sau 18 tháng can thiệp (T3) giảm 6,89 đi m, sau 24 

tháng can thiệp (T4) giảm đến 7,42 đi m. Sự khác biệt về cải thiện thang đi m 

CARS trung bình có ý ngh a thống kê với p< 0,05 giữa các thời gian sau 6 tháng, 12 

tháng, 18 tháng và 24 tháng can thiệp  Điều này chứng tỏ thời gian can thiệp càng 

dài thì hiệu quả cải thiện thang đi m CARS trung bình càng lớn. Kết quả trong 

nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả nghiên cứu của tác giả Rogers và 

cộng sự (1989), khi can thiệp 31 trẻ RLPTK có độ tuổi từ 2 đến 6 cho thấy, sau 6 

tháng can thiệp các đối tượng đã có cải thiện đáng    về nhận thức, vận động tinh, 

kỹ năng xã hội, cảm xúc và ngôn ngữ.... Tuy nhiên, nghiên cứu của tác giả cũng chỉ 

ra rằng kết quả can thiệp chỉ được duy trì và tăng lên rõ rệt trong thời gian can thiệp 

sau 12 đến 18 tháng [127]. 

Nghiên cứu của tác giả Adrienne Perry năm 2008, có thời gian sau 18 tháng 

tiến hành can thiệp thang đi m CARS trung bình lúc bắt đầu can thiệp từ 36,09 

giảm còn 31,26 đi m (giảm 4,83 đi m, p <0,001) [116]. 

So với tác giả Ph m Trung Kiên năm 2013 t i Việt Nam, sau 6 tháng can 

thiệp, thang đi m CARS trung bình có giảm nhưng chưa có ý ngh a thống kê [15]. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi sau thời gian 24 tháng can thiệp thang đi m 

CARS trung bình giảm rõ rệt và có ý ngh a thống  ê  Điều này chứng tỏ rằng hiệu 

quả can thiệp là một quá trình t ch lũy lâu dài, thời gian can thiệp càng dài thì hiệu 

quả càng rõ rệt, đồng thời cũng bền vững h n  Qua đó cho thấy mô hình mà chúng 
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tôi đang áp dụng là phù hợp, can thiệp hành vi chuyên sâu bao gồm sự dập tắt các 

hành vi kém thích ứng và thiết lập các hành vi thích ứng. Sự dập tắt hay củng cố 

một hành vi cụ th  nào luôn liên quan đến tần số thực hiện và thời gian đ  thực hiện 

việc dập tắt hay củng cố hành vi đó  

4.2.1.2. Đánh giá hiệu quả cải thiện 15 tiêu chí của thang điểm CARS 

Trong nghiên cứu của chúng tôi sau 6 tháng (Bảng 3.28), sau 12 tháng (Bảng 

3.29) và sau 18 tháng (Bảng 3.30) can thiệp đều có sự cải thiện thang đi m CARS. 

Sau 24 tháng can thiệp (Bảng 3.31) có sự cải thiện thang đi m CARS ở các 

mục 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 giữa nhóm chứng và nhóm can thiệp có sự 

khác biệt, có ý ngh a thống kê với p<0,05. 

Ở nhóm can thiệp, tất cả 15/15 ti u mục đều cải thiện đi m, các ti u mục cải 

thiện đi m cao nhất là Khiếm khuyết trong giao tiếp không lời (0,69 đi m), Khiếm 

khuyết trong quan hệ với mọi người (0,61 đi m), Khiếm khuyết trong khả năng bắt 

chước (0,58), Khiếm khuyết trong mức độ ho t động (0,57 , đi m số cải thiện thấp 

nhất là Khiếm khuyết trong khả năng phản ứng vị, khứu và xúc giác (0,19). Dễ nhận 

thấy, H n chế trong khả năng bắt chước, đặc biệt là Khiếm khuyết trong giao tiếp 

không lời và trong quan hệ với mọi người là những tiêu chuẩn đặc trưng đ  chẩn 

đoán RLPTK theo DSM-5  Và đây cũng là trọng tâm trong các bài tập can thiệp 

theo phư ng pháp TEACCH  

Kết quả nghiên cứu của Ph m Trung Kiên năm 2013 sau 6 tháng can thiệp, chỉ 

có 5/15 ti u mục thang đi m CARS cải thiện đi m có ý ngh a thống kê [15]. Trong 

nghiên cứu của chúng tôi, sau 24 tháng can thiệp tất cả 15/15 ti u mục đều cải thiện 

đi m có ý ngh a thống  ê  Điều này có th  giải thích do thời gian can thiệp của 

ch ng tôi dài h n nên hiệu quả m nh mẽ và bền vững h n  Đây cũng là một gợi ý 

giải th ch đ  có mô hình can thiệp RLPTK hiệu quả, cần có thời gian can thiệp liên 

tục trong 1-3 năm hoặc lâu h n  Kết quả can thiệp của ch ng tôi cũng ph  hợp với 

kết quả của tác giả Nguyễn Thị Hư ng Giang năm 2012, sau 12 tháng can thiệp 

100% trẻ có cải thiện giao tiếp, ngôn ngữ, vận động đây là các  hiếm khuyết chính 

của trẻ RLPTK [9]. 
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Ở nhóm chứng, sau 24 tháng can thiệp có 12/15 mục cải thiện đi m, nhưng 

mức độ cải thiện đi m không cao; có 3/15 mục không những không cải thiện đi m 

mà ngược l i tăng đi m đồng ngh a với nặng lên. Theo chúng tôi, trong quá trình 

hòa nhập xã hội, trẻ RLPTK sẽ được học hỏi và điều chỉnh hành vi và giao tiếp theo 

hướng tư ng th ch và t ch cực; mặt khác việc trẻ RLPTK được gia đình tự can thiệp 

có đem l i hiệu quả nhưng  hông toàn diện, điều này một lần nữa khẳng định rằng 

phư ng pháp can thiệp trẻ RLPTK phải có tính ứng dụng xuyên suốt, chuy n giao 

từ c  sở chuyên biệt đến gia đình và cộng đồng  Đồng thời can thiệp cần phải có sự 

tham gia của đa ngành bao gồm Y tế, Giáo dục – đào t o, LĐ-TB-XH, trong đó Y tế 

đóng vai trò chủ đ o. 

4.2.1.3. Đánh giá hiệu quả cải thiện mức độ rối loạn phổ tự kỷ theo thang điểm 

CARS 

T i Bảng 3.32, trong nghiên cứu của chúng tôi, sau 6 tháng can thiệp ở 

nhóm chứng có 12,12% trường hợp có cải thiện mức độ RLPTK theo thang đi m 

CARS và 87,88% trường hợp không cải thiện; t  lệ tư ng ứng ở nhóm can thiệp 

lần lượt là 16,67% và 83,33%;, sự khác biệt về cải thiện mức độ RLPTK theo 

thang đi m CARS giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng chưa có ý ngh a thống kê 

với p>0,05  Tư ng tự nghiên cứu của chúng tôi, kết quả nghiên cứu của tác giả 

Ph m Trung Kiên năm 2013 sau 6 tháng can thiệp cho thấy tỉ lệ trẻ RLPTK mức 

độ nặng và thang đi m CARS  trung bình có giảm, tuy nhiên vẫn chưa có ý ngh a 

thống kê so với trước can thiệp [15]  Điều này có th  được giải thích, thời gian 

can thiệp 6 tháng là quá ngắn, mặt khác trong quá trình can thiệp RLPTK cần 

phải phân ra nhiều giai đo n và có thời gian lâu dài nhằm giải quyết những 

khiếm khuyết của trẻ theo từng giai đo n phát tri n. Nhiều tác giả khuyến cáo 

nên thực hiện can thiệp theo giờ trong ngày và trong suốt cả tuần mà đi n hình là 

khoảng 25-40 giờ/tuần, trung bình trong 1-3 năm hoặc lâu h n đ  giải quyết các 

vấn đề khiếm khuyết về giao tiếp xã hội, ngôn ngữ, kỹ năng ch i và hành vi 

không thích hợp ở trẻ RLPTK [27], [97], [116]. 
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Sau 12 tháng can thiệp, ở nhóm chứng có 15,15% trường hợp có cải thiện mức độ 

RLPTK theo thang đi m CARS và 84,85% trường hợp không cải thiện; t  lệ tư ng 

ứng ở nhóm can thiệp lần lượt là 57,58% và 42,42%; sự khác biệt về cải thiện mức độ 

RLPTK (Bảng 3.33) theo thang đi m CARS giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng 

có ý ngh a thống kê với p<0,05. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết 

quả của tác giả Nguyễn Thị Hư ng Giang năm 2012 cũng sau 12 tháng can thiệp 

theo mô hình vừa t i trung tâm can thiệp vừa t i gia đình theo phư ng pháp ABA 

(Phân tích hành vi ứng dụng) với 50 trẻ ở tỉnh Thái Bình, số trẻ RLPTK mức độ 

nặng giảm từ 94% xuống còn 46%, chỉ số hiệu quả sau can thiệp đ t 51,1%, có 7 trẻ 

không còn RLPTK chiếm 14% [9]. Điều này có th  được giải thích do chúng tôi sử 

dụng phư ng pháp can thiệp hành vi chuyên sâu bao gồm sự dập tắt các hành vi 

kém thích ứng và thiết lập các hành vi thích ứng. Sự dập tắt, củng cố hay thiết lập 

một hành vi cụ th  nào luôn liên quan đến tần số thực hiện và thời gian đ  thực hiện 

ch ng  H n nữa hiệu quả can thiệp là quá trình t ch lũy lâu dài, thời gian can thiệp 

càng dài hiệu quả càng rõ rệt, đồng thời cũng bền vững h n  Mặt khác, công tác 

chuẩn bị từ trang thiết bị cho đến nhân lực càng ngày càng được hoàn thiện, kỹ 

năng can thiệp càng được nâng cao, sự vào cuộc của các cấp, các ngành th  hiện 

qua nhiều đợt tập huấn, hội thảo trao đổi kinh nghiệm từ các chuyên gia đầu 

ngành có nhiều kinh nghiệm trong ph m vi cả nước... Tất cả những lý do trên lý 

giải: hiệu quả sau 12 tháng can thiệp cao h n hiệu quả sau 6 tháng can thiệp. 

T i Bảng 3.34, sau 18 tháng can thiệp, ở nhóm chứng có 22,73% trẻ cải thiện 

mức độ RLPTK theo thang đi m CARS và 77,27% trường hợp không cải thiện; t  

lệ tư ng ứng ở nhóm can thiệp có 63,64% số trường hợp có cải thiện mức độ 

RLPTK theo thang đi m CARS, 36,36% số trường hợp không cải thiện, sự khác 

biệt cải thiện mức độ RLPTK theo thang đi m CARS giữa nhóm can thiệp và nhóm 

chứng có ý ngh a thống kê với p<0,05;  RLPTK ở mức độ nặng giảm 37 trẻ chỉ còn 

13 trẻ, có 6 trẻ có thang đi m CARS giảm dưới mức 30 ngh a là không còn triệu 

chứng RLPTK và trên thực tế cả 6 trẻ này đã tham gia hòa nhập xã hội rất tốt, đang 

học ti u học. 
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Nghiên cứu của chúng tôi sau 24 tháng can thiệp (Bảng 3.35), ở nhóm chứng 

có 25,76% trẻ cải thiện mức độ RLPTK theo thang đi m CARS và 74,24% số 

trường hợp không cải thiện, t  lệ tư ng ứng ở nhóm can thiệp lần lượt là 72,73% và 

27,27%, sự khác biệt cải thiện mức độ RLPTK theo thang đi m CARS giữa 2 nhóm 

có ý ngh a thống kê (p<0,05). 

Trong nghiên cứu của chúng tôi t i Bảng 3.36, sự cải thiện về mức độ RLPTK 

tăng theo thời gian can thiệp: sau 6 tháng can thiệp số trẻ RLPTK mức độ nặng 

giảm 11 trẻ; sau 12 tháng can thiệp số trẻ RLPTK mức độ nặng giảm 33 trẻ chỉ còn 

17 trẻ, có 5 trẻ có thang đi m CARS dưới 30 ngh a là không còn triệu chứng 

RLPTK; sau 18 tháng can thiệp số trẻ RLPTK mức độ nặng  giảm 37 trẻ chỉ còn 13 

trẻ, có 6 trẻ có thang đi m CARS dưới 30; đặc biệt, sau 24 tháng can thiệp số trẻ 

RLPTK mức độ nặng giảm là 40 trẻ, có 11 trẻ thang đi m CARS dưới 30. Sự khác 

biệt về giảm mức độ RLPTK có ý ngh a thống kê với p< 0,05 giữa các thời gian sau 

6 tháng, 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng can thiệp. 

Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu ở trên. Ngoài ra đây còn là bằng 

chứng về tính hiệu quả của việc can thiệp dựa vào mô hình ch ng tôi đang áp dụng. 

Nhận xét chung  

Sau 24 tháng tri n khai thực hiện mô hình:  Đối với nhóm can thiệp:  Các chỉ số 

Thang đi m CARS trung bình, 15 tiêu ch  theo thang đi m CARS và mức độ RLPTK đã 

giảm và đ t kết quả tốt như phân t ch ở các mục 4 2 1 1, 4 2 1 2, 4 2 1 3  Tuy nhiên đối 

với nhóm chứng mặc d   hông được can thiệp theo mô hình nhưng ch ng tôi nhận thấy 

các chỉ số: Thang đi m CARS trung bình, 15 tiêu chí theo thang đi m CARS và mức độ 

RLPTK vẫn giảm. Giải th ch điều này, theo chúng tôi, mặc dù các trẻ RLPTK không 

được can thiệp theo mô hình, nhưng trong quá trình hòa nhập xã hội trẻ RLPTK được 

học hỏi và điều chỉnh hành vi và giao tiếp theo hướng tư ng th ch và t ch cực; mặt khác 

việc trẻ RLPTK có th  được gia đình tự can thiệp cho nên có sự cải thiện các chỉ số 

nhưng  hông được toàn diện. Vẫn có sự khác biệt có ý ngh a thống kê (P<0,05) giữa 

nhóm can thiệp và nhóm chứng sau 24 tháng về Thang đi m CARS trung bình, 15 tiêu 

ch  theo thang đi m CARS và mức độ RLPTK. 
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4.2.2. Đánh giá hiệu quả sự tuân thủ can thiệp 

4.2.2.1.  Đánh giá hiệu quả sự tuân thủ can thiệp tại bệnh viện 

Trong nghiên cứu của chúng tôi sau 24 tháng can thiệp: 

- Hiệu quả cải thiện thang đi m CARS ở nhóm tuân thủ can thiệp t i bệnh viện 

đ t 8,23 đi m, nhóm không tuân thủ can thiệp t i bệnh viện đ t 5,09 đi m (Bảng 

3.37); sự khác biệt có ý ngh a thống kê với p<0,05. 

-  Với nhóm tuân thủ can thiệp t i bệnh viện thì hiệu quả cải thiện mức độ rối 

lo n phổ tự k  theo thang đi m CARS là 85,71%,  không cải thiện là 14,29% (Bảng 

3.38);  t  lệ tư ng ứng với nhóm không tuân thủ là 35,29% và 64,71%; sự khác biệt 

giữa 2 nhóm tuân thủ và không tuân thủ can thiệp t i bệnh viện có ý ngh a thống kê 

với p<0,05. 

Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả nghiên cứu của tác giả Laura A. 

Schieve và cộng sự năm 2007 khi nhóm tác giả cho rằng tình tr ng nặng của 

RLPTK có liên quan đến tình tr ng thiếu bảo hi m y tế, sự h n chế của dịch vụ y tế 

và đặc biệt đó là thiếu sự tham gia can thiệp của chuyên ngành Tâm thần, chăm sóc 

sức khỏe y tế và hỗ trợ xã hội [130]. 

4.2.2.2. Đánh giá hiệu quả sự tuân thủ can thiệp tại gia đình 

Trong nghiên cứu của chúng tôi sau 24 tháng can thiệp: 

- Hiệu quả cải thiện thang đi m CARS ở nhóm tuân thủ can thiệp t i gia đình 

đ t 8,38 đi m, nhóm không tuân thủ can thiệp t i gia đình đ t 2,05 đi m; sự khác 

biệt có ý ngh a thống kê với p<0,05 (Bảng 3.39). 

Với nhóm tuân thủ can thiệp t i gia đình thì hiệu quả cải thiện mức độ rối lo n 

phổ tự k  theo thang đi m CARS là 82,14%, không cải thiện là 17,86%;  t  lệ tư ng 

ứng với nhóm không tuân thủ là 20,00% và 80,00% (Bảng 3.40); sự khác biệt giữa 2 

nhóm tuân thủ và không tuân thủ can thiệp t i gia đình có ý ngh a thống kê với p<0,05. 

Hiện nay trên Thế giới có nhiều nghiên cứu và định hướng cho vấn đề thực 

hiện phư ng pháp can thiệp mang tính tổng quát từ c  sở chuyên biệt kết hợp với sự 

tham gia của gia đình và cộng đồng. Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả 

nghiên cứu của tác giả Anne L. Rickards năm 2007 thực hiện can thiệp t i nhà có sự 
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hỗ trợ của giáo viên chăm sóc đặc biệt (40 lần/tháng) và kết hợp với t i trung tâm 

chăm sóc chuyên biệt cho trẻ lứa tuổi 3-5 tuổi bằng phư ng pháp TEACCH cho 

thấy có sự hiệu quả rõ ràng về tiến tri n bệnh và giảm bớt những căng thẳng của 

cha, mẹ so với các nhóm chứng [124]. Kết quả nghiên cứu của tác giả Iliana 

Magiati năm 2007 chỉ ra rằng khi so sánh hiệu quả can thiệp giữa hai nhóm, một 

nhóm 28 trẻ tham gia can thiệp hành vi chuyên sâu sớm t i nhà trong môi trường 

cộng đồng, một nhóm 16 trẻ chỉ can thiệp t i c  sở chuyên biệt, sau 24 tháng can 

thiệp cả hai nhóm đều có sự cải thiện có ý ngh a thống kê về khả năng nhận thức, 

ngôn ngữ, cách ch i hay mức độ nghiêm trọng của RLPTK. Tuy nhiên nhóm can 

thiệp hành vi chuyên sâu sớm t i nhà trong môi trường cộng đồng có đi m số cho 

kỹ năng sống hàng ngày cao h n nhóm chỉ can thiệp t i c  sở chuyên biệt [94]. 

Nghiên cứu của tác giả Ozonoff năm 1998 trên 2 nhóm trẻ RLPTK bằng một 

chư ng trình can thiệp t i nhà dựa trên phư ng pháp TEACCH. Cha, mẹ được d y 

cách làm việc với trẻ RLPTK ở trường mẫu giáo, tập trung vào các  ỹ năng nhận 

thức, học thuật, mỗi nhóm gồm 11 đối tượng  Nhóm can thiệp được cung cấp 

 hoảng 4 tháng lập trình t i nhà, nhóm chứng  hông được can thiệp nhưng đã được 

thử nghiệm trong c ng  hoảng thời gian 4 tháng  Kết quả đã chứng minh rằng trẻ 

em trong nhóm can thiệp đã cải thiện đáng    so với những trẻ trong nhóm chứng 

về  ỹ năng bắt chước, vận động tinh, vận động thô và các  ỹ năng  hái niệm  hông 

lời  Tiến bộ trong nhóm can thiệp lớn h n ba đến bốn lần so với nhóm chứng trong 

tất cả các xét nghiệm  ết quả  Điều này cho thấy sự can thiệp của chư ng trình t i 

nhà có hiệu quả trong việc tăng cường sự phát tri n ở trẻ nhỏ mắc chứng RLPTK 

[108]. Tư ng tự,  ết quả nghiên cứu của tác giả Short (1984) trên 15 trẻ RLPTK 

cũng ghi nhận hiệu quả tăng lên đáng     hi có sự tham gia can thiệp của cha, mẹ 

t i gia đình [133]. 

Ch ng ta đã biết sự quan trọng của gia đình trong việc thực hiện can thiệp cho 

trẻ. Theo thời gian của mô hình can thiệp, vai trò của gia đình ngày càng được nâng 

lên khi mà có sự đào t o, chuy n giao về thông tin, kỹ năng…từ nhà chuyên môn 

sang cha, mẹ của trẻ. Khi vai trò của gia đình quan trọng như vậy, sự tuân thủ can 
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thiệp t i gia đình sẽ ảnh hưởng lớn đến sự cải thiện của trẻ, đặc biệt ở khoảng thời 

gian cuối của chư ng trình can thiệp. 

4.2.2.3. Đánh giá hiệu quả sự tuân thủ can thiệp cộng đồng 

Trong nghiên cứu của chúng tôi sau 24 tháng can thiệp: 

- Hiệu quả cải thiện thang đi m CARS ở nhóm tuân thủ can thiệp cộng đồng 

đ t 9,11 đi m,  nhóm không tuân thủ can thiệp cộng đồng đ t 3,24 đi m; sự khác 

biệt có ý ngh a thống kê với p<0,05 (Bảng 3.41). 

Với nhóm tuân thủ can thiệp cộng đồng thì hiệu quả cải thiện mức độ rối lo n 

phổ tự k  theo thang đi m CARS là 80,85%, không cải thiện là 19,15%;  t  lệ tư ng 

ứng với nhóm không tuân thủ là 52,63% và 47,37% (Bảng 3.42); sự khác biệt giữa 

2 nhóm tuân thủ và không tuân thủ can thiệp cộng đồng có ý ngh a thống kê với 

p<0,05. 

Qua kết quả trên, chúng tôi nhận thấy rằng: Nếu có sự tuân thủ can thiệp cộng 

đồng thì hiệu quả cải thiện thang đi m CARS và hiệu quả cải thiện mức độ rối lo n 

phổ tự k  theo thang đi m CARS cao h n so với sự không tuân thủ can thiệp cộng 

đồng. 

Cộng đồng có vai trò nâng đỡ, hỗ trợ gia đình trong việc thực hiện can thiệp 

cho trẻ RLPTK thông qua việc giáo dục, cung cấp thông tin, giải quyết chế độ hỗ 

trợ xã hội, giám sát việc can thiệp t i gia đình thông qua m ng lưới y tế c  sở đặc 

biệt là cán bộ chuyên trách Tâm thần tuyến xã. 

Nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả của tác giả Adrienne Perry năm 

2008 ở Ontario, Canada khi nghiên cứu trên 332 trẻ RLPTK, có độ tuổi từ 2 đến 7 

tuổi, tham gia vào một chư ng trình can thiệp hành vi chuyên sâu (IBI: Intensive 

Behavioral Intervention) dựa vào cộng đồng. Kết quả nghiên cứu của tác giả cho 

thấy có sự cải thiện đáng    về mặt lâm sàng có ý ngh a thống  ê như giảm mức độ 

RLPTK, tăng mức nhận thức và t nh th ch nghi, cũng như t  lệ phát tri n của trẻ em 

tăng gấp đôi  Đa số trẻ (75%) cho thấy có hiệu quả cao về triệu chứng và có sự gia 

tăng đáng    về sức khoẻ [116]. 

Qua kết quả trên, cho thấy vai trò quan trọng của cán bộ chuyên trách tâm thần 

tuyến xã trong việc tuân thủ can thiệp cộng đồng đến sự cải thiện RLPTK của trẻ. 
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4.2.3. Đánh giá chỉ số hiệu quả can thiệp 

Sau 24 tháng can thiệp, chỉ số hiệu quả theo đi m thang đi m CARS trung 

bình của nhóm can thiệp cao gấp h n 3,5 lần so với nhóm chứng, sự khác biệt có ý 

ngh a thống kê với p<0,05. 

Hiệu quả can thiệp của chúng tôi đ t 12,70% (Bảng 3.43). Đây là một tín hiệu khả 

thi đ  ch ng tôi có c  sở khoa học đề xuất tri n khai thực hiện nhân rộng mô hình, định 

hướng chính sách hỗ trợ tiếp cận dịch vụ can thiệp cho trẻ mắc RLPTK t i địa phư ng  

4.3. NHỮNG  HÓ  HĂN, THUẬN LỢI TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN 

KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI  

4.3.1. Quá trình triển khai nghiên cứu cắt ngang 

Khi xây dựng kế ho ch thực hiện đề tài, ch ng tôi đã cân nhắc rất kỹ về cỡ 

mẫu nghiên cứu. RLPTK là một bệnh hiếm nhưng có tác động lớn đến chất lượng 

cuộc sống của người dân, với nhu cầu cấp thiết về đặc đi m dịch tễ học trẻ mắc 

RLPTK t i tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi quyết định chọn cỡ mẫu toàn bộ đối với 

nhóm trẻ từ 24-72 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh. Việc sàng lọc toàn bộ tuy tốn kém về 

nguồn lực nhưng h n chế việc bỏ sót ca bệnh trên địa bàn. 

T i thời đi m bắt đầu thực hiện nghiên cứu, RLPTK vẫn là một thuật ngữ ―xa 

l ‖ với người dân và nhân viên y tế tỉnh Quảng Ngãi. Đa số người dân và nhân viên 

y tế đã nghe thoáng qua thuật ngữ này qua các phư ng tiện thông tin đ i chúng 

nhưng chưa thực sự hi u rõ về đặc đi m của bệnh, cách phát hiện sớm và biện pháp 

can thiệp đều chưa được tiếp cận đầy đủ. Một số trường hợp trẻ mắc RLPTK được 

phát hiện và chẩn đoán từ các chuyên gia khi gia đình có điều kiện kinh tế thực hiện 

thăm  hám t i các thành phố lớn. 

Việc thực hiện đề tài với quy mô lớn (74.308 trẻ) khảo sát trên toàn tỉnh góp 

phần đẩy m nh công tác truyền thông về RLPTK không chỉ cho nhân viên y tế - 

những người trực tiếp tham gia sàng lọc - mà còn tác động đến các phụ huynh, cộng 

đồng dân cư t i tỉnh. 
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 Một số yếu tố liên quan đến RLPTK ở trẻ 24-72 tháng tuổi 

Với quy mô nghiên cứu trên địa bàn toàn tỉnh và cỡ mẫu 74.308 trẻ, nhân lực 

y tế c  sở, cụ th  là nhân viên y tế thôn, bản và nhân viên y tế t i 184 Tr m Y tế là 

nhân lực chủ đ o trong quy trình sàng lọc bước đầu của chúng tôi. Bộ câu hỏi thu 

thập thông tin phải đáp ứng yêu cầu thực tế, đ n giản, dễ hi u, ngắn gọn, dễ tiếp cận 

và nhận được sự đồng thuận từ cộng đồng. Với những tiêu chí nêu trên, chúng tôi 

thống nhất khảo sát những yếu tố c  bản về đặc đi m nhân trắc học, không tiếp cận 

sâu vào tiền sử gia đình, tiền sử sản phụ khoa của người mẹ… 

 Quy trình sàng lọc, chẩn đoán RLPT  với nhiều thang đo 

Chúng tôi nhận định việc chẩn đoán xác định RLPTK là một chẩn đoán  hó về 

chuyên môn và quan hệ xã hội. Điều này cần sự cân nhắc, sàng lọc kỹ lưỡng với các 

thang đo chuẩn xác  Năm 2016, Bộ Y tế chưa ban hành bất kỳ tài liệu quy chuẩn 

nào về sàng lọc, chẩn đoán RLPTK  Qua nghiên cứu rất nhiều tài liệu, học tập thực 

tiễn t i các tỉnh b n đã tri n khai sàng lọc, chẩn đoán RLPTK, ch ng tôi xác định 

việc sàng lọc và chẩn đoán qua các thang đo Năm dấu hiệu cờ đỏ, M-CHAT, CARS 

và DSM-5  Điều này giúp khẳng định chắc chắn cho kết quả chẩn đoán, h n chế yếu 

tố nhiễu hoặc nhầm lẫn với một số bệnh lý có triệu chứng lâm sàng tư ng tự như 

tăng động giảm chú ý, rối lo n ngôn ngữ  ; đồng thời t o niềm tin cho gia đình trẻ 

về tính chuẩn xác của chẩn đoán  

Trong nghiên cứu này, khi thực hiện chư ng trình can thiệp trong 2 năm, 

chúng tôi sử dụng thang đo PEP-3 đ  điều chỉnh những nội dung cần cải thiện trong 

các bài tập cụ th  theo phư ng pháp TEACCH  Việc theo dõi bằng thang đo PEP-3 

giúp bài tập can thiệp sát với đặc đi m riêng của mỗi trẻ RLPTK  Đây là t nh đặc 

trưng riêng trong nghiên cứu của chúng tôi. Tuy nhiên kết quả sử dụng thang đo 

PEP-3 chỉ là nội dung theo dõi, đánh giá bằng sổ tay riêng của nhân viên y tế khi 

thực hiện can thiệp, kết quả này không th  hiện được bằng số liệu cụ th  ở chư ng 3 

của nghiên cứu. Ngoài ra, chúng tôi chỉ đánh giá theo thang PEP-3 ở nhóm can 

thiệp, không thực hiện được ở nhóm chứng  Đi m này là h n chế của nghiên cứu. 
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4.3.2. Quá trình triển khai thực hiện mô hình can thiệp 

Khi tri n khai thực hiện mô hình can thiệp, tuy nhận được sự hậu thuẫn về chủ 

trư ng đồng thuận, hỗ trợ nguồn lực t i địa phư ng nhưng thiếu về nhân lực, kinh 

nghiệm tổ chức. Chúng tôi tri n khai song song các ho t động mua sắm, chuẩn bị c  

sở vật chất cho phòng Tâm vận động t i Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi; cử 

cán bộ tham gia tập huấn, học hỏi kinh nghiệm t i thành phố Đà Nẵng và thành phố 

Hồ Chí Minh k  cả cử cán bộ của bệnh viện Tâm thần tỉnh đi thăm quan, học tập t i 

Hàn Quốc; mời chuyên gia tập huấn, tư vấn, chuy n giao cách thức tổ chức mô hình 

trực tiếp t i tỉnh Quảng Ngãi  Điều này đòi hỏi sự đồng thuận và quyết tâm cao 

không chỉ của nhóm nghiên cứu mà còn là của ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi trong 

quá trình tri n  hai chư ng trình can thiệp. 

Việc thực hiện mô hình can thiệp theo phư ng pháp TEACCH chỉ được tri n 

khai trọn vẹn ở khu vực thành phố Quảng Ngãi, cụ th  là Bệnh viện Tâm thần tỉnh 

Quảng Ngãi  Gia đình trẻ RLPTK đồng ý tham gia mô hình can thiệp đa phần sống 

t i thành phố Quảng Ngãi hoặc có điều kiện kinh tế, phư ng tiện giao thông, người 

chăm sóc có thời gian đưa đón trẻ tham gia can thiệp t i Bệnh viện Tâm thần tỉnh 

Quảng Ngãi. Bên c nh đó, sự kì thị, phân biệt đối xử của cộng đồng đối với trẻ và 

gia đình có trẻ mắc RLPTK; nhận thức chưa đ ng về RLPTK của gia đình trẻ là các 

rào cản đến việc tiếp cận dịch vụ chẩn đoán và can thiệp theo mô hình trong nghiên 

cứu của ch ng tôi  Điều này cũng được tác giả Lê Thị Vui đề cập trong nghiên cứu 

về ―Dịch tễ học rối lo n phổ tự k  ở trẻ 18-30 tháng và rào cản tiếp cận dịch vụ 

chẩn đoán, can thiệp rối lo n phổ tự k  t i Việt Nam, 2017-2019‖  

Một trong những đi m  hó  hăn  hi xây dựng và duy trì thực hiện mô hình 

can thiệp theo phư ng pháp TEACCH trong nghiên cứu của chúng tôi là nguồn lực, 

sự tin cậy của gia đình trẻ RLPTK và sự chấp thuận của cộng đồng. Về nguồn lực 

không chỉ về c  sở vật chất, tài chính xây dựng c  sở can thiệp mà còn là nhân lực 

thực hiện can thiệp toàn diện về y tế, tâm lý, giáo dục đối với trẻ RLPTK. Sự tin cậy 

của gia đình trẻ RLPTK là niềm tin không chỉ dành cho nhân viên y tế mà còn đối 

với bản thân trẻ RLPTK, gia đình hỗ trợ tuân thủ các bài tập trong chư ng trình, 

thực sự đồng hành cùng trẻ RLPTK ở mỗi mốc phát tri n. Sự chấp thuận của cộng 
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đồng là cách hi u đ ng về RLPTK, là sự không kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ và 

gia đình trẻ RLPTK; là sự ủng hộ về tài lực, vật lực đ  xây dựng và duy trình c  sở 

can thiệp RLPTK t i địa phư ng  

4.3.3. Chi phí và hiệu quả của Mô hình 

Qua bảng thống kê thực tế từ những gia đình ở Quảng Ngãi có trẻ RLPTK cho 

đi can thiệp t i Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh trong 2 

năm 2017 – 2019, thì chúng tôi nhận thấy mô hình can thiệp của chúng tôi có chi 

phí thấp nhất [Phụ lục 17]. Trẻ RLPTK can thiệp liên tục t i Quảng Ngãi theo mô 

hình chỉ mất chi ph  28 744 000đ, nếu trẻ RLPTK ở Quảng Ngãi được đi can thiệp 

t i Thành phố Đà Nẵng sẽ tốn : 333 200 000đ và t i Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tốn 

409 500 000đ  

Mô hình can thiệp của chúng tôi thực hiện trong  2 năm đ t hiệu quả 12,7%; 

có 28 trẻ RLPTK trong số 66 trẻ RLPTK tham gia can thiệp theo mô hình đã hòa 

nhập vào cộng đồng đi học các lớp bậc ti u học  Đới với các trẻ RLPTK được gia 

đình đưa đến các thành phố lớn như Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh 

vì nhiều lý do khác nhau nên hầu như các trẻ  hông được can thiệp lâu dài và hiệu 

quả cải thiện RLPTK hầu như  hông có  
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KẾT LUẬN 

 

Sau h n 3 năm từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2019, tri n khai đề tài ―nghiên 

cứu t  lệ trẻ rối lo n phổ tự k  và hiệu quả chư ng trình can thiệp dựa vào cộng 

đồng t i tỉnh Quảng Ngãi‖, chúng tôi đi đến một số kết luận như sau: 

1. Đặc điểm và tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ từ 24 đến 72 tháng tuổi tại tỉnh 

Quảng Ngãi năm 2016 

- T  lệ rối lo n phổ tự k  t i tỉnh Quảng Ngãi là 3,80‰ (280/74.308). 

- Trẻ rối lo n phổ tự k  ở khu vực thành thị là 0,61%, ở khu vực nông thôn là 

0,33%; 

- Rối lo n phổ tự k  ở trẻ nam 0,55%, ở trẻ nữ 0,18%, t  lệ rối lo n phổ tự k  

phân bố theo giới tính giữa nam: nữ là 3,1:1; 

- Rối lo n phổ tự k  mức độ nặng 63,57% và mức độ nhẹ - vừa chiếm 36,43%. 

- Độ tuổi trung bình của trẻ rối lo n phổ tự k  là 45,49 tháng tuổi. 

- Đi m số trung bình của 15 mục của thang đi m CARS, nhóm tiêu chí có số 

đi m cao nhất là Khiếm khuyết trong giao tiếp bằng lời (3,19 đi m); Khiếm khuyết 

trong mức độ nhất quán của phản x  thông minh (3,03 đi m); Khiếm khuyết trong 

giao tiếp không lời (2,84 đi m); Khiếm khuyết trong khả năng bắt chước (2,77 

đi m). Tiêu chí H n chế trong khả năng phản ứng vị giác, khứu giác và xúc giác có 

đi m trung bình thấp nhất (2,19 đi m). 

- Có sự liên quan giữa địa lý và giới tính với tình tr ng rối lo n phổ tự k  ở trẻ 

(p<0,05) 

2. Xây dựng v  đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào 

cộng đồng theo thang điểm CARS tại địa điểm nghiên cứu giai đoạn 2017-2019. 

Sau 24 tháng can thiệp theo mô hình ch ng tôi đã đ t một số kết quả chính: 

- Thang đi m CARS trung bình giảm ở nhóm chứng 2,12 đi m (từ 39,89 

xuống 37,77), ở nhóm can thiệp 7,42 đi m (từ 41,09 xuống 33,67); sự khác biệt về 

cải thiện giữa 2 nhóm có ý ngh a thống kê (p<0,05). 
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- Ở nhóm can thiệp có 72,73% số trường hợp có cải thiện mức độ rối lo n phổ 

tự k  theo thang đi m CARS, 27,27% số trường hợp không cải thiện; ở nhóm chứng 

có 25,76% trẻ cải thiện mức độ RLPTK theo thang đi m CARS và 74,24% số 

trường hợp không cải thiện; sự khác biệt cải thiện mức độ rối lo n phổ tự k  theo 

thang đi m CARS giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng có ý ngh a thống kê 

(p<0,05). 

- Đi m các ti u mục theo thang đi m CARS ở nhóm can thiệp, sau 24 tháng 

can thiệp cho kết quả có tất cả 15/15 mục đều cải thiện và có ý ngh a thống kê 

(p<0,05). 

- Có mối liên quan có ý ngh a thống kê ở nhóm tuân thủ can thiệp t i bệnh 

viện, nhóm tuân thủ can thiệp t i gia đình, nhóm tuân thủ can thiệp cộng đồng với 

sự cải thiện mức độ rối lo n phổ tự k  theo thang đi m CARS (p<0,05). 

- Hiệu quả can thiệp đ t 12,70%. 

Trong 66 trẻ rối lo n phổ tự k  tham gia can thiệp theo mô hình, sau 24 tháng 

can thiệp đã có 28 trẻ hòa nhập vào cộng đồng và đang theo học các lớp bậc Ti u 

học t i các Trường ở trong tỉnh. Hiện nay có thêm một số trẻ RLPTK đã cải thiện 

rất tốt và sẽ tiếp tục hòa nhập vào cộng đồng. 
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KIẾN NGHỊ 

 

Qua việc tri n khai thực hiện “Mô hình can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ bằng 

ph ơng pháp TE CCH tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi kết hợp với gia đình và 

cộng đồng” với kết quả đ t được như trên, chúng tôi kiến nghị cần tri n khai thực 

hiện nhân rộng mô hình can thiệp trẻ rối lo n phổ tự k  t i c  sở can thiệp kết hợp 

với gia đình và cộng đồng: 

1. Tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh xây dựng kế ho ch trình UBND tỉnh, Sở Y tế hỗ trợ 

kinh phí đ  xây dựng, mở rộng c  sở Khoa Tâm căn - phục hồi chức năng trẻ em; 

mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ; đào t o thêm nhân lực đ  tiếp tục tri n khai thực 

hiện ―Mô hình can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ bằng ph ơng pháp TE CCH tại 

Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi kết hợp với gia đình và cộng đồng‖ nhằm can 

thiệp cho trẻ RLPTK mà người chăm sóc ch nh có nguyện vọng cho trẻ tham gia 

can thiệp. 

2. Tại các địa phƣơng ở Việt Nam có điều kiện tƣơng tự  

Xây dựng Đề án tri n khai thực hiện nhân rộng mô hình can thiệp trẻ rối lo n 

phổ tự k  dựa vào cộng đồng t i địa phư ng  Chú trọng đến 3 nguyên tắc c  bản: 

- Can thiệp trẻ rối lo n phổ tự k  t i c  sở can thiệp với phư ng pháp 

chuyên biệt, 

- Có sự tham gia của gia đình và sự hỗ trợ của cộng đồng, 

- Mô hình can thiệp với chi phí thấp nhất nhưng có hiệu quả cao. 
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PHỤ LỤC 



Phụ lục 1 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂM DẤU HIỆU “CỜ ĐỎ” 

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình 

can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

Phiếu câu hỏi này để nhằm mục đích nghiên cứu khoa học. Vì vậy không ngại về 

những câu trả lời chân thật của anh/chị (anh/chị trả lời đúng theo thực trạng con hoặc 

cháu của anh/chị đã trải qua). Nội dung trả lời của anh/chị sẽ được các nhà nghiên cứu 

giữ bí mật cá nhân hoàn toàn.  

Anh/chị có thể hỏi điều tra viên về nội dung câu hỏi nếu anh/chị chưa hiểu. 

Anh/chị hãy nghe kỹ câu hỏi, lựa chọn phương án trả lời phù hợp. 

Họ và tên trẻ:................................................................................. …………………..… 

Giới: ……………………  Dân tộc: ………………... Tôn giáo: ………………………. 

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................  ..................................  

Địa chỉ: Thôn, tổ:……………………….. Xã, phường:………………………………… 

             Huyện, thành phố:……………………………………………………………… 

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………. 

Họ và tên bố/mẹ/người giám hộ: ....................................................  ..................................  

Năm sinh của mẹ:  ..........................................................................  ..................................  

Mẹ của trẻ có hút thuốc không?         1. Có        2. Không 

TT Dấu hiệu Có Không 

1    tháng  hông n i  ập  ẹ   

2 
   tháng chưa chỉ ng n trỏ hoặc  hông c  c  chỉ điệu  ộ 

giao tiếp ph  hợp 

  

3    tháng chưa n i được t  đơn   

4    tháng chưa n i được câu   t    

5 
Trẻ  ị m t đi  ỹ năng ngôn ngữ hoặc  ỹ năng  ã hội đã 

c      t     ứa tuổi nào 

  

 Kết luận nghi ngờ tự kỷ:  

- “Có”: khi có ít nhất một d u hiệu trên  

- “Không”: khi không có d u hiệu nào. 

  

 

       Người khảo sát 

1



Phụ lục 2 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO THANG M-CHAT 

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả 

chương trình can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

 

Họ và tên trẻ:……………………………………………………………………. 

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………..Giới: …………………… 

Địa chỉ: Thôn, tổ:…………………….Xã, phường:……………………………... 

              Huyện, thành phố: ……………………………………………………… 

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………. 

Họ và tên bố/ mẹ/ người giám hộ:……………………………………………….. 

TT Dấu hiệu Có Không 

1 
Con bạn có thích được lắc lư hoặc nâng lên hạ xuống trên đầu 

gối của bạn không? 
0 1 

2 Con bạn có chú ý đến các trẻ khác không? 0 1* 

3 Con bạn có thích leo trèo không? (Leo cầu thang chẳng hạn) 0 1 

4 Con bạn có thích chơi trốn tìm, ú òa không? 0 1 

5 
Con bạn có bao giờ chơi giả vờ, như: vờ gọi điện thoại hoặc 

săn sóc búp bê hoặc giả vờ làm cái gì đó không? 
0 1 

6 
Con bạn có bao giờ dùng ngón tay trỏ của bé chỉ vào một thứ 

gì đó để đòi (vòi) không? 
0 1 

7 
Con bạn có bao giờ dùng ngón tay trỏ của bé để chỉ một thứ gì 

đó để tỏ sự quan tâm không? 
0 1* 

8 

Con bạn có biết cách chơi với các đồ vật nhỏ như xe, các khối 

đồ chơi v.v… (mà không chỉ bỏ đồ chơi vào miệng, nghịch vớ 

vẫn hoặc thả rơi đồ chơi)? 

0 1 

9 
Con bạn có bao giờ đem một vật gì đó đến cho bạn để chỉ cho 

bạn về vật đó không? 
0 1* 

10 
Con bạn có bao giờ nhìn vào mắt bạn hơn 1 hoặc 2 giây 

không? 
0 1 

11 
Con bạn có bao giờ tỏ vẻ quá nhạy cảm với tiếng động không? 

(ví dụ: bịt tai lại) 
1 0 

2



12 
Con bạn có bao giờ cười khi thấy mặt bạn hoặc khi bạn cười 

với bé không? 
0 1 

13 
Con bạn có bắt chước bạn không? (Ví dụ làm bộ nhăn mặt/vỗ 

tay/…, con bạn có bắt chước bạn không?) 
0 1* 

14 Con bạn có đáp ứng với tên của bé khi bạn gọi không? 0 1* 

15 
Nếu bạn chỉ có một thứ đồ chơi nào đó trong phòng, bé có 

nhìn vào nó không? 
0 1* 

16 Con bạn có đi được không? 0 1 

17 Con bạn có nhìn vào vật mà bạn đang nhìn không? 0 1 

18 
Con bạn có làm những cử động ngón tay bất thường gần mặt 

của bé không? 
1 0 

19 Con bạn có bắt bạn phải chú ý vào hoạt động của bé không? 0 1 

20 Có khi nào bạn băn khoăn là con mình có thể bị điếc không? 1 0 

21 Con bạn có hiểu những điều người khác nói không? 0 1 

22 
Con bạn có bao giờ nhìn chăm chăm vào một vật gì đó hoặc đi 

thơ thẩn mà không có mục đích gì không? 
1 0 

23 
Con bạn có nhìn vào mặt bạn để xem phản ứng của bạn khi 

đối diện với một vật nào đó không quen thuộc với bé không? 
0 1 

 TỔNG ĐIỂM (*)   

 TỔNG ĐIỂM   

 

Kết luận ban đầu về tự kỷ:  

- “Có”: khi có ít nhất 2 điểm (*) hoặc/và 3 tổng điểm  

- “Không”: khi có < 2 điểm (*) và < 3 tổng điểm 

  

 

                                                                                             Người khảo sát 
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Phụ lục 3 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO THANG CARS 

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình 

can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

Lần thứ: …  của giai đoạn can thiệp, điều trị 

Người thực hiện: ………………………………………………………………………. 

Ngày thực hiện:  ………………………………………………………………………. 

Địa điểm thực hiện: …………………………………………………………………… 

Họ và tên trẻ:……………………………………………………………………. 

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………..Giới: …………………… 

Địa chỉ: Thôn, tổ:…………………….Xã, phường:……………………………... 

              Huyện, thành phố: ……………………………………………………… 

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………. 

Họ và tên bố/ mẹ/ người giám hộ:……………………………………………….. 

TT N   d n  Đ  m 

I. QUAN HỆ VỚI MỌI NGƢỜI  

1 

Không có bi u hiện khó khăn hoặc bất thƣờng trong quan hệ với 

mọ  n ƣời: Hành vi của trẻ tương ứng với tuổi. Có thể thấy được một 

số biểu hiện bẽn lẽn, nhắng nhít hoặc khó chịu khi bị yêu cầu làm việc 

gì, nhưng không ở mức độ điển hình 

1 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 1,5 

2 

Quan hệ khôn  bình thƣờng ở mức đ  nhẹ: Trẻ tránh tiếp xúc với 

người lớn bằng ánh mắt, tránh người lớn hoặc trở nên nhắng nhít nếu 

có sự tác động, trở nên quá bẽn lẽn, không phản ứng với người lớn 

như bình thường, hoặc bám chặt vào bố mẹ hơn hầu hết các trẻ cùng 

tuổi. 

2 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 2,5 

3 

Quan hệ khôn  bình thƣờng ở mức đ  trung bình: Thỉnh thoảng 

trẻ thể hiện sự tách biệt (dường như không nhận thức được người 

khác). Để thu hút sự chú ý của trẻ, đôi khi cần có những nỗ lực liên 

tục và mạnh mẽ. Quan hệ hiếm khi được khởi đầu bởi trẻ. 

3 

4



 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 3,5 

4 

Quan hệ khôn  bình thƣờng ở mức đ  nặng: Trẻ luôn tách biệt 

hoặc không nhận thức được những việc người lớn đang làm. Trẻ hầu 

như không bao giờ đáp ứng hoặc khởi đầu mối quan hệ với người lớn. 

Chỉ những nỗ lực liên tục nhất mới nhận được sự chú ý của trẻ. 

4 

II. BẮT CHƢỚC  

1 
Bắt chƣớc đún : Trẻ có thể bắt chước âm thanh, từ và các hành động 

phù hợp với khả năng của chúng. 
1 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 1,5 

2 

Bắt chƣớc khôn  bình thƣờng ở mức đ  nhẹ: Trẻ thường bắt chước 

các hành vi đơn giản như là vỗ tay và các từ đơn, đôi khi trẻ chỉ bắt 

chước sau khi có sự khích lệ hoặc sau đôi chút trì hoãn. 

2 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 2,5 

3 

Bắt chƣớc khôn  bình thƣờng ở mức đ  trung bình: Trẻ chỉ bắt 

chước một lúc nào đó và đòi hỏi cần có sự kiên trì giúp đỡ của người 

lớn. Thường xuyên chỉ bắt chước sau đôi chút trì hoãn. 

3 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 3,5 

4 

Bắt chƣớc khôn  bình thƣờng ở mức đ  nặng: Trẻ rất ít khi hoặc 

không bao giờ bắt chước âm thanh, từ hoặc các hành động ngay cả 

khi có sự khích lệ và giúp đỡ của người lớn. 

 

4 

III. THỂ HIỆN TÌNH CẢM  

1 

Th  hiện tình cảm phù hợp với tuổi và phù hợp với tình huống: 

Trẻ thể hiện đúng với thể loại và mức độ tình cảm thông qua nét mặt, 

điệu bộ và thái độ. 

 

1 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 1,5 

2 

Th  hiện tình cảm khôn  bình thƣờng ở mức đ  nhẹ: Trẻ đôi khi 

thể hiện tình cảm không bình thường với thể loại và mức độ tình cảm. 

Phản ứng đôi khi không liên quan đến đối tượng hoặc sự việc xung 

quanh. 

 

2 

5



 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 2,5 

3 

Th  hiện tình cảm khôn  bình thƣờng ở mức đ  trung bình: Trẻ 

biểu hiện không bình thường với thể loại/mức độ tình cảm. Phản ứng 

của trẻ có thể khá hạn chế hoặc quá mức hoặc không liên quan đến 

tình huống. Có thể là nhăn nhó, cười lớn, hoặc trở nên máy móc cho 

dù không có sự xuất hiện đối tượng hoặc sự việc gây xúc động. 

3 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 3,5 

4 

Th  hiện tình cảm khôn  bình thƣờng ở mức đ  nặng: Phản ứng 

của trẻ rất ít khi phù hợp với tình huống; khi trẻ đang ở một tâm trạng 

nào đó thì rất khó có thể thay đổi sang tâm trạng khác. Ngược lại, trẻ 

có thể thể hiện rất nhiều tâm trạng khác nhau khi không có sự thay đổi 

nào cả. 

4 

IV. CÁC ĐỘNG TÁC CƠ THỂ  

1 
Th  hiện các đ ng tác phù hợp với tuổi: Trẻ chuyển động thoải mái, 

nhanh nhẹn, và phối hợp các động tác như những trẻ khác cùng tuổi. 
1 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 1,5 

2 

Th  hiện các đ n  tác khôn  bình thƣờng ở mức đ  nhẹ: Trẻ đôi 

khi thể hiện một số biểu hiện khác thường nhỏ, ví dụ như vụng về, 

động tác diễn đi diễn lại, phối hợp giữa các động tác kém, hoặc ít xuất 

hiện các cử động khác thường. 

2 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 2,5 

3 

Th  hiện các đ n  tác khôn  bình thƣờng ở mức đ  trung bình: 

Những hành vi rõ ràng khác lạ hoặc không bình thường của trẻ ở tuổi 

này có thể bao gồm các cử động ngón tay hoặc dáng điệu cơ thể khác 

thường, nhìn chằm chằm một chỗ nào đó trên cơ thể, tự mình bị kích 

động, đu đưa, ngón tay lắc lư, đi bằng các đầu ngón chân 

3 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 3,5 

4 

Th  hiện các đ n  tác khôn  bình thƣờng ở mức đ  nặng: Sự xuất 

hiện các biểu hiện nói trên một cách liên tục và mãnh liệt, thể hiện các 

động tác không phù hợp ở mức độ nặng. Các biểu hiện này có thể liên 

tục cho dù có những cố gắng để hạn chế hoặc hướng trẻ đến những 

hoạt động khác. 

4 
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V. SỬ DỤNG ĐỒ VẬT  

1 

Sử dụng phù hợp, và ham thích chơ  vớ  đồ chơ  và các đồ vật 

khác: Trẻ thể hiện sự ham thích đồ chơi và các đồ vật khác phù hợp 

với khả năng và sử dụng những đồ chơi này đúng cách 

1 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 1,5 

2 

Khôn  bình thƣờng ở mức đ  nhẹ trong những ham mê hoặc 

trong việc sử dụn  đồ chơ  và các đồ vật khác: Trẻ có thể thể hiện 

sự ham muốn không bình thường vào đồ chơi hoặc việc sử dụng 

những đồ chơi này không phù hợp với tính cách trẻ em (ví dụ như đập 

hoặc mút đồ chơi). 

2 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 2,5 

3 

Khôn  bình thƣờng ở mức đ  trung bình trong những ham mê 

hoặc trong việc sử dụn  đồ chơ  và các đồ vật khác: Trẻ có thể ít 

ham thích đến đồ chơi hoặc các đồ vật khác hoặc có thể chiếm giữ 

những đồ chơi và những đồ vật khác một cách khác thường. Trẻ có 

thể tập trung vào một bộ phận không nổi bật của đồ chơi, bị thu hút 

vào phần không phản xạ ánh sáng, liên tục di chuyển một vài bộ phận 

của đồ vật hoặc chỉ chơi riêng với một đồ vật. 

3 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 3,5 

4 

Khôn  bình thƣờng ở mức đ  nặng trong những ham mê hoặc trong 

việc sử dụn  đồ chơ  và các đồ vật khác: Trẻ có thể có những hành động 

như trên với mức độ thường xuyên và cường độ lớn hơn. Rất khó có thể bị 

đánh lạc hướng/lãng quên khi có những hành động như trên. 

4 

VI. SỰ THÍCH ỨNG VỚI THAY ĐỔI  

1 

Thích ứng vớ  thay đổi phù hợp với tuổi: Trong khi trẻ có thể để ý 

hoặc nhận xét về những thay đổi trong thông lệ, trẻ chấp nhận sự thay 

đổi này mà không bị rơi vào tâm trạng lo lắng. 

1 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 1,5 

2 

Sự thích ứng vớ  thay đổ  khôn  bình thƣờng ở mức đ  nhẹ: Khi 

người lớn cố gắng thay đổi các động tác, trẻ có thể tiếp tục thực hiện 

các hoạt động trước hoặc sử dụng các đồ vật trước đó. 

2 
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 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 2,5 

3 

Sự thích ứng vớ  thay đổ  khôn  bình thƣờng ở mức đ  trung 

bình: Trẻ chống lại sự thay đổi thông thường một cách hăng hái, cố 

gắng tiếp tục với các hoạt động cũ và khó có thể bị đánh lạc hướng. 

Trẻ có thể trở nên cáu giận hoặc buồn phiền khi những thói quen 

thông thường bị thay đổi. 

3 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 3,5 

4 

Sự thích ứng vớ  thay đổ  khôn  bình thƣờng ở mức đ  nặng: Trẻ 

phản ứng rất gay gắt đối với sự thay đổi. Nếu bị buộc phải thay đổi, 

trẻ có thể trở nên rất cáu giận hoặc không hợp tác và phản ứng với sự 

cáu kỉnh. 

4 

VII. SỰ PHẢN ỨNG BẰNG THỊ GIÁC  

1 

Th  hiện sự phản ứng bằng thị giác phù hợp với tuổi: Trẻ thể hiện sự 

phản ứng bằng thị giác bình thường và phù hợp với lứa tuổi. Thị giác 

được phối hợp với các giác quan khác khi khám phá ra đồ vật mới. 

1 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 1,5 

2 

Th  hiện sự phản ứng bằng thị   ác khôn  bình thƣờng ở mức đ  

nhẹ: Đôi khi trẻ phải được nhắc lại bằng việc nhìn lại đồ vật. Trẻ có 

thể thích nhìn vào gương hoặc ánh đèn hơn chúng bạn, có thể chăm 

chú nhìn lên bầu trời, hoặc tránh nhìn vào mắt người lớn. 

2 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 2,5 

3 

Th  hiện sự phản ứng thị giác khôn  bình thƣờng ở mức đ  trung 

bình: Trẻ thường xuyên phải được nhắc nhìn vào những gì trẻ đang 

làm. Trẻ có thể nhìn chằm chằm vào bầu trời, tránh không nhìn vào 

mắt người lớn, nhìn vào đồ vật từ một góc độ bất thường, hoặc giữ đồ 

vật rất gần với mắt. 

3 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 3,5 

4 

Th  hiện sự phản ứng thị   ác khôn  bình thƣờng ở  óc đ  nặng: 

Trẻ luôn tránh không nhìn vào mắt người lớn, hoặc các đồ vật cụ thể 

nào đó, và có thể thể hiện các hình thức rất khác biệt của các hiện 

tượng khác thường về thị giác nói trên 

4 
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VIII. SỰ PHẢN ỨNG BẰNG THÍNH GIÁC  

1 

Th  hiện sự phản ứng bằng thính giác phù hợp với tuổi: Các biểu 

hiện thính giác của trẻ bình thường và phù hợp với tuổi. Thính giác 

được dùng cùng với các giác quan khác. 

1 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 1,5 

2 

Th  hiện sự phản ứng bằn  thính   ác khôn  bình thƣờng ở mức 

đ  nhẹ: Trẻ đôi khi không phản ứng, hoặc quá phản ứng đối với một 

số loại tiếng động. Phản ứng đối với âm thanh có thể chậm, và tiếng 

động cần được lặp lại để gây được sự chú ý của trẻ. Trẻ có thể bị phân 

tán bởi âm thanh bên ngoài. 

2 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 2,5 

3 

Th  hiện sự phản ứng bằn  thính   ác khôn  bình thƣờng ở mức 

đ  trung bình: Phản ứng của trẻ với âm thanh có nhiều dạng; luôn bỏ 

qua tiếng động sau những lần nghe đầu tiên; có thể giật mình hoặc 

che tai khi nghe thấy những âm thanh thường ngày. 

3 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 3,5 

4 

Th  hiện sự phản ứng bằn  thính   ác khôn  bình thƣờng ở mức 

đ  nặng: Trẻ quá phản ứng hoặc phản ứng dưới mức bình thường với 

âm thanh ở một mức độ khác thường cho dù đó là âm thanh nào 

4 

IX. VỊ GIÁC, KHỨU GIÁC VÀ XÚC GIÁC  

1 

Việc sử dụng, và phản ứng bằng các giác quan vị, khứu và xúc 

  ác bình thƣờng: Trẻ khám phá đồ vật mới với một thái độ phù hợp 

với tuổi, thông thường là bằng xúc giác và thị giác. Vị giác hoặc khứu 

giác có thể được sử dụng khi cần thiết. Khi phản ứng với những đau 

đớn nhỏ, thường ngày, thì trẻ thể hiện sự khó chịu nhưng không quá 

phản ứng. 

1 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 1,5 

2 

Việc sử dụng, và sự phản ứng bằng các giác quan vị, khứu giác và 

xúc   ác khôn  bình thƣờng ở mức đ  nhẹ: Trẻ có thể khăng khăng 

đút đồ vật vào miệng; có thể ngửi hoặc nếm các đồ vật không được; 

có thể không để ý hoặc quá phản ứng với những đau đớn nhẹ mà 

những trẻ bình thường có thể thấy khó chịu. 

2 
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 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 2,5 

3 

Việc sử dụng và sự phản ứng bằng các giác quan vị, khứu giác và 

xúc   ác khôn  bình thƣờng ở mức đ  trung bình: Trẻ có thể bị 

khó chịu ở mức độ trung bình khi sờ, ngửi hoặc nếm đồ vật hoặc 

người. Trẻ có thể phản ứng quá mức và dưới mức. 

3 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 3,5 

4 

Việc sử dụng và sự phản ứng bằng các giác quan vị, khứu giác và 

xúc   ác khôn  bình thƣờng ở mức đ  nặng: Trẻ bị khó chịu với 

việc ngửi, nếm, hoặc sờ vào đồ vật về cảm giác hơn là về khám phá 

thông thường hoặc sử dụng đồ vật. Trẻ có thể hoàn toàn bỏ qua cảm 

giác đau đớn hoặc phản ứng dữ dội với những khó chịu nhỏ. 

4 

X. SỰ SỢ HÃI VÀ HỒI HỘP  

1 
Th  hiện sự sợ hãi và hồi h p bình thƣờng: Hành vi của trẻ phù 

hợp với tuổi và tình huống. 
1 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 1,5 

2 

Th  hiện sự sợ hãi và hồi h p khôn  bình thƣờng ở mức đ  nhẹ: 

Trẻ đôi khi thể hiện quá nhiều hoặc quá ít sự sợ hãi hoặc hồi hộp khi 

so sánh với trẻ bình thường trong tình huống tương tự 

2 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 2,5 

3 

Th  hiện sự sợ hãi và hồi h p khôn  bình thƣờng ở mức đ  trung 

bình: Trẻ đặc biệt thể hiện sự sợ hãi hoặc hơi nhiều hoặc hơi ít ngay 

cả so với trẻ ít tháng hơn trong tình huống tương tự. 

3 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 3,5 

4 

Th  hiện sự sợ hãi hoặc hồi h p khôn  bình thƣờng ở mức đ  nặng: 

Luôn sợ hãi ngay cả đã gặp lại những tình huống và đồ vật vô hại. Rất khó 

làm cho trẻ bình tĩnh hoặc thoải mái. Ngược lại trẻ không thể hiện có sự 

để ý cần thiết đối với nguy hại mà trẻ cùng tuổi có thể tránh được. 

4 

XI. GIAO TIẾP BẰNG LỜI  

1 Giao tiếp bằng lờ  bình thƣờng phù hợp với tuổi và tình huống:  1 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 1,5 

2 

Giao tiếp bằng lờ  khôn  bình thƣờng ở mức đ  nhẹ: Nhìn chung, 

nói chậm. Hầu hết lời nói có nghĩa; tuy nhiên có thể xuất hiện sự lặp 

lại máy móc hoặc phát âm bị đảo lộn. Đôi khi trẻ dùng một số từ khác 

thường hoặc không rõ nghĩa. 

2 
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 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 2,5 

3 

Giao tiếp bằng lời không bình thƣờng ở mức đ  trung bình: Có thể 

không nói. Khi nói, giao tiếp bằng lời có thể lẫn lộn giữa những lời nói có 

nghĩa và những lời nói khác biệt như là không rõ nghĩa, lặp lại máy móc, 

hoặc phát âm đảo lộn. Những khác thường trong giao tiếp có nghĩa bao 

gồm những câu hỏi thừa hoặc những lo lắng với chủ đề nào đó. 

3 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 3,5 

4 

Giao tiếp bằng lờ  khôn  bình thƣờng ở mức đ  nặng: Không có 

lời nói có nghĩa. Trẻ có thể kêu thét như trẻ mới sinh, kêu những tiếng 

kêu kỳ lạ hoặc như tiếng kêu của động vật, có những tiếng kêu phức 

tạp, hoặc biểu hiện sử dụng một cách ngoan cố, kỳ quái một số từ 

hoặc câu có thể nhận biết được. 

4 

XII. GIAO TIẾP KHÔNG LỜI  

1 Giao tiếp không lời phù hợp với tuổi và tình huống 1 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 1,5 

2 

Giao tiếp không lờ  khôn  bình thƣờng ở mức đ  nhẹ: Non nớt 

trong việc dùng các đối thoại không bằng lời. Có thể chỉ chỉ ở mức độ 

không rõ ràng, hoặc với tay tới cái mà trẻ muốn, trong những tình 

huống mà trẻ cùng tuổi có thể chỉ hoặc ra hiệu chính xác hơn nhằm 

chỉ ra cái mà trẻ muốn. 

2 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 2,5 

3 

Giao tiếp không lờ  khôn  bình thƣờng ở mức đ  trung bình: 

Thông thường trẻ không thể diễn đạt không bằng lời cái trẻ cần hoặc 

mong muốn, và không thể hiểu được giao tiếp không lời của những 

người khác. 

3 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 3,5 

4 

Giao tiếp không lờ  khôn  bình thƣờng ở mức đ  nặng: Trẻ chỉ có 

thể thể hiện những cử chỉ kỳ quái hoặc khác thường mà không rõ 

nghĩa và thể hiện sự không nhận thức được các ý nghĩa liên quan tới 

cử chỉ hoặc biểu hiện nét mặt của những người khác 

4 

XIII. MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG  

1 

Mức đ  hoạt đ n  bình thƣờng so với tuổi và tình huống: Trẻ 

không biểu hiện nhanh hơn hay chậm hơn trẻ cùng lứa tuổi trong tình 

huống tương tự. 

1 
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 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 1,5 

2 

Mức đ  hoạt đ n  khôn  bình thƣờng ở mức đ  nhẹ: Trẻ đôi khi 

có thể luôn hiếu động hoặc có dấu hiệu lười và chậm chuyển động. 

Mức độ hoạt động của trẻ ảnh hưởng rất nhỏ đến kết quả hoạt động 

của trẻ 

2 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 2,5 

3 

Mức đ  hoạt đ n  khôn  bình thƣờng ở mức đ  trung bình: Trẻ 

có thể rất hiếu động và khó có thể kiềm chế trẻ. Trẻ có thể hoạt động 

không biết mệt mỏi và có thể không muốn ngủ về đêm. Ngược lại, trẻ 

có thể khá mê mệt và cần phải thúc giục rất nhiều mới làm cho trẻ vận 

động 

3 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 3,5 

4 

Mức đ  hoạt đ n  khôn  bình thƣờng ở mức đ  nặng: Trẻ thể 

hiện hoặc quá hiếu động hoặc quá thụ động và có thể chuyển từ trạng 

thái này qua trạng thái kia. 

4 

XIV. MỨC ĐỘ VÀ SỰ NHẤT QUÁN CỦA PHẢN XẠ THÔNG MINH  

1 

Mức đ  hi u biết bình thƣờng và có sự nhất quán phù hợp trên các 

lĩnh vực: Trẻ có mức độ hiểu biết như những đứa trẻ bình thường và 

không có kỹ năng hiểu biết khác thường hoặc không có vấn đề nào. 

1 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 1,5 

2 

Trí thôn  m nh khôn  bình thƣờng ở mức đ  nhẹ: Trẻ không 

thông minh như những trẻ bình thường cùng lứa tuổi. Kỹ năng hơi 

chậm trên các lĩnh vực 

2 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 2,5 

3 

Trí thôn  m nh khôn  bình thƣờng ở mức đ  trung bình: Nói 

chung, trẻ không thông minh như những trẻ bình thường cùng tuổi. 

Tuy nhiên, trẻ có thể có chức năng gần như bình thường đối với một 

số lĩnh vực có liên quan đến vận động trí não. 

3 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 3,5 

4 

Trí thông minh không bình thƣờng ở mức đ  nặng: Trong khi trẻ 

thường không thông minh như những trẻ khác cùng tuổi, trẻ có thể 

làm tốt hơn trẻ bình thường cùng tuổi trong một hoặc nhiều lĩnh vực. 

4 
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XV. ẤN TƢỢNG CHUNG  

1 Không tự kỷ: Trẻ không biểu hiện đặc điểm của hội chứng tự kỷ 1 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 1,5 

2 
Tự kỷ ở mức đ  nhẹ: Trẻ chỉ biểu hiện một vài triệu chứng tự kỷ 

hoặc chỉ ở mức độ nhẹ của tự kỷ. 
2 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 2,5 

3 
Tự kỷ ở mức đ  trung bình: Trẻ biểu hiện một số triệu chứng hoặc 

mức độ trung bình của tự kỷ 
3 

 Nếu giữa hai điểm (ở khoảng giữa) 3,5 

4 
Tự kỷ ở mức đ  nặng: Trẻ biểu hiện nhiều triệu chứng hoặc ở mức 

độ đặc biệt của tự kỷ. 
4 

 Tổn  đ  m  

 Kết luận: Có tự kỷ:   ;  Không có tự kỷ  

 

                                                                       N ƣời khảo sát 
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Phụ lục 4 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN DSM-5 

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình 

can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

Lần thứ: …  của giai đoạn can thiệp, điều trị 

Người thực hiện: ………………………………………………………………………. 

Ngày thực hiện:  ………………………………………………………………………. 

Địa điểm thực hiện: …………………………………………………………………… 

Họ và tên trẻ:……………………………………………………………………. 

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………..Giới: …………………… 

Địa chỉ: Thôn, tổ:…………………….Xã, phường:……………………………... 

              Huyện, thành phố: ……………………………………………………… 

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………. 

Họ và tên bố/ mẹ/ người giám hộ:……………………………………………….. 

TT 

 
Dấu hiệu 

Có 

 

 Mức độ 
Không 

1 2 3 

A 

Những thiếu sót dai dẳng trong giao tiếp và tương tác 

xã hội qua nhiều tình huống như các biểu hiện sau đây 

đã xảy ra trong quá khứ hay trong hiện tại:  

  

  

1 
Thiếu sót về sự biểu hiện cảm xúc trong tương tác và 

giao tiếp xã hội ở mức độ khác nhau. 

  
  

2 

Thiếu sót trong việc sử dụng các hành vi giao tiếp 

không lời để tương tác xã hội ở các mức độ khác 

nhau. 

  

  

3 
Thiếu sót trong việc phát triển, duy trì và hiểu được 

các mối quan hệ ở mức độ khác nhau. 

  
  

B 

Sự hạn chế cũng như sự lặp đi lặp lại các kiểu hành vi, 

các ham thích hoặc các hoạt động đã xảy ra trong hiện 

tại hay trong quá khứ với các biểu hiện sau đây: 

  

  

1 
Sử dụng các đồ vật hoặc lời nói, các hoạt động lặp đi 

lặp lại hoặc rập khuôn. 
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2 

Nhất định không chịu thay đổi, luôn tuân thủ theo thói 

quen cứng nhắc hoặc các kiểu đối xử bằng lời nói hay 

không bằng lời nói mang tính nghi thức. 

  

  

3 
Các ham thích có tính bám dính và hạn hẹp cao do 

cường độ hoặc sự tập trung bị bất thường. 

  
  

4 

Tăng hay giảm hoạt động đối với ghi nhận bằng cảm 

giác hoặc ham thích khác thường đối với những loại 

kích thích cảm giác của môi trường. 

  

  

C 
Các triệu chứng phải hiện diện trong giai đoạn sớm 

của sự phát triển. 

 
 

D 

Về mặt lâm sàng, các triệu chứng là nguyên nhân gây 

ra sự suy giảm đáng kể trong l nh vực xã hội, nghề 

nghiệp hoặc các l nh vực quan trọng khác. 

 

 

E 

Những rối loạn này không được giải thích rõ bởi 

khuyết tật về trí tuệ (rối loạn phát triển trí tuệ) hoặc 

chậm phát triển tâm thần. 

 

 

Ghi chú: 

Mức độ 1: Đòi hỏi có sự hỗ trợ. 

Mức độ 2: Đòi hỏi có sự hỗ trợ đáng kể. 

Mức độ 3: Đòi hỏi có sự hỗ trợ tối đa. 

            Người khảo sát 
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Phụ lục 5 

THANG PEP-3 

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả 

chương trình can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

TT TIẾT MỤC 

TUỔI 

PHÁT 

TRIỂN 

(Tháng) 

NHẬN 

XÉT 
TT 

TIẾT 

MỤC 

TUỔI 

PHÁT 

TRIỂN 

(Tháng) 

NHẬN 

XÉT 

I - BẮT CHƯỚC + +/- - 
II. NHẬN THỨC  

GIÁC QUAN 
+ +/- - 

1.  
Trò chơi cúc 

cù 
10-15    1.  

Nhìn theo 

bọt xà 

phòng 

7- 15    

2.  
Bắt chước trẻ 

làm 
16-22    2.  

Vượt qua 

đường giữa 
7-15    

3.  
Bắt chước trẻ 

bi bô 
17-23    3.  

Nghe tiếng 

chuông 
7-15    

4.  Đưa tay chào 17-23    4.  
Nghe, 

hướng về 
7-15    

5.  Vo tròn đất sét 24-33    5.  

Nghe, 

hướng về 

tiếng 

7-15    

6.  
Bắt chước gõ 

chuông 
25-29    6.  

Trả lời 

bằng cử 

điệu 

13-17    

7.  
Bắt chước làm 

cho 
26-32    7.  

Nhìn sách 

có hình 
20-25    

8.  
Bắt chước cử 

động 
28-35    8.  

Mắt chính, 

mắt phụ 
30-35    

9.  
Bắt chước 

tiếng meo 
28-35    9.  

Phân biệt 

lớn nhỏ 
34-38    

10.  Lặp lại các từ 28-35    10.  
Lắp ráp 

đúng chỗ 
34-49    
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11.  
Lặp lại âm 

thanh 
32-38    11.  

Xếp theo 

màu 
45-49    

12.  Xoay ống nhìn 37-43    12.  
Lắp ráp 4 

đồ vật 
45-49    

13.  Lặp lại 2-3 số 45-50    13.  
Tìm ra vật 

che giấu 
58-62    

14.  
Làm con múa 

rối 
45-50    14.  

Nhìn theo 

bọt xà 

phòng 

7- 15    

15.  
Bấm chuông 2 

lần 
55-58    15.  

Vượt qua 

đường giữa 
7-15    

16.  Lặp lại 4-5 số 66-71    16.  
Nghe tiếng 

chuông 
7-15    

III. VẬN ĐỘNG TINH + +/- - IV. VẬN ĐỘNG THÔ + +/- - 

1. 
Tay ấn sâu 

vào đất sét 
13-17    1. 

Cầm banh 

trong 2 tay 
13-16    

2. 
Lấy cườm ra 

khỏi trục 
13-20    2. 

Tay đẩy trái 

banh tới 
13-17    

3. 
Cầm thanh gỗ 

nhỏ 
15-19    3. 

Ngồi thẳng 

trên ghế 

dựa 

14-19    

4. 
Mở, đóng 

công tắc điện 
15-20    4. 

Đi một 

mình 
14-22    

5. 
Thả rơi khối 

vào bình 
15-21    5. 

Chuyền vật 

từ tay này 

qua tay kia 

14-22    

6. 
Xâu cườm vào 

trụ 
16-23    6. 

Cầm ly 

uống 
14-24    

7. 
Cầm với ngón 

cái và trỏ 
21-24    7. Ném banh 19-27    

8. Phối hợp 2 tay 25-28    8. 

Ngồi, dùng 

chân di 

động 

21-28    

9. 
Mở, đóng nắp 

chai 
26-30    9. 

Đưa tay 

vượt đường 

giữa 

24-28    
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10. 
Thổi làm bọt 
xà phòng 

26-30    10. 
Chụm chân 
nhảy tới 

24-31    

11. Xâu hạt cườm 30-33    11. Vỗ tay 24-31    

12. 
Nhận ra đồ vật 
bằng tay 

36-49    12. 
Phân biệt 
tay mạnh 
yếu 

28-33    

13. 
Dùng kéo cắt 
giấy 

46-50    13. 
Đá vào trái 
banh 

28-35    

14. 
Nắn chiếc bát 
với đất sét 

48-52    14. 
Đứng thẳng 
trên một 
chân 

29-36    

15. 
Ngón cái đụng 
các ngón 

52-64    15. 
Chân chính, 
chân phụ 

30-34    

16. Vẽ hình người 70-74    16. 
Đón bắt 
quả banh 

46-51    

 

 

 

17. 
Đu đưa sợi 
dây có 
cườm 

46-51    

 18. 
Đi lên mỗi 
chân một 
cấp 

61-65    

V. PHỐI HỢP MẮT TAY + +/- - VI. KỸ NĂNG TƯ DUY + +/- - 

1. 
Vẽ nghuệch 
ngoạc tự do 

16-20    1. 
Tìm ra đồ 
vật được 
giấu 

10-14    

2. 
Lắp ráp 3 hình 
3 cỡ 

27-31    2. 
Tiên liệu 
những điều 
quen 

19-23    

3. Lắp ráp 3 hinh 27-31    3. 
Biết cho 
khi có 
người xin 

21-26    

4. 
Sắp lại các 
khối vào hộp 

27-31    4. 
Phân biệt 2 
đồ vật khác 
nhau 

23-27    

5. 
Chông các 
khối lên nhau 

35-38    5. 
Xếp đúng 
đồ vật với 
hình ảnh 

24-27    
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6. 
Sắp đúng các 

chữ cái 
39-42    6. 

Chỉ các 

phần trên 

cơ thể 

25-28    

7. 
Chép lại các 

hình tròn 
42-46    7. 

Chỉ các 

phần trên 

con rối 

26-31    

8. 
Đồ lại trên các 

cạnh 
44-51    8. 

Thi hành 

mệnh lệnh 

đơn sơ 

27-29    

9. 
Lắp ráp hình 

con mèo 
46-50    9. 

Dùng điệu 

bộ tả các đồ 

vật 

28-33    

10. 
Chép lại 

đường thẳng 
46-50    10. 

Phân biệt 

lớn nhỏ 
31-36    

11. 
Tô màu trong 

giới hạn 
51-54    11. 

Thi hành 

chỉ thị bằng 

lời 

36-41    

12. 
Chép lại hình 

vuông 
55-59    12. 

Thi hành 

mệnh lệnh 

2 phần 

36-41    

13. 
Chép lại hình 

tâm giác 
67-69    13. 

Dùng điệu 

bộ tả một 

hình ảnh 

38-42    

14. 
Chép lại 7 chữ 

cái 
67-69    14. 

Phân biệt 

hình tròn, 

vuông, tam 

giác 

40-44    

15. 
Chép lại hình 

thoi 
72-76    15. 

Nhận biết 

các hình 

ảnh 

42-45    

VII. KHẢ NĂNG NGÔN NGỮ + +/- - 16. 
Nhận biết 5 

màu 
42-45    

1. Xin giúp đỡ 7-13    17. 

Chơi qua 

lại giữu 2 

con rối 

44-47    

2. 

Nói được 

những câu 2 

từ 

22-26    18. 

Sắp xếp 

theo màu 

và hình 

49-52    
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3. 

Gọi đúng tên 

những vật 

dụng 

25-28    19. 
Lắp ráp 

hình bé trai 
49-52    

4. 
Dùng đại từ 

tôi, con… 
25-29    20. 

Lắp ráp 

hình con 

mèo 

49-52    

5. 
Biết tên và họ 

của mình 
28-33    21. 

Nhận biết 

đồ vật bằng 

xúc giác 

54-56    

6. 
Nói những câu 

có 4-5 từ 
29-33    22. 

Phân biệt 

số lượng 

giữa 2 và 6 

60-63    

7. 
Biết thế nào là 

ít nhiều 
32-35    23. 

Viết ra tên 

mình 
60-63    

8. 
Biết mình là 

trai hay gái 
32-38    24. 

Nhận biết 9 

chữ cái 
65-67    

9. 
Lặp lại câu 

ngăn 
33-38    25. 

Ghép con 

bò từ 6 

mảnh 

70-73    

10. 
Lặp lại dãy 2-

3 số 
34-38    26. 

Thi hành 

chỉ thị được 

viết ra 

76-81    

11. 
Biết dùng từ 

lớn và nhở 
40-45    

12. 
Gọi tên 5 màu 

sắc 
46-51    

13. 
Lặp lại câu 

khá dài đơn sơ 
46-51    

14. 

Gọi tên 3 

hình: tròn, 

vuông, tam 

giác 

48-53    

15. Đếm lớn tiếng 53-55    

16. Đếm 2-7 khối 56-59    

17. 
Lặp lại những 

câu phức tạp 
58-62    
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18. 
Lặp lại dãy 4-

5 số 
60-63    

19. 
Đọc những 

con số từ 1-10 
60-64    

20. 
Gọi tên những 

chữ cái 
62-66    

21. 
Tính nhẩm bài 

toán của mình 
67-70    

22. 
Đọc những từ 

ngắn gọn 
68-72    

23. 
Đọc 1 câu 

ngắn 
71-75    

24. 

Đọc 4 câu 

ngăn chỉ với 

vài ba lỗi 

72-76    

25. 
Đọc và hiểu ý 

nghĩa 
75-80    
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Cách đánh giá 

+: Trẻ làm được 

+/-: Trẻ làm đúng một phần hoặc làm được có sự trợ giúp. 

-: Trẻ không làm được hoặc từ chối.  

 

Sau khi đánh giá xong tổng hợp tất cả dấu “+” đối chiếu với bảng số 1 

để tìm ra tuổi phát triển của trẻ . 

Tính IQ (%) 

IQ = (TUỔI PHÁT TRIỂN / TUỔI ĐỜI) * 100  

 

SỐ ĐIỂM 

CỘNG 

LỨA TUỔI 

PHÁT 

TRIỂN 

(Tháng) 

TUỔI 

(Tháng) 

 

SỐ ĐIỂM “+” 

LỨA TUỔI 

PHÁT 

TRIỂN 

(Tháng) 

TUỔI 

(Tháng) 

0.  0-3 2 67.  25-29 27 

1.  0-3 2 68.  25-30 27 

2.  1-3 2 69.  25-30 27 

3.  1-4 2 70.  26-30 28 

4.  2-4 3 71.  26-31 28 

5.  3-5 4 72.  27-31 29 

6.  4-6 5 73.  27-32 29 

7.  5-7 6 74.  28-32 30 

8.  6-8 7 75.  29-33 31 

9.  7-9 8 76.  29-34 31 

10.  8-10 9 77.  30-34 32 

11.  9-11 10 78.  30-35 32 
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12.  9-12 10 79.  30-35 32 

13.  10-12 11 80.  31-35 33 

14.  10-13 11 81.  31-36 33 

15.  11-13 12 82.  32-36 34 

16.  11-14 12 83.  32-37 34 

17.  12-14 13 84.  33-37 35 

18.  12-15 13 85.  34-37 35 

19.  12-15 13 86.  34-38 36 

20.  12-16 14 87.  35-38 36 

21.  13-6 14 88.  35-39 37 

22.  13-6 14 89.  36-40 38 

23.  14-6 15 90.  36-41 38 

24.  14-16 15 91.  37-42 39 

25.  14-17 15 92.  37-42 39 

26.  14-17 15 93.  38-43 40 

27.  15-17 16 94.  39-42 40 

28.  15-17 16 95.  40-43 41 

29.  15-18 16 96.  41-44 42 

30.  15-18 16 97.  41-45 43 

31.  15-19 17 98.  42-46 44 

32.  15-19 17 99.  43-46 44 

33.  16-19 17 100.  43-47 45 

34.  16-19 17 101.  44-48 46 

35.  16-20 18 102.  44-49 46 

36.  16-20 18 103.  45-49 47 

37.  16-21 18 104.  45-50 47 

38.  16-21 18 105.  46-50 48 

39.  17-21 19 106.  46-51 48 
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40.  17-21 19 107.  47-51 49 

41.  18-21 19 108.  47-52 49 

42.  18-21 19 109.  48-53 50 

43.  18-22 20 110.  49-54 51 

44.  18-22 20 111.  50-54 52 

45.  18-22 20 112.  51-55 53 

46.  19-22 20 113.  52-56 54 

47.  19-22 20 114.  52-57 54 

48.  19-23 21 115.  53-58 55 

49.  19-23 21 116.  54-59 56 

50.  19-24 21 117.  54-60 57 

51.  19-24 21 118.  55-60 57 

52.  20-24 22 119.  56-61 58 

53.  20-24 22 120.  57-62 59 

54.  20-25 22 121.  58-63 60 

55.  20-25 22 122.  59-65 62 

56.  21-25 23 123.  61-66 63 

57.  21-25 23 124.  63-68 65 

58.  21-26 23 125.  65-70 65 

59.  21-26 23 126.  67-72 69 

60.  22-26 24 127.  68-73 70 

61.  22-26 24 128.  70-74 72 

62.  23-27 25 129.  71-75 73 

63.  23-27 25 130.  73-78 75 

64.  23-28 25 131.  74-80 77 

65.  24-28 26    

66.  24-29 26    
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Phụ lục 6 

PHIẾU CHẤP THUẬN THAM GIA CAN THIỆP 

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình 

can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

 

Các thông tin người tham gia cần biết: 

- Mục đích là tham gia chương trình can thiệp trị liệu tâm lý giáo dục 

chuyên biệt đối với trẻ tự kỷ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, qua đó làm giảm bớt 

gánh nặng cho gia đình có trẻ mắc tự kỷ. 

- Các thông tin của đối tượng tham gia chương trình can thiệp đảm bảo 

riêng tư và bảo mật. 

- Trẻ, gia đình, người giám hộ tham gia chương trình can thiệp là hoàn toàn 

tự nguyện. 

- Trẻ, gia đình, người giám hộ có quyền từ chối tham gia và có quyền rút 

khỏi chương trình can thiệp vào bất cứ lúc nào. 

- Sẽ không có bất cứ sự đau đớn, bất tiện hoặc phiền phức nào xảy ra đối 

với đối tượng (hoặc cho người khác) có liên quan đến việc tham gia vào chương 

trình can thiệp của đối tượng, bao gồm cả nguy cơ đối với sức khỏe hoặc hạnh 

phúc gia đình đối tượng. 

- Gia đình, người giám hộ nếu muốn sẽ được thông báo về bất cứ phát hiện 

nào về tình trạng sức khỏe của trẻ. 

Sau khi đọc các thông tin trên, gia đình; người giám hộ đồng ý cùng trẻ 

tham gia vào chương trình can thiệp trong thời gian 2 năm. 
 

      Quảng Ngãi, ngày….tháng…...năm 201… 

                                                   Đại diện gia đình hoặc người giám hộ 
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Phụ lục 7 

QUY TRÌNH KHÁM, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ CAN THIỆP TRẺ TỰ KỶ 

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình 

can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

 

 

(+) (-) (-) (-) 

Không đồng ý Đồng ý 

(+) (+) 

Trẻ từ 24 đến 

72 tháng tuổi 

 

Sàng lọc bằng 

Dấu hiệu “Cờ 

đỏ” 

 

 

Loại, kết thúc 

 

 

Đánh giá bằng 

M-CHAT 

 

 

Loại, kết thúc 

 

Đánh giá bằng:  

- CARS. 

- DMS-V 

 

Loại, kết 

thúc 

 

Tư vấn 

can thiệp 

 

Chọn vấn đề và 

can thiệp điều 

trị 

 

Theo dõi, đánh giá 6 

tháng, 12 tháng, 18 

tháng, 24 tháng 

 

Đánh giá 

PEP-3 

 

Loại, kết 

thúc 

 

Theo dõi, đánh 

giá 6 tháng, 12 

tháng, 18 tháng, 

24 tháng 

 

Chọn lựa nhóm 

chứng 

 

Đồng ý Không đồng ý 
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Phụ lục 8: SỔ THEO DÕI CHƢƠNG TRÌNH CAN THIỆP TRẺ TỰ KỶ TẠI CỘNG ĐỒNG 

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

Tháng:……/201… 

Họ và tên bệnh nhân:…………………………………….Năm sinh:…/…/….Tuổi phát triển thật theo PEP-3:…….. 

Họ và tên Bố hoặc Mẹ:…………………………………….Địa chỉ:………………………………… 

STT Kỹ năng 

Bài tập theo 

phƣơng pháp 

TEACCH 

Hƣớng dẫn 

tại Bệnh viện 

Tài liệu 

Bệnh viện cấp 

Dụng cụ phù hợp 

với bài tập 
Ghi chú 

Có Không Có Không 
Bệnh viện 

cấp 

Gia đình 

tự túc 

1 Bắt chước 
Bài tập số…….        

Bài tập số…….        

2 Tri giác 
Bài tập số…….        

Bài tập số…….        

3 Vận động thô 
Bài tập số…….        

Bài tập số…….        

4 Vận động tinh 
Bài tập số…….        

Bài tập số…….        

5 Phối hợp tay mắt 
Bài tập số…….        

Bài tập số…….        

6 Nhận thức thể hiện 
Bài tập số…….        

Bài tập số…….        

7 Nhận thức ngôn ngữ 
Bài tập số…….        

Bài tập số…….        

8 Hành vi 
Bài tập số…….        

Bài tập số…….        

Lời khuyên cho gia đình………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lịch hẹn tái khám:…………………………………..……                                                        ………., ngày … tháng … năm 201... 

             Đại diện gia đình                                   Ngƣời chăm sóc      Ngƣời hƣớng dẫn                                              
         (ký và ghi rõ họ tên)                                     (ký và ghi rõ họ tên)                                           (ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 9: BÁO CÁO THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH CAN THIỆP TRẺ TỰ KỶ TẠI CỘNG ĐỒNG 

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

Từ ngày …/… đến ngày …/…/ 201… 

Họ và tên bệnh nhân:……………………………….……Năm sinh:…/…/….    Địa chỉ:………………………………… 

STT Kỹ năng 

Bài tập theo 

phƣơng pháp 

TEACCH 

Thời gian ngƣời chăm sóc thực hiện các bài tập về nhà 

Ghi chú 1 

... 

2 

… 

3 

… 

4 

… 

5 

… 

6 

… 

7 

… 

8 

… 

9 

… 

10 

… 

11 

… 

12 

… 

13 

… 

14 

… 

15 

… 

1 Bắt chước 
Bài tập số…….                 

Bài tập số…….                 

2 Tri giác 
Bài tập số…….                 

Bài tập số…….                 

3 Vận động thô 
Bài tập số…….                 

Bài tập số…….                 

4 Vận động tinh 
Bài tập số…….                 

Bài tập số…….                 

5 Phối hợp tay mắt 
Bài tập số…….                 

Bài tập số…….                 

6 Nhận thức thể hiện 
Bài tập số…….                 

Bài tập số…….                 

7 Nhận thức ngôn ngữ 
Bài tập số…….                 

Bài tập số…….                 

8 Hành vi 
Bài tập số…….                 

Bài tập số…….                 

Tổng cộng thời gian thực hiên (tính theo giờ)                 

Lưu ý: - Ghi ngày vào dấu … trong mục thời gian thực hiện.   

           - Người chăm sóc chính ghi thời gian tham gia luyện tập trẻ (tính theo giờ) vào ô trống.                       Ngày … tháng … năm 201... 

Ngƣời chăm sóc                                                                                                                            Đại diện gia đình 
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BÁO CÁO THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH CAN THIỆP TRẺ TỰ KỶ TẠI CỘNG ĐỒNG 

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

Từ ngày …/… đến ngày …/…/ 201… 

Họ và tên bệnh nhân:……………………………….……Năm sinh:…/…/….    Địa chỉ:………………………………… 

STT Kỹ năng 

Bài tập theo 

phƣơng pháp 

TEACCH 

Thời gian ngƣời chăm sóc thực hiện các bài tập về nhà  

Ghi chú 16 

… 

17 

… 

18 

… 

19 

… 

20 

… 

21 

… 

22 

… 

23 

… 

24 

… 

25 

… 

26 

… 

27 

… 

28 

… 

29 

… 

30 

… 

31 

… 

1 Bắt chước 
Bài tập số…….                  

Bài tập số…….                  

2 Tri giác 
Bài tập số…….                  

Bài tập số…….                  

3 Vận động thô 
Bài tập số…….                  

Bài tập số…….                  

4 Vận động tinh 
Bài tập số…….                  

Bài tập số…….                  

5 Phối hợp tay mắt 
Bài tập số…….                  

Bài tập số…….                  

6 Nhận thức thể hiện 
Bài tập số…….                  

Bài tập số…….                  

7 Nhận thức ngôn ngữ 
Bài tập số…….                  

Bài tập số…….                  

8 Hành vi 
Bài tập số…….                  

Bài tập số…….                  

Tổng cộng thời gian thực hiên (tính theo giờ)                  

Lưu ý: - Ghi ngày vào dấu … trong mục thời gian thực hiện.   

           - Người chăm sóc chính ghi thời gian tham gia luyện tập trẻ (tính theo giờ) vào ô trống.                       Ngày … tháng … năm 201... 

Ngƣời chăm sóc                                                                                                                            Đại diện gia đình 
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Phụ lục 10: BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH CAN THIỆP TẠI GIA ĐÌNH 

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

Đợt …. (từ ngày …/….đến ngày …/…/ 201…) 

Họ và tên bệnh nhân:……………………………….……Năm sinh:…/…/….    Địa chỉ:………………………………… 

STT Kỹ năng 

Bài tập theo 

phƣơng pháp 

TEACCH 

Đánh giá thực hiện Đánh giá dụng cụ 

Thực hiện 

đều 

Thực hiện 

chưa đều 

Không 

thực hiện 
Đầy đủ 

Chưa 

đầy đủ 

Không có 

dụng cụ 

1 Bắt chước 
Bài tập số…….       

Bài tập số…….       

2 Tri giác 
Bài tập số…….       

Bài tập số…….       

3 Vận động thô 
Bài tập số…….       

Bài tập số…….       

4 Vận động tinh 
Bài tập số…….       

Bài tập số…….       

5 Phối hợp tay mắt 
Bài tập số…….       

Bài tập số…….       

6 Nhận thức thể hiện 
Bài tập số…….       

Bài tập số…….       

7 Nhận thức ngôn ngữ 
Bài tập số…….       

Bài tập số…….       

8 Hành vi 
Bài tập số…….       

Bài tập số…….       

Tổng cộng        

Kết quả: Mức độ tuân thủ điều trị:………………………………Mức độ tuân thủ dụng cụ:………………………………………. 

Ý kiến của người đánh giá …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………….........………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                               ……………., ngày … tháng … năm 201... 

                            Đại diện gia đình                                                                                            Ngƣời đánh giá 

                         (ký và ghi rõ họ tên)                                                                                        (ký và ghi rõ họ tên) 
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Lưu ý: Sổ đánh giá quá trình thực hiện can thiệp trẻ tự kỷ tại cộng đồng do y, bác sĩ phụ trách tâm thần xã, phường đánh giá dựa vào 

chương trình can thiệp trẻ tự kỷ tại gia đình, bảng báo cáo thời gian thực hiện các kỷ năng tại gia đình và nội dung dụng cụ trong các bài 

tập về nhà (được cấp phát sẵn). 

- Thời gian đánh giá: mỗi tháng đánh giá 02 đợt (vào giai đoạn giữa và cuối tháng). 

- Địa điểm đánh giá: tại nhà trẻ tự kỷ. 

- Phương pháp đánh giá:  

+ Đánh giá thực hiện: Dựa theo chương trình can thiệp trẻ tự kỷ tại gia đình và bảng báo cáo thời gian thực hiện các kỷ năng tại gia 

đình; y, bác sĩ phụ trách tâm thần xã, phường sẽ tính tỷ lệ tổng số ngày có thực hiện mỗi bài tập trên tổng số ngày trong đợt kiểm tra (gọi 

là chỉ số A). 

 Thực hiện đều: A ≥ 80%. 

 Thực hiện không đều: 0% < A <80%. 

 Không thực hiện: A = 0%. 

+ Đánh giá dụng cụ: Dựa theo nội dung dụng cụ trong các bài tập về nhà và kiểm tra thực tế các dụng cụ hiện có để tập luyện trẻ tại nhà 

tương ứng, y, bác sĩ phụ trách tâm thần xã, phường sẽ tính tỷ lệ tổng số dụng cụ hiện có cho mỗi bài tập trên tổng số dụng cụ trong các 

bài tập về nhà (gọi là chỉ số B). Các dụng cụ thực tế và dụng cụ trong bài tập có tính tương đương. 

 Đầy đủ: B = 100%. 

 Chưa đầy đủ: 0% < B < 100%. 

 Không có: B = 0%. 

+ Đánh giá sự tuân thủ điều trị: Dựa theo bảng báo cáo thời gian thực hiện chương trình can thiệp trẻ tự kỷ tại gia đình; y, bác sĩ phụ 

trách tâm thần xã, phường sẽ tính tỷ lệ tổng số thời gian (tính theo giờ) của các kỷ năng thực hiện tại gia đình trên tổng số ngày trong đợt 

đánh giá (gọi là chỉ số C). 

 Tuân thủ mức độ tốt: C > 03 giờ/ngày. 

 Tuân thủ mức độ khá: 02 giờ/ngày < C ≤ 03 giờ/ngày. 

 Tuân thủ mức độ trung bình: 01 giờ/ngày < C ≤ 02 giờ/ngày. 
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 Tuân thủ mức độ kém: C ≤ 01 giờ/ngày. 

+ Đánh giá sự tuân thủ dụng cụ: dựa vào sổ đánh giá quá trình thực hiện can thiệp trẻ tự kỷ tại cộng đồng, ác sĩ phụ trách tâm thần xã, 

phường sẽ cho điểm cho từng mục: đầy đủ tương ứng 02 điểm, chưa đầy đủ tương ứng 01điểm và không có dụng cụ tương ứng 0 điểm. 

Sau đó tính tỷ lệ tổng số điểm đã chấm trên tổng số điểm của các bài tập về nhà (số bài tập về nhà nhân hệ số 2) (gọi là chỉ số D) 

 Tuân thủ mức độ tốt: D > 75%. 

 Tuân thủ mức độ khá: 50% < D ≤ 75%. 

 Tuân thủ mức độ trung bình: 25% < D ≤ 50%. 

 Tuân thủ mức độ kém: D ≤ 25%. 
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Phụ lục 11: BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ DỰ KIẾN BÀI TẬP CAN THIỆP TẠI CỘNG ĐỒNG VÀ GIA ĐÌNH  

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

Tháng:……/201… 

Họ và tên bệnh nhân:…………………………………….Năm sinh:…/…/….Tuổi phát triển thật theo PEP-3:…….. 

Họ và tên Bố hoặc Mẹ:…………………………………….Địa chỉ:………………………………… 
 

STT Kỹ năng 

Bài tập theo 

phƣơng pháp 

TEACCH của 

tháng vừa qua 

Đánh giá mức độ 

hoàn thành bài tập 

Bài tập mới 

của tháng đến 
Ghi chú 

(+) (±) (-)   

1 Bắt chước 
Bài tập số…….    Bài tập số…….  

Bài tập số…….    Bài tập số…….  

2 Tri giác 
Bài tập số…….    Bài tập số…….  

Bài tập số…….    Bài tập số…….  

3 Vận động thô 
Bài tập số…….    Bài tập số…….  

Bài tập số…….    Bài tập số…….  

4 Vận động tinh 
Bài tập số…….    Bài tập số…….  

Bài tập số…….    Bài tập số…….  

5 Phối hợp tay mắt 
Bài tập số…….    Bài tập số…….  

Bài tập số…….    Bài tập số…….  

6 Nhận thức thể hiện 
Bài tập số…….    Bài tập số…….  

Bài tập số…….    Bài tập số…….  

7 Nhận thức ngôn ngữ 
Bài tập số…….    Bài tập số…….  

Bài tập số…….    Bài tập số…….  

8 Hành vi 
Bài tập số…….    Bài tập số…….  

Bài tập số…….    Bài tập số…….  
 

 ……………., ngày … tháng … năm 201... 

Ghi chú: - (+): Hoàn thành bài tập không cần trợ giúp                                                             Kỹ thuật viên 

               - (±): Hoàn thành bài tập cần sự trợ giúp (ký và ghi rõ họ tên) 

               - (-): Không hoàn thành bài tập kể cả khi có người trợ giúp 
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Phụ lục 12: BẢNG ĐÁNH GIÁ THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỦA Y TẾ XÃ 

PHƢỜNG TẠI CỘNG ĐỒNG 

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình 

can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

 

Họ và tên trẻ:………………………………………………………………… 

Ngày, tháng năm sinh:……………………………………….. .................................  

Họ và tên bố/ mẹ/ người giám hộ: .......................................... ………………….. 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………  

Câu hỏi: 

Mỗi tháng 2 lần, cán bộ nhân viên y tế xã/phường có đến gia đình của Ông/bà để 

thực hiện theo dõi, đánh giá và hỗ trợ gia đình Ông/bà về việc tuân thủ thực hiện công 

tác can thiệp, bao gồm tuân thủ về thời gian can thiệp; tuân thủ về dụng cụ để can 

thiệp; người can thiệp; phương pháp can thiệp cho trẻ tự kỷ. Ông/bà thấy thế nào về 

việc làm này của cán bộ nhân viên y tế xã/phường? 

Đánh giá: 

1 Rất hài lòng  

2 Hài lòng  

3 Không ý kiến  

4 Không hài lòng  

5 Rất không hài lòng  

 

                    Quảng Ngãi, ngày …tháng …năm 201… 

                                                                             Ngƣời khảo sát 

 

 

  

 

 

 

 

34



PHỤ LỤC 13: DANH MỤC LUYỆN TẬP TRẺ TỰ KỶ 

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình 

can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

TT TÊN DỤNG CỤ ĐVT 

1 Rối tay các loại Con 

2 Chó, gấu, thỏ Con 

3 Búp bê cỡ lớn Con 

4 Mô hình các thành viên trong một gia đình Bộ 

5 Dụng cụ nấu ăn Bộ 

6 Đồ dùng gia đình nhựa Bộ 

7 Xe thang cứu hỏa gỗ Xe 

8 Xe rác gỗ Xe 

9 Thổi bong bóng xà phòng Bộ 

10 Xe cần cẩu gỗ Xe 

11 Xe tải gỗ Xe 

12 Xe thú vui nhộn gỗ Xe 

13 Trò chơi đập banh Cái 

14 Trò chơi lăn banh Cái 

15 Hạt nhựa nhiều màu sắc khác nhau Bộ 

16 Lúc lắc 12 bi Cái 

17 Chuông bấm Cái 

18 Khối xây dựng bằng gỗ nhiều màu Bộ 

19 Ốc vít, buloong nhựa nhiều màu Bộ 

20 Khuy áo nhiều màu sắc Hộp 

21 Bút màu, giấy màu, bút chì Bộ 

22 Đất nặn Hộp 

23 Bộ cốc xếp lồng vào nhau có thứ tự và kích cỡ Bộ 

24 Kẹp phơi đồ nhiều màu Bộ 

25 Rổ nhựa nhiều màu sắc Cái 

26 Kéo nhỏ cho trẻ em Cái 

27 Xe kéo phát ra âm thanh Cái 

28 Xếp chuỗi hạt gỗ Bộ 

29 Bộ luồn dây Bộ 

30 Bộ búa cọc hoặc búa bi Bộ 

31 Bộ thẻ rút Bộ 

32 Bộ cắt rau củ Bộ 

33 Thách thức câu cá Bộ 

34 Tìm cặp trái dâu Bộ 
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35 Thời trang bé gái  Bộ 

36 Bộ xếp lâu đài  Bộ 

37 Lắp ráp xe cảnh sát Cái 

38 Thảm lát nền Bộ 

39 Bộ cát 2 cá  Bộ 

40 Trò chơi tìm đường Bộ 

41 Gà mổ thóc Bộ 

42 Câu thú biển  Bộ 

43 Trò chơi xếp domino Bộ 

44 Khỉ leo cây Cái 

45 Bộ đồ nghề sửa chữa  Bộ 

46 Trò chơi rút thanh Bộ 

47 Trò chơi Bowling Bộ 

48 Câu ếch Bộ 

49 Cân bằng mặt trăng Bộ 

50 Trò chơi bowling Bộ 

51 Thú nhún to nhỏ Con 

52 Banh gai lớn Quả 

53 Túi nhảy bao bố Cái 

54 Gậy nhựa Cái 

55 Vòng bằng nhựa nhiều màu Bộ 

56 Hầm chui con sâu  Cái 

57 Cầu gôn bóng đá Cái 

58 Nhà banh mầm non Cái 

59 Ngôi nhà thần tiên  Cái 

60 Xe lửa chở thú Xe 

61 Câu thú biển  Bộ 

62 Bóng nhỏ nhiều màu sắc và kích cỡ Bộ 

63 Sách truyện các loại Bộ 

64 Đồ chơi xây dựng Bộ 

65 Đồ chơi bác sĩ Bộ 

66 Bộ ghép hình 2 mảnh tương phản Bộ 

67 Bộ gỗ ghép Các loại hoa Bộ 

68 Bộ gỗ ghép ĐV sống dưới nước Bộ 

69 Bộ gỗ ghép ĐV sống trong rừng Bộ 

70 Bộ gỗ ghép Đồ vật Bộ 

71 Bộ gỗ ghép Động vật nuôi Bộ 

72 Bộ gỗ ghép Ding dưỡng Bộ 

73 Bộ gỗ ghép Chữ số và số lượng Bộ 
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74 Bộ gỗ ghép Nghề nghiệp Bộ 

75 Bộ gỗ ghép Rau Củ Quả Bộ 

76 Bộ gỗ ghép Côn trùng Bộ 

77 Bộ gỗ ghép Trái cây Bộ 

78 Bộ gỗ ghép PTGT và các biển báo Bộ 

79 Tranh lớn dán tường theo chủ đề Miếng 

80 Lô tô hoa quả Bộ 

81 Lô tô nghề nghiệp Bộ 

82 Lô tô phương tiện giao thông Bộ 

83 Lô tô động vật Bộ 

84 Bộ học toán Bộ 

85 Bảng xếp chữ và số Bộ 

86 Ba bước phát triển Bộ 

87 Bé vui học giờ Bộ 

88 Bộ ghép hình hoc chữ ta 1 Bộ 

89 Bộ ghép hình học chữ ta 2 Bộ 

90 Bảng chữ cái nam châm Bộ 

91 Đồng hồ kingkong Cái 

92 Domino chữ cái và số Bộ 

93 Domino con vật và chấm tròn Bộ 

94 Bốn hình cơ bản Bộ 

95 Trò chơi tìm hình Bộ 

96 Bé vui học hình Bộ 

97 Xếp hình 12 trụ Bộ 

98 Cầu vồng chú hề Cái 

99 Bảng tính học toán Bộ 

100 Học đếm bậc thang Bộ 

101 Ghép hình 10 con vật Bộ 

102 Thảm ốp tường Bộ 

103 Bộ luồn chữ cái tiếng việt Bộ 

104 Bộ hình học cao thấp Bộ 

105 Thú sống ở dâu? Bảng 

106 Thú ăn gì? Bộ 

107 Xếp trái cây 6 khối Bộ 

108 Bộ xếp 6 cọc Bộ 

109 Bộ xếp 9 hình Bộ 

110 Bộ xếp cờ quốc gia nhỏ Bộ 

111 Bảng chữ cái nam châm Bộ 

112 Tìm hình con vật giống nhau Bộ 
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113 Đường luồn lý thú Bộ 

114 Bộ tìm 12 con giáp Bộ 

115 Bộ tìm 24 cặp phù hợp Bộ 

116 Bộ tìm chữ cái tiếng việt Bộ 

117 Thảy vòng Bộ 

118 Bộ lắp ghép 6 thú Bộ 

119 Bé vui học toán trừ Bộ 

120 Bé vui học toán cộng Bộ 

121 Ghép hình con chó Bảng 

122 Ghép hình con mèo Bảng 

123 Bộ tranh 5 cá Bộ 

124 Ghép hình con chim Bảng 

125 Bé học giao thông Bảng 

126 Ghép hình cây tre trăm đốt Bảng 

127 Ghép hình truyền thuyết thánh gióng Bảng 

128 Câu chuyện tấm cám Bảng 

129 Sơn tinh thủy tinh Bảng 

130 Sự tích quả dưa hấu Bảng 

131 Sự tích bánh chưng bánh giầy Bảng 

132 Rùa và thỏ Bảng 

133 Câu chuyện giáng sinh 1 Bảng 

134 Câu chuyện giáng sinh 2 Bảng 

135 Bộ ghép hình phương tiện giao thông Bộ 

136 Trò chơi xe trượt 2 Bộ 

137 Gara xe hơi Bộ 

138 Xếp hình nông trại Bộ 

139 Thú lắp ráp 3D Bộ 

140 Bộ lắp ráp sáng tạo Bộ 

141 Bộ tìm cặp trái dâu Bộ 

142 Xếp hình cây thông Bộ 

143 Nối đúng cặp Bộ 

144 Thang hình người Bộ 

145 Bộ xếp lâu đài Bộ 

146 Tháp domino Bộ 

147 Cân bập bênh Bộ 

148 Sâu ăn đậu bắp Bộ 

149 Gà mổ thóc  Bộ 

150 Bộ lắp ghép 6 thú Bộ 

151 Đánh gôn 4 thú Bộ 
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152 Bảng ghép tranh nam châm Bộ 

153 Đồ chơi âm nhạc Bộ 

154 Tranh lớn về các hoạt động thể thao Bộ 

155 Bộ Tranh Mẫu Giáo 5-6 tuổi Theo Chủ Đề Bộ 

156 Bộ Tranh Minh Họa Thơ Mẫu Giáo 5 - 6 tuổi Bộ 

157 Bộ Tranh Truyện Mẫu Giáo 5 - 6 Tuổi Bộ 

158 Bộ Tranh Truyện Mẫu Giáo 3-4 Tuổi Bộ 

159 Thùng đánh giá Pep Bộ 

160 Bộ Tranh Nhận Biết - Tập Nói Bộ 

161 Bàn nhựa Cái 

162 Máy in màu Cái 

  Tổng cộng   
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PHỤ LỤC 14: DANH SÁCH TRẺ TỰ KỶ ĐƢỢC CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH 

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình 

can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

TT 
MÃ SỐ 

HỌ VÀ TÊN TRẺ Ngày sinh Giới 
Họ tên Bố Mẹ hoặc  

ngƣời giám hộ (1) (2) (3) (4) 

1 1 1 1 30 Huỳnh Thị Ngọc L 28-Jul-13 Nữ Hồ Thị Ngọc H 

2 1 1 6 42 Hồ Mai Trung T 2-Feb-14 Nam Mai Thị Hồng H 

3 1 2 12 49 Ngô H 28-Jun-11 Nam Võ Thị T 

4 1 2 17 141 Nguyễn Trường T 5-Jan-12 Nam Võ Thị Diệu P 

5 1 2 19 100 Trương Ngọc Á 10-Nov-11 Nữ Lâm Thu H 

6 1 2 20 56 Nguyễn Minh H 19-Nov-13 Nam Nguyễn Đào N 

7 1 2 21 61 Trương Huỳnh N 9-Mar-11 Nữ Phạm Thị Ngọc A 

8 1 3 4 75 Trần Minh H 10-Feb-11 Nam Trần Thu H 

9 1 3 6 50 Trần Phan Nhật M 20-Dec-13 Nam Nguyễn Thị Thúy N 

10 1 3 7 43 Phạm Đỗ Hoàng N 18-Jul-13 Nữ Đỗ Thị Mỹ D 

11 1 3 12 35 Huỳnh Ngọc Bảo T 5-Jan-11 Nữ Huỳnh Thanh Q 

12 1 3 22 83 Ngô Hoàng Thảo Q 14-Apr-11 Nữ Đinh Thị Thùy T 

13 1 4 1 50 Phan Trần Anh Q 14-Feb-14 Nam Trần Thị Kim H 

14 1 4 1 51 Huỳnh Văn T 19-Oct-13 Nam Đỗ Thị H 

15 1 4 6 21 Phan Lê A 28-Jan-12 Nam Phan Nhật D 

16 1 4 9 51 Đồng Khánh T 3-Mar-14 Nam Đồng Minh T 

17 1 4 18 44 Trương Quang P 24-Jul-14 Nam Lê Thị Như N 

18 1 5 1 23 Trần Quốc B 8-Jan-11 Nam Phạm Thị Minh T 

19 1 5 11 15 Võ Trần Thiên N 30-Jan-13 Nam Trần Thị Hồng H 

20 1 5 15 41 Nguyễn Anh T 3-Jun-13 Nam Phạm Thị Thanh C 

21 1 5 15 42 Nguyễn Minh H 12-Jul-14 Nam Nguyễn Thị Kim D 

22 1 6 1 48 Bùi Tiến H 5-Sep-10 Nam Lê Văn M 

23 1 6 1 49 Nguyễn Ngọc Thiên P 14-Feb-12 Nam Nguyễn Tuấn P 

24 1 6 1 51 Hồ Gia P 28-Jul-12 Nam Lê Thị L 

25 1 6 1 52 Trần Đại N 17-Jul-13 Nam Trần Quý X 

26 1 6 1 53 Đoàn Thiên P 27-Apr-14 Nam Lê Thị T 

27 1 6 8 23 Tống Gia P 17-Jan-13 Nam Tạ Thị Hoài B 

28 1 6 11 38 Trần Long H 19-Jan-13 Nam Võ Thị Thu V 

29 1 7 2 54 Nguyễn Thị Thu H 13-Oct-13 Nữ Nguyễn Thị T 

30 1 7 5 61 Nguyễn Đoàn Hữu P 5-Feb-13 Nam Đoàn Thị K 

31 1 7 6 71 Trần D 7-Jul-11 Nam Nguyễn Thị Bích T 

32 1 7 6 73 Nguyễn Bảo T 1-Feb-11 Nam Tạ Thị Mỹ L 

33 1 7 12 47 Trần Gia L 15-Feb-11 Nam Nguyễn Thị Thu H 

34 1 7 17 38 Hồ Đoàn Minh Q 30-Sep-12 Nam Đoàn Thị Ngọc B 

35 1 7 18 45 Nguyễn Đặng Huyền M 8-Jul-11 Nữ Đặng Thị Huyền T 

36 1 7 20 33 Trương Phạm Quang K 28-Jan-13 Nam Phạm Thị N 

37 1 7 20 35 Huỳnh Anh K 13-Jan-13 Nam Nguyễn Thị Ly N 

40



38 1 7 22 36 Nguyễn Lê Bá T 1-Jan-11 Nam Lê Thị Thu H 

39 1 8 9 29 Hoàng Thiên A 6-Jun-14 Nam Trần Thị Cẩm H 

40 1 8 14 35 Trương Qué N 16-Mar-12 Nữ Nguyễn Thị T 

41 1 8 18 41 Trần Trung K 15-Sep-12 Nam Nguyễn Thị Tuyết H 

42 1 9 3 107 Bùi Quang N 26-Apr-13 Nam Trịnh Thị Phương D 

43 1 9 5 50 Phạm Lê Thu N 8-Feb-13 Nữ Lê Thị P 

44 1 11 2 79 Trần Nhân K 12-Oct-12 Nam Nguyễn Thị Y 

45 1 11 3 74 Ngô Gia K 22-May-14 Nam Phạm Thị L 

46 1 11 4 51 Nguyễn Dương Gia B 16-Jul-13 Nam Dương Thị T 

47 1 11 9 126 Bùi Nguyễn Bảo K 31-Aug-14 Nam Nguyễn Thị Kim H 

48 1 11 11 83 Trần Minh K 1-Feb-13 Nam Trần Minh H 

49 1 13 2 286 Trần Đăng K 16-Aug-14 Nam Trần Thị Yến P 

50 1 16 6 35 Đặng Quốc T 20-Feb-11 Nam Đặng Thị Thanh T 

51 1 17 1 246 Phan Ngọc Phước N 30-May-13 Nữ Đỗ Thị G 

52 1 18 4 88 Trần Như Ý 1-May-13 Nữ Trần Vũ T 

53 1 19 2 182 Nguyễn Thuận K 27-Dec-13 Nam Trương Thị Thanh T 

54 1 19 2 183 Trương Quang K 20-Sep-10 Nam Trương Quang K 

55 1 20 1 118 Trần Văn P 29-Jul-12 Nam Đặng Thị Đ 

56 1 21 3 99 Đặng Văn P 25-Oct-13 Nam Huỳnh Thị Mỹ D 

57 1 21 3 100 Võ Tuyến G 18-Oct-12 Nam Nguyễn Thị M 

58 1 22 4 46 Đặng Thị B 31-Jan-13 Nữ Nguyễn Thị H 

59 1 22 7 101 Đặng Nguyễn Minh T 15-Oct-13 Nam Bà nội: Trương Thị Đ 

60 1 22 7 102 Nguyễn Thành V 21-Dec-11 Nam Lê Thị Kim M 

61 1 23 1 260 Võ Lê U 3-Dec-13 Nam Lê Thị Hồng T 

62 1 23 2 182 Đỗ Hồng Gia B 21-Apr-14 Nam Phạm Thị D 

63 1 23 4 252 Dương Cao P 22-Feb-14 Nam Cao Thị Kiều D 

64 1 23 4 253 Trần Lê Thanh T 19-Oct-13 Nữ Lê Thị C 

65 1 23 4 254 Chìu Quy L 11-Aug-12 Nam Lê Thị Bích N 

66 1 23 6 199 Võ Phi L 27-Nov-13 Nam Lê Thị T 

67 1 23 6 200 Nguyễn Tấn T 13-Mar-13 Nam Nguyễn Thị B 

68 2 1 2 94 Nguyễn Bảo N 15-Aug-14 Nam Nguyễn Nhật B 

69 2 1 3 83 Võ Duy K 17-Nov-11 
Nam 

Bà nội: Trần Thị  

Ngọc D 

70 2 1 4 59 Bùi Minh Q 23-Mar-14 Nam Phạm Thị Thủy L 

71 2 1 4 60 Bùi Quang T 5-Sep-10 Nam Bùi Quang V 

72 2 1 6 126 Trần Khoa Đ 1-Jan-12 Nam Trần Đình P 

73 2 2 1 60 Võ Thái V 2-Jan-13 Nam Nguyễn Thị Hiền L 

74 2 2 2 99 Bùi Thị Như Ý 23-Oct-10 Nữ Nguyễn Thị T 

75 2 3 3 108 Nguyễn Gia P 14-Feb-13 Nam Nguyễn Thị Thế M 

76 2 5 2 277 Huỳnh Tấn G 17-Oct-10 Nam Phạm Thị T 

77 2 5 2 278 Nguyễn Hoàng Bảo N 16-Mar-14 Nam Nguyễn Thị Hoàng T 

78 2 5 3 109 Nguyễn Đặng Quang T 14-Sep-12 Nam Đặng Thị D 

79 2 6 4 76 Nguyễn Tấn L 6-Dec-11 Nam Lê Thị Kim A 

80 2 8 2 124 Đặng Bình Trung N 1-Dec-12 Nam Nguyễn Thị T 
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81 2 8 2 125 Phạm Minh L 11-May-11 Nam Nguyễn Thị V 

82 2 10 1 327 Lê Văn H 2-Feb-12 Nam Nguyễn Thị Bé E 

83 2 16 2 74 Trần Hà Tuyết T 20-Apr-12 Nữ Phan Thị T 

84 2 17 2 85 Đặng Ngô Bảo C 20-Apr-14 Nữ Ngô Thị Xuân B 

85 2 18 3 20 Thái Thị G 26-Feb-13 Nữ Nguyễn Thị P 

86 2 19 1 104 Lê Văn C 5-Jul-12 Nam Huỳnh Thị N 

87 2 19 1 108 Phạm Khánh N 9-Jun-14 Nữ Phạm Thị Bích C 

88 2 21 1 83 Nguyễn Uyên N 8-Dec-12 Nữ Huỳnh Thị N 

89 2 21 1 84 Trần Trọng T 9-Dec-13 Nam Phạm Thị Minh T 

90 2 21 1 87 Huỳnh Văn H 27-Dec-11 Nam Võ Thị T 

91 2 21 2 93 Trần Hoàng K 20-Jun-11 Nam Nguyễn Thị L 

92 2 23 3 109 Nguyễn Hoàng T 3-Sep-13 Nam Nguyễn Thị Xuân T 

93 2 23 4 1 Phạm Hồng L 8-Aug-12 Nam Lương Thị Yến L 

94 2 24 2 98 Phan Thị Thanh T 12-Dec-13 Nam Nguyễn Thị H 

95 2 25 7 128 Lục Quang H 1-Aug-14 Nam Bà: Nguyễn Thị M 

96 3 3 1 170 Trần Anh Đ 4-Dec-12 Nam Nguyễn Thị Lệ T 

97 3 3 1 174 Võ Hồng Nguyên K 1-Jun-13 Nam Hồ Xuân H 

98 3 3 3 152 Võ Thị Kim N 26-Aug-14 Nữ Nguyễn Thị Kim H 

99 3 3 6 123 Nguyễn Trần K 26-Aug-13 Nam Trần Thị P 

100 3 4 6 58 Nguyễn Ngọc Trường S 3-Mar-12 Nam Đỗ Thị Mỹ H 

101 3 5 2 202 Nguyễn Văn S 5-Jul-14 Nam Nguyễn Thị Minh T 

102 3 5 3 104 Nguyễn Quốc K 6-Feb-12 Nam Tôn Thị S 

103 3 6 3 49 Đỗ Xuân P 31-Mar-13 Nam Đặng Yến Ly C 

104 3 7 1 170 Nguyễn Thanh P 30-Jul-12 Nam Đặng Thị L 

105 3 8 1 122 Trần Anh T 15-Jun-11 Nam Lê Thị Kim H 

106 3 8 2 91 Đặng Duy N 2-Apr-14 Nam Nguyễn Thị K 

107 3 8 3 66 Nguyễn Minh T 31-May-14 Nam Phạm Thị P 

108 3 8 5 114 Trịnh Lê Minh P 20-Apr-14 Nam Lê Thị T 

109 3 9 2 93 Phạm Đỗ Minh Q 25-Oct-12 Nam Đỗ Thị Ánh N 

110 3 9 5 72 Nguyễn Đình T 26-Mar-11 Nam Trần Thị L 

111 3 9 8 74 Bạch Thanh B 12-Feb-13 Nam Phạm Thị Ngọc H 

112 3 9 9 64 Bùi Đức Q 26-Jul-11 Nam Hồ Thị T 

113 3 9 9 65 Phạm Nhật D 1-Mar-13 Nam Nguyễn Thị M 

114 3 9 11 112 Bùi Kiến T 7-Aug-12 Nam Phạm Nguyễn Kim L 

115 3 9 12 65 Nguyễn Võ Diễm M 25-May-14 Nữ Võ Thị Ngọc D 

116 3 11 1 42 Nguyễn Thị Minh T 6-Aug-12 Nữ Nguyễn Thị D 

117 3 11 3 47 Lê Bảo T 25-Mar-12 Nữ Lê Thị Ngọc Y 

118 4 1 1 64 Nguyễn Hữu B 18-Feb-13 Nam Tăng Thị C 

119 4 1 3 99 Phan Nguyễn Trung T 28-Sep-13 Nam Nguyễn Thị Xuân Q 

120 4 1 4 121 Nguyễn Quốc K 2-Sep-11 Nam Tạ Thị T 

121 4 1 6 113 Hồ Vỹ N 19-Aug-12 Nam Nguyễn Thị Thanh T 

122 4 1 6 114 Võ Hoàng Gia H 5-Jan-12 Nam Tiêu Thị Minh T 

123 4 2 1 57 Nguyễn Đức A 6-Oct-13 Nam Trương Thị Thu C 

124 4 2 2 58 Nguyễn Thế M 16-Jan-12 Nam Trần Thị L 
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125 4 2 6 45 Võ Gia B 15-Aug-13 Nam Nguyễn Thị Hoàng D 

126 4 2 6 46 Nguyễn Hữu Th 14-Dec-13 Nam Võ Thị Ph 

127 4 4 1 83 Nguyễn Thị Kiều O 9-May-13 Nữ Nguyễn Thị Hồng T 

128 4 5 3 41 Đặng Văn K 10-Jul-11 Nam Lê Thị D 

129 4 6 1 93 Võ Tấn T 13-May-11 Nam Hà Thị C 

130 4 6 2 61 Võ Ngọc Mỹ N 13-Nov-11 Nữ Từ Thị B 

131 4 7 1 43 Nguyễn Hữu K 14-Jan-13 Nam Đoàn Thị M 

132 4 7 1 45 Hồ Đặng Đức K 30-Jan-13 Nam Đặng Thị T 

133 4 8 5 47 Phạm Thùy T 15-Nov-11 Nữ Trương Thị Q 

134 4 8 9 68 Lê Phan Lệ Q 28-Jul-14 Nữ Phan Thị V 

135 4 8 9 69 Dương Hoàng T 22-Aug-12 Nam Đỗ Thị Tuyết T 

136 4 9 4 54 Phan Đại H 7-Feb-11 Nam Đoàn Thị Xuân L 

137 4 9 5 77 Hồ Hoàng K 10-Jul-12 Nam Trương Thị P 

138 4 10 1 20 Trương Tâm B 6-Apr-13 Nam Phan Thị L 

139 4 10 2 49 Vũ Lê Minh C 20-Jan-13 Nữ Lê Thị Thanh T 

140 4 10 10 78 Trần Thanh N 2-Jan-11 Nam Trần Thị L 

141 4 11 2 25 Phạm Gia B 20-Mar-12 Nam Phạm Thị B 

142 4 12 5 27 Nguyễn Tấn Đ 23-Jul-13 Nam Nguyễn Tấn H 

143 5 1 2 146 Phan Trần Gia H 4-Sep-12 Nam Trần Thị Ái T 

144 5 1 2 147 Nguyễn Duy K 12-Sep-12 Nam Cao Thị Đ 

145 5 2 2 106 Nguyễn Lê Ngân H 20-Oct-11 Nữ Lê Thị Kiều H 

146 5 2 2 109 Võ Thành Thiên P 28-Sep-13 Nam Võ Thị Lệ C 

147 5 2 2 114 Võ Hoàng L 22-Jul-13 Nam Nguyễn Thị L 

148 5 2 2 115 Lê Minh S 25-Sep-13 Nam Đinh Thị Thúy K 

149 5 2 3 82 Nguyễn Duy K 2-Sep-11 Nam Phạm Thị L 

150 5 3 3 91 Bùi Trọng H 3-Feb-13 Nam Võ Thị X 

151 5 4 3 63 Đào Huỳnh Thiên P 10-Dec-13 Nam Huỳnh Thị D 

152 5 5 2 38 Lê H 1-Jun-12 Nam Võ Thị M 

153 5 5 3 111 Bạch Ngọc P 30-Sep-11 Nam Nguyễn Thị Thu V 

154 5 6 3 92 Nguyễn Quốc Đ 9-Sep-13 Nam Nguyễn Thị Thúy L 

155 5 7 1 41 Phạm Thiên T 16-Feb-14 Nam Phạm Thị C 

156 5 10 1 76 Bùi Tường H 23-Aug-14 Nam Trần Thị Minh T 

157 5 11 1 77 Phạm Văn P 20-Aug-13 Nam Lê Thị Ph 

158 5 11 5 62 Nguyễn Tấn T 11-Mar-13 Nam Đinh Thị Khánh V 

159 5 11 7 45 Lê Quang H 26-Apr-11 Nam Đặng Thị C 

160 5 11 10 44 Phan Trần Quốc Đ 2-Nov-10 Nam Trần Thị K 

161 5 11 10 45 Huỳnh Trần Bảo U 7-Jan-14 Nữ Trần Thị P 

162 5 11 10 48 Phan Nguyễn Ngọc B 12-Jun-12 Nam Nguyễn Thị H 

163 5 11 11 89 Võ Hoài Ph 5-Dec-11 Nam Nguyễn Thị Thanh V 

164 5 12 1 153 Nguyễn Phạm Trung K 27-Apr-13 Nam Phạm Thị Thế A 

165 5 12 5 87 Lê Công Nguyên H 21-Mar-13 Nam Phan Thị Thủy T 

166 5 13 3 74 Đinh Duy Hoàng L 10-Nov-11 Nam Nguyễn Thị T 

167 5 13 5 70 Nguyễn Văn V 11-Jun-11 Nam Nguyễn Văn V 

168 5 14 1 69 Nguyễn Xuân Q 28-Apr-12 Nữ Huỳnh Thị Phương T 
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169 5 14 1 70 Đặng Hải T 24-Feb-12 Nam Dương Thị Thúy L 

170 5 14 1 71 Bùi Ngọc Yến Nhi 14-Jun-14 Nữ Trần Thị N 

171 5 14 2 79 Phạm Duy Quý 3-Jan-13 Nam Đinh Thị Kim C 

172 5 14 3 85 Nguyễn Minh T 4-Jan-13 Nam Nguyễn Thị N 

173 5 14 6 46 Đinh Việt H 11-Nov-13 Nam Huỳnh Thị Kim N 

174 5 15 1 61 Nguyễn Văn H 3-Jan-14 Nam Bà nội: Nguyễn Thị Đ 

175 5 15 3 143 Nguyễn Thanh L 30-Dec-12 Nam Lê Thị L 

176 6 3 2 72 Lê Vũ Tường V 3-Jun-13 Nữ Lê Tuấn T 

177 6 4 4 96 Đặng Lê D 1-Jun-13 Nam Lê Thị Kim T 

178 6 5 4 166 Nguyễn Nhật P 16-Oct-11 Nam Nguyễn Thị M 

179 6 5 5 48 Tạ Quang M 20-Mar-13 Nam Trần Thị Thu V 

180 6 5 5 50 Ngô Thị V 24-Feb-13 Nữ Trần Thị N 

181 6 5 6 126 Nguyễn Lê Đức P 2-Apr-14 Nam Lê Thị N 

182 6 5 6 127 Nguyễn Hoàng Tuấn K 7-Jun-13 Nam Nguyễn Thị Thu V 

183 6 7 2 64 Nguyễn Phi T 28-Oct-12 Nam Đinh Thị L 

184 6 7 2 65 Thiều Quang M 23-Mar-11 Nam Thiệu Đ 

185 6 8 1 44 Trương Văn T 7-Apr-11 Nam Trần Thị Q 

186 6 8 2 76 Nguyễn Thành N 27-Feb-14 Nam Phạm Thị Thu M 

187 6 8 3 155 Nguyễn Tấn P 22-Aug-13 Nam Nguyễn Văn T 

188 6 11 4 67 Lê Tuấn Kỳ N 11-Aug-14 Nam Lê Tuấn Đ 

189 6 13 2 151 Nguyễn Thị Yến N 25-Sep-10 Nữ Bùi Thị Thanh T 

190 6 13 4 227 Phạm Bá Q 22-Sep-12 Nam Lê Thị Mỹ L 

191 7 1 2 106 Nguyễn Thanh D 26-Oct-11 Nam Phạm Thị L 

192 7 1 5 99 Lê Hoàng Diễm Q 28-Dec-12 Nữ Nguyễn Thị Thuỳ V 

193 7 1 6 82 Phạm Quang M 21-Jun-11 Nam Nguyễn Ánh D 

194 7 2 3 174 Nguyễn Võ Đình N 12-Oct-12 Nam Võ Thị H 

195 7 2 4 117 Trần Thanh B 18-Nov-12 Nam Phan Thị Kim T 

196 7 2 4 118 Tô Huỳnh Đăng K 11-Mar-13 Nam Huỳnh Thị X 

197 7 3 1 213 Nguyễn Đăng K 26-Sep-12 Nam Huỳnh Thị Bích H 

198 7 3 3 120 Phan Trung H 20-Dec-13 Nam Nguyễn Thị N 

199 7 3 3 121 Trần Minh Q 21-Sep-13 Nam Nguyễn Thị Phương T 

200 7 3 7 124 Trần Tuấn K 17-Feb-13 Nam Đoàn Thị Phương T 

201 7 4 5 42 Nguyễn Thị Hồng H 10-Oct-10 Nữ Lương Thị X 

202 7 5 1 121 Nguyễn Bá Thiện H 7-Mar-14 Nam Huỳnh Thị Bích H 

203 7 5 1 124 Trần Minh Đ 11-Nov-12 Nam Nguyễn Thị Bích L 

204 7 5 3 55 Nguyễn Hồng M 21-Jun-12 Nam Nguyễn Thị D 

205 7 6 2 203 Nguyễn Hoàng S 28-Jun-13 Nam Lê Thị Kim C 

206 7 8 1 130 Nguyễn Chí T 10-Nov-12 Nam Phan Thị C 

207 7 8 5 44 Nguyễn Ngọc Phương T 16-Aug-14 Nữ Huỳnh Thị H 

208 7 8 5 45 Lê Công B 25-Sep-10 Nam Nguyễn Thị Kim T 

209 7 9 2 26 Cao P 15-Jan-13 Nam Nguyễn Thị Thúy T 

210 7 9 8 1 Nguyễn Tuấn K 23-May-13 Nam Phạm Thị Hồng Đ 

211 7 10 1 52 Huỳnh Tuấn K 11-Apr-13 Nam Lê Thị Ngọc X 

212 7 10 1 54 Trần Quỳnh N 24-Jul-14 Nữ Huỳnh Thị T 
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213 7 12 2 87 Trà Thế L 13-Sep-12 Nam Trà Thế Q 

214 7 12 6 133 Trần Gia B 21-Dec-11 Nam Nguyễn Thị Thu T 

215 7 13 1 163 Huỳnh Quốc A 12-Jun-11 Nam Nguyễn Thị Thanh C 

216 7 14 1 150 Châu Công H 3-Jun-14 Nam Châu Thị Kim V 

217 7 14 1 151 Nguyễn Đức Duy B 5-Jul-13 Nam Võ Thị V 

218 7 14 3 104 Võ Bảo K 11-Jun-14 Nam Võ Thị G 

219 7 14 5 330 Đặng Nguyễn Duy K 27-Sep-10 Nam Nguyễn Thị S 

220 7 14 5 333 Nguyễn Thành Đ 24-Feb-14 Nam Nguyễn Thị Tuyết S 

221 8 4 2 45 Phạm Hoàng Long N 11-Jun-12 Nam Huỳnh Thị C 

222 8 4 2 47 Đinh Thị Hồng H 17-Oct-11 Nữ Phạm Thị S 

223 8 4 3 30 Phạm Thị Minh H 12-Nov-10 Nữ Phạm Thị H 

224 8 4 3 31 Phạm Thị T 3-Nov-12 
Nữ 

Bà ngoại:  

Phạm Thị K L 

225 8 4 6 11 Phạm Thị D 6-Sep-11 Nữ Phạm Thị L 

226 8 6 4 53 Võ Trần Thiện N 16-Jun-13 Nam Trần Thị Mỹ D 

227 8 6 6 44 Phạm Văn T 11-Oct-11 Nam Phạm Thị B 

228 8 6 6 45 Phạm Thị Thanh D 29-Mar-14 Nữ Phạm Thị G 

229 8 7 3 28 Phạm Y T 22-Aug-13 Nữ Phạm Thị À 

230 8 11 2 34 Phạm Duy Chí K 3-Feb-12 Nam Bùi Thị T 

231 8 12 2 24 Phạm Khánh H 18-Jul-14 Nam Phạm Thị T 

232 8 13 4 27 Phạm Văn K 1-Nov-11 Nam Phạm Thị T 

233 8 14 3 40 Phạm Thị Thanh C 31-Mar-13 Nữ Phạm Thị X 

234 8 20 3 48 Phạm Thị H 17-Mar-13 Nữ Phạm Thị N 

235 8 20 3 49 Phạm Văn T 11-Jul-12 Nam Phạm Thị T 

236 8 20 6 51 Phạm Văn Đ 5-Oct-10 Nam Phạm Thị B 

237 8 20 6 52 Phạm Văn H 12-May-11 Nam Phạm Thị L 

238 8 20 7 68 Phạm Văn V 11-Feb-14 Nam Phạm Thị B 

239 9 1 1 27 Nguyễn Thành L 18-Aug-11 Nam Hồ Thị C 

240 9 1 3 138 Đinh A 10-Sep-10 Nam Đinh Thị K H 

241 9 1 5 76 Đinh Thị Diễm H 4-Mar-13 Nữ Đinh Thị Diễm C 

242 9 1 9 48 Đinh Nhất D 1-Jan-14 Nam Đinh Thị H 

243 9 2 6 94 Đinh Thanh L 26-Mar-13 Nam Đinh Thị S 

244 9 3 2 86 Đinh Thị Thu Q 9-May-12 Nữ Đinh Thị M 

245 9 3 6 109 Nguyễn Hạo T 16-Feb-14 Nam Đinh Minh N 

246 9 5 4 24 Đinh Thị Mỹ H 19-Oct-11 Nữ Đinh Thị L 

247 9 6 1 89 Tôn Long V 13-Sep-12 Nam Tôn Thị X 

248 9 6 3 71 Đinh Tuấn K 21-Sep-12 Nam Đinh Thị B 

249 9 9 1 72 Đinh Văn H 14-Jan-12 Nam Đinh Thị C 

250 9 9 1 73 Đinh Văn C 25-Jun-14 Nam Đinh Thị X 

251 9 9 5 77 Đinh Trương Trần Phúc N 12-Feb-11 Nam Đinh Thị V 

252 9 9 5 78 Đinh Huy S 23-Apr-14 Nam Đinh Thị C 

253 9 12 1 57 Đinh Văn P 12-Dec-12 Nam Đinh Thị T 

254 9 12 5 73 Đinh Tuấn T 18-Jan-13 Nam Đinh Thị T 

255 9 14 8 2 Nguyễn Thị Bảo T 18-Oct-11 Nữ Phan Thị T 
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256 10 2 2 23 Đinh Thị N 12-Dec-10 Nữ Đinh Văn T 

257 10 3 2 57 Đinh Thị Phương L 27-May-11 Nữ Đinh Thị X 

258 10 4 1 52 Đinh Thị Mỹ S 8-Sep-12 Nữ Đinh Thị H 

259 10 4 3 14 Đinh Văn X 4-Jan-11 Nam Đinh Văn T 

260 10 8 2 26 Đinh Thị Thanh V 12-Sep-12 Nữ Đinh Thị R 

261 10 8 2 27 Dương Đình T 14-Jun-12 Nam Đinh Thị Đ 

262 10 8 3 9 Đinh Văn D 18-Jul-13 Nam Đinh Thị L 

263 10 9 2 29 Đinh Thị Ch 19-May-13 Nữ Đinh Thị K 

264 11 1 2 78 Hồ Thị Mỹ N 5-Oct-10 Nữ Hồ Thị L 

265 11 2 1 59 Hồ Thị Thảo L 1-Oct-13 Nữ Hồ Thị T 

266 11 6 4 57 Hồ Thị Bích T 1-Mar-11 Nữ Hồ Thị M 

267 12 1 5 85 Lê Gia N 27-Aug-13 Nam Trần Thị T 

268 12 1 7 97 Trần Minh P 26-Jun-13 Nam Lê Thị Kim H 

269 12 3 1 60 Hồ Văn T 12-Nov-10 Nam Hồ Thị T 

270 12 3 1 62 Hồ Văn K 15-Apr-12 Nam Hồ Thị H 

271 12 4 4 63 Hồ Duy K 16-Jul-13 Nam Hồ Thị H 

272 12 5 2 162 Hồ Chí T 26-Sep-12 Nam Hồ Thị Ú 

273 12 9 1 179 Hồ Văn H 23-Mar-14 Nam Hồ Thị X 

274 12 9 1 180 Hồ Duy N 23-Dec-11 Nam Hồ Thị K 

275 12 9 1 181 Hồ Văn T 19-Jul-13 Nam Hồ Thị H 

276 12 9 1 182 Hồ Văn T 12-Dec-10 Nam Hồ Thị V 

277 13 2 1 35 Đinh Minh K 27-May-14 Nam Đinh Thị X 

278 13 3 7 15 Đinh Thị M 10-Jul-14 Nữ Đinh Thị S 

279 13 5 2 67 Võ Vinh Q 11-May-11 Nam Đoàn Thúy H 

280 14 1 2 524 Phan Thanh H 19-Apr-11 Nam Phan Thị C 

Ghi chú: (1): mã số huyện; (2): mã số xã; (3): mã sỗ thôn; (4): mã số thứ tự trẻ trong thôn. 
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PHỤ LỤC 15: DANH SÁCH TRẺ TỰ KỶ THAM GIA CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ 

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình 

can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

TT 
MÃ SỐ 

HỌ VÀ TÊN TRẺ Ngày sinh Giới 
Họ tên Bố Mẹ hoặc  

ngƣời giám hộ (1) (2) (3) (4) 

1 1 1 6 42 Hồ Mai Trung T 2-Feb-14 Nam Mai Thị Hồng H 

2 1 2 12 49 Ngô H 28-Jun-11 Nam Võ Thị T 

3 1 3 4 75 Trần Minh H 10-Feb-11 Nam Trần Thu H 

4 1 3 6 50 Trần Phan Nhật M 20-Dec-13 Nam Nguyễn Thị Thúy N 

5 1 3 7 43 Phạm Đỗ Hoàng N 18-Jul-13 Nữ Đỗ Thị Mỹ D 

6 1 3 12 35 Huỳnh Ngọc Bảo T 5-Jan-11 Nữ Huỳnh Thanh Q 

7 1 4 1 50 Phan Trần Anh Q 14-Feb-14 Nam Trần Thị Kim H 

8 1 4 18 44 Trương Quang P 24-Jul-14 Nam Lê Thị Như N 

9 1 5 15 42 Nguyễn Minh H 12-Jul-14 Nam Nguyễn Thị Kim D 

10 1 6 1 52 Trần Đại N 17-Jul-13 Nam Trần Quý X 

11 1 6 1 53 Đoàn Thiên P 27-Apr-14 Nam Lê Thị T 

12 1 7 5 61 Nguyễn Đoàn Hữu P 5-Feb-13 Nam Đoàn Thị K 

13 1 7 20 33 Trương Phạm Quang K 28-Jan-13 Nam Phạm Thị N 

14 1 7 20 35 Huỳnh Anh K 13-Jan-13 Nam Nguyễn Thị Ly N 

15 1 8 9 29 Hoàng Thiên A 6-Jun-14 Nam Trần Thị Cẩm H 

16 1 8 14 35 Trương Qué N 16-Mar-12 Nữ Nguyễn Thị T 

17 1 9 5 50 Phạm Lê Thu N 8-Feb-13 Nữ Lê Thị P 

18 1 11 2 79 Trần Nhân K 12-Oct-12 Nam Nguyễn Thị Y 

19 1 11 3 74 Ngô Gia K 22-May-14 Nam Phạm Thị L 

20 1 11 4 51 Nguyễn Dương Gia B 16-Jul-13 Nam Dương Thị T 

21 1 11 9 126 Bùi Nguyễn Bảo K 31-Aug-14 Nam Nguyễn Thị Kim H 

22 1 11 11 83 Trần Minh K 1-Feb-13 Nam Trần Minh H 

23 1 13 2 286 Trần Đăng K 16-Aug-14 Nam Trần Thị Yến P 

24 1 19 2 182 Nguyễn Thuận K 27-Dec-13 Nam Trương Thị Thanh T 

25 1 19 2 183 Trương Quang K 20-Sep-10 Nam Trương Quang K 

26 1 20 1 118 Trần Văn P 29-Jul-12 Nam Đặng Thị Đ 

27 1 23 1 260 Võ Lê U 3-Dec-13 Nam Lê Thị Hồng T 

28 1 23 2 182 Đỗ Hồng Gia B 21-Apr-14 Nam Phạm Thị D 

29 1 23 4 253 Trần Lê Thanh T 19-Oct-13 Nữ Lê Thị C 

30 1 23 4 254 Chìu Quy L 11-Aug-12 Nam Lê Thị Bích N 

31 1 23 6 199 Võ Phi L 27-Nov-13 Nam Lê Thị T 

32 1 23 6 200 Nguyễn Tấn T 13-Mar-13 Nam Nguyễn Thị B 

33 2 1 6 126 Trần Khoa Đ 1-Jan-12 Nam Trần Đình P 

34 2 21 1 84 Trần Trọng T 9-Dec-13 Nam Phạm Thị Minh T 

35 3 3 1 174 Võ Hồng Nguyên K 1-Jun-13 Nam Hồ Xuân H 

36 3 3 6 123 Nguyễn Trần K 26-Aug-13 Nam Trần Thị P 

37 3 6 3 49 Đỗ Xuân P 31-Mar-13 Nam Đặng Yến Ly C 

38 3 9 2 93 Phạm Đỗ Minh Q 25-Oct-12 Nam Đỗ Thị Ánh N 

39 3 9 5 72 Nguyễn Đình T 26-Mar-11 Nam Trần Thị L 
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40 4 1 3 99 Phan Nguyễn Trung T 28-Sep-13 Nam Nguyễn Thị Xuân Q 

41 4 1 6 113 Hồ Vỹ N 19-Aug-12 Nam Nguyễn Thị Thanh T 

42 4 10 2 49 Vũ Lê Minh C 20-Jan-13 Nữ Lê Thị Thanh T 

43 4 12 5 27 Nguyễn Tấn Đ 23-Jul-13 Nam Nguyễn Tấn H 

44 5 1 2 147 Nguyễn Duy K 12-Sep-12 Nam Cao Thị Đ 

45 5 4 3 63 Đào Huỳnh Thiên P 10-Dec-13 Nam Huỳnh Thị D 

46 5 10 1 76 Bùi Tường H 23-Aug-14 Nam Trần Thị Minh T 

47 5 11 5 62 Nguyễn Tấn T 11-Mar-13 Nam Đinh Thị Khánh V 

48 5 11 10 45 Huỳnh Trần Bảo U 7-Jan-14 Nữ Trần Thị P 

49 5 12 1 153 Nguyễn Phạm Trung K 27-Apr-13 Nam Phạm Thị Thế A 

50 6 4 4 96 Đặng Lê D 1-Jun-13 Nam Lê Thị Kim T 

51 6 5 6 126 Nguyễn Lê Đức P 2-Apr-14 Nam Lê Thị N 

52 6 5 6 127 Nguyễn Hoàng Tuấn K 7-Jun-13 Nam Nguyễn Thị Thu V 

53 6 8 1 44 Trương Văn T 7-Apr-11 Nam Trần Thị Q 

54 6 8 3 155 Nguyễn Tấn P 22-Aug-13 Nam Nguyễn Văn T 

55 6 11 4 67 Lê Tuấn Kỳ N 11-Aug-14 Nam Lê Tuấn Đ 

56 6 13 4 227 Phạm Bá Q 22-Sep-12 Nam Lê Thị Mỹ L 

57 7 4 5 42 Nguyễn Thị Hồng H 10-Oct-10 Nữ Lương Thị X 

58 7 5 1 121 Nguyễn Bá Thiện H 7-Mar-14 Nam Huỳnh Thị Bích H 

59 7 5 1 124 Trần Minh Đ 11-Nov-12 Nam Nguyễn Thị Bích L 

60 7 6 2 203 Nguyễn Hoàng S 28-Jun-13 Nam Lê Thị Kim C 

61 7 8 1 130 Nguyễn Chí T 10-Nov-12 Nam Phan Thị C 

62 7 9 8 1 Nguyễn Tuấn K 23-May-13 Nam Phạm Thị Hồng Đ 

63 7 10 1 54 Trần Quỳnh N 24-Jul-14 Nữ Huỳnh Thị T 

64 7 12 2 87 Trà Thế L 13-Sep-12 Nam Trà Thế Q 

65 9 12 5 73 Đinh Tuấn T 18-Jan-13 Nam Đinh Thị T 

66 13 2 1 35 Đinh Minh K 27-May-14 Nam Đinh Thị X 

Ghi chú: (1): mã số huyện; (2): mã số xã; (3): mã sỗ thôn; (4): mã sỗ thứ tự trẻ trong thôn. 
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PHỤ LỤC 16: DANH SÁCH TRẺ TỰ KỶ HÒA NHẬP  

Đề tài: “Nghiên cứu tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ và hiệu quả chương trình 

can thiệp tại tỉnh Quảng Ngãi” 

TT 
MÃ SỐ 

HỌ VÀ TÊN TRẺ Tình hình hiện tại 
(1) (2) (3) (4) 

1 1 1 6 42 Hồ Mai Trung Th. Đang học lớp 1 

2 1 2 12 49 Ngô H. Đang học lớp 4 

3 1 3 4 75 Trần Minh H. Đang học lớp 4 

4 1 3 6 50 Trần Phan Nhật M. Đang học lớp 1 

5 1 3 7 43 Phạm Đỗ Hoàng N. Đang học lớp 2 

6 1 3 12 35 Huỳnh Ngọc Bảo Tr. Đang học lớp 4 

7 1 6 1 52 Trần Đại N. Đang học lớp 2 

8 1 7 5 61 Nguyễn Đoàn Hữu Ph. Đang học lớp 2 

9 1 7 20 35 Huỳnh Anh K. Đang học lớp 2 

10 1 8 9 29 Hoàng Thiên A. Đang học lớp 1 

11 1 9 5 50 Phạm Lê Thu Ng. Đang học lớp 2 

12 1 11 2 79 Trần Nhân K. Đang học lớp 2 

13 1 11 3 74 Ngô Gia Kh. Đang học lớp 1 

14 1 11 9 126 Bùi Nguyễn Bảo K. Đang học lớp 1 

15 1 11 11 83 Trần Minh K. Đang học lớp 2 

16 1 20 1 118 Trần Văn Thanh Ph. Đang học lớp 2 

17 1 23 4 253 Trần Lê Thanh T. Đang học lớp 2 

18 1 23 4 254 Chìu Quy L. Đang học lớp 2 

19 2 1 6 126 Trần Khoa Đ. Đang học lớp 3 

20 2 21 1 84 Trần Trọng T. Đang học lớp 2 

21 3 3 1 174 Võ Hồng Nguyên K. Đang học lớp 2 

22 3 6 3 49 Đỗ Xuân Ph. Đang học lớp 2 

23 4 1 3 99 Phan Nguyễn Trung Tr. Đang học lớp 2 

24 4 1 6 113 Hồ Vỹ N. Đang học lớp 1 

25 5 1 2 147 Nguyễn Duy K. Đang học lớp 1 
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26 5 4 3 63 Đào Huỳnh Thiên Ph. Đang học lớp 1 

27 5 11 5 62 Nguyễn Tấn Th. Đang học lớp 2 

28 6 4 4 96 Đặng Lê D. Đang học lớp 2 

Ghi chú: (1): mã số huyện; (2): mã số xã; (3): mã sỗ thôn; (4): mã sỗ thứ tự trẻ trong thôn. 
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Phụ lục 17 

SO SÁNH CÁC KHOẢN CHI PHÍ CAN THIỆP CHO TRẺ RLPTK  

TẠI QUẢNG NGÃI, TP. ĐÀ NẴNG, TP HỒ CHÍ MINH 

( Tính giá trong 2 năm: 2017 – 2019) 

CÁC KHOẢNG  

CHI PHÍ 

CAN THIỆP TẠI TỈNH  

QUẢNG NGÃI 

CAN THIỆP TẠI TP. 

ĐÀ NẴNG 

CAN THIỆP TẠI 

TP.  

HỒ CHÍ MINH 

1.Chi phí can thiệp cho 

trẻ  

(60.000đ/giờ x 

11giờ/tháng): 

15.840.000đ 

(150.000đ/giờ x 

12giờ/tháng): 

43.200.000đ 

(250.000đ/giờ x 

12giờ/tháng): 

72.000.000đ 

2.Chi phí xăng xe đưa, 

đón trẻ từ nhà đến cơ sở 

can thiệp. 

(½ lít xăng (11.000đ)/ 

ngày x 11 ngày/tháng):   

 

2.904.000đ 

(Tùy thuộc vào địa 

điểm nhà trọ đến cơ sở 

can thiệp):  

5.000.000đ 

(Tùy thuộc vào địa 

điểm nhà trọ đến cơ 

sở can thiệp): 

5.000.000đ 

3.  Tiền vé (tàu lửa, xe, 

máy bay) đi ngoài tỉnh 

Không 10.000.000đ 

 
20.000.000đ 

 

4. Tiền thuê nhà trọ Không (1.000.000đ/tháng): 

24.000.000đ 

(1.500.000đ/tháng): 

30.000.000đ 

5. Tiền ăn uống, sinh 

hoạt 

Cùng với gia đình (100.000đ/ngày): 

73.000.000đ 

(150.000đ/ngày): 

104.500.000đ 

6. Mất nguồn thu nhập 

của người chăm sóc 

chính (do phải ở nhà 1 

buổi chăm sóc trẻ 

RLPTK) 

(3.500.000đ/tháng)  

 

84.000.000đ 

(7.000.000đ/tháng):  

 

168.000.000đ 

(7.000.000đ/tháng):  

 

168.000.000đ 

7. Tiền mua dụng cụ 

can thiệp cho trẻ tại nhà 

10.000.000đ 10.000.000đ 10.000.000đ 

8. Tiền Người chăm sóc 

chính có thể làm ra 

(ngoài giờ chăm sóc trẻ 

RLPTK) 

(3.500.000đ/tháng)  

 

84.000.000đ 

 

Không 

 

không 

Tổng cộng Chi:28.744.000đ 

Mất nguồn thu: 

84.000.000đ 

Thu: 84.000.000đ 

Cộng: 28.744.000đ 

Chi:165.200.000đ 

Mất nguồn thu: 

168.000.000đ 

Thu: Không 

Cộng: 333.200.000đ 

Chi: 241.500.000đ 

Mất nguồn thu: 

168.000.000đ 

Thu: Không 

Cộng: 409.500.000đ 

 Ghi chú: Những người chăm sóc chính đưa trẻ RLPTK đưa trẻ đến TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh để 

can thiệp thông thường chỉ cho trẻ can thiệp khoảng 2 – 3 tháng thì không kiên trì cho trẻ tiếp tục can 

thiệp nữa, vì: Tốn kém thời gian, tiền bạc và bất tiện trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, hiệu quả can 

thiệp không cao. 

( Nguồn: Thống kê thực tế từ những gia đình ở Quảng Ngãi có trẻ RLPTK cho đi can thiệp tại Quảng 

Ngãi, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh trong 2 năm 2017 – 2019) 
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RỐI LOẠN TỰ KỶ 

Cần phát hiện và can thiệp sớm 

Rối loạn tự kỷ là khuyết tật phát triển  

suốt đời, đặc trưng bởi những khiếm 

khuyết trong sự tương tác và giao tiếp 

xã hội, hạn chế và sự lặp đi lặp lại các 

ham thích và hành vi 

Đi học Kết bạn 

Việc làm Kết hôn 

Rối loạn tự kỷ được can thiệp sớm, có thể: 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi 
Tổ 4, Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
Webside:http://www.benhvientamthan.quangngai.vn 
Email: bvtt-syt@quangngai.gov.vn 

- Gia định được hướng dẫn, tập huấn nâng cao 

nhận thức về kỹ năng chăm sóc tại nhà.  

- Thực hiện can thiệp thường xuyên tại gia đình. 

- Đưa trẻ đến khám và đánh giá tại cơ sở  

chuyên biệt theo định kỹ. 

Can thiệp cộng đồng 

- Hỗ trợ của cộng tác viên tại các xã phường 

đã được tập huấn, đào tạo. 

- Chính quyền địa phương và các đoàn thể 

hỗ trợ về chính sách, xã hội... 

- Hỗ trợ về giáo dục. 

Địa chỉ tư vấn: 

- Điều trị hỗ trợ bằng thuốc. 

- Can thiệp giáo dục tâm lý chuyên biệt 

nhằm cải thiện lại kỹ năng: 

  + Bắt chước 

  + Tri giác          

  + Vận động tinh 

  + Vận động thô 

  + Phối hợp mắt – tay 

  + Nhận thức thể hiện 

  + Nhận thức ngôn ngữ 

  + Hành vi 

Can thiệp gia đình 

CAN THIỆP VÀ ĐIỀU TRỊ 

Phối hợp can thiệp, điều trị chuyên biệt tại bệnh viện, tại gia đình và cộng đồng 

- Phối hợp với các phương  

pháp hỗ trợ khác: 

+ Phương pháp tâm  

vận động. 

+ Âm ngữ trị liệu. 

+ Can thiệp nhóm giúp 

 trẻ hòa nhập. 

- Thực hiện kết 

hợp liệu pháp cá 

nhân và nhóm. 

Can thiệp, điều trị tại bệnh viện 

Khi trưởng thành có thể: 



 

NHỮNG DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TRẺ CÓ THỂ MẮC RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ 

Cần phát hiện sớm các dấu hiệu trước 3 tuổi 

1. Trẻ không thích 

lắc lư hoặc nâng 

lên hạ xuống trên 

đầu gối bạn 

2. Không chú ý 

đến trẻ khác 

3.  Trẻ 

không  

thích 

leo trèo 

4. Trẻ không thích chơi 

trốn tìm 

17. Không 

nhìn vào 

vật bạn 

đang nhìn 

18. Hay 

cử động 

ngón tay 

bất 

thường 

19. Không bắt bạn 

chú ý vào hoạt động 

của trẻ 

20. Trẻ có vẻ bị điếc 

23. Không nhìn vào mặt 

bạn để xem phản ứng 

của bạn khi xuất hiện 

vật nào đó không quen 

thuộc 

21. Không hiểu 

những điều người 

khác nói 

22. Nhìn 

chăm chăm 

vào vật gì 

đó không có 

mục đích 

13. Trẻ không biết 

bắt chước 

14. Không đáp ứng 

khi gọi tên trẻ 

15. Trẻ  không nhìn 

hướng tay bạn đang chỉ 

  

10. Trẻ né 

tránh tiếp 

xúc mắt 

11. Quá 

nhạy 

cảm với  

tiếng 

động 

12. Không cười với bạn khi 

bạn cười với trẻ 

9. Không nhờ người 

khác hướng dẫn khi 

không biết  

5. Không biết 

dùng trí 

tưởng tượng 

để chơi  

giả vờ 

6. Không 

biết chỉ 

bằng 

ngón tay 

trỏ 

7. Trẻ 

không 

dùng 

ngón tay 

để chỉ vật 

gì đó trẻ 

quan tâm 

8. Không biết sử dụng 

đồ vật, đồ chơi 

 đúng mục  

đích  

16. Trẻ lười đi 

Nếu phát hện 03 dấu hiệu trở lên nên đưa bé đi khám và tư vấn tai các cơ sỏ y té 


