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SỨC KHỎE TÂM THẦN

• Khái niệm SK:

– Không có bệnh/dị tật

– Hoàn toàn thoải mái: THỂ CHẤT - TÂM THẦN - XÃ HỘI

• Khái niệm SKTT (WHO-1998):

– Một cuộc sống thật sự thoải mái

– Đạt được niềm tin vào giá trị bản thân và giá trị của người
khác

– Có khả năng ứng xử bằng cảm xúc và hành vi hợp lý trước
mọi tình huống

– Có khả năng tạo dựng, duy trì và phát triển thỏa đáng các
mối quan hệ

– Có khả năng tự hàn gắn để duy trì cân bằng khi có các sự
cố gây mất thăng bằng, căng thẳng



TÂM THẦN HỌC

Tâm thần học: Psychiatry (tiếng Hylạp ≈ 200 năm). 

• Là ngành riêng biệt trong y học chung.

• Nghiên cứu các biểu hiện lâm sàng, bệnh nguyên

bệnh sinh các rối loạn, bệnh tâm thần.

• Nghiên cứu điều trị và dự phòng các rối loạn tâm

thần.



RỐI LOẠN TÂM THẦN

• Hoạt động của não bộ bị rối loạn

• Nhiều nguyên nhân gây ra

• Rối loạn chức năng phán ảnh thực tại

• Rối loạn: cảm giác, tri giác, tư duy, ý thức dẫn

đến ý nghĩ, tác phong, cảm xúc không phù hợp

• Phân biệt với bệnh thần kinh



TỶ LỆ MẮC RỐI LOẠN TÂM THẦN

 Tỷ lệ mắc/năm: Hoa Kỳ (1980: 32,2); Australia 

(1998: > 22%); Hàn Quốc (2001: 30,9%); Việt

Nam (2001:10 bệnh -14%) 

 Theo WHO: 80% trầm cảm ở các nước đang

phát triển; 5% nhận được sự điều trị thoả đáng; 

Tỉ lệ tương tự với các rối loạn tâm thần khác.



PHÂN LOẠN BỆNH QUỐC TẾ VỀ 

CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ 

HÀNH VI, ICD-10



F00-09: Các rối loạn tâm thần thực tổn, bao gồm cả rối loạn tâm thần triệu
chứng

• Mất trí trong bệnh Alzheimer

• Mất trí trong bệnh mạch máu

• Mất trí trong các bệnh lý khác được xếp loại ở chỗ khác (Pick, 
Huntington,…)

• Mất trí không biệt định

• Hội chứng quên thực tổn, không do rượu và các chất tác động tâm thần
khác

• Sảng không do rượu và chất tác động tâm thần khác

• Các rối loạn tâm thần khác do tổn thương não, rối loạn chức năng não và
bệnh cơ thể

• Rối loạn hành vi và nhân cách do bệnh lý não, tổn thương não và rối loạn
chức năng não

• Rối loạn tâm thần triệu chứng hoặc thực tổn, không biệt định

PHÂN LOẠI THEO ICD 10



F10-19: Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất tác động
tâm thần

• Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu

• Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng CDTP

• Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cần sa

• Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các thuốc an dịu hoặc các
thuốc ngủ

• Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng cocaine

• Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất kích thích khác bao
gồm cafeine

• Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác

• Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng thuốc lá

• Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các dung môi dễ bay hơi

• Các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và sử
dungjcacs chất tác động tâm thần khác

PHÂN LOẠI THEO ICD 10



F20-29: Bệnh tâm thần phân liệt, các rối loạn loại phân liệt

và các rối loạn hoang tưởng

• Bệnh tâm thần phân liệt

• Các rối loạn loại phân liệt

• Các rối loạn hoang tưởng dai dẳng

• Các rối loạn loạn thần cấp và nhất thời

• Rối loanjhoang tưởng cảm ứng

• Các rối loạn phân liệt cảm xúc

• Rối loạn loạn thần không thực tổn khác

• Bệnh loạn thần không thực tổn không biệt định

PHÂN LOẠI THEO ICD 10



F30-39: Rối loạn khí sắc (cảm xúc)

• Giai đoạn hưng cảm

• Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

• Giai đoạn trầm cảm

• Rối loạn trầm cảm tái diễn

• Các trạng thái rối loạn khí sắc (cảm xúc) dai

dẳng

• Các rối loạn khí sắc (cảm xúc) khác

• Rối loạn khí sắc (cảm xúc) không biệt định

PHÂN LOẠI THEO ICD 10



F40-48: Các rối loạn bệnh tâm căn có liên quan
đến stress và dạng cơ thể

• Các rối loạn lo âu ám ảnh sợ

• Rối loạn lo âu khác

• Rối loạn ám ảnh nghi thức

• Phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự
thích ứng

• Các rối loạn phân ly

• Các rối loạn dạng cơ thể;

• Các rối loạn tâm căn khác

PHÂN LOẠI THEO ICD 10



F50-59: Các hội chứng hành vi kết hợp với các rối loạn
sinh lý và các nhân tố cơ thể

• Các rối loạn ăn uống

• Các rối loạn giấc ngủ không thực tổn

• Loạn chức năng tình dục không do rối loạn/bệnh thực
tổn

• Các rối loạn hành vi và tâm thần kết hợp với thời kỳ sinh
đẻ, không phân loại ở nơi khác

• Các nhân tố tâm lý và hành vi kết hợp với rối loạn hoặc
bệnh phân loại ở nơi khác

• Lạm dụng các chất không gây nghiện

• Các hội chứng hành vi không biệt định kết hợp với các
rối loạn sinh lý và các nhân tố cơ thể

PHÂN LOẠI THEO ICD 10



F60-69: Các rối loạn nhân cách và hành vi ở người thành
niên

• Các rối loạn nhân cách đặc hiệu

• Các rối loạn nhân cách hỗn hợp và các rối loạn nhân cách
khác

• Các biến đổi nhân cách lâu dài không thể gán cho một tổn
thương não hoặc một bệnh não: thảm họa, bệnh tâm thần, 
bệnh mạn tính, …

• Các rối loạn thói quen và xung động

• Các rối loạn về phân định/ưa chuộng giới tính

• Các rối loạn hành vi và tâm lý kết hợp với sự phát triển và định
hướng giới tính

• Các rối loạn khác về HV và nhân cách ở người thành niên

• Rối loạn không biệt định về hành vi và nhân cách ở người
thành niên

PHÂN LOẠI THEO ICD 10



F70-79: Chậm phát triển tâm thần

• Chậm phát triển tâm thần nhẹ

• Chậm phát triển tâm thần vừa

• Chậm phát triển tâm thần nặng

• Chậm phát triển tâm thần trầm trọng

• Chậm phát triển tâm thần khác

• Chậm phát triển tâm thần không biệt định

PHÂN LOẠI THEO ICD 10



F80-89: Các rối loạn về phát triển tâm lý

• Các rối loạn đặc hiệu về phát triển lời nói và ngôn ngữ: kết âm, 
thể hiện, tiếp nhận, …

• Các rối loạn đặc hiệu về phát triển các kỹ năng ở trường: đọc, 
chính tả, kĩ năng tính toán, kĩ năng ở nhà trường, …

• Các rối loạn đặc hiệu về phát triển chức năng vận động

• Các rối loạn hỗn hợp và đặc hiệu về phát triển

• Các rối loạn phát triển lan tỏa: tự kỷ, HC Rrett, HC Asperger, 
…

• Các rối loạn khác của phát triển tâm lý

• Các rối loạn không đặc hiệu của phát triển tâm lý

PHÂN LOẠI THEO ICD 10



F90-98: Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ
em và thanh thiếu niên

• Các rối loạn tăng động

• Các rối loạn hành vi: môi trường gia đình, người kém thích ứng xã
hội, còn thích ứng xã hội, thách thức chống đối, …

• Các rối loạn hỗn hợp của hành vi và cảm xúc: hành vi trầm cảm, …

• Các rối loạn cảm xúc với sự khởi phát đặc biệt ở tuổi trẻ em: lo âu
chia ly, ganh tỵ giữa anh/chị/em ruột, …

• Rối loạn hoạt động xã hội với sự khởi phát đặc biệt ở tuổi trẻ em và
thanh thiếu niên

• Rối loạn tic

• Các rối loạn hành vi và cảm xúc thường khởi phát ở tuổi trẻ em và
thanh thiếu niên: đái dầm,ỉa đùn, ăn bậy, nói lắp, …

• Rối loạn tâm thần, không biệt định cách khác

PHÂN LOẠI THEO ICD 10



CÁC VẤN ĐỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM HIỆN NAY 

TẠI VIỆT NAM



1. Tâm thần học người già

• Bùng nổ dân số già

• Phổ biến các rối loạn tâm thần trên người

già

• Thiếu nguồn lực chăm sóc sức khoẻ tâm

thần người già

VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ TÂM THẦN



2. Tâm thần học trẻ em và thanh thiếu

niên

• Dân số trẻ

• Phổ biến các rối loạn tâm thần ở trẻ em và

thanh thiếu niên

• Thiếu nguồn lực chăm sóc sức khoẻ tâm

thần trẻ em và thanh thiếu niên

VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ TÂM THẦN



3. Nghiện học: chất/khác

• Sự du nhập và phổ biến của các chất gây

nghiện và các hành vi gây nghiện

• Mức độ phổ biến rối loạn tâm thần liên

quan đến sử dụng chất và các hành vi gây

nghiện

• Thiếu nguồn lực và các kỹ thuật điều trị

VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ TÂM THẦN



4. Rối loạn liên quan stress/ bệnh tâm

thể

• Xu thế thời đại của các rối loạn liên quan

stress

• Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và sự phát

triển xã hội

• Thiếu nguồn lực và kĩ thuật điều trị ( VD trị

liệu tâm lý)

VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ TÂM THẦN



5. Tâm thần học liên kết (Psychiatry Liaison): Là lĩnh

vực tâm thần học được ứng dụng trong điều trị các bệnh

nhân có các vấn đề sức khoẻ tâm thần kèm theo các

bệnh, rối loạn về thực thể khác. Thể hiện mối tương tác

giữa tâm thần học và các chuyên nghành y khoa khác

• Sự gia tăng các bệnh lý mạn tính

• Mức độ phổ biến các rối loạn tâm thần phối hợp với các

bệnh, rối loạn khác

• Thiếu sự quan tâm, nguồn lực, kĩ thuật cho chăm sóc

sức khoẻ tâm thần trên các bệnh nhân

VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ TÂM THẦN



NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC YẾU 

TỐ ẢNH HƯỞNG



NGUYÊN NHÂN

1. Thực tổn: Nội khoa-Thần kinh

• Nhiễm khuẩn thần kinh

• Nhiễm độc thần kinh

• Chấn thương sọ não.

• Các tổn thương thực thể khác ở não (bệnh 

mạch máu não, u não, teo não, v.v…)

• Cường giáp…



NGUYÊN NHÂN

2. Chất tác động tâm thần: 

• Rượu

• Ma tuý, 

• Thuốc lá

• .v.v…



3. Sang chấn TL

• Các sang chấn tâm thần hay hoàn cảnh 

xung đột trong gia đình cũng như ngoài xã 

hội có thể gây ra các trạng thái phản ứng 

cấp và các bệnh tâm căn.

• Những yếu tố xã hội có ảnh hưởng lớn 

đến cuộc sống con người

NGUYÊN NHÂN



4. Nội Sinh:

• Nguyên nhân chưa rõ ràng (sự kết hợp 

phức tạp nhiều yếu tố khác nhau như di 

truyền, biến đổi, miễn dịch, cấu tạo thể 

chất… có thể gây ra rối loạn tâm thần nội 

sinh như tâm thàn phân liệt, rối loạn cảm 

xúc lưỡng cực v.v…)

NGUYÊN NHÂN



5. Cấu tạo cơ thể bất thường và rối loạn

trong quá trình phát triển:

• Nguyên nhân cấu tạo thể chất bất thường 

và phát triển từ lúc sinh ra đến trưởng 

thành, tâm thần bệnh lý có thể gây ra các 

trạng thái nhân cách bệnh và chậm phát 

triển tâm thần

NGUYÊN NHÂN



• Di truyền

• Nhân cách: toàn bộ đặc điểm tâm lý của

một cá nhân

• Lứa tuổi

• Giới tính

• Tình trạng cơ thể

NGUYÊN NHÂN



CHẨN ĐOÁN 

VÀ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TÂM 

THẦN



ĐẶC ĐIỂM TRIỆU CHỨNG VÀ HỘI 

CHỨNG TÂM THẦN

1. Triệu chứng và hội chứng chỉ là một quy ước

thuận tiện cho việc giảng dạy, thảo luận lâm

sàng. Thực chất, hoạt động tâm thần là một

hoạt động tổng hợp, thống nhất

2. Triệu chứng và hội chứng luôn luôn biến động

3. Bệnh tâm thần có nhiều loại khác nhau phát

triển theo những quy luật lâm sàng khác nhau: 

RLLC (HC-TC, …), TTFL,…



ĐẶC ĐIỂM TRIỆU CHỨNG VÀ HỘI 

CHỨNG TÂM THẦN

4. Hoạt động tâm thần phụ thuộc vào nhiều yếu tố :

– Sinh lý thần kinh cao cấp

– Tâm lý

– Yếu tố cơ thể

– Yếu tố xã hội, môi trường

5. Đánh giá các biến chứng tâm thần phải nắm :

– Đặc điểm tâm lý

– Đặc điểm sinh lý

– Đặc điểm: tuổi, giới, tầng lớp xã hội, địa phương, dân

tộc...



CÁC HỘI CHỨNG THƯỜNG 

GẶP



HỘI CHỨNG TRẦM CẢM

• 3 triệu chứng đặc trưng:

+ Khí sắc giảm

+ Mất quan tâm thích thú

+ Mệt mỏi sau một gắng sức nhỏ về cả cơ

thể và tâm thần



• Các triệu chứng phổ biến:

+ Mất tự tin, tự trọng

+ Ý tưởng tự ti, bị tội

+ Có ý tưởng hoặc hành vi tự sát

+ Giảm tập trung chú ý

+ Kích động hoặc ức chế tâm thần vận động

+ Rối loạn giấc ngủ

+ Mất ngon miệng

HỘI CHỨNG TRẦM CẢM



Thái độ của nhân viên y tế :

• Phải coi là cấp cứu nên được nhập viện ngay, 

• Phải được theo dõi, ghi chép theo dõi cẩn thận. 

• Phải giải thích cho người nhà để cùng theo dõi chăm sóc
bệnh nhân để ngăn chặn nguy cơ vì trầm cảm mà bệnh nhân
tự sát.

• Phải báo cáo ngay với bác sỹ điều trị để có chỉ định tích cực, 
kịp thời:

+ Phải chỉ định sớm thuốc chống trầm cảm.

+ Trường hợp sau khi khám xét loại trừ bệnh lí cơ thể có thể chỉ
định sốc điện sớm.

+ Không được để bệnh nhân giữ các phương tiện dao, kéo, 
thuốc ngủ. Vì bệnh nhân có thể tự sát bằng các thứ đó.

HỘI CHỨNG TRẦM CẢM



• Cảm xúc hưng phấn: Vui vẻ thái quá, ăn mặc

sặc sỡ như: đeo huân chương, cài hoa, chít

khăn xanh đỏ, đánh phấn...

• Tư duy hưng phấn: Thường khoe khoang khoác

lác nói luôn mồm, tự cho mình tài giỏi, thông

minh,...

• Vận động hưng phấn: Luôn chân, luôn tay, can 

thiệp vào mọi việc không liên quan tới bệnh

nhân…

HỘI CHỨNG HƯNG CẢM



Thái độ của nhân viên y tế:

• Không để cho người khác trêu chọc bệnh nhân.

• Cần quan sát và ghi chép bệnh lịch đầy đủ.

• Thực hiện các chỉ định sớm của thầy thuốc.

+  Chỉ định các thuốc chỉnh khí sắc, an thần kinh

yên dịu sớm và tích cực.

+  Không để kéo dài cơn hưng cảm làm suy kiệt

bệnh nhân, ảnh hưởng đến sự yên tĩnh bệnh

phòng.

HỘI CHỨNG HƯNG CẢM



HỘI CHỨNG 

RỐI LOẠN Ý THỨC

Rối loạn ý thức kiểu loại trừ: bao gồm từ nhẹ
đến nặng.

• U ám

• Ngủ gà

• Bán hôn mê

• Hôn mê

Rối loạn ý thức kiểu mù mờ: bao gồm rối loạn ý
thức kiểu mê sảng, lú lẫn, mê mộng, hoàng hôn
hay gặp trong các bệnh lý tâm thần như loạn thần
triệu chứng, tâm thần phân liệt và động kinh.



Rối loạn ý thức kiểu mù mờ

• RL định hướng được bản thân mình, xung

quanh, thời gian, không gian.

• Các triệu chứng đặc thù khác về tri giác (ảo

tưởng, ảo giác…), tư duy (hoang tưởng, ám

ảnh…), trí nhớ (quên, bịa chuyện,…) và các

phản ứng bất thường như: kích động (sảng) 

hoảng hốt (sảng) say đắm (rối loạn ý thức mê

mộng) quờ quạng, bàng hoàng (trong lú lẫn).

HỘI CHỨNG 

RỐI LOẠN Ý THỨC



Khi thấy rối loạn ý thức kiểu loại trừ:

• Phải coi bệnh nhân có rối loạn ý thức là bệnh nhân nặng

và thường gặp là do tổn thương trực tiếp vào não. Theo 

dõi đầy đủ diễn biến mạch, nhiệt độ, huyết áp … các

chức năng sống… chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh đầy

đủ.

• Ghi chép bệnh lịch đầy đủ từng giờ báo cáo cho bác sỹ.

• Phải xử lý kịp thời, hội chẩn với các khoa thực thể, thần

kinh, nội khoa, ngoại khoa, tìm tổn thương thực thể.

HỘI CHỨNG 

RỐI LOẠN Ý THỨC



Khi phát hiện bệnh nhân có rối loạn ý thức kiểu

mù mờ:

• Phải ghi chép những quan sát để giúp thầy thuốc

tìm chẩn đoán thích hợp.

• Phải lưu ý tìm các triệu chứng đặc thù và loại trừ

các tổn thương thực thể báo cáo bác sĩ để xử trí

thích hợp.

• Bệnh nhân cần được chăm sóc nuôi dưỡng tốt vì

trong trạng thái này bệnh nhân dễ bị các tai nạn do 

mất định hướng.

HỘI CHỨNG 

RỐI LOẠN Ý THỨC



HỘI CHỨNG 

CĂNG TRƯƠNG LỰC

Biểu hiện bằng hai trạng thái: (có đặc trưng

chung là tính định hình )

• Kích động căng trương lực.

• Bất động căng trương lực.



Kích động căng trương lực có đặc điểm

• Xuất hiện đột ngột, từng đợt xen kẽ với trạng thái
bất động.

• Chủ yếu là những động tác dị thường, vô nghĩa, 
không mục đích,thường có tính chất định hình, đơn
điệu như: lắc người,động tác định hình,nhại cử
chỉ,nhại nét mặt…

• Trạng thái kích động: thường lúc đầu có tính chất
bàng hoàng, kịch tính, rối chuyển sang kích động si
dại lố bịch rồi đến kích động kiểu xung động, cuối
cùng là kích động im lặng.

HỘI CHỨNG 

CĂNG TRƯƠNG LỰC



Bất động căng trương lực có đặc điểm: 

• Bắt đầu giảm hoạt động dần, ít nói, ít ăn dần.

• “Giữ nguyên dáng” bệnh nhân nằm hoặc ngồi một tư thế

khá lâu kể cả tư thế không thuận tiện.

• Triệu chứng Paplốp: hỏi to không trả lời, hỏi nhỏ thì

thầm hoặc viết ra giấy thì trả lời. Bữa cơm không ăn, 

mang đi bệnh nhân thò tay giữ lại.

• Chống đối khi khám, không thực hiện hoặc làm ngược

lại lệnh của thầy thuốc và nhân viên y tế.

• Bất động hoàn toàn, “gối không khí”. Kèm theo có hiện

tượng nhại lời, nhại cử chỉ và nét mặt.

HỘI CHỨNG 

CĂNG TRƯƠNG LỰC



Thái độ của nhân viên y tế

• Nếu phát hiện phải ghi chép để cung cấp tư liệu

cho bác sĩ làm bệnh án chẩn đoán

• Nếu kích động, phải xử lý kích động.

• Nếu bất động phải chú ý chăm sóc nuôi dưỡng, 

thực hiện các ý định điều trị tích cực đúng của

bác sĩ.

HỘI CHỨNG 

CĂNG TRƯƠNG LỰC



HỘI CHỨNG PARANOID

Biểu hiện lâm sàng

• Là hội chứng rối loạn tư duy

• Gồm các triệu chứng: 

+ Hoang tưởng các loại không hệ thống

+ Ảo giác (thường là các ảo giác giả)

+ Hội chứng tâm thần tự động (ý tưởng tự động, 

vận động tự động, cảm giác tự động…)

Các rối loạn cảm xúc, hành vi do hoang tưởng, ảo

giác chi phối



Thái độ của nhân viên y tế

• Phát hiện sớm để giúp bác sĩ làm chẩn đoán

• Xử trí các rối loạn cảm xúc, hành vi…do hoang

tưởng, ảo giác chi phối (căng thẳng, kích

động…)

• Chăm sóc, nuôi dưỡng…

HỘI CHỨNG PARANOID



HỘI CHỨNG KHÁC

• Kích động

• Sa sút trí tuệ

…



CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU 

TRỊ BỆNH TÂM THẦN



CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH 

TÂM THẦN

• Hoá dược: 

+ An Thần Kinh

+ Chống trầm cảm

+ Bình thần

+ Chỉnh khí sắc…



CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH 

TÂM THẦN

• Liệu pháp tâm lý: 

+ Liệu pháp tâm lý gián tiếp

+ Liệu pháp tâm lý trực tiếp



CÁC PHƯƠNG PHÁP 

ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN

• Sốc: Sốc điện, sốc từ…

• Các phương pháp khác:

+ Các biện pháp lao động tái thích ứng xã hội. 

+ Kích thích từ xuyên sọ

+ Kích thích dây thần kinh phế vị



CÁC PHƯƠNG PHÁP 

ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN

Rối loạn 

tâm thần

Nội khoa –

thần kinh
Hóa dược

Sử dụng 
CTĐTT

1. Hóa dược

2. Tâm lý

Sang 
chấn TL

Liệu 
pháp TL

Nội sinh

1. Hóa dược

2. Sốc 

Cấu tạo 
cơ thể 
và môi 
trường

Liệu 
pháp 
TL



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


