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I. HÀNH CHÍNH

• Họ và tên: QUÁCH THỊ THU H Nữ, 15T

• Nghề nghiệp: Học sinh

• Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

• Trình độ học vấn: 8/12

• Địa chỉ: 

• Người cung cấp thông tin: 

• - BN: độ tin cậy cao, vì bệnh nhân tỉnh táo, hợp tác kể bệnh.

• - Mẹ BN: độ tin cậy cao, sống cùng và quan tâm bệnh nhân.

• Liên hệ: Mẹ: Nguyễn Thị V SĐT: 0399752***

• Vào viện: 03/2022 Vào viện lần thứ: 2

• Giường số M4 Viện Sức khỏe tâm thần

• Ngày làm bệnh án: 04/2022



II. CHUYÊN MÔN

1. Lí do vào viện

Buồn chán, ý tưởng tự sát, hành vi tự cắt tay



2. Bệnh sử

Theo lời kể của người nhà:

• BN là con thứ 2/4 trong gia đình

• Tiền sử sản nhi phát triển tâm thần vận động bình thường.

• Hoàn cảnh sống: Bố mẹ làm kinh doanh tạp hóa tại nha ̀. Kinh tế trung bình.

Sang chấn thơ ấu: không

• Các nét tính cách tiền bệnh lý: anh trai bệnh nhân bị bại não nên khi sinh

được BN, bô ́ mẹ rất chiều chuộng quan tâm. Trong môi trường gia đình BN

hòa đồng (hay đùa, không xích mích, chủ động tương tác bằng lời nói và

hành động, được nhân xét là người con ngoan), ở trường học (kết quả học

tập từ lớp 1 đến lớp 8 đều là học sinh giỏi, tích cực tham gia các hoạt động

ngoại khóa, văn nghê ̣ tại trường) quan hệ bạn bè hòa đồng vui vẻ.



2. Bệnh sử

• Mẹ BN gần gũi, thường xuyên sát sao quan tâm, đê ̉ ý BN. 

• Đầu năm lớp 9, do tình hình dịch COVID, BN không đến trường, tham gia

học tập online tại nha ̀. BN lấy lý do mạng máy tính bàn chậm, đòi hỏi gia

đình mua điện thoại di động đê ̉ học online. Vài tháng đầu, lịch học của BN 

tương đối dày, phần lớn thời gian trong ngày BN tự học trong phòng riêng. 

Đôi khi mẹ BN lên đều thấy BN đang học. BN than phiền lịch học nhiều, 

học online kho ́ tiếp thu. Đôi lúc BN xao nhãng, nghe giảng sử dụng điện

thoại di động đê ̉ vào mạng xa ̃ hội quay tiktok, nói chuyện riêng với bạn bè. 

Thời gian BN tập trung học ngày càng ít, phần lớn thời gian dùng đê ̉ giải

trí. 

• Kết quả học tập của BN sa sút, thường xuyên không ghi kịp bài, không tiếp

thu được bài giảng của thầy cô. Mẹ BN nhiều lần đốc thúc, hô ̃ trợ BN chép

lại bài học từ ảnh chụp màn hình bài giảng. 



2. Bệnh sử

• BN than phiền, buồn chán, không muốn học, các bạn ít nói chuyện với
mình, mọi người xung quanh không hiểu mình. Kèm theo BN ăn uống thất
thường, hay bo ̉ bữa ăn cùng gia đình, lấy đô ̀ ăn vặt từ cửa hàng của gia
đình lên ăn trong phòng, thức khuya xem điện thoại, có khi thức trắng đêm, 
sau đo ́ ngủ bù cả ngày hôm sau, giảm giao tiếp với gia đình va ̀ bạn bè, 
không tham gia giúp đỡ công việc nha ̀. Khi gia đình nhắc nhở, BN cáu gắt, 
luôn cho rằng không có ai hiểu mình. 

• Tháng 11/2021, sau khi tiêm mũi 1 vắc xin COVID, BN căng thẳng, xuất
hiện cơn kho ́ thở, hồi hộp trống ngực, co quắp tay chân, gia đình đưa BN 
lên cấp cứu ở bệnh viện huyện Sóc Sơn. Sau khi được thở oxy, BN dần trở 
vê ̀ bình thường. Đến 12/2021, BN tiêm mũi 2 vắc xin COVID va ̀ tiếp tục
xuất hiện cơn với biểu hiện như trên. Sau khi được sơ cứu bằng thở oxy, an 
thần, BN hết dần các triệu chứng. BN được kiểm tra tổng quát phát hiện bị
cường giáp, được chỉ định duy trì thuốc ngoại trú bằng Thyrosol 5mg x 4 
viên/ngày. 



2. Bệnh sử

• BN vê ̀ nha ̀, tiếp tục học tập sa sút, mỗi khi bị gia đình nhắc nhở, dọa thu

điện thoại, BN xuất hiện các cơn kho ́ thở, hồi hộp trống ngực, co quắp tay

chân, va ̃ mô ̀ hôi. Mỗi cơn co quắp kéo dài từ 15 – 30 phút. BN đòi đi lên

viện cấp cứu đê ̉ thở oxy. Kèm theo BN than phiền, buồn chán, không muốn

học, các bạn không chơi với mình. Cả ngày BN nằm trong phòng, dùng

điện thoại, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. 

• Tháng 12/2021, BN ở trong phòng, dùng vật sắc nhọn tự cứa cô ̉ tay trái, 

gây vết thương rách da, chảy máu, BN tự đập đầu vào thành giường, gây

vết bầm tím. Sau đo ́, BN mệt mỏi ngủ thiếp đi, khi gia đình phát hiện, tri hô

lên, BN xuất hiện cơn co quắp tay chân, kho ́ thở, hồi hộp trống ngực, tim

đập nhanh. Khi gia đình gặng hỏi, BN tra ̉ lời có tiếng nói trong đầu bảo :“ 

ghét mày, không chơi với mày, mày đi chết đi”.. 



2. Bệnh sử

• Có lần sau khi bị mẹ BN mắng, dọa thu điện thoại, BN xuất hiện cơn la hét, 

ném máy vi tính, đô ̀ đạc trong phòng, bo ̉ chạy từ phòng này sang phòng

khác. BN tự đập đầu vào tường, dùng các đô ̀ vật đập vào đầu, đuổi mẹ đi, 

đánh va ̀ cắn mẹ, la hét “Tao xin mày, đừng đánh tao, tao xin mày chơi với

tao”. Cơn kích động kéo dài khoảng 1 tiếng. Sau đo ́, BN tiếp tục lên 1 cơn

co quắp tay chân, va ̃ mô ̀ hôi, hồi hộp trống ngực, trong cơn BN vẫn tỉnh

táo. Sau khi hết cơn, BN không nhớ gì. 

• BN ngày càng xuất hiện nhiều các cơn co quắp tay chân, có khi kèm theo la 

hét, đánh đuổi mẹ. Tới 16/02/2022, gia đình đưa BN điều trị lần 1 tại viện

Sức khỏe tâm thần với chẩn đoán: Rối loạn hành vi trầm cảm/cường giáp. 

Sau 12 ngày điều trị, BN va ̀ mẹ xuất hiện ho, chảy mũi, được test nhanh

COVID cho kết quả dương tính. Gia đình xin cho BN xuất viện vê ̀ điều trị

ngoại trú bằng Zoloft 50mg x 3 viên/ngày, Devodil 50mg x 1 viên/ngày, 

Quetiapine 100mg x 1/3 viên/ngày. 



2. Bệnh sử

• BN xuất viện vê ̀ nha ̀, tiếp tục ở cả ngày trong phòng xem điện thoại, có khi

bo ̉ cả bữa ăn, BN than phiền, buồn chán, không muốn sống, sợ tiếp xúc với

người khác, ngủ kém vê ̀ đêm, đau đầu, mệt mỏi. Khi tham gia học online 

lại với các bạn, sau khi bị cô giáo nhắc nhở, BN trèo lên lan can ngồi trên

mái nha ̀, tự lấy mảnh thủy tinh cứa rách da vùng cô ̉ tay trái. Khi mẹ BN 

phát hiện, BN nói không muốn sống, muốn nhảy xuống đê ̉ giải thoát. BN 

được gia đình đưa xuống, khi hỏi lại BN bảo có tiếng nói trong đầu của

nhiều người, bảo BN đi chết. Trong 15 ngày điều trị ngoại trú tại nha ̀, BN 

xuất hiện 4 lần dọa tự sát, hành vi cắt tay tự hủy hoại. Lần cuối cùng, sau

khi biết điểm thi văn cuối kì được 2.75, BN vo ̀ bài thi, tự chui vào trong tủ 

quần áo, dùng gai hoa hồng rạch cô ̉ tay trái va ̀ vùng cô ̉ bên phải gây vết

thương rách da, chảy máu. Gia đình phát hiện đưa BN lên nhập viện, điều

trị. 



2. Bệnh sử

Quá trình điều trị tại bệnh viện:

• BN than phiền buồn chán, đôi lúc không muốn sống, sợ tiếp xúc với mọi

người xung quanh, sợ đêm không ngu ̉ được. Khi nói chuyện với người

khác thường cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng.

• BN thường xuyên cáu gắt với mẹ, có những đòi hỏi vô lý (đòi nằm phòng

bệnh theo ý mình, chỉ kê ̉ bệnh với 1 nhân viên tâm lý duy nhất).

• BN chau chuốt ngoại hình, thích tiếp xúc với người khác giới.



3. Tiền sử

1. Bản thân

BN không có tiền sử CTSN, viêm não, u não, động kinh

Không có tiền sử bị lạm dụng thể chất, tình dục

Không có tiền sử dùng chất

Không dị ứng, không hen phế quản

Cường giáp, đang duy trì thuốc theo đơn Thyrosol 5mg x 4 viên/ngày. 

- 2. Gia đình

Nội ngoại ba đời hai bên không ai mắc bệnh tâm thần, động kinh



4. Khám tâm thần

1. Biểu hiện chung:

- Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được. 

2. Ý thức

- Không rối loạn các năng lực định hướng không gian,thời gian, bản thân, 
xung quanh

3. Cảm giác, tri giác

- Theo dõi ảo thanh xui khiến

- Không khai thác thấy ảo tưởng, tri giác sai thực tại, giải thể nhân cách

4. Tư duy

- Hình thức: nhịp vừa, liên quan

- Nội dung: Ý tưởng tự sát, tự hủy hoại

5. Cảm xúc:

- Khí sắc trầm



4. Khám tâm thần

6. Hoạt động

- Hoạt động có ý chí: Giảm sút kết quả học tập, giảm giao tiếp với gia
đình, bạn bè, mọi người xung quanh

- Hoạt động bản năng: ăn uống thất thường, ngủ kém

7. Chú ý

- Giảm sự tập trung, phân phối và di chuyển chú ý

8. Trí nhớ

- Không rối loạn trí nhớ gần, xa, tức thời

9. Trí tuệ:

- Không sa sút, không chậm phát triển trí tuệ.



5. Khám cơ thể

1. Toàn thân

- Thể trạng trung bình, chiều cao: 156 cm, cân nặng: 52kg  , BMI: 21.4

- Mạch: 80 lần/ phút. HA: 110/70 mmHg

- Nhịp thở: 19 lần/ phút. Nhiệt độ 36,8 độ C

- Không phù, không xuất huyết dưới da

- Tuyến giáp không to, hạch ngoại vi không sờ thấy

2. Khám thần kinh

- Không có dấu hiệu thần kinh khu trú

- Không rối loạn cảm giác

- Không có HC màng não, tăng áp lực nội sọ.

- Khám 12 đôi dây thần kinh sọ não chưa phát hiện bất thường



5. Khám cơ thể

3. Tim mạch

- Nhịp tim đều, tiếng tim rõ

- Không có tiếng tim bệnh lý

4. Hô hấp

- Không khó thở

- Phổi RRPN rõ, không nghe ran

5. Tiêu hóa

- Bụng mềm, gan lách không sờ thấy

- Ấn điểm thượng vị tức

6. Thận- tiết niệu

- Không có cầu bàng quang, hai thận không sờ thấy

- Không đau điểm đau niệu quản.

7. Các cơ quan khác: Chưa phát hiện bất thường



6. Xét nghiệm

1. Đã có: 

• CTM, SHM: bình thường

• RADS: Trầm cảm nặng (78)

• ZUNG: Lo âu nặng (88)

• CPCL: Bệnh lý ở Thu mình/trầm cảm (100), vấn đề xã hội (89), vấn đề 
chú ý (80). 

• RAVEN: Có khuyết tật trí tuê ̣ (59). 

• DASS: Trầm cảm rất nặng (41)- Lo âu rất nặng (36)- Stress rất nặng
(38)



7. Tóm tắt

BN nữ, 15 tuổi, vào viện vì buồn chán, ý tưởng tự sát, hành vi tự hủy hoại.

Bệnh biểu hiện khoảng tám tháng nay. Qua hỏi bệnh và thăm khám phát hiện các hội

chứng và triệu chứng:

 Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được

 Không có rối loan định hướng

 Theo dõi ảo thanh xui khiến

 Hội chứng trầm cảm (+)

 Rối loạn tư duy:Ý tưởng tự sát

 Rối loạn hành vi: Hành vi tự hủy hoại

 Stress (+): Căng thẳng do học online

 Tiền sử: Cường giáp



8. Chẩn đoán

7.1. Chẩn đoán bệnh phòng

Rối loạn hành vi trầm cảm (F92.0) có ý tưởng tự sát, hành vi tự hủy hoại/ Cường

giáp

7.2. Chẩn đoán phân biệt

Giai đoạn trần cảm nặng có loạn thần có ý tưởng tự sát hành vi tự hủy hoại (F

32.3)

Rối loạn sự thích ứng với rối loạn hỗn hợp cảm xúc và hành vi (F 43.25)



9. Quá trình điều trị

Ngày Diễn biến điều trị Phương pháp điều trị

Ngày

1 - 5

BN tỉnh, tiếp xúc được

TD ảo thanh giảm

Cảm xúc buồn chán, sợ giao tiếp với

mọi người xung quanh. Sợ không ngu ̉ 

được.

Ý tưởng tự sát còn

Chau chuốt ngoại hình

Không có hành vi bất thường

Ăn ngu ̉ khá hơn

- Luvox 100 mg x 1 viên, uống tối

- Risdontab 2 mg x 1/2 viên, uống, tối

- Seduxen 5mg  x 1 viên, uống, tối



9. Quá trình điều trị

Ngày Diễn biến điều trị Phương pháp điều trị

Ngày

6 - 7

BN tỉnh, tiếp xúc được

TD ảo thanh giảm

Cảm xúc buồn chán, sợ giao tiếp với

mọi người xung quanh. Sợ không ngu ̉ 

được.

Ý tưởng tự sát còn

Chau chuốt ngoại hình

Không có hành vi bất thường

Ăn ngu ̉ khá hơn

- Luvox 100 mg x 1 viên, uống tối

- Risdontab 2 mg x 1 viên, uống, tối

- Seduxen 5mg  x 1 viên, uống, tối



9. Quá trình điều trị

Ngày Diễn biến điều trị Phương pháp điều trị

Ngày

8 - 11

BN tỉnh, tiếp xúc được

TD ảo thanh giảm

Cảm xúc buồn chán, sợ giao tiếp với

mọi người xung quanh. Sợ không ngu ̉ 

được.

Ý tưởng tự sát còn

Chau chuốt ngoại hình

Không có hành vi bất thường

Ăn ngu ̉ khá hơn

- Luvox 100 mg x 2 viên, uống sáng

1v, tối 1v

- Risdontab 2 mg x 1 viên, uống, tối

- Seduxen 5mg  x 1 viên, uống, tối



Ngày Diễn biến điều trị Phương pháp điều trị

Ngày

12 - 13

BN tỉnh, tiếp xúc được

TD ảo thanh hết

Cảm xúc buồn chán giảm ít, sợ giao

tiếp với mọi người xung quanh. Sợ 

không ngu ̉ được.

Ý tưởng tự sát còn

Chau chuốt ngoại hình

Không có hành vi bất thường

Ăn ngu ̉ được

- Luvox 100 mg x 3 viên, sáng 1v, tối

2v

- Risdontab 2 mg x 1 viên, uống, tối

- Seduxen 5mg  x 1 viên, uống, tối

9. Quá trình điều trị



9. Quá trình điều trị

Ngày Diễn biến điều trị Phương pháp điều trị

Ngày

14 - 19

BN tỉnh, tiếp xúc được

Cảm xúc buồn chán giảm ít, còn sợ 

giao tiếp với mọi người xung quanh, 

nói chuyện với người khác cúi gằm

mặt, không dám nhìn thẳng. Giao tiếp

còn hạn chế. Sợ không ngu ̉ được.

Ý tưởng tự sát còn

Chau chuốt ngoại hình

Không có hành vi bất thường

Ăn ngu ̉ được

- Luvox 100 mg x 3 viên, uống sáng

1v, tối 2v

- Risdontab 2 mg x 1 viên, uống, tối



9. Quá trình điều trị

Ngày Diễn biến điều trị Phương pháp điều trị

Ngày

20

BN tỉnh, tiếp xúc được

Cảm xúc buồn chán giảm ít, còn sợ 

giao tiếp với mọi người xung quanh, 

nói chuyện với người khác cúi gằm

mặt, không dám nhìn thẳng. Giao tiếp

còn hạn chế. Sợ không ngu ̉ được.

Ý tưởng tự sát còn

Chau chuốt ngoại hình

Không có hành vi bất thường

Ăn ngu ̉ được

- Luvox 100mg x 3 viên, uống sáng

1v, tối 2v

- Risdontab 2mg x 1 viên, uống, tối

- Devodil 50mg x 2 viên uống sáng

1v, tối 1v



9. Quá trình điều trị

Ngày Diễn biến điều trị Phương pháp điều trị

Ngày

21 - 26

BN tỉnh, tiếp xúc được

Cảm xúc buồn chán giảm ít, còn sợ 

giao tiếp với mọi người xung quanh, 

nói chuyện với người khác cúi gằm

mặt, không dám nhìn thẳng. Giao tiếp

còn hạn chế. Sợ không ngu ̉ được.

Ý tưởng tự sát còn

Chau chuốt ngoại hình

Không có hành vi bất thường

Ăn ngu ̉ được

- Asentra 50mg x 2 viên, uống sáng

- Risdontab 2mg x 1 viên, uống, tối

- Devodil 50mg x 2 viên uống sáng

1v, tối 1v



Xin ý kiến hội chẩn

• Phân tích triệu chứng

• Chẩn đoán xác định

• Hướng điều trị


