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KHÁI NIỆM

• CPTTT là một trạng thái phát triển bị ngừng trệ hay không

đầy đủ của trí tuệ, được đặc trưng chủ yếu bằng tật

chứng về kỹ năng thể hiện trong thời kỳ phát triển, bao

gồm các khả năng nhận thức, ngôn ngữ, vận động và các

năng lực xã hội. 

• Có thể kèm theo hay không kèm theo một rối loạn cơ thể

hoặc tâm thần khác

• Bị tất cả các rối loạn tâm thần và tỷ lệ này ít nhất ba đến

bốn lần lớn hơn trong quần thể dân số nói chung.



DỊCH TỄ

• Tỷ lệ trong dân số chung 1-3%

• Trẻ tuổi đi học 1,5-5%

• CPT mức độ nặng 0,3-0,6%

• Nam > nữ



BỆNH NGUYÊN

Bao gồm:

• Các yếu tố di truyền

• Các yếu tố gây hại đến sự phát triển của phôi và thai

• Các yếu tố tác động khi sinh

• Các yếu tố tác động vào sự phát triển trong những năm đầu

Đa số các trường hợp không tìm thấy nguyên nhân hoặc là

không chắc chắn, nhất là trong trường hợp chậm phát triển tâm

thần nhẹ



LÂM SÀNG

• Toàn bộ sự phát triển của tâm thần nói chung đều bị ảnh

hưởng, nổi bật là trí tuệ trì trệ, kém hoặc không phát triển

• Là trạng thái bệnh lý khá ổn định, nhìn chung không mang

tính chất tiến triển.

• Đa số biểu hiện sớm, nhất là mức độ nặng.

• Việc nhận biết các biểu hiện lâm sàng sớm là rất quan

trọng để giúp cho chẩn đoán và xử trí kịp thời. 



LÂM SÀNG

• Biểu hiện chậm phát triển ở mọi lĩnh vực hoạt động 

tâm thần 

• Nhưng chậm nhiều hơn về ngôn ngữ, sự thích thú 

quan tâm với các kích thích của môi trường, khả năng 

tập trung chú ý, tốc độ phản ứng... so với phát triển về 

vận động



LÂM SÀNG

• Biểu hiện lâm sàng ngay từ khi mới sinh ra. Một số phát 

triển bình thường tới mức độ tuổi nào đó (thường trước 3 

tuổi), mới biểu hiện chậm phát triển dần dần.

• Một số CPT đến tuổi nào đó (trước 3 tuổi), lại phát triển 

bình thường đuổi kịp trẻ cùng lứa tuổi.

• Tuổi mẫu giáo và nhất là tuổi đi học, chậm phát triển tâm

thần thường dễ bộc lộ bởi sự yếu kém trong các mặt hoạt

động tâm thần.



CHẨN ĐOÁN

Chẩn đoán xác định: 2 tiêu chuẩn chính là lâm sàng và trắc nghiệm

tâm lý

• Lâm sàng: được xem là quan trọng nhất

 CPTTT so với mức bình thường thể hiện trên toàn bộ các mặt

hoạt động tâm thần: cảm xúc, tư duy, vận động, chú ý, trí nhớ và

chủ yếu là trí tuệ.

 Tính chất bẩm sinh hoặc mắc phải chủ yếu trong ba năm đầu.

 Chẩn đoán mức độ tùy thuộc vào bệnh cảnh lâm sàng cụ thể.



CHẨN ĐOÁN

•Trắc nghiệm tâm lý

chỉ số IQ (gọi là thương sô ́ trí tuê ̣)

Tiêu chuẩn này không mang tính chất quyết định

mà chỉ có giá trị tham khảo.



CHẨN ĐOÁN

2. Chẩn đoán phân loại các mức độ

• CPTTT trầm trọng: IQ<20

• CPTTT nặng: IQ từ 20-34

• CPTTT vừa: IQ từ 35-49

• CPTTT nhẹ: IQ từ 50-69

• IQ từ 70-85: coi là mức độ ranh giới



CHẨN ĐOÁN

CPTTT trầm trọng và nặng

• Tư duy: hầu như không có ngôn ngữ hay chỉ phát âm

những âm, từ mà bản thân bệnh nhân không hiểu

• Cảm xúc: chỉ có cảm xúc cấp thấp, liên quan đến thỏa

mãn nhu cầu cơ thể

• Hành vi tác phong: không có hoạt động ý chí, thường là

những hành vi tự động theo bản năng



CHẨN ĐOÁN

CPTTT mức độ vừa

Tư duy: có ngôn ngữ nhưng vốn từ không lớn, ngữ pháp giản đơn, 

phát âm sai, khó hình thành ngôn ngữ viết. Có thể có tư duy khái quát

thô sơ nhưng không thể có tư duy trừu tượng

Cảm xúc: không ổn định, khi bàng quan vô cảm, khi thì ngoan ngoãn

hiền lành, khi thì vui vẻ dễ bị kích thích.

Hành vi tác phong: Có thể lao động giản đơn, thường lao động có tính

máy móc định hình, không thể thay đổi theo hoàn cảnh mới. 



CHẨN ĐOÁN

CPTTT mức độ nhẹ

• Tư duy: có thể hình thành ngôn ngữ viết, có khả năng tính toán học

tập nhưng kém hơn so với bạn cùng tuổi. Có thể học hết cấp 1.

• Cảm xúc: cảm xúc cấp cao có phát triển, thiếu tự lập, bám vào bố mẹ

dù đã lớn, không đủ năng lực để giải quyết những mối xung đột tình

cảm trong nội tâm.

• Hành vi tác phong: có thể làm tốt những nghề không phức tạp và thích

nghi được với môi trường xã hội song kém hiệu quả so với người

khác.



CHẨN ĐOÁN

3. Chẩn đoán phân biệt

• Rối loạn trí tuệ ở những bệnh thần kinh, rối loạn giác

quan…

• Bệnh lý về tâm thần như tự kỷ, tâm thần phân liệt…

• Giả chậm phát triển tâm thần vừa và nhẹ do thiếu hụt

các kích thích của môi trường văn hóa xã hội như bị bỏ

rơi, thiếu sự săn sóc, thiếu hụt tình cảm nhất là những

năm đầu



ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG

• Điều trị dựa trên đánh giá nhu cầu xã hội, giáo dục, tâm 

thần, và môi trường.

• CPPTT có liên quan với một loạt các rối loạn tâm thần kết 

hợp thường đòi hỏi điều trị chuyên biệt, và hỗ trợ tâm lý 

xã hội.

• Giải quyết các điều kiện có thể dẫn đến chậm phát triển 

tâm thần bao gồm dự phòng cấp 1, cấp 2 và cấp 3



ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG

Dự phòng cấp 1: để loại bỏ hoặc làm giảm các điều kiện dẫn đến sự 

phát triển của các rối loạn liên quan đến chậm phát triển tâm thần.

Giáo dục để tăng kiến thức chung và nhận biết của các chuyên gia y 

tế và cộng đồng về CPTTT nhằm cung cấp tối ưu chăm sóc sức khỏe 

bà mẹ trẻ em.

Loại bỏ các rối loạn được biết đến liên quan đến tổn thương hệ thần 

kinh trung ương.

Tư vấn gia đình và di truyền sẽ giúp giảm tỉ lệ mắc CPTTT trong một 

gia đình có tiền sử một rối loạn di truyền liên quan đến CPTTT



ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG

• Dự phòng cấp hai và cấp ba

Khi một chứng rối loạn liên quan đến CPTT đã được xác định, rối loạn 

cần được điều trị để rút ngắn quá trình bệnh (phòng ngừa cấp hai) và 

để giảm đến mức thấp nhất các di chứng hoặc hậu quả, tàn tật (phòng 

ngừa cấp ba).

Rối loạn di truyền về trao đổi chất và rối loạn nội tiết như PKU và suy 

giáp, có thể được điều trị hiệu quả trong giai đoạn đầu bằng cách kiểm 

soát chế độ ăn uống hoặc liệu pháp hormon thay thế.

Điều trị RLCXHV nếu có

Khả năng hạn chế của trẻ về nhận thức và xã hội đòi hỏi các phương 

thức điều trị thay đổi dựa vào mức độ trí tuệ của trẻ



ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG

Giáo dục cho trẻ em

Áp dụng chương trình toàn diện là đào tạo kỹ 

năng thích nghi, kỹ năng xã hội, và nghề nghiệp.

Điều trị nhóm thường là một chương trình thích 

hợp, mà trẻ em CPTTT có thể học và thực hành 

tình huống thực tế giả định và nhận được phản hồi 

hỗ trợ.



ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG

• Liệu pháp hành vi

hình thành và tăng cường các hành vi xã hội để kiểm 

soát, giảm thiểu các hành vi gây hấn và phá hoại. 

Củng cố tích cực các hành vi mong muốn và hình phạt 

nhẹ nhàng (ví dụ, mất đặc quyền) cho hành vi phản 

kháng là rất hữu ích.



ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG

Giáo dục gia đình

Cách thức để nâng cao năng lực và lòng tự trọng trong khi 

vẫn duy trì kỳ vọng thực tế cho bệnh nhân

Chuẩn bị để cung cấp cho các phụ huynh tất cả các thông 

tin y tế cơ bản và cập nhật liên quan đến nguyên nhân, 

điều trị, và các lĩnh vực thích hợp khác (ví dụ, đào tạo đặc 

biệt và điều trị các khuyết tật giác quan)



ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG

• Can thiệp xã hội

Vấn đề thường gặp nhất của những người CPTTT là một cảm 

giác bị cô lập xã hội và suy giảm kỹ năng xã hội

Nâng cao số lượng và chất lượng của năng lực xã hội là một 

phần quan trọng trong việc chăm sóc.

Cung cấp một diễn đàn để phát triển thể dục thể chất, Thế vận 

hội cho người khuyết tật cũng tăng cường tương tác xã hội, tình 

bạn, và (hy vọng) lòng tự trọng nói chung

• Dược lý: Điều trị triệu chứng hành vi và tâm lý ở bệnh CPTTT 

cũng tương tự như đối với những bệnh nhân không CPTTT




